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SAMMANFATTNING 

Vid f.d. sågverksområdet Håstaholmen har industriell verksamhet bedrivits under åren 
1873-1989. Området ligger centralt i Hudiksvall vid Hudiksvallsfjärden. 

Statens geotekniska institut, SGI, har på uppdrag av Holmen Timber AB utfört en för-
djupad miljöteknisk markundersökning på f.d. sågverksområdet. Under arbetet med 
huvudstudien har bolaget vid flera tillfällen haft samråd med tillsynsmyndigheten dvs. 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Tidigare redovisade utredningar har omfattat miljötek-
niska markundersökningar i jord, grundvatten, sediment och byggnadsmaterial med 
tillhörande riskbedömningar. 

Föroreningarna omfattar främst organiska föroreningar med rester från hanteringen av 
träskyddsmedlet pentaklorfenol (PCP) men också metaller, olja och PAH. För delområ-
det kring doppningskaret, delområde 2, har en separat åtgärdsutredning och riskvärde-
ring tagits fram. Föreliggande rapport kompletterar denna och gör huvudstudien kom-
plett. 

Håstaholmens f.d. sågverksområde är i behov av åtgärder för att klara såväl hälso- som 
miljöaspekter på kort och lång sikt. För förorenad jord har endast ett alternativt utretts 
med en förenklad riskvärdering. För förorenat byggnadsmaterial och sediment har flera 
åtgärdsalternativ utretts med fördjupade riskvärderingar. 

Som efterbehandlingsmetod för förorenad jord föreslås uppgrävning och extern behand-
ling på godkänd anläggning/deponi. För pannhuset med förorenat byggnadsmaterial på 
vinden föreslås dammsugning och rivning och borttransport av hela byggnaden. Före-
kommande särskilt höga föroreningshalter av dioxiner/furaner i jord och byggnadsmate-
rial ska destrueras/förbrännas. För förorenade sediment föreslås kompletterande under-
sökningar beträffande fysikaliska förutsättningar och ändrade förhållanden sedan käll-
termen på land tagits bort. Om en sanering av sedimenten blir aktuell förordas med nu-
varande kända förutsättningar muddring av kraftigt förorenade sediment och behandling 
av dessa på annan ort. 

Saneringskostnaderna beräknades överslagsmässigt till 17 MSEK inom osäkerhetsinter-
vallet 16-20 MSEK inkl kostnader för miljökontroll, fördjupade sedimentbottenunder-
sökningar, projektledning, upphandling av tjänster, projektering och saneringsanmälan. 
Därutöver finns en osäkerhet beroende av hur väl de förorenade massorna har avgrän-
sats. Eventuella kostnader avseende sanering av sedimenten är inte inkluderade i budge-
terade kostnader, se sidan 65. 
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1 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH SYFTE 

SGI har fått i uppdrag av Holmen Timber AB att genomföra en åtgärdsutredning och 
riskvärdering för Håstaholmens f.d. sågverksområde. En åtgärdsutredning och riskvär-
dering har redovisats separat för delområde 2. Rapporten (SGI, 2011b) kompletterar 
föreliggande rapport. 

Syftet med föreliggande åtgärdsutredning och riskvärdering är att utreda olika alternativ 
till efterbehandling av de olika delområdena vid Håstaholmen. De mest betydande för-
oreningskällorna utgörs av dioxiner/furaner, alifater, metaller samt i mindre omfattning 
PAHH. 

I början av utredningen anläggs ett brett perspektiv och flera möjliga åtgärdsmetoder 
beaktas. Åtgärdsalternativen sållas sedan tills ett alternativ lyfts fram som det alternativ 
som kan genomföras tekniskt med avsedd riskreducering och till en rimlig kostnad. 

Generellt gäller att de av SGI gjorda bedömningarna skall ses som ett rådgivande under-
lag för riskvärderingen. I riskvärderingsprocessen deltar normalt (enligt Naturvårdsver-
kets kvalitetsmanual NV, 2008) både tillsynsmyndighet, huvudman och övriga aktörer. 

Föreliggande rapport utgör tillsammans med tidigare rapporter: (SGI 2008b, SGI 2009a, 
SGI 2009b, SGI 2010a, 2010b, 2011b) en huvudstudie för f.d. sågverksområdet Håsta-
holmen. Den bedöms utgöra ett tillräckligt omfattande och detaljerat underlag för erfor-
derliga efterbehandlingsåtgärder (s.k. avhjälpandeåtgärder). 
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2 BAKGRUND 

Inom f.d. sågverksområdet Håstaholmen bedrev Holmen Timber AB (f.d. Iggesund 
Timber AB) sågverksamhet från 1873 fram till år 1989. Förutom sågverk, plywood- och 
lamellfabrik har det förekommit tillverkning av hus, inredningar, trämjöl, lådor och par-
kettgolv. Nuvarande ägare är KB Håstaholmen. Inom området finns idag kontor, sport-
hall och mindre verkstäder. 

En översikt av f.d. sågverksområdet Håstaholmen med delområden visas i Figur 1. 
Provtagningspunkterna finns inlagda på planritningar (Bilaga 1). 
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2. Doppning 

3. Sågintag 

10. Torkhus m.m. 

7. Timmerupplag och 
lufttorkning av virke 

5. Lageryta 

4A. Barkning 

4B. Barkdeponi 

8. Sediment 

8 

8 

6 

(6. Plywoodfabrik) 

(9. Sediment) 

 
Figur 1. Översikt av f.d. sågverksområdet Håstaholmen med numrerade delområden. 
 
 
En fördjupad miljöteknisk markundersökning har utförts på alla aktuella delområden 
dvs. 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 7, 8 och 10 (SGI, 2009b och 2010a). Resultaten av undersök-
ningarna sammanfattas i Tabell 1. Beträffande delområde 6, f.d. plywoodfabrik, har 
ingen provtagning skett då verksamheten skedde på täta ytor med omhändertagande av 
avfall (Länsstyrelsebeslut 2001-01-15). Delområde 9 omfattade sedimentprovtagning på 
utsidan av Håstaholmen och har nu slagits samman med delområde 8. 

Utöver föroreningar i mark och sediment enligt Tabell 1 är även grundvattnet påverkat 
av metaller (främst arsenik, bly och krom) i delområde 1, klorfenoler och dioxiner/-
furaner i delområde 3 samt alifater vid transformatorstationen i delområde 4B. Grund-



   
2011-10-03 2-0705-0358 

 14317 
 
 
 

 8 (74) 
h:\benros\benros-14317-håstaholmen åtgärdsutr-riskvärd dnr 2-0705-0358\rapporter\övriga delomr\håstaholmen_åtg.utr o riskv_alla delomr exkl 2_111003.doc  

vattnet i strandzonen är även påverkat av havsvattnet med avseende på salthalt och 
elektrisk konduktivitet. 

Råvaran, dvs. timret, barkades och sorterades på fastlandet inom delområde 4A. Buntat 
timmer mellanlagrades i vattnet innanför Håstaholmen och matades sedan efterhand in i 
såghuset (delområde 3). 

Tryckimpregnering av virke skedde med CCA-medel innehållande koppar, krom och 
arsenik inom delområde 1 under åren 1952-1965. I delområde 2 träskyddsbehandlades 
virke styckevis i råsorteringen från tidigt 1940-tal med Santobrite. Mellan 1960-1969 
doppades hela virkespaket i ett öppet kar med träskyddsmedel (Dowicide G och/eller 
Ky-5). Namngivna träskyddsmedel är varumärken för PCP-salt innehållande klorfenoler 
och med föroreningarna dioxiner/furaner. 

Tabell 1. Påvisade föroreningar i jord över platsspecifika riktvärden (PSR) eller 
motsvarande vid de olika delområdena). 

Delområde Beskrivning Förorening 

1 CCA-impregnering 
Dioxiner/furaner, arsenik, krom,  

koppar, PAH 

2 
Doppningsområde. Träskyddsbehand-

ling med PCP-salt* 
Dioxiner/furaner 

3 Sågintag 
Dioxiner/furaner, alifater, koppar, 

arsenik 

4A, 4B Barkning, barkdeponi Alifater 

5 Lageryta Arsenik 

7 
Timmerupplag och lufttorkning av 

virke 
Dioxiner/furaner 

8 
Sediment innanför och utanför Håsta-

holmen 
Dioxiner/furaner, alifater, PAH, 

koppar, bly, zink 

10 Torkhus m.m. Dioxiner/furaner 

*/ Behandlas i rapport SGI 2011b. Kvarstående föroreningar hanteras tillsammans med föroreningar i 
delområde 3. 

Efter träskyddsbehandlingen transporterades centrumvirket till delområdena 7 och 10 
för lufttorkning. Sidobräderna lufttorkades inom delområde 5 fram till 1960 då en bräd-
tork för artificiell torkning uppfördes. Ytterligare torkbyggnader uppfördes 1969 (del-
område 10) och därmed avslutades även doppningen inom delområde 2. 

Vid den miljötekniska markundersökningen konstaterades att utbredningen av diox-
in/furaner vid delområde 2 även omfattade delar av delområde 3. Dessutom konstatera-
des höga halter av dioxiner/furaner i betong- och dammprov på vinden i pannhuset. 

Holmen Timber AB har gjort en intern historisk sammanställning som förklarar sprid-
ningen av dioxin/furaner långt söder om doppningskaret. Det doppade virket hämtades 
med truck från doppningskaret och kördes normalt över bron till brädgården på fastlan-
det. I samband med raster lastades trucken först, för att frigöra utrymme på uppställ-
ningsplatsen vid doppningskaret, varefter trucken körde ner till delområde 3 och vände 
före uppställning vid truckservicehallen/pannhusväggen. 

I den fördjupade riskbedömningen (SGI, 2010b) gjordes en uppskattning av mängden 
förorenade massor, se Tabell 2. I tabellen redovisas översiktligt de största beräknade 
föroreningsmängderna utifrån konstaterat föroreningsdjup och medelhalt på respektive 
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delområde. Mängden förorenade massor i Tabell 2 överskattades jämfört med den nog-
grannare avgränsning som redovisas i avsnitt 4.8. Medelhalten är baserad på laborato-
rieanalyser och beräknades utifrån antagande om lognormalfördelade data. 
 

Tabell 2. Översiktlig beräkning av mängd förorening för respektive delområde. 
Jämför med avsnitt 4.8. 

Delområde1 
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 - 

3 2 0002 5 - - - - 20 

4A 500 - - - - - 3 

4B 500 - - - - - 3 

5 800 - 80 - - - - 

7 5 600 6 - - - - - 

8 (0-0,1 m) 8 000 13 203 703 1003 2303  

8 (0,1-0,2 m) 10 000 13      

10 200 0,2      

Summa 28 600 ton 37,3 g 380 kg 170 kg 170 kg 250 kg 26 kg 
1/ Exkl delområde 2 som redovisas i SGI (2011b). 
2/ Uppjusterad mängd jämfört med riskbedömningen (SGI, 2010b) pga. revidering av platsspecifika 

riktvärden. 
3/ Mängden metallförorenade sediment har justerats ner efter riskbedömningen (SGI, 2010b). Före-

komsten av dioxiner/furaner är styrande vid ev. efterbehandling. 
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3 SAMMANFATTNING AV RISKBEDÖMNING 

I en riskbedömning för ett förorenat område ges en beskrivning av vilka risker som före-
ligger vid den aktuella föroreningssituationen och vid den aktuella och framtida mark-
användningen. 

I SGI (2010b) redovisas en fördjupad riskbedömning för alla delområden på Håstahol-
men. I avsnitten nedan görs en sammanfattning av denna rapport. 

3.1 Övergripande åtgärdsmål 

Avsikten med de övergripande åtgärdsmålen är att beskriva vad f.d. sågverksområdet 
Håstaholmen ska kunna användas till och vad som ska skyddas, nu och i framtiden. 

Som övergripande åtgärdsmål för f.d. sågverksområdet Håstaholmen föreslås: 

- Marken ska kunna utnyttjas utan risk för människa och miljö med en markan-
vändning motsvarande mindre känslig markanvändning (MKM) t.ex. för indu-
stri- och kontorsändamål. 

- Eventuell föroreningsspridning till närliggande ytvatten (Hudiksvallsfjärden) ska 
vara så låg att inga skador uppstår på det akvatiska livet. 

 
De övergripande åtgärdsmålen innebär följande restriktioner: 

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

 
En förändrad framtida markanvändning kan leda till att de övergripande åtgärdsmålen 
och restriktionerna behöver revideras. Detta ligger utanför bolagets ansvar. 

3.2 Från föroreningskällor till skyddsobjekt 

Föroreningskällorna i f.d. sågverksområdet Håstaholmen utgörs i huvudsak av förore-
nad jord, förorenat grundvatten, förorenade sediment och förorenat byggnadsmaterial. 
Dominerande föroreningar är dioxiner/furaner, metaller (främst arsenik men även bly, 
krom och koppar) samt oljeföroreningar som alifater (>C16-C35) och PAHH-er. 

Den mest omfattande förekomsten av dioxiner/furaner påvisades i delområde 2 både i 
jord, grundvatten och i pannhusvindens byggnadsmaterial. Även sedimenten i Hudiks-
vallsfjärden innehåller betydande mängder (delområde 8). I delområde 7 avgränsades 
mindre mängder och i delområdena 1 och 10 påvisades mycket små mängder. Av den 
totala beräknande mängden dioxiner/furaner återfinns 94 % i jord och 6 % i sediment. 
Huvudparten av dioxinföroreningarna på land (97 %) finns i delområde 2. Utöver för-
oreningar i jord/sediment beräknades att ca 1 g dioxiner/furaner finns i pannhusvindens 
byggnadsmaterial (SGI, 2010b). 

Metallförekomsterna är koncentrerade till delområde 1 och 5 samt i sedimenten. I del-
område 3 har lokala förekomster av metaller påvisats men utbredningen bedöms som 
begränsad och ingen efterbehandling planeras beträffande dessa förekomster. 

Alifater (>C16-C35) finns främst i delområde 3 men också vid barkningsstationen re-
spektive f.d. transformatorstationen i delområde 4A och 4B. 

PAH förekommer i delområde 1 och i sedimenten. 
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Det finns olika transportvägar eller spridningsmekanismer. Dioxiner/furaner i jord kan 
spridas genom damning och genom utlakning till grundvattnet. Eftersom dioxi-
ner/furaner har mycket låg löslighet i vatten sker spridning i första hand med hjälp av 
partiklar. Spridningen är därmed beroende av grundvattnets flöde och dess strömnings-
riktning. Från grundvattnet kan föroreningarna spridas vidare till ytvattnet och till sedi-
ment. I området finns ytor med öppen friktionsjord där föroreningsspridning via dam-
ning kan vara betydande. I delområde 3 finns ytor med öppen friktionsjord. Vissa delar 
är asfalterade eller utgör områden med etablerad vegetation (gräs, sly och enstaka träd) 
där damning inte uppkommer lika lätt. 

På pannhusvinden är det framför allt det dioxinförorenade dammet som kan sprida sig. 
Dioxinföroreningen i byggnadsmaterialet frigörs först vid en mekanisk åtgärd. Om be-
tonggolvet är sprött kan bitar av betongen lossna. 

Även för metaller, alifater och PAHH är relevanta spridningsvägar damning och utlak-
ning till grundvattnet. 

Eftersom området är flackt görs bedömningen att ingen nämnvärd ytavrinning före-
kommer och att all nederbörd exkl. avdunstning kan infiltrera. Från förorenat bygg-
nadsmaterial sker spridning i första hand via damning. Vattenerosion förekommer ut-
med de långa stränderna och har därför tagits med som en spridningsväg. Förångning 
däremot bedöms inte utgöra någon betydelsefull spridningsväg för aktuella förorening-
ar. 

Sammantaget innebär det att föroreningsspridning via damning och ytavrinning bedöms 
som normal med nuvarande markanvändning. 

Människor kan exponeras för förorening framför allt genom hudkontakt med jord och 
sediment, intag av jord och inandning av damm. Grundvattnet är förorenat av industri-
verksamheten och dessutom bräckt genom kontakt med Hudiksvallsfjärden. Intag av 
grundvatten antas därför inte utgöra en exponeringsväg. 

På pannhusvinden utgör den största exponeringsrisken kontakt med det damm som finns 
på golvet. Exponering kan ske genom inandning av damm, oralt intag av damm samt 
hudkontakt med damm. Även hudkontakt med byggnadsmaterialet är en exponerings-
möjlighet i kombination med en mekanisk åtgärd. Idag sker ingen exponering eftersom 
utrymmet är tillstängt i väntan på eventuella åtgärder eller rivning. 

Aktuella skyddsobjekt utgörs av yrkesverksamma och besökande på området. Dessutom 
omfattas miljö och naturresurser. Ekosystemet i mark utgör ett skyddsobjekt. Dock är 
området kring Håstaholmen redan påverkat av industriell verksamhet under en lång tid. 
Marken utgörs också av fyllnadsmassor vilket i sig kan innebära begränsade förutsätt-
ningar för en god markmiljö. Både yt- och grundvatten är skyddsvärda i enlighet med 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och Naturvårds-
verkets utgångspunkter för efterbehandling (NV, 2009a). Hudiksvallsfjärden är en yt-
vattenrecipient och ligger i direkt anslutning till området. 

3.3 Platsspecifika riktvärden 

Riktvärden grundar sig på vad som bedöms vara acceptabla risknivåer för människa och 
miljö. Riktvärdet anger en haltgräns som ska säkerställa att inga oönskade/skadliga häl-
soeffekter uppkommer för vuxna eller barn vid den tänkta markanvändningen. Riktvär-
det ska även ge ett skydd för miljön inom området och vid spridning till omgivande yt- 
och grundvatten. 
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Vid en förenklad riskbedömning används Naturvårdsverkets generella riktvärden. I en 
fördjupad riskbedömning beräknas vanligtvis platsspecifika riktvärden (PSR) där hän-
syn tas till de lokala förhållandena i området. Naturvårdsverkets beräkningsmodell har 
använts för att ta fram platsspecifika riktvärden (NV, 2009b) för de olika delområdena 
på Håstaholmen. Det bör betonas att PSR inte är åtgärdsmål utan representerar en metod 
för att kunna utföra en bedömning av riskerna i en föroreningssituation. 

De platsspecifika riktvärdena har beräknats för två djupintervall; 0-1 m och > 1 m. Ut-
gångspunkten är att inom 0-1 m u my kan jord genom naturliga processer (t.ex. tjälning 
och sättningar) och mänskliga aktiviteter (grävning) göras tillgänglig för mänsklig ex-
ponering. Föroreningar belägna på större djup än 1 m u my antas ha kortare expone-
ringstider då man inte kommer i kontakt med jorden på samma sätt. 

På djup under grundvattennivån är det visserligen ännu mindre exponeringsrisk (t.ex. 
inandning av damm försvinner) men detta ger inget utslag då man tittar på en samman-
vägning av både hälsobaserade riktvärden samt skydd för miljön (markekosystem, yt-
vatten och grundvatten). Därför anser vi att det inte är motiverat att ha ett tredje djupin-
tervall från grundvattenytan och nedåt. 

Framtagna platsspecifika riktvärden finns sammanställda i Tabell 3. Beräkningarna ut-
fördes både separat för varje delområde men eftersom dessa skiljer sig från beräkningen 
omfattande alla delområden används ”Alla delområden”. 

Med riktvärdesmodellen som stöd föreslås inga avvikelser från generellt riktvärde be-
träffande PSR för alifater (>C16-C35) i delområde 3, ej heller för PAHH eller för metal-
lerna krom, koppar och bly i delområde 1. Även i delområde 4A och 4B används de 
generella riktvärdena för MKM. 

Tabell 3. Beräknade platsspecifika riktvärden för metaller och dioxiner/furaner i 
jord. Generellt riktvärde MKM för arsenik är 25 mg/kg TS och för dioxi-
ner 200 ng/kg. 

Delområde Djup, m u my Platsspecifikt rikt-
värde 

Styrande för rikt-
värdet 

1 (arsenik) 0-1 25 mg/kg TS 
As: intag av jord. 
Övriga metaller: 

skydd av markmiljö 

 > 1 40 mg/kg TS Skydd av markmiljö 
för alla metaller 

1 och 10 (dioxiner) 0-1 200 ng/kg TS Skydd av ytvatten 

 > 1 2 000 ng/kg TS Intag av jord 
+exp. andra källor 

7 (dioxiner) 0-1 200 ng/kg TS Intag av jord 
+exp. andra källor 

 > 1 800 ng/kg TS Skydd av ytvatten 

5 (arsenik) 0-1 25 mg/kg TS Intag av jord 

 > 1 40 mg/kg TS Skydd av markmiljö 

Alla markområden 

(dioxiner) 
0-1 200 ng/kg TS Intag av jord 

+exp. andra källor 

 > 1 500 ng/kg TS Skydd av ytvatten 
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PSR för dioxiner/furaner föreslås i enlighet med riktvärdesmodell till 200 ng/kg TS för 
alla delområden på nivå 0-1 m under markytan. Även PSR för arsenik föreslås i enlighet 
med det generella riktvärdet till 25 mg/kg TS. 

På större djup, >1 m, kan större riktvärden accepteras eftersom man har antagit lägre ex-
poneringsmöjligheter. I stället blir skydd av ytvattnet styrande för riktvärdet. Den beräk-
nande utspädningen från porvatten till ytvatten skiljer sig åt på de olika delområdena vil-
ket ger utslag i riktvärdesmodellen. SGI föreslår att PSR för dioxiner/furaner sätts till 500 
ng/kg TS för alla delområden. För arsenik föreslås att PSR sätts till 40 mg/kg. 

3.4 Samlad riskbedömning 

Sammantaget görs bedömningen att det finns ett saneringsbehov i alla förorenade del-
områden, för att riskerna för hälsa och miljö ska vara acceptabla på både kort och lång 
sikt. Av störst betydelse bedöms risken för att människor exponeras för föroreningarna 
via jord. 

Åtgärdsutredning och riskvärdering är aktuellt för alla delområden. 

För pannhusvindens byggnadsmaterial jämfördes halterna med riktvärden för förorenad 
jord och resultaten visade att damm och byggnadsmaterial hade kraftigt förhöjda halter 
av dioxiner/furaner. De höga halterna utgör en hälsorisk kopplad till vistelse i lokalen 
vilket gör att en åtgärdsutredning är motiverad. 
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4 ÅTGÄRDSUTREDNING 

I en åtgärdsutredning identifieras och analyseras möjliga åtgärdsalternativ. Ett åtgärdsal-
ternativ kan bestå av en eller flera åtgärdsmetoder som tillsammans används för att upp-
nå ett åtgärdsmål. För att ta fram ett lämpligt åtgärdsalternativ vägar man in på kriterier 
såsom t.ex. risker vid genomförande, kostnader, övergripande åtgärdsmål och miljömäs-
siga konsekvenser. Åtgärdsutredningen mynnar ut i ett antal acceptabla åtgärdsalternativ 
som sedan utvärderas vidare i riskvärderingen. 

4.1 Åtgärdsförutsättningar 

De mest betydande föroreningskällorna inom f.d. sågverksområdet utgörs av dioxi-
ner/furaner, alifater (>C16-C35), metaller samt i mindre omfattning PAHH. Förorening-
arna finns i jord, grundvatten, sediment och byggnadsmaterial. På några delområden har 
fler än en föroreningskälla påträffats. 

Förutom de vanliga riskfaktorerna (föroreningarnas farlighet, mängd, exponeringssitua-
tion etc.) finns det andra aspekter som påverkar valet av åtgärd för efterbehandling. Ex-
empel på sådana övriga aspekter beskrivs nedan. 

Generellt gäller att grundvattenytan bedöms ligga på ca 1,5-2,0 m under markytan på 
området. I delområde 1 och 2 har grundvattenmätningar visat att grundvattnet står i kon-
takt med det omgivande havet (Hudiksvallsfjärden). 

Nedan följer en närmare beskrivning över respektive delområde. Planritningar återfinns 
i Bilaga 1. 

Delområde 1 – CCA-impregnering 
I delområde 1 har förhöjda halter av metaller (krom, koppar och arsenik), PAH samt 
dioxiner/furaner påträffats. Föroreningarna förekommer på två olika delytor - metallför-
oreningar på det ena samt dioxiner/furaner och PAH på den andra delytan. Metallför-
oreningarna är avgränsade till 2 m under markytan och dioxiner/furaner bedöms vara 
avgränsade till 1 m under markytan. 

Marken utgörs i huvudsak av fyllningsmaterial av sandig/grusig karaktär. Lera påträffa-
des vid ca 2 m under markytan. Grundvattennivån har observerats på 1,4-1,8 m under 
markytan (SGI, 2010a). Metallföroreningarna är därmed delvis belägna under grundvat-
tenytan. 

Delområde 2 – Doppningsområde 
Förorenad jord inom delområdet har behandlats i en separat rapport (SGI, 2011b). Till 
delområdet hör även pannhuset med förorenat byggnadsmaterial. Dioxiner/furaner har 
påvisats på pannhusvinden i damm samt i betong- och väggprover. 

Genom att avlägsna dammpartiklarna minskar den största exponeringsmöjligheten. 
Dammpartiklarna kan dammsugas upp. De dammprover som har analyserats innehöll 
dioxinhalter mellan ca 50 000 – 1 000 000 ng/kg TS WHO-TEQ och klassas därmed 
som low POP, se avsnitt 4.3.2. Dammet förslås därför bli destruerat. 

Om man väljer att försegla eller ta bort föroreningar i bjälklaget blir dioxinföroreningen 
i väggmaterialet dimensionerande. En beräkning gjordes med förutsättningen att nybil-
dat damm får dioxinhalter motsvarande föroreningen i väggen dvs. ca 440 ng/kg TS. Av 
Figur 2 framgår att antalet exponeringsdagar och halten dioxiner/furaner har betydelse 
för om man kommer att överskrida det toxikologiska referensvärdet, TRV. 
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Figur 2. Betydelsen av antalet exponeringsdagar vid exponering för damm och 
olika intagsvägar. 

 
Antalet exponeringsdagar är det som får betydelse i diagrammen. Dioxinhaltens varia-
tioner (linjer) visar att det behövs lång exponeringstid eller mycket höga dioxinhalter i 
dammet för att överskrida TRV. Dioxinhalten i dammet är hög nu men om man tar bort 
dioxinförorenad betong kommer nya fragment/damm från tegelväggen bli dimensione-
rande med relativt låga dioxinhalter kring 440 ng/kg TS. 

Delområde 3 - Sågintag 
På delområde 3 har dioxiner/furaner och alifater (C16-C35) påträffats i halter som kräver 
efterbehandling. I delrapport 1 (SGI, 2010a) beskrivs hur sex delytor innehåller halter 
av alifater över de platsspecifika riktvärdena (NCC, 2002). Den efterföljande riskbe-
dömningen har visat att de nya framräknade platsspecifika riktvärdena sammanfaller 
med de generella riktvärdena. Detta innebär en något större utbredning av alifater både i 
sid- och djupled än vad som tidigare har angivits. Dioxin- och alifatföroreningarna 
sammanfaller delvis på samma område. 

Dioxinföroreningen avtar i djupled på området. Efterbehandling behöver generellt utfö-
ras till åtminstone 1 m under markytan. I provpunkt 2-416 (Figur 9) har påvisats höga 
halter dioxiner/furaner ner till minst 2 m djup. De påvisade alifatföroreningarna bedöms 
vara avgränsade i sidled men ej i djupled i några punkter. 

Ett av det förorenade alifatområdena ligger i närheten av en transformatorstation. Led-
ningsstråket norr om transformatorstationen måste beaktas vid en efterbehandling. 

Jordlagerföljden består av fyllning med friktionsmaterial; vanligen grusig sand ner till 
åtminstone 2 m under markytan. Inga prover djupare än 2 m har tagits. Grundvatten 
observerades i några punkter mellan 1,3-1,4 m under markytan vid undersökningstillfäl-
let i oktober 2008 (SGI, 2010a). 

Delområde 4A och 4B – Barkning, barkdeponi 
I delområde 4A och 4B är förekomst av alifater styrande för val av åtgärder. Två lokala 
oljeföroreningar (alifater C16-C35) påträffades vid en barkstation (provpunkt 0618) re-
spektive en transformatorstation (provpunkt 0604). Bedömningen har gjorts att sprid-
ningen är begränsad kring dessa provpunkter, se Figur 12. Transformatorstationen är 
inte längre i drift men en högspänningskabel går under stationen. Kabelns läge måste 
säkerhetsställas innan uppgrävning kan ske. Vid barkstationen finns fundament kvar 
från barkningsverksamheten. 
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I provpunkt 0618 påvisades förhöjda halter vid 2,1-2,4 m under markytan. I provpunkt 
0604 har endast en ytlig provtagning utförts (0-0,5 m under markytan). Även i grund-
vattnet i de båda provpunkterna förekom förhöjda halter av alifater. Vid båda provpunk-
terna förekom fyllning ner till ca 1,5 m under markytan. Vid 0604 underlagrades fyll-
ningen av lera och vid 0618 underlagrades fyllningen av sand och trärester. Lera påträf-
fades först vid ca 3 m under markytan. Grundvattenytan låg 1,7 m under markytan vid 
den f.d. transformatorstationen och 1,9 m u my vid den f.d. barkningsstationen (Sweco, 
2007). 

Delområde 5 - Lageryta 
I delområde 5 har arsenik påträffats på två delytor (provpunkterna 0635 respektive 
0642/5-08), se Figur 13. Jordlagerföljden utgjordes av fyllning (grusig sand) ner till som 
mest ca 3 m djup. Fyllningsdjupet varierade dock i området. Grundvattenytan låg 0,5 m 
under markytan i södra delen av delområde (Sweco, 2007). På övriga delar av holmen 
var grundvattenytan belägen ca 1,3-1,9 m under markytan. 

Föroreningarna är ytligt belägna ner till max 0,5 m under markytan med undantag av 
provpunkt 0642 som hade förhöjda arsenikhalter på 0,5-1,0 m djup. 

Delområde 7 - Timmerupplag 
I delområde 7 har förhöjda halter av dioxiner/furaner påträffats på fyra delytor. I djupled 
sträcker sig dioxinföroreningen till 0,5 m eller undantagsvis till 1,0 m under markytan. 

Jordlagerföljden utgörs av fyllning (grusig sand alternativt morän) ner till 0,4-3,0 m 
under markytan. Fyllningen underlagras av morän. I några provtagningspunkter åter-
fanns trärester och bark. 

Området är delvis asfalterat med sparsam vegetation. Grundvattenytan låg 0,7-1,5 m 
under markytan i området i december 2006 (Sweco, 2007). 

Delområde 8 – Sediment 
Dioxiner/furaner har påträffats i sedimenten främst innanför och norr om Håstaholmen. 
Provtagning har även skett 150 m utanför Håstaholmen och analysresultaten visar att 
dioxinutbredningen avtar med avståndet från Håstaholmen. I djupled varierar förore-
ningsnivån av dioxiner/furaner. Vid broläget har dioxiner/furaner påvisats ner till 0,5 m 
under botten. Strax söder om bron avtar dioxinhalterna för att sedan öka igen söderut. 
En trolig förklaring till detta är att det i slutet av 1970-talet muddrades 700 m³ utanför 
sågintaget (Länsstyrelsen dnr: 189-1571-76). 

Både metaller och PAH har påvisats i några sedimentprover. Dioxiner/furaner kommer 
att vara den styrande parametern vid en eventuell efterbehandling av sedimenten. 

Sedimenten består av gyttja med inslag av trä och bark och som underlagras av lera från 
ca 0,1-0,2 m under botten. Vattendjupet innanför Håstaholmen är ca 4 m. 

Delområde 10 - Torkhus 
Dioxiner/furaner har påvisats vid två provpunkter i delområde 10. Föroreningen är av-
gränsad i sid- och djupled (0,5 m u my). 
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4.2 Generella miljöaspekter vid efterbehandling 

4.2.1 Grundläggande principer 

Det finns ett antal grundläggande krav och principer som Naturvårdsverket har precise-
rat och som bör vara vägledande i en åtgärdsutredning (NV, 2009c). Relevanta utgångs-
punkter för Håstaholmen listas nedan: 

- Efterbehandlingsåtgärderna bör reducera miljö- och hälsoriskerna så långt det är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

- Åtgärderna bör vara av engångskaraktär. 

- Skador som uppstår under genomförandet får totalt sett inte bli större än de som 
orsakas av det förorenade området. 

- Bästa tillgängliga teknik (Best Available Technology, BAT) och energisnål tek-
nik bör användas så långt som möjligt. 

- Åtgärderna bör inte annat än under en övergångsperiod kräva underhåll och 
skötsel efter avslutad åtgärd. 

- Om föroreningar lämnas kvar bör inte ytterligare efterbehandling omöjliggöras, 
t.ex. genom en ny bebyggelse. 

- Åtgärderna bör genomföras så att området inte återförorenas på grund av sprid-
ning från delar där åtgärder ännu inte genomförts. 

- Om föroreningar lämnas kvar skall skyddsåtgärder vidtas som minst motsvarar 
skyddsåtgärderna vid den deponiklass dit de förorenade massorna skulle ha förts 
om de grävts upp. 

4.2.2 EU:s avfallsdirektiv 

Sedan hösten 2008 finns det inom EU ett ramdirektiv för avfall (2008/98/EG). I ramdi-
rektivet fastställs den s.k. avfallshierarkin som uttrycks enligt följande: 

1. Förebyggande 
2. Förberedelse för återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 
5. Bortskaffande 

 
Avfallshierarkin är utgångspunkten för prioriteringar som rör avfall. Vid schaktning i 
förorenade områden är de uppgrävda (förorenade) massorna att betrakta som avfall. Det 
innebär att avfallshierarkin bör tillämpas. I första hand bör alltså avfallsmängden mini-
meras, i andra hand återanvändas och i tredje hand bortskaffas/deponeras. Energiutvin-
ning är inte aktuell i detta fall. 

4.2.3 Total miljöpåverkan vid sanering 

Sanering av förorenade områden innebär miljövinster i form av bl.a. lägre förorenings-
spridning samt minskad risk för negativa effekter på människor och miljö. Själva efter-
behandlingsåtgärderna medför också negativ miljöpåverkan, t.ex. genom energiförbruk-
ning (transporter) och utnyttjande av naturresurser (rena massor för återfyllnad). Miljö-
vinsterna är vanligen störst på lokal nivå, medan miljönackdelarna har en mer regional, 
nationell eller global karaktär. 
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Livscykelanalyser (LCA) av olika saneringsmetoder (Suèr et al., 2004) visade att: 

- För ex situ-saneringar innebär transporter störst miljöpåverkan. 
- Användning av nya rena återfyllnadsmassor innebär stor miljöpåverkan av na-

turresursskäl. Återanvändning på plats av behandlad jord är därför en viktig fak-
tor. 

- Vid deponering av förorenade massor utgör markanvändningen (dvs. att mark 
tas i anspråk för deponier) den största miljöpåverkan. 

- Jordtvättsbehandling uppvisar liten total miljöpåverkan (deponering av slam 
samt omhändertagande av lakvatten). 

- För in situ-saneringar utgörs den största miljöpåverkan av eventuella restriktio-
ner vid framtida markanvändning p.g.a. risken för kvarvarande förorening i mar-
ken. 

 
Vid en jämförelse av olika åtgärdsmetoder bör även miljöpåverkan enligt ovan beaktas. 

4.3 Tänkbara åtgärdsmetoder för jord 

Det finns ett stort antal möjliga åtgärdsmetoder och kombinationer av metoder som kan 
användas vid efterbehandling av förorenade områden. Efterbehandlingsåtgärderna kan 
antingen vara en reduktion av föroreningskällan eller skyddsåtgärder. Det kan även bli 
aktuellt med en kombination av dessa två. Naturvårdsverket anser att man i första hand 
bör välja åtgärder som innebär att föroreningskällan reduceras. 

Åtgärder som syftar till en reducering av exponerings- och spridningsriskerna med ett 
förorenat område kan delas in i: 

- Destruktionsmetoder: Omvandlar föroreningar till mer harmlösa, icke-toxiska 
ämnen. 

- Koncentrations- och separationsmetoder: Föroreningar insamlas och koncentre-
ras till en mindre volym, som vidarebehandlas eller slutomhändertas. 

- Immobiliseringsmetoder: Är inriktade på att hindra fortsatt föroreningsspridning. 
Immobilisering innebär normalt inte att föroreningarna avlägsnas, däremot kan 
de toxiska egenskaperna förändras. 

 
Vidare delas metoderna in utifrån var de äger rum någonstans. Antingen sker efterbe-
handlingen på plats utan uppgrävning (in situ), på plats på uppgrävda massor (on site) 
eller så behandlas uppgrävda massor på annan plats (ex situ). 

Urvalet av möjliga behandlingsmetoder begränsas av föroreningens karaktär. De mest 
betydande föroreningskällorna inom f.d. sågverksområdet utgörs av dioxiner/furaner, 
alifater, metaller samt i mindre omfattning PAHH. Både dioxiner/furaner och metaller 
har ofta en stark fastläggning till partiklar samt en låg lösligheten i vatten vilket påver-
kar de tänkbara behandlingsförutsättningarna. Alifaterna (>C16-C35), som finns i jor-
den, klassas inte som lättflyktiga och är mindre lättnedbrytbara. 

I Tabell 4 nedan redovisas vilka metoder som efter en första utvärdering är tekniskt 
möjliga och tillförlitliga för de aktuella föroreningarna. Dehalogenering och vitrifiering 
(förglasning) är efterbehandlingsmetoder för dioxiner/furaner som är tänkbara men som 
fortfarande är i ett innovativt stadium och togs därför inte med. 
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Tabell 4. Redovisning av tänkbara åtgärdsmetoder efter en första utvärdering. 

 
Metaller 

(As, Cu, Cr) 
Alifater Dioxin 

Uppgrävning X X X 

Deponering X X X 

Destruktion    

Förbränning - X X 

Biologiska nedbrytningsmetoder - X - 

Koncentration och separation    

Jordtvätt X X X 

Termisk avdrivning (desorption) (X, As) X X 

Immobilisering    

Stabilisering och solidifiering (s/s) X - (X) 

Inneslutning och barriärteknik X X X 

(X) möjligtvis applicerbar. 

 
Dessutom kommer grumligt grundvattnet att innehålla förorenade partiklar varför det i 
fallet uppgrävning är aktuellt att behandla dränvattnet. Även länshållningsvattnet kan 
inledningsvis vara grumligt och behöver då behandlas på samma sätt som dränvattnet. 
Följande metod bedöms som tekniskt möjlig: 

- Behandling av grumligt schaktvatten1 
Filtrering in situ / on site 

Information om metoderna hämtades ifrån Åtgärdslösningar - erfarenheter och tillgäng-
liga metoder (NV, 2006), Vägledning för efterbehandling av träskyddsanläggningar 
(NV, 1999a) och Potentiella efterbehandlingsmetoder för Banverkets förorenade områ-
den (SGI, 2002). 

4.3.1 Uppgrävning 

Uppgrävning är ingen åtgärdsmetod som angriper själva föroreningskällan utan är ett 
led för att sedan använda on site eller ex situ metoder. Uppgrävning innebär att en stor 
del av föroreningskällan tas bort från platsen. När uppgrävning sker under grundvatten-
ytan och nära Hudiksvallsfjärden krävs geotekniska åtgärder för att säkra markens stabi-
litet och begränsa utbytet grundvatten-ytvatten. Detta görs lämpligen med en tätspont. 

Vid uppgrävning av förorenade massor finns alltid en viss risk för ökad förorenings-
spridning i samband med genomförandet. Föroreningsspridning kan ske genom dam-
ning från torra förorenade massor och vid spill i samband med lastning, lossning och 
transport. Dessutom kan föroreningsspridning förekomma via vatten som rinner av på 
ytan från uppgrävda förorenade massor vid mellanlagring, genom haltökningar i grund-
vattnet vid uppgrävning samt vid utsläpp av länshållningsvatten. Genom lämpliga 
skyddsåtgärder motverkas dessa spridningsrisker. 

4.3.2 Deponering 

Deponering av förorenade massor innebär att massorna slutförvaras på annan plats. De-
ponering regleras av förordningen 2001:512 om deponering av avfall. I förordningen 
                                                 
1 Schaktvatten används som en samlingsterm för länshållningsvatten och dränvatten. 
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ställs tydliga funktionskrav på de tekniska konstruktioner som ska anläggas för att för-
hindra föroreningsspridning och samla upp lakvatten på ett kontrollerat sätt. Beroende 
på klassificeringen av de förorenade massorna kan deponering ske i deponi för farligt 
avfall eller icke farligt avfall. Massor som skall deponeras måste genomgå en karaktäri-
sering. För farligt avfall omfattar karaktäriseringen bland annat laktester för metaller. 
För transport av farligt avfall gäller särskilda regler. 

Långlivade organiska föroreningar 
I Europaparlamentets och Rådets förordning nr 850/2004 om långlivade organiska före-
ningar och ändring av direktiv 79/117/EEG (den s.k. POP-förordningen) fastställs det 
under punkt 15 att långlivade organiska föreningar i avfall skall förstöras på ett irrever-
sibelt sätt till ämnen som inte uppvisar samma egenskaper, om inte andra hanterings-
möjligheter är att föredra ur miljöhänsyn. 

I Rådets förordning nr 1195/2006 fastställs koncentrationsnivåer som anses vara lämpli-
ga när det gäller att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön vid 
destruktion eller irreversibel omvandling av långlivade organiska föreningar. För dioxi-
ner/furaner är denna koncentrationsnivå satt till 15 000 ng/kg TS. (Bilaga IV till förord-
ning nr 1195/2006). 

För s.k. high POP’s (>5 000 000 ng/kg TS) gäller att materialet skall förstöras eller om-
vandlas irreversibelt genom kemisk-fysikalisk behandling, förbränning eller användning 
som bränsle (som ej innehåller PCB). För material med halter mellan koncentrationsni-
vån för low POP’s (15 000 ng/kg TS) och high POP’s kan undantag göras från denna 
huvudregel för permanent lagring i djupa berggrundsformationer, saltgruvor eller depo-
nier för farligt avfall efter solidifiering/stabilisering. För material med halter under kon-
centrationsnivån för low POP’s kan undantag göras för bortskaffning på annat sätt enligt 
avfallslagstiftningen (förslag till ändring av bilaga V (EU, 2006b), Rapport 2007:1, Av-
fall Sverige). 

4.3.3 Destruktion 

Förbränning: Vid förbränning omvandlas organiska föreningar till oorganiska restpro-
dukter vid hög temperatur (1 200-1 400 °C) och vid närvaro av syre. Metoden kräver 
hög energiförbrukning. Förbränning har under flera decennier tillämpats som metod för 
destruktion av både icke-farligt och farligt avfall men kostnaden är förhållandevis hög 
vilket gör att det i allmänhet inte blir ett ”förstahandsalternativ”. 

Metoden fungerar för alla former av organiska föroreningsämnen men är i första hand 
avsedd för att destruera ämnen som inte kan behandlas med enklare och billigare meto-
der, t.ex. högmolekylära dioxiner/furaner och vissa PCB-föreningar. En nackdel med 
metoder, utöver den höga kostnaden, är att en steril och icke odlingsbar restprodukt er-
hålls. Faktorer som kan begränsa tillämpning och effektivitet är bl.a. partikelstorleken, 
närvaro av tungmetaller och flyktiga tungmetaller. 

Biologiska nedbrytningsmetoder: Det finns flera metoder som på mikrobiologisk väg 
omvandlar organiska föreningar till mindre toxiska föreningar. Kolväten i t.ex. olja kan 
utgöra en näringskälla för markens bakterier. Det finns både in situ och ex situ biologis-
ka behandlingsmetoder. Vid en in situ behandling av grundvattenzonen behandlas i för-
sta hand de föroreningar som är lösta i vattnet. 

Bioventilering hör till de vanligare in situ metoderna som innebär att syre tillförs i mar-
kens omättade förorenade zon och därigenom stimulerar bionedbrytningen. Faktorer 
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som kan begränsa metodens applicerbarhet är alltför ytligt liggande grundvatten, hög 
fuktighet, låg temperatur, lågt pH-värde samt förekomst av andra toxiska ämnen. 

Exempel på ex situ metoder är kompostering, landfarming och bioreaktor. Komposte-
ring innebär att förorenad jord blandas med bulkmaterial (träflis, hö, växtavfall) för att 
öka jordens genomsläpplighet för luft och vatten och få en god mikrobiologisk aktivitet. 
Landfarming är en typ av kompostering där massorna läggs ut i ett tunt lager istället för 
i limpor som är fallet med kompostering. I en bioreaktor blandas förorenad jord och 
vatten så att en omrörningsbar slurry erhålls. Slurryn omblandas kontinuerligt för att få 
en god kontakt mellan mikroorganismer och övrigt innehåll. Bioreaktor är den biologis-
ka metod som har högst potential att ge ett gott saneringsresultat men även den metod 
som kräver störst kunskap om kemisk/biologisk processteknik. 

Framför allt biologiska in situ metoder, men även komposteringsmetoder, tillämpas i 
första hand på lättnedbrytbara kolväten. För tyngre oljeprodukter bedöms komposte-
ringsmetoderna vara alltför tidskrävande. Bioreaktorbehandling kan tillämpas på svår-
nedbrytbara kolväten. 

4.3.4 Koncentrations- och separationsmetoder 

Termisk avdrivning (desorption). Metoden innebär att organiska föroreningar förångas 
genom uppvärmning och avgår från den förorenade jorden. Processen sker vid lägre 
temperaturer än vid förbränning (100-800 °C) samt vid syrefri miljö. De avdrivna ga-
serna kan antingen fångas upp i ett filter eller destrueras i en s.k. efterbrännkammare. I 
det senare fallet blir metoden snarlik en konventionell förbränning (NV, 2009c). Vid 
behandling av flyktiga metaller (t.ex. kvicksilver och arsenik) används inte efterbränn-
kammaren, i stället omhändertas den avdrivna gasen i ett filter. 

Anläggningar för termisk avdrivning kan vara mobila eller fasta, dvs. det är möjligt att 
tillämpa metoden både on site och ex situ. Metoden används med fördel för större vo-
lymer. 

Jordtvätt. Jordtvätt innebär att föroreningsämnena ”tvättas ut” ur det förorenade materi-
alet. Jordtvättsprocessen består av flera behandlingssteg vilka alla syftar till att avskilja 
förorenade partiklar och vätskor från övriga material. Normalt används vatten som 
tvättvätska men extraktion med starkare lösningsmedel behövs för jordar förorenade av 
t.ex. PAH och dioxiner/furaner. 

Kornstorleken har en stor betydelse för utfallet av jordtvättsbehandling. Det är viktigt 
att utreda i vilka fraktioner föroreningarna är adsorberade innan siktning genomförs. För 
att metoden ska vara framgångsrik ska materialet utgöras av en relativt liten andel för-
orenat finmaterial. Om jorden innehåller en hög halt organiskt material kan förbehand-
ling av jordar krävas. Jordtvättsprocessen består av flera steg som i slutändan ska resul-
tera i en uppkoncentrering och volymminskning av föroreningarna som ska tas om 
hand, t.ex. överföras till deponi. 

Anläggningarna kan användas on site eller ex situ. Metoden har främst använts för me-
tallförorenade jordar/sediment i Sverige. I Europa har storskaliga försök med PAH och 
oljeförorenade jordar gjorts. För dioxinförorenade jordmassor krävs en långtgående par-
tikelseparation. 

Stabilisering och solidifiering (s/s). Denna metod genomförs i syfte att hindra fortsatt 
föroreningsspridning samt i kombination med att man ämnar använda den konstruktion 
som skapas. Stabilisering innebär att man kemiskt binder föroreningen vid jorden ge-
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nom att tillsätta ett ämne som antingen adsorberar (binder) eller fäller ut föroreningen, 
eller på något sätt ändrar de kemiska förhållandena. Det finns olika typer av bindemedel 
som fungerar som stabiliseringsmedel. Metoden syftar till att fastlägga föroreningarna 
inom det förorenade området och förhindra spridning av dessa till omgivningen. 

Solidifiering innebär att ett bindemedel blandas in i jorden som sedan härdar till en be-
tongliknande tät monolit. På detta sätt binds föroreningen in och vattengenomström-
ningen minskar. Solidifiering innebär ofta även ett visst mått av kemisk fixering. 

Vid stabilisering av förorenade material åtgår i regel stora mängder additiv/bindemedel 
vilket leder till en volymökning. S/s är främst applicerbar på tungmetaller. Stabilise-
ringens pH-höjande effekt (beroende på tillsatsmedel) kan för vissa metaller, t.ex. arse-
nik, eventuellt leda till ökad utlakning vilket måste beaktas. Även för PAH-förorenade 
sediment har metoden använts. Metoderna liknar mycket geotekniska stabiliseringstek-
niker. 

Inneslutning och barriärteknik. Vid inneslutning anordnas barriärer som hindrar eller 
väsentligt reducerar tillförsel av vatten och syre till det förorenade området. Barriärer 
kan utföras som tätskikt över, under eller som en vertikal skärm runt ett förorenat områ-
de. Ett tätskikt kan utföras av naturliga jordmaterial (t.ex. lera, bentonit), restprodukter 
(t.ex. flygaska) eller syntetiska material (gummi- eller plastmembran). Metodens effek-
tivitet är främst en fråga om barriärmaterialets beständighet. Problem kan uppstå i sätt-
ningsbenägna jordar. 

Eftersom föroreningarna inte avlägsnas, krävs en regelbunden kontroll av täckningen, 
liksom av föroreningshalter i grundvatten. Förekommer arsenik i det inneslutna avfallet 
bör möjlighet finnas att via porluftsonder eller motsvarande indikera om eventuell av-
gång av arsenikgas/arsenikväte föreligger. Någon typ av funktionskontroll för täckning-
en över lång tid måste därför upprättas. Administrativa åtgärder i form av restriktioner 
för grävning och användning av marken krävs också. Detta begränsar områdets framtida 
nyttjande. 

4.4 Tänkbara åtgärdsmetoder för schaktvatten 

Vid grävning under grundvattenytan uppkommer dränvatten från avvattning av jord 
(innan borttransport). Länshållningsvatten uppkommer i schakten om tätsponten inte 
förts ner tillräckligt djupt i marken eller om skarvarna läcker. Vatten kan även tillföras 
uppifrån vid nederbörd. 

Bedömningen görs att dränvatten kan släppas ut i havet efter att det passerat ett grövre 
partikelfilter. Hur filtret ska utformas bör utredas närmare för att klarlägga filtermateri-
al, filterstorlek och om filtret kan placeras in situ alternativt on site. En reningsprocess 
kan bestå av olika moduler som kopplas ihop beroende på vilka föroreningar som före-
kommer i schaktvattnet. De olika delarna kan t.ex. vara oljeavskiljare, sandfilter, sedi-
mentationsbassäng, flockningsbassäng och i slutet ett membranfilter. Dimensioneringen 
överlåts normalt till en entreprenör som med hjälp av provgrop och vattenuttag testar 
fram ett lämpligt filter. 

Det finns mer eller mindre sofistikerade filtreringsmetoder/tekniker för rening av diox-
införorenat vatten. För att generera hög grad av filtrering/rening krävs sannolikt någon 
typ av membranfiltrering som sista steg, exempelvis s.k. ultrafiltrering. Det finns även 
membranfiltreringsmetoder för lite grövre partiklar. Ett alternativ för avsevärt finare 
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partiklar/större molekyler är den avancerade s.k. RO-filtreringen, även kallat omvänd 
osmos. 

Behandlingen av schaktvattnet bör leda till att halten dioxiner/furaner understiger en 
överenskommen halt. Den dioxinhalt som uppmättes i samband med etableringen av ett 
grundvattenrör bedömdes i riskbedömningsrapporten inte vara representativ (9,7 µg/L). 
Normalt får man väsentligt lägre halter när finpartiklarna i grundvattenröret sedimente-
rat. Så länge länshållningsvattnet är grumligt bör det filtreras på samma sätt som drän-
vattnet. 

Filter för att avskilja metallföroreningar brukar kallas sorptionsfilter. Exempel på möjli-
ga sorptionsmaterial i filteranläggningar är aktiverat kol/granulat, bentonit, kalciumkar-
bonat, kalciumhydroxid, höghumifierad torv och rostjord/järn. 

I delområde 1 har arsenik, bly och krom påvisats i grundvattnet. Behandlingen av läns-
hållningsvattnet bör leda till att metallhalterna understiger en överenskommen halt, t.ex. 
50 µg/L för arsenik och krom samt 10 µg/L för bly vilket klassas som en mindre allvar-
lig föroreningshalt i grundvattnet enligt Naturvårdsverket (NV, 1999b). I delområde 3 
har alifater påträffats. Föreslagna halter i länshållningsvattnet bedöms kunna sättas till 5 
mg/l för alifater (C12-C35) vilket är ett föreslaget riktvärde med avseende på miljörisker i 
ytvattnet (Kemakta, 2006). 

Oavsett metod för separering av partiklar i dränvattnet kommer filtret att behöva om-
händertas. Ju finare maskvidd desto högre halter i filtret. Filtret och eventuellt sediment 
måste omhändertas t.ex. genom deponering, förbränning eller stabilisering. 

I upphandlingsskedet förväntas att entreprenören redovisar utsläppsmängder och till 
vilken halt som reningen av schaktvattnet kan genomföras med tillgänglig teknik och till 
rimlig kostnad. Tillsynsmyndigheten tar därefter ställning till om föroreningsspridning-
en dvs. vilken föroreningsmängd som når recipienten kan accepteras. 

4.5 Tänkbara åtgärdsmetoder för sediment 

Sedimenten är främst förorenade av dioxiner/furaner (PCDD/F). Dock finns även mind-
re områden med förhöjda halter av metaller, alifater och PAH. 

I riskbedömningen (SGI, 2010) förordade SGI att man bör avvakta ett ställningstagande 
beträffande eventuella åtgärder i sedimenten tills man har utrett om det kommer ske en 
naturlig överlagring av rena sediment. 

De metoder som bedöms vara tänkbara för sedimenten är: 

4.5.1 Alternativ 0 - Ingen efterbehandlingsåtgärd 

Innebär att föroreningarna får ligga kvar med möjligheten att de med tiden täcks över av 
rena sediment (ackumulationsbottnar). 

4.5.2 Alternativ 1 - Muddring och avskärmning med d eponering på annan ort 

Metoden innebär att sedimenten muddras och avvattnas med geotextilskärmar och med 
rening av rejektvattnet samt transporter till deponi för icke-farligt avfall. 

4.5.3 Alternativ 2 - Muddring och avskärmning med s tabilisering ex situ 

Metoden innebär att sedimenten muddras innanför geotextilskärmar och blandas med 
stabiliserande material. De stabiliserade massorna placeras på lämpligt område i anslut-
ning till f.d. sågverksområdet. 
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4.6 Tänkbara åtgärdsmetoder för byggnadsmaterial 

Tänkbara åtgärdsmetoder för byggnadsmaterialet, utöver ett nollalternativ, är antingen 
försegling eller att avlägsna materialet. Betong och tegel som avlägsnas måste enligt 
POP-förordningen till viss del destrueras. Nollalternativet innebär att ingen verksamhet 
kan ske i vindsutrymmet och att förorenat byggnadsmaterial måste tas omhand senare 
vid ombyggnad eller rivning. 

Byggnadens utformning framgår av Figur 3. Vindsvåningen där föroreningarna finns är 
låst. Ingen har tillträde om det inte finns särskilda skäl. 

  
 

Figur 3. Flygbild från 1990 över pannhuset (vänster). I högra bilden utgör pann-
huset den vita byggnaden. 

4.6.1 Alternativ 0 - Ingen efterbehandlingsåtgärd 

Alternativet innebär att föroreningarna ligger kvar. Ingen verksamhet kan bedrivas med 
hänsyn till hälsoaspekter och föroreningarna måste beaktas vid framtida ombyggnad/-
rivning. 

4.6.2 Alternativ 1 – Dammsugning och rivning 

Alternativet avser rivning av hela byggnaden, se Figur 3. Inledningsvis bör förekom-
mande damm med höga halterna av dioxiner/furaner sugas upp och destrueras. Precis 
som för jord kan deponering av byggnadsmaterial ske i deponi för icke farligt, farligt 
avfall respektive destruktion, se avsnitt 4.3.2. Riktvärden för förorenad jord används 
idag även för att klassificera betong. Fördelen med detta alternativ är att all förorening 
tas bort. 

4.6.3 Alternativ 2 – Dammsugning och försegling 

En tänkbar åtgärdsmetod är att kapsla in det förorenade materialet och förse golvet med 
ett nytt ytskikt, t.ex. flytspackel. Detta är även möjligt för väggarna. Därigenom för-
hindras exponering och spridning och lokalerna kan användas igen. Vid en eventuell 
framtida rivning krävs dock särskilt omhändertagande för golv och väggar. 
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4.6.4 Alternativ 3 - Avlägsna förorenat byggnadsmat erial 

Med alternativet avses att avlägsna ytskiktet genom att knacka och fräsa bort de översta 
centimetrarna i betonggolvet. Ytskiktet på väggarna kan fräsas bort. Byggnadsmaterialet 
transporteras sedan till en godkänd deponi eller alternativt för destruktion. Alternativet 
innebär en osäkerhet om hela föroreningen i bjälklaget kan tas bort genom att nedträng-
ningsdjupet inte är fullständigt utrett. 

4.7 Aktuella åtgärdsmetoder 

4.7.1 Åtgärdsmål och förutsättningar 

I ett första steg görs en bedömning om de ovan beskrivna åtgärdsmetoderna uppfyller de 
övergripande åtgärdsmålen (se avsnitt 3.1). En viktig prioritering vid val av åtgärdsme-
tod är att välja en metod som kan reducera risken för människors hälsa, miljö och natur-
resurser. I de delområden där det finns flera typer av föroreningarna måste en metod 
väljas som fungerar på alla föroreningar. De metoder som bedöms som innovativa och 
som inte har prövats tillräckligt i Sverige sållades bort i detta skede. 

I Tabell 5 nedan redovisas tänkbara åtgärdsmetoder (avsitt 4.3-4.6) utifrån tillgänglig-
het, tillförlitlighet och om de uppfyller de övergripande åtgärdsmålen. 

Destruktionsmetoden ”Förbränning” och separationsmetoden ”Termisk avdrivning” 
fördes samman till en kategori. Även om teknikerna är olika så är effekten densamma. 
Undantaget är när de avdrivna gaserna samlas upp i ett filter och filtret inte förbränns 
utan t.ex. deponeras. Termisk avdrivning är i vårt fall bara aktuellt för dioxiner/furaner 
och betraktas därför som en destruktionsmetod. Ragnsells kallar metoden för ”Termisk 
förbränning” (Wibom, muntlig referens, 2010). Förbränningsmetoder är även tänkbart 
för alifater men då det finns enklare och billigare åtgärdsmetoder är sådana metoder inte 
aktuella. 

In situ metoder bedöms inte som lämpliga åtgärdsmetoder på Håstaholmen eftersom det 
innebär att föroreningarna finns kvar i marken. Det skulle fortfarande finnas en potenti-
ell risk för människor och miljö vilket innebär att restriktioner för framtida markan-
vändning måste upprättas. Inneslutning och barriärteknik samt s/s bedöms därför inte 
som aktuella åtgärdsmetoder. Dessutom begränsar s/s-metoden framtida användningar 
av området eftersom det blir en markhöjning efter att bindemedel har tillsats. Vidare 
måste s/s-metoden först testas i lab- och pilotskala. Med tanke på att det är två mindre 
områden (delområde 1 och 5) som är förorenade med metaller bedöms det inte som mo-
tiverat att gå vidare i åtgärdsutredningen med denna metod. 

Den biologiska in situ metoden bioventilering bedöms inte heller som aktuell för delom-
råde 3 och 4A/4B med tyngre oljeprodukter. Dessutom finns föroreningarna delvis i den 
grundvattenmättade zonen samt i jordlager med finkornigt material (lera, silt) vilket är 
olämpliga förutsättningar för bioventilering. 

Jordtvätt används framför allt när vatten kan användas som lösningsmedel. För alifater 
måste andra lösningsmedel användas vilket gör metoden kostsam. För dioxinförorenade 
jordmassor krävs en långtgående partikelseparation och det dioxinhaltiga slammet som 
blir en restprodukt måste destrueras. Jordtvätt är framför allt beprövad när det gäller 
metallföroreningar men valdes inte som en lämplig metod att gå vidare med för dioxin- 
och alifatförorenade massor. 

Som Tabell 5 visar är det schaktning i kombination med deponering och destruktion 
som bedöms som aktuella åtgärdsmetoder för de delområden som är förorenade med 
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dioxiner/furaner. För oorganiska föreningar kan jordtvätt vara en aktuell metod och för 
alifater kan biologiska nedbrytningsmetoder vara aktuella. I samband med djupare 
schaktning kommer behandling av förorenat vatten att bli aktuellt. 
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Tabell 5. Lämplig åtgärdsmetod utifrån tillgänglighet, tillförlitlighet och om metoderna uppfyller de övergripande åtgärdsmålen. 
Delområde 1 1 2 3 3 4A, 4B 5 7 8 10 Kommentar 

Behandling av jord Cr, Cu, 
As 

Dioxiner/-
furaner/PAH 

- Dioxiner/-
furaner/alifater 

Alifater Alifater As Dioxiner/-
furaner 

Dioxiner/-
furaner 

Dioxiner/-
furaner 

 

Uppgrävning Ja Ja - Ja* Ja Ja Ja Ja - Ja  

Deponering Ja Ja - Ja* Ja Ja Ja Ja - Ja  

Destruktion            

Termisk avdrivning/förbränning 

(Ex situ) 

- Ja - Ja Möjlig, men 
ej aktuell 

Möjlig, 
men ej 
aktuell 

- Ja - Ja Fungerar bara på org. förening-
ar. Inget förstahandsval för 

alifater. 

Biologiska nedbrytningsmetoder (in 
situ, on site, ex situ) 

- - - - Ja 

Nej, in situ 

Ja 

Nej, in situ 

- - - -  

Koncentration och separation           

Jordtvätt (inkl partikelseparation) 

(on site, ex situ) 

Ja Nej - Nej Nej Nej Ja Nej - Nej Inte tillräckligt beprövad på 
dioxiner/furaner och alifater. 

Immobilisering            

Stabilisering och solidifiering (s/s) 
(in situ) 

Nej Nej - - - - Nej Nej - Nej Avlägsnar ej förorening, mark-
höjning, omfattande tester. 

Inneslutning och barriärteknik 
(in situ) 

Nej Nej - Nej Nej Nej Nej Nej - Nej Svårt att få en tät inneslutning. 

Behandling av schaktvatten            

Filtrering för att separera partiklar 
(on site, ex situ) 

Ja - - Ja, delvis 
aktuellt 

Ja, delvis 
aktuellt 

Ja, för 4A 
Nej, för 4B 

Nej Ja, delvis 
aktuellt 

- - Bara aktuella för föroreningar 
under gv. yta.  

Behandling av byggnadsmaterial           

1. Dammsugning och rivning - - Ja - - - - - - - Hela byggnaden, se Figur 3. 
2. Dammsugning och försegling - - Ja - - - - - - -  
3. Dammsugning, knackning, fräs-
ning och försegling 

- - Ja - - - - - - -  

Deponering/Destruering - - Ja - - - - - - -  

Behandling av sediment - - - - - - - - - -  

1. Muddring och deponering på 
annan ort 

- - - - - - - - Ja -  

2. Muddring och stabilisering ex situ - - - - - - - - Ja -  

*/ Inkl kvarstående föroreningar inom delområde 2.
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4.7.2 Tekniskt genomförbart 

Bedömd teknisk genomförbarhet för de olika åtgärdsmetoderna på olika delområden 
sammanfattas i Tabell 6 nedan. 

Uppgrävning och deponering 
Efter uppgrävning, siktning och harpning måste de förorenade massorna mellanlagras 
för klassificering innan transport till deponi. Bedömningen görs att det finns ytor för 
mellanlagring inom rimligt avstånd på f.d. industrifastigheten. Alternativt kan massorna 
transporteras för omhändertagande till en anläggning som anlitad entreprenör ansvarar 
för. 

SITA Marksanering AB har en deponeringsanläggning i Forsbacka mellan Gävle-
Sandviken (avstånd ca 15 mil) för mottagning av dioxinförorenade jordmassor. Andra 
tänkbara deponier finns inom en radie av 30-40 mil från Håstaholmen (Högbytorp, Gry-
ta, Kumla, Robertsfors). De massor som innehåller särskilt höga dioxinhalter skickas på 
destruktion (förbränning), se nedan. I samband med upphandling av entreprenör och 
mottagning av avfall finns det anledning att jämföra även med andra aktörer som t.ex. 
Långtå deponi i Söderhamn (icke farligt avfall) och Gävle hamn (farligt avfall/förorena-
de massor). De flesta deponier tar även emot betong. 

Den provtagning och analys som utförts hittills har haft som syfte att avgränsa förore-
ningarna och beskriva föroreningssituationen. Det innebär att urvalet av prover och re-
sultaten inte är direkt överförbara till karakterisering och klassificering av massor. Lak-
försök är dock inte aktuellt för organiska ämnen som dioxiner/furaner. 

I delområde 1 och 3 finns det olika föroreningar på samma område. Då föroreningshal-
terna är kända kan mottagningsanläggningarna använda sig av två eller flera åtgärdsme-
toder t.ex. först biologisk behandling och sedan deponering. För delområde 1 och 3 är 
dioxiner/furaner styrande för åtgärdsmetoden eftersom det är den mest toxiska och per-
sistenta föroreningen. Kombinationen dioxiner och alifater (de senare ingår ofta i 
olja/fett) förekommer i delområde 3 och kan därför orsaka en partikeltransport av fett-
lösliga dioxiner/furaner. 

Destruktion (förbränning) 
För Håstaholmen, där de högsta halterna har lokaliserats till 1-3 m djup kring f.d. dopp-
ningskaret, är medelhalten (lognormalfördelning) ca 200 000 ng/kg TS och uppmätt 
maxhalt 1 500 000 ng/kg TS. För förorenade massor med dioxinhalter över 15 000 
ng/kg TS föreslås destruering enligt POP-förordningen (se 4.3.2) och för massor med 
halter < 15 000 ng/kg TS deponering. 

Det finns flera anläggningar i Sverige som har tillstånd att behandla farligt avfall/förore-
nade massor med termisk avdrivning/förbränning. Gaserna destrueras vid behov med 
förbränning. Några anläggningar är: SAKAB utanför Kumla, Ragnsells anläggning i 
Högbytorp nordväst om Stockholm och Gästrike avfallshantering vid Forsbacka utanför 
Gävle. Ragnsells har också tillstånd för termisk förbränning i Gävle Hamn men hittills 
ingen verksamhet. 

Biologiska nedbrytningsmetoder 
För att behandla massor on site med biologiska metoder krävs tillgång till större ytor 
under en längre tid. För rationell behandling ex situ krävs stora volymer. 
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Ulvberget i Hudiksvall, en kommunal anläggning, tar emot mindre mängder oljeförore-
nad jord. Även Svevias anläggning i Bollnäs (9 mil från Hudiksvall) utför biologisk 
behandling för oljeförorenad jord. 

Jordtvätt 
Jordtvättar finns både som mobila och stationära anläggningar. Kostnaderna för att eta-
blera en jordtvätt är inte motiverade för mindre volymer som fallet är i Håstaholmen. 
Endast ex situ anläggningar är därför intressanta. 

För att utforma en jordtvättsbehandling krävs en god karakterisering av den förorenade 
jorden med avseende på kornstorleksfördelning, föroreningens fördelning mellan olika 
storleksfraktioner samt lakningsbenägenhet. Anläggningen måste trimmas in och jord 
från det aktuella området måste provtvättas innan behandlingen kan börja. På Håsta-
holmen är det två delområden (delområde 1 och 5) med metallförorenad jord där jord-
tvätt ex situ skulle vara intressant. Jordtvätten måste trimmas in för varje område. 

Behandling av byggnadsmaterial 
Byggnadsmaterial kan, precis som jord, lämnas för deponering eller, vid höga halter 
dioxiner/furaner, lämnas för destruering (förbränning vid > 1 200 °C). Rivningsmaterial 
i form av betong kan, beroende på storlek, behöva krossas först. 

Behandling av schaktvatten 
Grumligt drän- och schaktvatten filtreras i möjligaste mån på plats, antingen in situ eller 
genom anläggning on site. 
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Tabell 6. Tekniskt genomförbara åtgärdsmetoder. 
Delområde 1 1 2 3 3 4A, 4B 5 7 8 10 Kommentar 

Behandling av jord Cr, Cu, As 
Dioxiner/-

furaner/PAH 
- 

Dioxiner/-
furaner/-
alifater 

Alifater Alifater As 
Dioxiner/-

furaner 
Dioxiner/-

furaner 
Dioxiner/-

furaner 
 

Uppgrävning Ja Ja - Ja* Ja Ja Ja Ja - Ja  

Deponering Ja Ja - Ja* Ja Ja Ja Ja - Ja  

Destruktion            

Termisk avdriv-
ning/förbränning (ex 
situ) 

- Ja - Ja - - - Ja - Ja  

Biologiska nedbryt-
ningsmetoder 

(ex situ, on site) 
- - - - 

Ja, ex situ 

Nej, on site 

Ja, ex situ 

Nej, on site 
- - - - 

För små voly-
mer för att mo-
tivera en on site 

behandling. 

Koncentration och separation           

Jordtvätt (inkl parti-
kelseparation) 

(on site, ex situ) 

Nej, on site 

Eventuellt 
ex situ, 

tester krävs 

- - - - - 

Nej, on site 

Eventuellt 
ex situ, 

tester krävs 

- - - 

Kornstorleks-
fördelning och 
organisk halt 
måste utredas. 
För små voly-
mer för att mo-
tivera en on site 

anläggning. 

Behandling av schaktvatten   3 3 4A, 4B 5 7    

Filtrering för att 
separera partiklar 

(on site, ex situ) 

Ja - - Ja, delvis Ja, delvis  Ja, för 4A Nej  Ja, delvis  - -  

*/ Inkl kvarstående föroreningar inom delområde 2.
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Forts. Tabell 6. Tekniskt genomförbara åtgärdsmetoder. 
Behandling av byggnadsmaterial 1 2 3 3 4a, 4B 5 7 8 10 Kommentar 

1. Dammsugning 
och rvning - - Ja - - - - - - - 

Med beaktande 
att förorenat 

byggnadsmate-
rial skall om-

händertas sepa-
rat. 

2. Dammsugning 
och försegling 

- - Ja - - - - - - - 

Föroreningen finns 
kvar och måste 
beaktas vid om-
byggnad/rivning. 

3. Dammsugning, 
knackning, fräsning 
och försegling 

- - Tveksamt - - - - - - - 

Förorening i pågju-
tet golv och under-
liggande betong till 

okänt djup. Av-
gränsning oklar på 
djupet. Armerings-
järn utgör en be-

gränsning. Bjälkla-
gets stabilitet måste 

beaktas. 

Behandling av sediment        8   

1. Muddring och 
deponering på an-
nan ort 

- - - - - - - - Ja -  

2. Muddring och 
stabilisering ex situ - - - - - - - - Ja -  
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4.7.3 Osäkerhet och risker 

I Tabell 7 sammanställs risker och osäkerheter med olika åtgärdsmetoder. Många av de 
osäkerheter och risker som beskrivs kan reduceras med lämpliga åtgärder under efterbe-
handlingstiden. 
 

Tabell 7. Osäkerheter och risker med olika aktuella åtgärdsmetoder. 
Osäkerheter och risker  

Före och under saneringstiden Efter avslutad sanering 

U
pp

gr
äv

ni
ng

 a
v 

jo
rd

 
sa

m
t å

te
rf

yl
ln

ad
 

• Damning kan exponera människor för förorening 
både inom området och vid transport av uppgrävda 
massor. 

• Föroreningar kan mobiliseras vid grävning under 
grundvattenytan (p.g.a. t.ex. ändrade redoxförhål-
landen). 

• Om våta massor avvattnas otillräckligt kan förore-
ningsspridning ske under transport. 

• Schaktning under grundvattenytan kan komma att 
krävas i större omfattning än antagits. 

• Schaktning i strandnära områden kan innebära 
stabilitetsproblem (behov av spontning etc.). 

Infiltrationen i marken kan öka om uppgrävda massor 
ersätts med mer permeabla. Detta kan utgöra ett problem 
om förorening lämnats kvar under nya massor. 

D
ep

on
e-

rin
g 

• Nuvarande klassning av avfall är endast preliminär, 
karakterisering av massorna i samband med sane-
ring kan innebära förändrade volymer av icke farligt 
avfall/farligt avfall. 

Behandlingen utförs ex situ. 

T
er

m
is

k 
av

dr
iv

-
ni

ng
/fö

rb
rä

n
ni

ng
 

• Är anpassad till mindre mängder högkoncentrerade 
föroreningsextrakt. Behov av att ”koncentrera upp” 
föroreningen innan? 

Behandlingen utförs ex situ. 

B
io

lo
-

gi
sk

a 
m

et
od

er
 • Metoden fungerar sämre på tyngre kolväten. Behandlingen utförs ex situ. 

Jo
rd

tv
ät

t • Metodens effektivitet är starkt beroende av korn-
storlek. Siktanalyser måste utföras. 

• Svårt att kostnadsuppskatta metoden innan intrim-
ning på den specifika platsen har skett. 

Behandlingen utförs ex situ. 

B
eh

an
dl

in
g 

av
 fö

ro
re

na
t 

va
tte

n 

• I första hand slås spont med syftet att stabilisera 
schaktslänter. Visst ekonomiskt utrymme reserva-
rades för spont runt om några delytor med syftet att 
minska inströmningen av grundvatten och kunna 
gräva upp föroreningar på större djup. 

Ev kvarvarandeföroreningar kan spridas till grundvattnet 

B
eh

an
dl

in
g 

av
 b

yg
g-

na
ds

m
at

e-
ria

l 

• Buller och risk för spridning av dioxinförorenade 
partiklar i samband med rivning och separering av 
förorenat byggnadsmaterial. Risk för partikelsprid-
ning i samband med borttransport av förorenat ma-
terial. 

Beroende av alternativ. Ev kvarlämnat förorenat bygg-
nadsmaterial innebär risker vid framtida ombyggnad eller 
rivning. 

B
eh

an
d-

lin
g 

av
 

se
di

m
en

t • Alt 1. Muddring medför grumling och risk för sprid-
ning av dioxiner/furaner. 

• Alt 2. Se alt 1. Dessutom risk för att avvattningen 
tar orimligt lång tid/orimliga kostnader. 

Dioxinföroreningar > 1000 ng/kg TS eller > 100 ng/kg TS 
kvarlämnas. 
Alt 2. Metodens hållbarhet under mycket lång tid; geotek-
niskt och miljömässigt. 
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4.8 Aktuella åtgärdsalternativ 

Efter den inledande åtgärdsanalysen för jord utkristalliserades uppgrävning som en hu-
vudmetod. Uppgrävning efterföljs av olika omhändertagande som kan vara deponering, 
förbränning (dioxiner/furaner), biologisk nedbrytning (alifater) eller jordtvätt (metaller). 
Omhändertagandet föreslås ske hos mottagaren då det inte blir kostandseffektivt att ge-
nomföra metoderna på Håstaholmen. Då det hela tiden pågår utvecklingsarbeten på 
mottagningsanläggningarna är erfarenheten att det inte är bra att styra vilken åtgärdsme-
tod som ska användas på mottagarplatsen. Entreprenören förväntas välja den åtgärdsme-
tod som är optimal för föroreningen. 

Vår bedömning är att det enda åtgärdsalternativet som är aktuellt för jord är uppgräv-
ning med efterföljande omhändertagning av jord och vatten som uppkommer vid schak-
ten. Återfyllning sker med rena massor. Förutom nollalternativet, som innebär att inga 
efterbehandlingsåtgärder genomförs, finns således ett åtgärdsalternativ. De jordmassor 
som innehåller dioxinhalter > 15 000 ng/kg TS måste förbrännas enligt POP-
förordningen. Destruktion är således inget åtgärdsalternativ utan ett krav på omhänder-
tagande. Efterbehandlingsarbetet sammanfattas i Tabell 8. 

För byggnadsmaterial och sediment redovisas några alternativ i Tabell 8. Beträffande 
byggnadsmaterial är det viktigt att ta ställning till om man är beredd att försegla förore-
ningen som då måste beaktas i samband med framtida ombyggnad/rivning. Alternativet 
att ta bort förorenad betong är osäkert då det inte är tillräckligt undersökt hur långt för-
oreningen har trängt ner i betongen. 

Beträffande sedimenten är det viktigt att källtermen på land först avlägsnas varefter 
kompletterande utredningar bör ligga till grund för om de förorenade sedimenten kan 
ligga kvar med övertäckning av nya okontaminerade sediment. 
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Tabell 8. Sammanfattning av åtgärdsalternativ för de olika delområdena. 

Delområde Förorening Åtgärdsalternativ Typ av omhänderta-
gande 

1 Cr, Cu, As Uppgrävning/omhändertagande Deponi/Jordtvätt 

1 Dioxiner/furaner/PAH Uppgrävning/omhändertagande Deponi 

2 
Byggnadsmaterial: 
Dioxiner/furaner 

1. Dammsugning och rivning 
2. Dammsugning och förseg-

ling. 
3. Dammsugning, knackning o 

fräsning, försegling 

1. Deponi/Förbränning 
2. Förbränning 

 
3. Förbränning 

 

3 
 

Dioxiner/furaner/-
alifater 

Uppgrävning/omhändertagande 
Deponi/ 

Biologisk behandling 

3 Alifater Uppgrävning/omhändertagande Deponi/Biologisk be-
handling 

4A, 4B Alifater Uppgrävning/omhändertagande Deponi/Biologisk be-
handling 

5 As Uppgrävning/omhändertagande Deponi/Jordtvätt 

7 Dioxiner/furaner Uppgrävning/omhändertagande Deponi 

8 
 
 

 
 

Sediment: 
Dioxiner/furaner är 
dimensionerande 

 
 

1. Muddring och deponering på 
annan ort. 

 
2. Muddring och stabilisering 

ex situ. 

1. Deponi för icke-
farligt avfall, rening av 

rejektvatten. 
2. Förslagsvis på insi-
dan av Håstaholmen. 

10 Dioxiner/furaner Uppgrävning/omhändertagande Deponi 

 
I avsnitt 4.8.1 till 4.8.8 nedan beskrivs kortfattat åtgärdsalternativet för respektive del-
område. 

Generellt för alla delområden kommer det vid efterbehandling på Håstaholmen att bli 
aktuellt med att ordna uppställningsytor för maskiner och mellanlagring av schaktmas-
sor i väntan på klassificering och borttransport alternativt behandling on site. Föreslagna 
ytor för delområde 1, 2, 3 och 5 redovisas i Figur 4 nedan. Dessutom kan asfaltsytan 
mellan delområde 4 och 7 användas. Hela delområde 10 är hårdgjort och lämpar sig 
också för mellanlagring. Krav på eventuell (förbättring av) hårdgörning av ytorna tas 
upp med aktuell entreprenör. Ett alternativ till att hårdgöra ytor är att använda slutna 
containrar. Lämpliga lösningar för att reducera spridningen genom damning tas också 
upp med entreprenören, exempelvis att vattenbegjuta alltför torra massor och att använ-
da tält. 

Återfyllnad med rena massor avtalas normalt med samma entreprenör som transporterar 
bort förorenade massor. Fordonen som transporterar bort förorenade massor kan efter 
rengöring användas för returtransport av rena massor. Överenskommelse ska göras be-
träffande egenkontroll/uppföljning av att massorna uppfyller kraven på rena massor. 
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50 m 

 
Figur 4. Håstaholmen med röda ytor för efterbehandling och blå ytor (preliminära) 

för uppställning av maskiner och mellanlagring av uppgrävda schaktmassor. 
 

4.8.1 Delområde 1 - CCA-impregnering 

På delområde 1 finns två delytor som är förorenade med metaller respektive dioxiner/-
furaner och PAH, se Figur 5 och Figur 6. 

 

Figur 1. Delområde 1. Ungefärlig inramning (röd) av halter arsenik över MKM 

 10 m 

 
 10 m 

 

Figur 5. Delområde 1, delyta 1. 
Utbredning av arsenik 
över 25 mg/kg TS. Blå in-
ramade områden sanera-
des 1990. 

Figur 6. Delområde 1, delyta 2. 
Utbredning av dioxiner/-
furaner över 200 ng/kg TS. 
I punkt 1-106 har även 
PAH påvisats. 

1 

2 
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Delyta 1 
Som Figur 5 visar är det ytan mellan de två tidigare sanerade områdena som är förore-
nade av framför allt arsenik, men även av krom och koppar. En byggnad stod tidigare i 
detta område. Uppgrävning sker ner till ca 2 m under markytan där fyllning övergår till 
lera. Schakten görs sammanhängande med en area på ca 22x8 m med anpassning till 
provpunkternas placering och minst 2,5 m radie. Grundvattennivån har observerats på 
1,4-1,8 m under markytan och en del av uppgrävningen kommer därför att behöva göras 
under grundvattenytan. Filtrering av schaktvatten föreslås enligt avsnitt 4.4. 

I djupled utgör övergången från fyllning till lera en avgränsning. I sidled görs en slutlig 
avgränsning med lab-analyser i samband med saneringsarbetet. 

För att stabilisera schaktväggen och minska grundvatteninströmningen föreslås att man 
avgränsar de förorenade massorna med en spont. 

Massorna kan deponeras som icke farligt avfall eller omhändertas på annat lämpligt sätt 
på mottagningsanläggningen. 

Delyta 2 
Dioxinföroreningen har avgränsats i sidled och utbredningen visas i Figur 6. I en av 
provpunkterna (1-106) har PAH påvisats. Uppgrävning kommer att ske ner till 0,5 m 
under markytan vid 1-106 och till minst 1 m under markytan vid 1-204 (inga prover har 
tagits djupare). Schakten får en yta på ca 13x5 m. Föroreningens utbredning verifieras 
med provtagning och analys i botten och schaktväggar. Ingen grävning under grundvat-
tenytan bedöms som nödvändig. 

Massorna kan deponeras på deponi för icke farligt avfall. 

4.8.2 Delområde 2 - Doppning 

Huvuddelen av dioxinförorenade jordmassor har behandlats i en separat rapport (SGI, 
2011b). För resterande dioxinföroreningar i södra delen av delområde 2, etapp 2, se av-
snitt 4.8.3. 

Pannhusets vindsutrymme har behandlats som en del av delområde 2. Aktuella åtgärds-
alternativ avseende byggnadsmaterial behandlas i avsnitt 4.9.2. 

4.8.3 Delområde 3 - Sågintag 

På delområde 3 har dioxiner/furaner och alifater påvisats. Utbredningen av dioxi-
ner/furaner sammanhänger i norr med kvarstående föroreningar i delområde 2. Efter 
etapp 1a och 1b i delområde 2 kommer den ungefärliga utbredningen av dioxi-
ner/furaner att vara enligt Figur 7. 
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Figur 7. Delområde 2 och 3. Kvarstående dioxinföroreningar i marken efter etapp 

1a och 1b i delområde 2. Ungefärlig inramning (rött) av halter dioxiner > 
platsspecifikt riktvärde. 

 

7 

5 

3 

2 

4 

1 

6 

 10 m 

 

Figur 8. Delområde 3. Totalt sju delytor är förorenade av alifater (C16-C35). De 
röda ringarna representerar djup 0-2 m u my. Det blå fältet indikerar var 
dioxiner/furaner har påträffats. 
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Utbredningen av alifater är inte sammanhängande på området utan består av 7 separata 
delytor, se Figur 8. De alifatförorenade delytorna sammanfaller delvis med utbredning-
en av dioxiner/furaner. I delområde 3 understiger halten av dioxiner/furaner low POP, 
dvs. 15 000 ng/kg TS. Massorna grävs upp och omhändertas. Dioxinförorenade massor 
måste deponeras men för alifatförorenade massor finns alternativet att använda biolo-
gisk behandling på mottagningsanläggningen. 

Grundvatten har observerats i några punkter på 1,3-1,4 m under markytan vilket innebär 
att grävning under grundvattenytan kan bli aktuellt för några delytor. 

I Figur 9 - Figur 11 visas hur föroreningsutbredningen ser ut på olika djup. De påvisade 
alifaterna bedöms vara avgränsade i sidled men ej i djupled i några punkter. Preliminära 
schaktareor för föroreningar med alifater redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Preliminära schaktareor för uppgrävning av alifatförorenade massor. 
Delyta Area (mxm) Anm 

1 15x7 
Minst 2,5 m radie kring förorenad provpunkt. Stark-

strömskabel begränsar i öster. 

Något större utbredning på djup 0,5-1,0 m u my. 

2 5x5  

3 
5x5 (0-0,5 m u my) 

10x5 (0,5-1,0 m my) 
Området utvidgas på djupet. 

4 5x5  

5 5x5 2 punkter med area 5x5 m vardera. Punkterna sitter ca 8 
m ifrån varandra, kan eventuellt bli ett schaktområde. 

6 5x5 På djupet utbreder sig föroreningen mot nordost mot 
provpunkt 3-103. 

7 5x5  

 

För alifater kan avgränsning ske okulärt och med fältinstrument. Slutlig schaktbotten 
och schaktvägg verifieras med analysresultat. Även avgränsning med avseende på diox-
iner/furaner verifieras med analysresultat. 

Schakt 0-0,5 m under markytan 
På nivå 0-0,5 m under markytan utgör dioxiner/furaner den dominerande föroreningen 
på delområdet. Det blå fältet i Figur 9 visar hur den bedömda dioxinutbredningen ser ut 
i delområde 3 och som hänger ihop med återstående föroreningar, etapp 2, av dioxi-
ner/furaner i delområde 2, se Figur 7. 

Dioxinutbredningen sammanfaller med delyta 3 (Figur 9) som är förorenad med alifater. 
Även delyta 4 och 5 angränsar till det dioxinförorenade området. 

Möjligheten att avgränsa delyta 1 i sid- och djupled försvåras av det ledningsstråk som 
ansluter norrifrån till transformatorstationen. 
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Figur 9. Delområde 3. Efterbehandling på nivå 0-0,5 m u my. De röda fälten av-

ser ytor förorenade med alifater och det blåa fältet indikerar dioxinför-
orenade massor. 

 
Schakt 0,5-1,0 m under markytan 
I Figur 10 redovisas den bedömda föroreningsutbredningen på nivå 0,5-1,0 m under 
markytan. Som figuren visar är delytorna 2, 6 och 7 förorenade på 0,5-1,0 m under 
markytan men inte på 0-0,5 m under markytan (Figur 9). I delyta 2 innebär detta att 
massor från den översta halvmetern kan läggas åt sidan och återanvändas. För delyta 6, 
och i viss mån delyta 7, kommer det översta lagret ändock att grävas upp eftersom ytan 
är förorenad av dioxiner/furaner. 

Delyta 1 och 3 utvidgas för att komma åt föroreningen på djupet > 0,5 m under mark-
ytan. För delyta 5 fortsätter troligtvis föroreningsutbredningen även i provpunkt 3:04 
(streckad cirkelyta i Figur 11). Vid denna provpunkt har inga prover analyserats på 0,5-
1,0 m under markytan. Däremot är nivå 0,3-0,5 samt 1-1,3 m under markytan förorenad 
vilket gör att även mellannivån misstänks vara förorenad. I första hand betraktas delyta 
5 som två separata ytor med föroreningar. 
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Figur 10. Delområde 3. Efterbehandling på nivå 0,5-1,0 m u my. De röda fälten 
avser ytor förorenade med alifater och det blåa fältet indikerar dioxinför-
orenade massor. Det rödstreckade området innebär en osäkerhet i för-
oreningsutbredningen eftersom inget prov har tagits på detta djup. 

 
Schakt > 1m under markytan 
För några delytor är föroreningsdjupet osäkert eftersom det inte finns några analysresul-
tat från djupa prover. Dessa delytor är markerade som streckade ytor i Figur 11. Fortsatt 
grävning på djupet är aktuellt på delyta 1, 5, 6 och eventuellt 2 och 7. 

I delyta 1 visar ett prov (3-12) från 0,7-2,0 m under markytan på halter som understiger 
riktvärdet och ett närliggande prov (3-05) från 1,0-1,3 m under markytan på halter som 
överstiger riktvärdet. Ledningsstråket vid transformatorstationen begränsade undersök-
ningen söderut. På delyta 2 och 7 har inga djupare prover än 0,6 m under markytan ana-
lyserats vilket gör att avgränsningen i djupled är osäker. 

Den dioxinförorenade delytan minskar med djupet och vid nivå 1-1,5 m under markytan 
är det endast punkt 2-416 som har halter över riktvärdet. 
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Figur 11. Delområde 3. Efterbehandling på nivå >1,0 m u my. De röda fälten av-

ser ytor förorenade med alifater och det blåa fältet indikerar dioxinför-
orenade massor. De rödstreckade ringarna är områden där förorenings-
djupet är osäkert eftersom det inte har tagits djupare prover. 

 

4.8.4 Delområde 4A och 4B - Barkning och transforma torstation 

Två lokala oljeföroreningar har påträffats på delområde 4A (Barkstation) och 4B (Bark-
deponi). Den ena föroreningspunkten ligger bredvid barkstationen (provpunkt 0618) och 
den andra vid en transformatorstation (provpunkt 0604), se Figur 12. 
 

Barkstation 

Transformatorstation 

 

Figur 12. Delområde 4. Oljeföroreningar har påträffats dels vid en transformarsta-
tion (provpunkt 0604) och dels vid en f.d. barkstation (0618). 
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Vid transformatorstationen (provpunkt 0604) har spår av ytligt oljespill observerats. 
Grävning bör ske till åtminstone 0,5 m under markytan. Avgränsning kan ske okulärt 
och med fältinstrument. Avgränsningen verifieras med lab-analyser på jordprover i 
schaktgropens botten och sidor. 

Oljeföroreningen vid f.d. barkstationen (provpunkt 0618) är djupare belägen. Oljelukt 
har noterats från 1,5-2,5 m under markytan. Enligt uppgifter har olja läckt ut från ett 
hydraulaggregat i barkstationen. Uppgrävningen innebär att massor från de översta 1,5 
m kan läggas åt sidan och återanvändas. Grundvattenytan är belägen på ca 1,9 m under 
markytan vilket innebär att schakten delvis kommer att ske under grundvattenytan. Ol-
jeavskiljning föreslås enligt avsnitt 4.4. I likhet med transformatorstationen ovan kan 
avgränsning ske okulärt och med fältinstrument innan en slutkontroll sker med lab-
analyser i botten och sidor. Arbetet kommer att begränsas i djupled av grundvattnet om 
man inte avskärmar schakten med en spont. SGI bedömer att en tillfredsställande stor 
del av de förorenade massorna kan grävas upp utan spont. 

4.8.5 Delområde 5 - Lageryta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 m 

 

 
Figur 13. Delområde 5. Föreslagna efterbehandlingsområden är inringade i figuren. 
 
Från 1930-talet fram till 1960 fanns det en lådfabrik på Håstaholmen. Under kriget, ti-
digt 1940-tal, tillverkades ammunitionslådor till armén. Dessa träskyddsbehandlades för 
hand med färg inom delområde 5. Det förekom också byggnationer av stabbtak med 
tryckimpregnerat virke. Dessa verksamheter är sannolikt orsaken till de funna arsenik-
föroreningarna. 

Uppgrävning sker vid två delytor på delområde 5. Vid den västra punkten (0635) görs 
grävning ner till 0,5 m under markytan inom en ruta ca 5x5 m. Vid den östra delytan 
sker grävning ner till 0,3 m kring provpunkt 5-08 med utsträckningen 5x5 m. Vid prov-
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punkt 0642 har arsenik påträffats på 0,5-1,0 m under markytan, den övre nivån har inte 
analyserats. Bedömningen är att grävning under grundvattenytan inte kommer att bli 
aktuellt. Grävningen görs inom ca 5x5 m med eventuell återläggning av rena massor. 
Avgränsningar görs med fältinstrument och verifieras med lab-analyser i botten och 
väggar av schakterna. 

4.8.6 Delområde 7 - Timmerupplag och lufttorkning a v virke 

På delområde 7 finns det dioxiner/furaner över riktvärdet för MKM på fyra delytor, se 
Figur 14. Övriga provpunkter som i figuren ser ut att överstiga 200 ng/kg TS ingår i 
samlingsprover från en tidigare undersökning (Sweco, 2007). Genom kompletterande 
undersökningar har en snävare och bättre avgränsning kunnat göras (SGI, 2009b). 

I delområde 7 understiger halten av dioxiner/furaner low POP, dvs. 15 000 ng/kg TS. 
Massorna grävs upp och omhändertas på deponi. Grundvattenytan har tidigare uppmätts 
till 0,7-1,5 m under markytan (Sweco, 2007) och det kan bli aktuellt med grävning un-
der grundvattenytan. Rening av schaktvatten sker enligt avsnitt 4.4. Det blir sannolikt 
aktuellt att säkra några schakter med spontning av stabilitetsskäl, se nedan (sidan 45). 
Därutöver kan det även bli aktuellt att sponta runt om en eller flera delytor för att kom-
ma åt föroreningar under grundvattenytan. 

Bedömda preliminära schaktareor redovisas i Tabell 10. Verifiering av avgränsningen 
görs med samlingsprov i botten och sidor. 

Tabell 10. Preliminära schaktareor för uppgrävning av dioxinförorenade massor. 
Delyta Area (mxm) Anmärkning 

1 25x5 
Delas primärt upp på två rutor 5x5 m. Om sammanhängan-

de schakt: ca 25x5 m. 

2 25x5 
Delas primärt upp på två rutor 5x5 m. Om sammanhängan-

de schakt: ca 25x5 m. 

3 21x5 
Delas primärt upp på två rutor 5x5 m. Om sammanhängan-

de schakt: ca 21x5 m. Endast den norra provpunkten är 
förorenad 0,5 m närmast markytan. 

4 420 m² Rätvinklig triangel med sidorna ca 28, 30 och 41 m. 
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Figur 14. Delområde 7. Fyra delytor är inringade i figuren där dioxiner/furaner 

överstiger riktvärdet för MKM, 200 ng/kg TS. I figuren redovisas förore-
ningssituationen på nivå 0-1,5 m u my. 

 
Schakt 0-0,5 m under markytan 
Uppgrävning sker på alla delytor dvs. 1, 2, 3 och 4. På delyta 3 är det endast den norra 
provpunkten, 0628, som är förorenad på nivå 0-0,5 m under markytan. Mängd ca 1 100 
ton. 
 
Schakt 0,5-1,0 m under markytan 
Uppgrävning sker på delyta 1, 3 och 4. Delyta 2 har tidigare avgränsats i djupled med 
två lab-analyser (SGI, 2009b). Mängd ca 600 ton. 

På delyta 1 är det endast den norra provpunkten, 7-17, som är förorenad på nivå 0,5-1,0 
m under markytan. Den södra provpunkten, 0623, är förorenad ner till 0,8 m under 
markytan. 

På delyta 3 har provpunkt 7-12 påvisat förhöjda halter av dioxiner/furaner på nivå 0,5-
1,0 m under markytan. Den överliggande nivån innehöll halter som understeg riktvärdet 
för MKM. Den övre 0,5 m kan således läggas åt sidan och återanvändas. Vid provpunkt 
0628 sker uppgrävning endast ner till 0,5 m under markytan. 

På delyta 4 har provpunkt 7-04 avgränsats till 0,6 m under markytan. På övriga ytor sker 
uppgrävning ner till 1,0 m under markytan. 
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Schakt > 1,0 m under markytan 
Ett fåtal prover från större djup än 1,0 m har analyserats i området (Sweco, 2007) och 
halterna understeg 200 ng/kg TS. Det platsspecifika riktvärdet på djup större än 1 m är 
uträknat till 500 ng/kg TS. Bedömningen är att föroreningsnivån vid djup större än 1 m 
inte överstiger det platsspecifika riktvärdet men det måste verifieras på alla delytor med 
lab-resultat. För delyta 1, 3 och 4, som ligger nära Hudiksvallsfjärden, måste man san-
nolikt säkra stabiliteten med spont under schaktningsarbetet. 

4.8.7 Delområde 8 - Sediment 

De förorenade sedimenten kan utgöra en hälso- och miljörisk. En åtgärd i sedimenten är 
emellertid inte rimlig så länge det sker ett utläckage från landområdena. En naturlig 
överlagring av rena sediment skulle kunna vara ett acceptabelt alternativ till att efterbe-
handla de förorenade sedimenten (nollalternativ). 

I riskbedömningen (SGI, 2010) sattes det platsspecifika riktvärdet för dioxiner/furaner i 
sedimenten till 20 ng/kg TS. Bedömningen gjordes också att en åtgärd bör fokusera på 
de ytor som är mest angelägna för att få en effektiv riskreducering. I Figur 15 och Figur 
16 redovisas föroreningsutbredningen för dioxiner/furaner med halter över 1000 ng/kg 
TS respektive 100 ng/kg TS. Kring Håstaholmen är det ett fåtal provpunkter som har 
uppvisat dioxinhalter under 20 ng/kg TS i hela djupprofilen (svart markering i Figur 
16). I flera provtagningspunkter innehöll dock den undre provtagningsnivån (0,1-0,2 m) 
dioxinhalter under 20 ng/kg TS. 

Sediment med dioxinhalter över 1000 ng/kg TS har påvisats innanför Håstaholmen samt 
strax söder och norr om Håstaholmen. Arean har överslagsmässigt beräknats till 80 000 
m2. Ett sammanhängande föroreningsområde finns kring bron till Håstaholmen (prickad 
linje i Figur 15). Detta område uppskattas till ca 25 000 m². Strax söder om bron har en 
yta tidigare muddrats (700 m³). Denna yta beräknas med uppskattat muddringsdjup 0,2 
m till ca 4 000 m2. Norr om 8-103 bestod sedimenten av bark som inte fastnade i prov-
tagningsutrustningen, vilket förklarar den glesa provtagningen.  

Beträffande föroreningsutbredningen för dioxiner/furaner med halter större än 100 
ng/kg TS (Figur 16) har inte prover analyserats längre österut vilket medför att den östra 
avgränsningen är osäker. Vid en avgränsning enligt Figur 16 uppgår den förorenade 
ytan till ca 350 000 m2. 
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200 m 

 

Figur 15. Delområde 8. Det avgränsade 
området (röda linjer) avser ytor 
med halter över 1000 ng/kg TS. 
Ett sammanhängande område 
finns vid bron (prickad linje). 

Figur 16. Delområde 8. Det avgränsa-
de område avser ytor med di-
oxinhalter över 100 ng/kg. 
Utbredningen åt öster är osä-
ker och därför streckad. 

 
Behov av kompletterande undersökningar 
En fördjupad sedimentbottenundersökning bör ligga till grund för om åtgärder kommer 
att behövas. Denna kan utföras först sedan källtermen på land tagits bort omfattande, 
preliminärt, utredning av förekommande ackumulationsbottnar och utläggning av sedi-
mentfällor. Till utredningen bör också läggas ett kontrollprogram där sedimentprover 
tas och analyseras med vissa tidsintervall. 

Fysikaliska undersökningar 
Det har inte gjorts någon undersökning avseende sedimentets fysikaliska egenskaper 
såsom skjuvhållfasthet (vingsondering) för bestämning av muddringskapacitet och 
genomsläpplighet som testas genom praktiska försök för att klargöra avvattningsmöjlig-
heterna. Dessutom behövs kompletterande undersökningar för att kartera sedimentens 
tillgänglighet dvs. förekomst av sjunktimmer, sten, skrot etc. samt mätningar beträffan-
de vattenområdets strömningsförhållanden. Sådana undersökningar måste utföras före 
eventuell åtgärd jämte bedömning av vilka praktiska åtgärder som är genomförbara för 
att rensa botten utan att riskera oacceptabel föroreningsspridning. 

Sedimentbottenundersökningar 
För att kunna bedöma om en åtgärd av källtermen på land har effekt på miljöriskerna i 
sedimenten finns det olika undersökningsmetoder som kompletterar varandra (Pelagia 
AB, Umeå; Torbjörn Johnson): 

• Miljögifter i snäckor. Kan vara svårt att genomföra om botten blockeras av sjunk-
timmer. 

• Miljögifter i abborre. Kan göras dels på stationära små exemplar dels på konsum-
tionsstora exemplar för att få kopplingen till hälsorisker. 

Lägre dioxin-
halter  
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• Miljögifter i material från sedimentfällor. Kompletterar utförda sedimentundersök-
ningar med möjlighet att bedöma nytillskott av sediment och dess föroreningshalter. 

• Miljögifter i vattenfasen mätt med passiva provtagare. Kan ses som en alternativ 
metod om det är svårt att komma åt snäckor. Metoden integrerar halterna under 
mätperioden (ca tre veckor) och kan användas för att beskriva gradienter av miljö-
gifter i området. 

Som ett ytterligare komplement kan man undersöka mundelsskador hos fjädermygglar-
ver för att få ett kvitto på eventuell förekomst av miljögifter. Det finns också utrustning-
ar för att kartlägga vattenströmmars riktning och styrka om man vill följa förorenings-
spridningen från ett utpekat område. 

Åtgärdsalternativ 1-2 
Fortsättningsvis diskuteras åtgärdsalternativ utifrån tre föreslagna ytor som redovisas i 
Tabell 11. En åtgärd föreslås bli aktuell bara om fördjupade sedimentbottenundersök-
ningar kommer fram till att det saknas förutsättningar för naturlig övertäckning med nya 
sediment sedan källtermen på land tagits bort (se avsnitt 4.7.1). 

Tabell 11. Tre olika förslag på åtgärdsområden i delområde 8. 
Utbredning Area (m2) Anmärkning 

A 76 000 
Efterbehandling av dioxinhalter över 1000 ng/kg TS. 
Ytan sträcker sig från 8-101 i söder till 8-110 i norr. Den 
muddrade ytan är inte inräknad i arean. 

B 25 000 
Efterbehandling av dioxinhalter över 1000 ng/kg TS.  
Ytan utgörs av området kring bron samt 8-09 och 8-110 
norr om bron (prickad avgränsning i Figur 15). 

C 350 000 

Efterbehandling av dioxinhalter över 100 ng/kg TS. 
Ytan utgörs av ett område ca 300 m norr om, 150 m 
söder om och 200 m öster om Håstaholmen samt ytan 
innanför Håstaholmen. 

 
Muddringsdjupet föreslås bli begränsat till 0,2 m med undantag av delyta B där mudd-
ringsdjupet uppskattas till 0,3 m. Analyser från detta område indikerar att även massor 
på större djup kan vara förorenade av dioxiner/furaner. 

Medelhalten av dioxiner/furaner i de olika delytorna på sedimentdjupet 0-0,2 m beräk-
nades till 1 400 ng/kg TS för delyta A, 2 000 ng/kg TS för delyta B och 700 ng/kg TS 
för delyta C. Mängden dioxiner/furaner beräknades till 21 g i delyta A, 15 g i delyta B 
och 49 g i delyta C (sammanställning i Tabell 23). 

De i avsnitt 4.5 redovisade tänkbara åtgärdsmetoderna utvecklas nedan. 

Alternativ 1 - Muddring och avskärmning med geotextilskärmar kopplat till deponering 
av muddermassor på annan ort 
SGI bedömer att muddring i kombination med deponering av muddermassor och rening 
av rejektvatten är aktuell som efterbehandlingsmetod. Det finns behov av kompletteran-
de utredningar och inhämtning av erfarenheter från andra projekt exempelvis från Järn-
sjön och Svartsjöarna i Småland. 

Spridning av partiklar kan sannolikt inte undvikas helt. En viss spridning av dioxi-
ner/furaner kommer sannolikt att ske, dock uppskattningsvis mindre än 0,5 vikts-% av 
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den mängd dioxiner/furaner som tas bort från sedimenten (för exempelvis alternativ 1A 
mindre än 21 g·0,5 % => mindre än 0,11 g kan komma att spridas med partiklar). 

Efter avvattning av sedimenten så sker transport till och deponering på godkänd deponi 
för icke-farligt avfall. Metoden är platsspecifikt möjlig, förutsatt att muddermassorna 
kan avvattnas till transportabel torrsubstans (TS) på plats inom rimlig tid och rimliga 
kostnader. Vid val av deponi kan möjligheten att utnyttja sjötransport vara av intresse. 

Alternativ 2 - Muddring och avskärmning med geotextilskärmar kopplat till stabilisering 
ex situ 
Beträffande muddringen, se alternativ 1 ovan. Med stabilisering ex situ avses att mud-
dermassorna placeras och stabiliseras på lämplig plats. Detta kan förslagsvis ske på in-
sidan av Håstaholmen enligt Figur 17. Stabiliseringen avser att utmynna i en konstruk-
tion som kan användas antingen som bottenplatta för byggnation eller enklare som par-
keringsplats. 
 

 

Figur 17. Illustration av hur stor yta som upptas av 14 000 m³ muddermassor om 
de läggs ut med 3 m mäktighet. 

 
Ytan i Figur 17 uppskattas kunna uppta ca 14 000 m3 muddermassor om de läggs ut 
med 3 m mäktighet. Detta alternativ är inte tekniskt möjligt för alternativ C (350 000 
m2) eftersom massorna inte kommer att rymmas inom detta område. Endast alternativ A 
och B kommer fortsättningsvis att diskuteras för alternativ 2. 

Halterna av dioxiner/furaner i sedimenten understiger 15 000 ng/kg TS. Det innebär att 
sedimenten får återvinnas men det måste ges lämpliga tekniska egenskaper från hållbar-
hetssynpunkt. Materialet får inte heller medföra oacceptabla risker för människors hälsa 
eller för miljön. 

Halterna dioxiner/furaner i sedimenten har som medeltal uppmätts till storleksordningen 
1 600 ng/kg TS vilket är betydligt under de 15 000 ng/kg TS som enligt EG-förordning-
en är nedre gräns för när avfallet måste tas omhand på särskilt sätt men över 200 ng/kg 
TS som är platsspecifikt riktvärde för förorenad mark. Intag av jord är styrande för detta 
riktvärde. Om materialet används > 1 m under markytan har ett högre platsspecifikt 
riktvärde föreslagits, 500 ng/kg TS (Tabell 3). Därtill avses att tillföra sorberande äm-
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nen till stabilatmixen så att biotillgänglighet och lakbarhet av föroreningarna i konstruk-
tionen markant minskas samt blir avsevärt lägre än i jord. 

En återvinning/användning av sedimenten kräver en noggrann platsspecifik bedömning. 
Dessutom måste materialet användas så att det uppfyller ett visst syfte och därmed er-
sätter annat material som annars hade behövt anskaffas för ändamålet. En stabilisering 
av materialet skulle kunna medföra att materialet uppfyller dessa krav. 

Eftersom det uppgrävda/muddrade materialet utgör avfall måste tillstånd sökas enligt 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Med metoden kommer föroreningarna att bindas in i en cementbaserad matris varvid 
utlakningen blir minimal. I princip behövs inte den lakvattenrening som annars krävs 
för deponialternativet. Avvattningen av sedimenten kan dessutom undvikas eftersom 
vattnet används vid stabiliseringen. Därtill kan stabiliseringen utföras så att bildad yta 
kan bli körbar (t.ex. parkeringsyta) eller mer avancerad som plattform för byggnation 
(val av applikation styr bl.a. mängd bindemedel som i sin tur starkt styr totalkostnader-
na). 

Slutlig platsspecifik lämplighet fås efter att tester med olika blandningar, stabiliserings-
medel, laktester etc. undersökts i laboratorium. 

SGI bedömer att denna metod kan konkurrera med alternativet att avvattna, transportera 
och deponera på annan ort. Däremot kommer föroreningarna att finnas kvar i området 
vilket eventuellt kan anses negativt. Viss osäkerhet gäller geotekniskt och miljömässigt 
på lång – mycket lång sikt. 

4.8.8 Delområde 10 - Torkhus m.m. 

I delområde 10 sker uppgrävning kring provpunkterna 10-1 och 10-102, se Figur 18. 
Avståndet mellan punkterna är ca 10 m. Uppgrävningen sker ner till 0,5 m under mark-
ytan inom en area ca 15x5 m. Området har tidigare avgränsats både i sid- och djupled. 
För slutlig avgränsning kan man okulärt vägledas av att de förorenade massorna har en 
gulbrun färg och ligger samlade i ”kluster”. Avgränsningen verifieras med provtagning 
och analys i botten och sidor. 

Massorna grävs upp och omhändertas för deponering. Schakt under grundvattenytan 
kommer inte att vara aktuellt i det här delområdet. 
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Figur 18. Delområde 10. Den vänstra bilden visar en översiktbild över delområde 10 
med provpunkt 10-1 markerad. I den högra bilden är efterbehandlingsområ-
det inringat. Generella riktvärdet MKM för dioxiner/furaner är 200 ng/kg TS. 

 

4.9 Kostnadsuppskattningar för olika åtgärdsalterna tiv 

I avsnitten 4.9.1 till 4.9.3 redovisas uppskattade kostnader för åtgärder på de olika del-
områdena. Kostnaderna delades in i medierna jord, byggnadsmaterial och sediment. 

4.9.1 Delområde 1-10, jord 

Deponikostnaderna uppskattades efter samråd med SITA Marksanering AB (Tommy 
Lundgren och Göran Wennerström). SITA har en deponi i Forsbacka (mellan Gävle-
Sandviken) som är lämpad för dioxinförorenad jord och som även tar emot metall- och 
oljeförorenad jord. Jord och byggnadsmaterial som ska destrueras/förbrännas kan trans-
porteras till SAKAB utanför Kumla. Parallellt fördes även diskussioner med Ragnsells 
Miljökonsult AB (Jonas Wibom) som har egna anläggningar för all aktuell hantering, i 
första hand Högbytorp. 

Redovisade kostnader är beräknade med ledning av lämnade à-priser och ska ses som 
ungefärliga. De är beroende av slutliga behandlingsvolymer och föroreningshalter, möj-
lig samordning med andra objekt samt val av behandlingsanläggning där aktuella till-
stånd och kapacitet kan variera. Massorna föreslås bli transporterade till Forsbacka de-
poni (ca 15 mil från Hudiksvall) med undantag av avfall som ska destrueras som trans-
porteras till SAKAB i Kumla (ca 35 mil från Hudiksvall). Närmare alternativ som Ulv-
berget i Hudiksvall är tänkbara för oljeförorenad jord vilket inte beaktades i kostnads-
uppskattningen. 

Generellt görs bedömningen att en grävsanering omfattar uppgrävning, trumsiktning 
och harpning av massor, transport till deponi samt återföring av ren jord. Grävsanering 
uppskattas kosta ca 800 kr/ton. Därtill tillkommer etableringskostnader, deponikostna-
der och eventuellt behandling av schaktvatten samt spontning. 

10 m 
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Kostnaden för olika moment och delområden redovisas nedan. Beräkningarna utfördes 
med statistikprogrammet Crystal Ball® och redovisas som ett intervall med konfidens-
graden 95 %. Mängderna tilläts variera med -30 - +50 %, övriga storheter varierades 
±10 %. Deponikostnaderna för dioxin är beroende av vilken deponityp (farligt avfall-
icke farligt avfall) som kan användas och här gjordes beräkningen med à-priset 500 
inom intervallet 200-600 kr/ton. 

Delområde 1 
Saneringskostnaden uppskattas till ca 1,5 MSEK med en rimlig osäkerhet i intervallet 
1,4-1,6 MSEK. Underlaget redovisas i Tabell 12 och Tabell 13 för delyta 1 respektive 
delyta 2. Kostnaden för delyta 1 kan tyckas orimligt hög (ca 2 500 kr/ton) men om det 
inte behövs någon spontning eller om spontning genomförs rationellt på flera delområ-
den kan kostnaden reduceras. 
 

Tabell 12. Beräkning av saneringskostnader för delområde 1, delyta 1, som innehål-
ler föroreningar av krom, koppar och arsenik. 

Enhet Mängd
Kostnad fast

SEK
Kostnad rörlig

SEK
Kostnad
MSEK

Uppgrävning/schaktning ton 600 100 0,060
Spont m² 180 3 600 0,648
Harpning ton 600 10 000 15 0,019
Trumsikt ton 600 5 000 50 0,065
Sten, skrot m.m. ton 30 A/ 150 0,005
Transport deponi (ca 15 mil) ton 570 250 0,143
Inköp rena massor ton 627 B/ 50 0,033
Transport rena massor (<10 mil) ton 627 B/ 180 0,119
Deponikostnad, metaller ton 570 350 0,200
Rening schaktvatten m³ 176 20 000 20 0,024

Summa 1,31
Crystal Ball 1,31 (1,22-1,41)

A/ 5 % av uppgrävt.
B/ 10 % utöver (mängd bortgträvd jord minus sten-skrot).  
 

Tabell 13. Beräkning av saneringskostnader för delområde 1, delyta 2, som innehål-
ler föroreningar av dioxiner/furaner och PAH. 

Enhet Mängd
Kostnad fast

SEK
Kostnad rörlig

SEK
Kostnad
MSEK

Uppgrävning/schaktning ton 110 100 0,011
Harpning ton 110 10 000 15 0,012
Trumsikt ton 110 5 000 50 0,011
Sten, skrot m.m. ton 5,5 A/ 150 0,001
Transport (ca 15 mil) ton 105 250 0,026
Inköp rena massor ton 115 B/ 50 0,006
Transport rena massor (<10 mil) ton 115 B/ 180 0,022
Deponikostnad, dioxin ton 105 500 0,052

Summa 0,14
Crystal Ball 0,14 (0,12-0,16)

A/ 5 % av uppgrävt.
B/ 10 % utöver mängd bortgträvd jord.  
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Delområde 3 
Saneringskostnaden uppskattas till ca 2,2 MSEK med en rimlig osäkerhet i intervallet 
1,9-2,6 MSEK. Underlaget redovisas i Tabell 14 och Tabell 15 för alifater respektive 
dioxiner/furaner. Mindre grävningar kan bli aktuellt under grundvattennivån men inga 
kostnader reserverades för spontning. 
 

Tabell 14. Beräkning av saneringskostnaden för delområde 3 för de delytor som 
innehåller föroreningar av alifater. 

Enhet Mängd
Kostnad fast

SEK
Kostnad rörlig

SEK
Kostnad
MSEK

Uppgrävning/schaktning ton 1 000 100 0,100
Harpning ton 1 000 10 000 10-20 0,025
Trumsikt ton 1 000 5 000 50 0,055
Sten, skrot m.m. ton 50 A/ 150 0,008
Transport deponi (ca 15 mil) ton 950 200-300 0,238
Inköp rena massor ton 1 045 B/ 50 0,055
Transport rena massor (<10 mil) ton 1 045 B/ 180 0,198
Deponikostnad, alifater ton 950 325 0,309
Rening schaktvatten m³ 100 20 000 20 0,022

Summa 1,01
Crystal Ball 1,07 (0,94-1,21)

A/ 5 % av uppgrävt.
B/ 10 % utöver (mängd bortgrävd jord minus sten-skrot).  
 

Tabell 15. Beräkning av saneringskostnaden för delområde 3 för de delytor som 
innehåller föroreningar av dioxiner/furaner. 

Enhet Mängd
Kostnad fast

SEK
Kostnad rörlig

SEK
Kostnad
MSEK

Uppgrävning/schaktning ton 1 000 100 0,100
Harpning ton 1 000 10 000 15 0,025
Trumsikt ton 1 000 5 000 50 0,055
Sten, skrot m.m. ton 50 A/ 150 0,008
Transport deponi (ca 15 mil) ton 950 250 0,238
Inköp rena massor ton 1 045 B/ 50 0,055
Transport rena massor (<10 mil) ton 1 045 B/ 180 0,198
Deponikostnad, dioxin ton 950 500 0,475

Summa 1,15
Crystal Ball 1,15 (0,95-1,35)

A/ 5 % av uppgrävt.
B/ 10 % utöver (mängd bortgrävd jord minus sten-skrot).  
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Delområde 4A och 4B 
Saneringskostnaden (alifater) uppskattas till ca 0,13 MSEK med en rimlig osäkerhet i 
intervallet 0,12-0,14 MSEK. Underlaget redovisas i Tabell 16. Mindre grävningar kan 
bli aktuellt under grundvattennivån men inga kostnader reserverades för spontning. 
 
Tabell 16. Beräkning av saneringskostnaden för delområde 4A och 4B som innehål-

ler föroreningar av alifater. 

Enhet Mängd
Kostnad fast

SEK
Kostnad rörlig

SEK
Kostnad
MSEK

Uppgrävning/schaktning ton 87 100 0,009
Harpning ton 87 10 000 15 0,011
Trumsikt ton 87 5 000 50 0,009
Sten, skrot m.m. ton 4 A/ 150 0,001
Transport deponi (ca 15 mil) ton 83 250 0,021
Inköp rena massor ton 91 B/ 50 0,005
Transport rena massor (<10 mil) ton 91 B/ 180 0,017
Deponikostnad, alifater ton 83 325 0,027
Rening schaktvatten m³ 100 20 000 20 0,022

Summa 0,10
Crystall Ball 0,13 (0,12-0,14)

A/ 5 % av uppgrävt.
B/ 10 % utöver (mängd bortgrävd jord minus sten-skrot).  
 
Delområde 5 
Saneringskostnaden (metaller) uppskattas till ca 0,1 MSEK med en rimlig osäkerhet i 
intervallet 0,07-0,09 MSEK. Underlaget redovisas i Tabell 17. 

Tabell 17. Beräkning av saneringskostnaden för delområde 5 som innehåller för-
oreningar av metaller (arsenik). 

Enhet Mängd
Kostnad fast

SEK
Kostnad rörlig

SEK
Kostnad
MSEK

Uppgrävning/schaktning ton 55 100 0,006
Harpning ton 55 10 000 15 0,011
Trumsikt ton 55 5 000 50 0,008
Sten, skrot m.m. ton 3 A/ 150 0,000
Transport deponi (ca 15 mil) ton 52 250 0,013
Inköp rena massor ton 57 B/ 50 0,003
Transport rena massor (<10 mil) ton 57 B/ 180 0,011
Deponikostnad, alifater ton 52 350 0,018

Summa 0,07
Crystal Ball 0,08 (0,07-0,09)

A/ 5 % av uppgrävt.
B/ 10 % utöver (mängd bortgträvd jord minus sten-skrot).  
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Delområde 7 
Saneringskostnaden (dioxiner) uppskattas till ca 3,8 MSEK med en rimlig osäkerhet i 
intervallet 3,2-4,4 MSEK. Underlaget redovisas i Tabell 18. Bedömningen görs att det 
blir aktuellt med grävningar under grundvattennivån. Kostnader reserverades för spont-
ning runt om två av de fyra delytorna. Dessutom finns kostnader upptagna för spontning 
mot strandlinjen för aktuella tre delytor. 
 

Tabell 18. Beräkning av saneringskostnaden för delområde 7 som innehåller för-
oreningar av dioxiner/furaner. 

Enhet Mängd
Kostnad fast

SEK
Kostnad rörlig

SEK
Kostnad
MSEK

Uppgrävning/schaktning ton 1 700 100 0,17
Spont ton 500 3 600 1,80
Harpning ton 1 700 10 000 15 0,04
Trumsikt ton 1 700 5 000 50 0,09
Sten, skrot m.m. ton 85 A/ 150 0,01
Transport deponi (ca 15 mil) ton 1 620 250 0,41
Inköp rena massor ton 1 780 B/ 50 0,09
Transport rena massor (<10 mil) ton 1 780 B/ 180 0,34
Deponikostnad, dioxin ton 1 620 500 0,81
Rening schaktvatten m³ 254 20 000 20 0,03

Summa 3,8
Crystal Ball 3,9 (3,3-4,5)

A/ 5 % av uppgrävt.
B/ 10 % utöver (mängd bortgträvd jord minus sten-skrot).  
 
Delområde 10 
Saneringskostnaden (dioxiner) uppskattas till ca 0,1 MSEK med en rimlig osäkerhet i 
intervallet 0,08-0,11 MSEK. Underlaget redovisas i Tabell 19. 
 

Tabell 19. Beräkning av saneringskostnaden för delområde 10 som innehåller för-
oreningar av dioxiner/furaner. 

Enhet Mängd
Kostnad fast

SEK
Kostnad rörlig

SEK
Kostnad
MSEK

Uppgrävning/schaktning ton 70 100 0,007
Harpning ton 70 10 000 15 0,011
Trumsikt ton 70 5 000 50 0,009
Sten, skrot m.m. ton 3,5 A/ 150 0,001
Transport deponi (ca 15 mil) ton 67 250 0,017
Inköp rena massor ton 73 B/ 50 0,004
Transport rena massor (<10 mil) ton 73 B/ 180 0,014
Deponikostnad, dioxin ton 67 500 0,033

Summa 0,09
Crystal Ball 0,10  (0,08-0,11)

A/ 5 % av uppgrävt.
B/ 10 % utöver (mängd bortgträvd jord minus sten-skrot).  
 
 

4.9.2 Delområde 2, byggnadsmaterial 

Tre alternativa åtgärdsmetoder har redovisats som tekniskt genomförbara varav Alterna-
tiv 3 betraktas som tveksamt. 
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Alternativ 1 – Dammsugning och rivning 
Kontakt togs med företaget Demcom AB som uppskattar kostnaden för rivning och 
borttransport av delvis förorenat byggnadsmaterial till storleksordningen 1 MSEK. Riv-
ningen inleds med att dioxinhaltigt damm samlas upp och tas om hand (destrueras). 
Dessutom får man räkna med att det tillkommer kostnader för att ta hand om befintliga 
större installationer som finns kvar sedan pannhuset var i drift. Därtill tillkommer kost-
nader för att säkerställa fortsatt drift av den fjärrvärmecentral som finns i byggnaden. 
Sådana tilläggskostnader kan uppskattningsvis uppgå till lika mycket (1 MSEK) men 
måste klarläggas genom en separat utredning. Utöver nämnda kostnader uppskattas att 
ca 0,4 MSEK tillkommer för miljökontroll. Vid rivningen måste särskild hänsyn tas till 
att rivningsobjektet gränsar till en sporthall på östra långsidan där allmänheten har till-
träde och en ekonomibyggnad vid södra gaveln. 

Alternativ 2 - Dammsugning och försegling 
Dioxinhaltigt damm samlas upp inledningsvis och tas om hand som miljöfarligt avfall 
(destrueras). Därutöver innebär alternativet att golvet på den norra halvan av vinden, ca 
300 m², förseglas med lämplig ytbeläggning/flytspackel. Kontakt togs med företaget 
Nils Malmgren AB för att diskutera olika slags ytbehandling-försegling. Kostnaden för 
alternativet beräknas till ca 100 000 kr där huvuddelen ligger på förseglingen som i sin 
tur är beroende av vilken produkt man väljer. 

Alternativ 3 - Dammsugning, knackning, fräsning och försegling 
Dioxinhaltigt damm samlas upp inledningsvis och tas om hand som miljöfarligt avfall 
(destrueras). Därutöver innebär alternativet att den dioxinförorenade betongen tas bort 
och omhändertas som miljöfarligt avfall (destrueras). Bedömningen görs (Demcom AB) 
att man kan knacka bort det pågjutna övergolvet. Underliggande betonggolv kan man 
fräsa bort, ca 5-6 mm åt gången, tills man kommer ner till armeringsjärnen. Med om-
fattningen dammsugning, knackning, två omgångar fräsning och ett förseglande ytskikt 
beräknas kostnaderna till ca 350 000 kr. De stora kostnaderna ligger på knackning, fräs-
ning och försegling. Tilläggas skall att metoden bedöms som tveksam med tanke på att 
nedträngningen av dioxinföroreningen är oklar. Möjligheterna att fräsa bort betong är 
också begränsade. Nästa steg, att riva enbart det berörda vindsbjälklaget, bedöms som 
orealistiskt i sammanhanget. Alternativ 1, att riva byggnaden, ligger då närmast till 
hands. 

4.9.3 Delområde 8, sediment 

Två alternativa åtgärdsmetoder har tidigare redovisats som tekniskt genomförbara ut-
över nollalternativet. I avsnitt 4.8.7 delades åtgärdsområdet in i tre olika ytor beroende 
på vilken åtgärdsnivå som eftersträvas vid en eventuell åtgärd (se avsnitt 4.7.1). Arean 
för de olika ytorna uppskattades till 76 000, 25 000 och 350 000 m2 och benämns som 
alternativ A, B och C. 

Muddringsdjupet är väsentligt och uppskattades till 0,2 (0,15-0,25) m med undantag av 
alternativ B där muddringsdjupet uppskattades till 0,3 (0,25-0,35) m. Analyser från det-
ta område indikerar att även ett större djup kan vara förorenat av dioxiner/furaner. 

Avskärmning av de förorenade sedimenten behöver göras under muddringen. Förslags-
vis kan detta göras etappvis genom att skärma av i tre delar (Figur 15): 1/ Norr om Hås-
taholmen, 2/ Innanför Håstaholmen, 3/ Söder om Håstaholmen. 

Det finns flera muddringsmetoder med för- och nackdelar. De metoder som bör övervä-
gas vid upphandling är främst grävmuddring och sugmuddring med skärmad skruv. Vat-



   
2011-10-03 2-0705-0358 

 14317 
 
 
 

 56 (74) 
h:\benros\benros-14317-håstaholmen åtgärdsutr-riskvärd dnr 2-0705-0358\rapporter\övriga delomr\håstaholmen_åtg.utr o riskv_alla delomr exkl 2_111003.doc  

tendjupet är sannolikt för stort, medeldjup ca 4 m innanför Håstaholmen, för att frys-
muddring ska vara intressant. Av dessa metoder förefaller grävmuddring vara ekono-
miskt mest fördelaktig, ca 300 SEK/m³. Uppgifter hämtades delvis från åtgärdsutred-
ningen i Stocka och utredd muddring för Bjälkgropen, som har likheter med Håstahol-
men (SGI, 2008a). Erfarenheter från muddring av Svartsjöarna bör också inhämtas för 
vägledning. 

Beräkningarna utfördes med statistikprogrammet Crystal Ball®. I muddringskostnaden 
ingår kostnader för tillstånd enligt miljöbalken. Muddring utgör vattenverksamhet. För-
utom kostnaden för muddringen tillkommer kostnader för bl.a. projektering, klassifice-
ring av förorenat material och miljökontroll som uppskattas till 6 MSEK. 

I avsnitt 4.8.7 redovisas att fysikaliska och sedimentbottenundersökningar behöver utfö-
ras innan det blir aktuellt att avgöra om det behövs någon sanering av sedimenten. 
Kostnaden för dessa undersökningar uppskattas till ca 2 MSEK men är beroende på 
bottenförhållandenas komplexitet och antalet uppföljande sedimentbottenundersökning-
ar med inriktning på biota. 

Alternativ 1 - Muddring och deponering på annan ort 
Alternativet innebär muddring, temporär avvattning på plats, transport och deponering 
på annan ort. Metodval avseende behandling av sedimenten (avvattning) innan transport 
till deponi på annan plats än Håstaholmen styrs bl.a. av typ av muddring och förbehand-
ling på plats. Kostnadsberäkningarna för detta alternativ är baserade på konventionell 
avvattning och rening. Det finns portabla avvattningsanläggningar på pråm som kan 
göra det men de är förknippade med avsevärda kostnader och är endast aktuellt vid stör-
re volymer förorenade sediment. 

Upptagna muddermassor kan behandlas med tillsats av stabiliserings- och/eller flock-
ningsmaterial för att minska kostnaden för avvattningen. Dock tillkommer kostnad för 
tillsatsmedlen. Avvattningskostnad är vanligtvis svår att erhålla från entreprenörer och 
är beroende av projektspecifika faktorer som typ av sediment och dess avvattningsför-
måga, muddringsteknik, föroreningsinnehåll, transport, krav på efterbehandling och 
deponering. 

Grävmuddring ger avsevärt mindre andel vatten i det muddrade sedimentet, jämfört med 
sugmuddring. 

Transport bedöms behöva utföras med container. Transportkostnaden har inte någon 
större inverkan på totalkostnaden, förutsatt det kostnadsintervall som ligger till grund 
för nedan givna beräkningar. 

De avvattnade massorna bedöms kunna läggas på deponi för icke-farligt avfall. Depone-
ring av massor med högre halt av TOC (totalt organiskt kol) än 10 vikts-% (i % av TS) 
är normalt inte tillåtet enligt Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2004:4). Dis-
pens från förbudet torde dock kunna ges för detta fall. 

I Tabell 20, Tabell 21 och Tabell 22 redovisas underlaget för framtagande av totalkost-
nad för sanering av de tre föreslagna ytorna. 

 

 



   
2011-10-03 2-0705-0358 

 14317 
 
 
 

 57 (74) 
h:\benros\benros-14317-håstaholmen åtgärdsutr-riskvärd dnr 2-0705-0358\rapporter\övriga delomr\håstaholmen_åtg.utr o riskv_alla delomr exkl 2_111003.doc  

Tabell 20. Beräkning av saneringskostnader för sediment, delområde 8, enligt al-
ternativ 1A (76 000 m2) och åtgärdsnivå 1000 ng/kg TS. 

Kostnad
Min Mest troligt Max Min Mest troligt Max Min Mest troligt Max MSEK

Etablering mudderverk 400 000 500 000 600 000 0,5
Avskärmning. 1-5 m djup;
900-1000 m, geotextil, 
kätting m.m. 300 000 600 000 900 000 0,6
Sedimentyta att muddra, m² 53 000 76 000 114 000
Sedimentdjup att muddra, m 0,15 0,2 0,25
Muddringskostnad 200 300 400 4,6
Avvattning 600 700 900 10,6
Transport 100 200 400 3,0
Deponeringskostnad 400 450 500 6,8

Summa 26,2
Crystal Ball 28,4 (21-39)

1/ SEK/m³ löst sediment för muddring (TS 25 %) och avvattning (TS 25 %); SEK/ton (TS 25%) för transport och deponering 
    (TS 25 %). Densitet 1,0 ton/m³.

Kostnad Rörlig 1/ Kostnad Fast, SEK Mängd

 
 

Tabell 21. Beräkning av saneringskostnader för sediment, delområde 8, enligt al-
ternativ 1B (25 000 m2) med åtgärdsnivå 1000 ng/kg TS och begränsning 
kring bron. 

Kostnad
Min Mest troligt Max Min Mest troligt Max Min Mest troligt Max MSEK

Etablering mudderverk 400 000 500 000 600 000 0,5
Avskärmning. 1-5 m djup;
300 m, geotextil, kätting 
m.m. 100 000 200 000 300 000 0,2
Sedimentyta att muddra, m² 17 500 25 000 37 500
Sedimentdjup att muddra, m 0,25 0,3 0,35
Muddringskostnad 200 300 400 2,3
Avvattning 600 700 900 5,3
Transport 100 200 400 1,5
Deponeringskostnad 400 450 500 3,4

Summa 13,1
Crystal Ball 14,2 (11-18)

1/ SEK/m³ löst sediment för muddring (TS 25 %) och avvattning (TS 25 %); SEK/ton (TS 25%) för transport och deponering 
    (TS 25 %). Densitet 1,0 ton/m³.

Kostnad Rörlig 1/ Kostnad Fast, SEK Mängd

 
 

Tabell 22. Beräkning av saneringskostnader för sediment, delområde 8, enligt al-
ternativ 1C (350 000 m2) och åtgärdsnivå 100 ng/kg TS. 

Kostnad
Min Mest troligt Max Min Mest troligt Max Min Mest troligt Max MSEK

Etablering mudderverk 400 000 500 000 600 000 0,5
Avskärmning. 1-5 m djup;
1 500-1 600 m, geotextil, 
kätting m.m. 500 000 1 000 000 1 500 000 1,0
Sedimentyta att muddra, m² 245 000 350 000 525 000
Sedimentdjup att muddra, m 0,15 0,2 0,25
Muddringskostnad 200 300 400 21,0
Avvattning 600 700 900 49,0
Transport 100 200 400 14,0
Deponeringskostnad 400 450 500 31,5

Summa 117
Crystal Ball 128 (92-175)

1/ SEK/m³ löst sediment för muddring (TS 25 %) och avvattning (TS 25 %); SEK/ton (TS 25%) för transport och deponering 
    (TS 25 %). Densitet 1,0 ton/m³.

Kostnad Rörlig 1/ Kostnad Fast, SEK Mängd

 
 
Kostnadsberäkningarna visar att alternativ 1A uppskattas till ca 28 MSEK med en rim-
lig osäkerhet i intervallet 21-39 MSEK , alternativ 1B uppskattas till ca 14 MSEK med 
en rimlig osäkerhet i intervallet 11-18 MSEK och alternativ 1C uppskattas till ca 128 
MSEK med en rimlig osäkerhet i intervallet 92-175 MSEK. Den muddrade volymen 
(area*djup) har mycket stor inverkan på slutkostnaden. 
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I Tabell 23 sammanfattas de olika alternativen med avseende på volym, medelhalt i om-
rådet, mängd dioxin samt kostnad per g dioxin. Eftersom antalet provpunkter per yten-
het skiljer sig mellan åtgärdsalternativen A-B-C betraktades dessa som olika egenskaps-
områden. Den statistiska beräkningen av medelhalt gjordes således separat för respekti-
ve alternativ/område. 

Tabell 23. Sammanställning för de olika utbredningsområdena med avseende på 
volym, mängd och kostnad. Alternativ 1 med deponering på annan ort. 

Utbredning 
Förorenad 

volym=mängd1 

(m3 = ton) 

Medelhalt 
(ng/kg TS) 

0-0,2 m 

Mängd 
dioxin 

(g) 

Kostnad 
(MSEK) 

Kostnad/g 
dioxin 

(MSEK/g) 

A exkl B 7 700 650 5,0 28 28/20,4 = 1,4 

B 7 500 2 0002 15,4 14 14/15,4 = 0,9 

C exkl A och B 54 800 116 6,4 128 128/26,8 = 4,8 
1/ Densitet för sediment: 1,0 ton/m3. 
2/ Avser kostnaden för hela åtgärdsområdet (Tabell 20 - Tabell 22). 
3/ Avser medelhalten på djupet 0-0,3 m. 
 
 
Alternativ 2 - Muddring och stabilisering ex situ 
Alternativet innebär muddring, invallning av delområde på insidan Håstaholmen och 
stabilisering. Det område som föreslås för invallning är markerat i Figur 17. Det bör 
vara tekniskt möjligt att där konstruera en invallning med placering av muddermassor 
innanför för stabilisering. Stabiliseringen kan utformas som parkeringsplats eller för 
mer avancerad byggnation inklusive kaj. Detta är medtaget som alternativ i kostnadsbe-
räkningarna. Som tidigare nämnts är det endast alternativ A (76 000 m2) och B (25 000 
m2) som är intressant för denna åtgärdslösning.  

Kostnaderna för detta alternativ är grovt bedömda. Det krävs en grundligare utredning 
för att få ett bättre underlag. Fördelen med alternativet är att kostnader för transport och 
deponering till annan ort inte blir aktuella. Därtill kan avvattningskostnaderna bortses 
ifrån, men ju större krav på hållfasthet av det stabiliserade materialet, desto högre kost-
nad för bindemedel. I detta alternativ ansattes som minimivärde en stabiliseringskost-
nad/m3 sediment som motsvarar måttligt stabil konstruktion, motsvarande parkerings-
plats. Som maximivärde ansattes stabiliseringskostnad för en grund att bygga på samt 
kaj. I det billigaste alternativet inkluderades kostnader för en enklare invallning medan 
för det dyraste alternativet motsvarar kostnader för spontning. I stabiliseringskostnader-
na ingår en mindre post som motsvarar utredning för stabilisering. En separat post till-
delades testmässiga (pilottest) och materialmässiga kostnader för speciella tillsatsmedel 
för inbindning av organiska föroreningar. I alternativet ingår samma kostnader för 
muddring med tillhörande kostnader som för alternativet med deponering på annan ort. 

I Tabell 24 och Tabell 25 redovisas underlaget för framtagande av kostnaden för sane-
ring av de två föreslagna ytorna. Utfyllnad i ett vattenområde kräver också tillstånd en-
ligt miljöbalken. I tabellen redovisas kostnad för det senare i separat post. 
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Tabell 24. Beräkning av saneringskostnader för sediment, delområde 8, enligt al-
ternativ 2A och åtgärdsnivå 1000 ng/kg TS. 

Kostnad
Min Mest troligt Max Min Mest troligt Max Min Mest troligt Max MSEK

Etablering mudderverk 400 000 500 000 600 000 0,5
Avskärmning. 1-5 m djup;
900-1000 m, geotextil, 
kätting m.m. 100 000 200 000 300 000 0,2
Sedimentyta att muddra, m² 53 200 76 000 114 000
Sedimentdjup att muddra, m 0,1 0,2 0,3
Muddringskostnad 200 300 400 4,6
Invallning / spontning 1 000 000 3 000 000 6 000 000 3,0
Pilottest stabilisering 500 000 700 000 1 000 000 0,7
Stabilisering 1 000 1 400 2 000 21,3
Tillstånd/MKB/kontrollprog. 1 000 000 3 000 000 5 000 000 3,0

Summa 33,2
Crystal Ball 36,4 (27-48)

1/ SEK/m³ löst sediment för muddring (TS 25 %), densitet 1,0. Stabilisering: SEK/ton, densitet 1,0,
    vikten baseras på ton bottensediment (löst, 25 % TS).

Kostnad Rörlig 1/ Kostnad Fast, SEK Mängd

 
 

Tabell 25. Beräkning av saneringskostnader för sediment, delområde 8, enligt al-
ternativ 2B med åtgärdsnivå 1000 ng/kg TS och begränsning kring bron. 

Kostnad
Min Mest troligt Max Min Mest troligt Max Min Mest troligt Max MSEK

Etablering mudderverk 400 000 500 000 600 000 0,5
Avskärmning. 1-5 m djup;
300 m, geotextil, kätting 
m.m. 100 000 200 000 300 000 0,2
Sedimentyta att muddra, m² 17 500 25 000 37 500
Sedimentdjup att muddra, m 0,25 0,3 0,35
Muddringskostnad 200 300 400 2,3
Invallning / spontning 1 000 000 3 000 000 6 000 000 3,0
Pilottest stabilisering 500 000 700 000 1 000 000 0,7
Stabilisering 1 000 1 400 2 000 10,5
Tillstånd/MKB/kontrollprog. 1 000 000 3 000 000 5 000 000 3,0

Summa 20,2
Crystal Ball 21,9 (17-28)

1/ SEK/m³ löst sediment för muddring (TS 25 %), densitet 1,0. Stabilisering: SEK/ton, densitet 1,0,
    vikten baseras på ton bottensediment (löst, 25 % TS).

Kostnad Rörlig 1/ Kostnad Fast, SEK Mängd

 
 
Kostnadsberäkningarna visar att alternativ 2A uppskattas till 36 MSEK med en rimlig 
osäkerhet i intervallet 27-48 MSEK och alternativ 2B uppskattas till 22 MSEK med en 
rimlig osäkerhet i intervallet 17-28 MSEK. Muddringsdjupet har stor inverkan på slut-
kostnaden. 
 
Med utgångspunkt från mängdberäkningarna i Tabell 23 innebär alternativ 2A att kost-
naden uppskattas till 7,3 MSEK/g dioxin och alternativ 2B 3,4 MSEK kr/g dioxin. 
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5 FÖRDJUPAD RISKVÄRDERING 

Riskvärderingen är huvudstudiens slutsatsdel. I riskvärderingen fortsätter analysen av 
olika åtgärdsalternativ och ska spegla dess för- och nackdelar. Detta ska mynna ut i ett 
förslag på åtgärdsalternativ samt mätbara åtgärdsmål. 

5.1 Delområde 1-10, jord 

Vid efterbehandling av jord på delområdena togs endast ett åtgärdsalternativ fram vilket 
gör att endast en förenklad riskvärdering kan utföras. Den förenklade riskvärderingen ska 
klarlägga miljö- och hälsoriskerna med den valda behandlingen samt belysa andra aspek-
ter som en efterbehandlingsåtgärd kan medföra. 

En sammanställning över åtgärdsalternativets tekniska risker, kostnader, tid för genom-
förande för efterbehandling av jord i delområde 1-10 redovisas i Tabell 26. 

I Tabell 27 redovisas de miljömässiga konsekvenserna som medföljer återgärdsalterna-
tivet. 

I föreliggande rapport redovisas tänkbara metoder (avsnitt 4.3) som därefter reducerats 
till aktuella åtgärdsmetoder (avsnitt 4.7) som dessutom ska vara tekniskt genomförbara 
(avsnitt 4.7.2). Det redovisade åtgärdsalternativet uppgrävning och ex situ hantering 
innebär att de förorenade massorna transporteras till en mottagningsanläggning. Där 
finns det möjlighet att förutom deponering tillämpa alternativa behandlingsmetoder som 
termisk avdrivning för dioxiner/furaner respektive biologisk nedbrytning av alifater. 

 



   
2011-10-03 2-0705-0358 

 14317 
 
 
 

 61 (74) 
h:\benros\benros-14317-håstaholmen åtgärdsutr-riskvärd dnr 2-0705-0358\rapporter\övriga delomr\håstaholmen_åtg.utr o riskv_alla delomr exkl 2_111003.doc  

Tabell 26. Sammanställning över tekniska risker, ekonomiska aspekter och tid för genomförande av efterbehandling (jord). 
Delområde 1 3 4 5 7 10 Kommentar 

Teknisk karaktär C C 
C-4A 

A-4B 
A D A  

Tekniska risker 

Schaktvolym (m3) 500 1 200 60 40 700 50  

Åtgärden kontrollerbar Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

Åtgärden beständig Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

Schakt under gv ytan Ja Ja 
Ja – 4A 

Nej – 4B 
Nej Ja Nej  

Krävs tillstånd Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Anmälan om 
avhjälpande-
åtgärder §28 

(SFS 1998:89) 

Inverkan på markanvänd-
ning under åtgärdstiden 
 
 

Parkeringsytan 
tas i anspråk 

 
 

Begränsad framkomlighet 
 
 

Ytan används 
inte idag 

 
 

Ytan används 
inte idag 

 
 

Ytan används 
inte idag. Even-
tuellt begräns-

ningar för vägen 

Ytan 
används 
inte idag 

 

 

Tid och kostnader 

Ungefärlig tid för genom-
förande 

2 veckor 1 månad 1 vecka 1 vecka 1 månad 1 vecka  

Ungefärlig kostnad för  
genomförande (MSEK) 

1,5 2,2 0,1 0,1 3,9 0,1  

A Uppgrävning + deponering C Uppgrävning+deponering + återinfiltration av drän/grundvatten 

B Uppgrävning + deponering alt förbränning  D 
Uppgrävning+spont+deponering + återinfiltration av 
drän/grundvatten 



   
2011-10-03 2-0705-0358 

 14317 
 
 
 

 62 (74) 
h:\benros\benros-14317-håstaholmen åtgärdsutr-riskvärd dnr 2-0705-0358\rapporter\övriga delomr\håstaholmen_åtg.utr o riskv_alla delomr exkl 2_111003.doc  

Tabell 27. Sammanställning av underlag för riskvärdering (jord). 
 Alt 0  

Ingen åtgärd. 
Alt 1 
Uppgrävning av förorenade massor + 
spont+deponering alt förbränning + behandling 
och återinfiltration av drän/grundvatten. 

Riskreducering 
Mängdreducering 
av dioxiner/ 
furaner 

0 11 g. 

Form av risk-
reducering 

Ingen reducering Risk för att människor och miljö ska exponeras 
minskar betydligt liksom spridningsrisken. 

Bedömning kvar-
stående risk 

Viss risk för negativa miljö- och 
hälsoeffekter 

Riskerna för negativa miljö- och hälsoeffekter 
bedöms som liten efter uppgrävning. 

Osäkerheter med 
vald teknik 

- Exponeringen ökar under saneringstiden då 
man gräver i massorna. 

Osäkerheter i be-
dömning av kvar-
stående risk 

- Förorenade massor kan finnas kvar inom områ-
det efter åtgärd, speciellt under grundvattenni-
vån vid grävning utan spont. 

Hälso- och miljörisker under åtgärd 

Transporter 
(antal t o r) 

- Totalt ca 300 transporter (4 100 ton). 

Påverkan männi-
skors hälsa 

- Risk för damning och buller. 

Påverkan omgi-
vande miljö 

- Ökad belastning på Hudiksvallsfjärden vid ev. 
föroreningsspridning via grundvattnet i sam-
band med åtgärd. 

Hälso- och miljörisker efter åtgärd 
Skydd av hälsa 
uppfylls 

Nej Ja 

Skydd av miljö 
uppfylls 

Nej Ja 

Framtida begränsningar/krav 
Framtida begräns-
ningar/krav 

Föroreningarna finns kvar vilket 
begränsar användning av markom-
rådet. 

Mindre begränsningar kvarstår i markanvänd-
ningen där föroreningar lämnas kvar. Vid änd-
rad markanvändning behöver en ny bedömning 
göras. 

Krav på anmälan 
och ev. arbets-
skydd vid schakt-
arbeten 

Anmälan krävs med hänsyn till risk 
för föroreningsspridning i samband 
med schaktningsarbeten. 

Ev. med tanke på arbetarskydd. 
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5.2 Delområde 2, byggnadsmaterial 

För efterbehandling av byggnadsmaterial på pannhusvinden togs tre alternativ fram. En 
sammanställning över åtgärdsalternativens tekniska risker, kostnader, tid för genomfö-
rande redovisas i Tabell 28. 

I Tabell 29 redovisas de miljömässiga konsekvenserna som medföljer åtgärdsalternati-
ven. 
 

Tabell 28. Sammanställning över tekniska risker, ekonomiska aspekter och tid för 
genomförande av efterbehandling (byggnadsmaterial). 

Alternativ 1 2 3 Kommentar 

Teknisk karaktär 
Dammsugning, 

rivning 
Dammsugning, 

försegling 

Dammsugning, 
knackning, fräs-
ning, försegling 

 

Tekniska risker 

Omfattning 
Ca 600 m² i 2,5 

plan 
Ca 300 m² 

Ca 300 m² och 5 
cm djup 

 

Åtgärden kontrollerbar Ja Ja 
Oklart sprid-

ningsdjup 
 

Åtgärden beständig Ja 
Föroreningen 

finns kvar 
Ev lämnas för-
orening kvar 

 

Krävs tillstånd Ja Nej Nej 

Anmälan om avhjäl-
pandeåtgärder §28 

(SFS 1998:89). 
Rivningstillstånd 

(PBL). 

Inverkan på markan-
vändning under åt-
gärdstiden 

Byggtrafik, 
damning 

Nej Damning 
Finns alternativa 

vägar 

Tid och kostnader 

Ungefärlig tid för ge-
nomförande 

2 mån 1 mån 2 mån  

Ungefärlig kostnad för 
genomförande (MSEK) 

2 0,1 0,35  

Tillkommande kostna-
der (MSEK) 

0,4   Miljökontroll 
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Tabell 29. Sammanställning av underlag för riskvärdering (byggnadsmaterial). 

Alternativ 
0 

Ingen åtgärd 

1 
Dammsugning, 

rivning 

2 
Dammsugning,  

försegling 

3 
Dammsugning, 

knackning, fräsning, 
försegling 

Riskreducering 

Mängdreducering 
av dioxi-
ner/furaner 

0 Ca 1 g < 1 g Upp till 1 g 

Form av riskredu-
cering 

Ingen reducer-
ing 

Föroreningskällan 
tas bort 

Hälsorisken mins-
kar 

Hälsorisken minskar 

Bedömning kvar-
stående risk 

Hälsorisk 0 

Förorenat bygg-
nadsmaterial fri-
görs vid nötning, 
ombyggnad, riv-

ning 

Begränsad möjlighet av 
fräsa på djupet 

Osäkerheter med 
vald teknik 

- 
Risk för damning 
under rivning och 

transport 

Risk för damm-
spridning under 
dammsugning 

Risk för dammsprid-
ning under åtgärd och 

transport 

Osäkerheter i 
bedömning av 
kvarstående risk 

- 0 - 
Föroreningsspridningen 
på djupet inte klarlagd 

Hälso- och miljörisker under åtgärd 

Transporter (t o r) - 60 Fåtal Fåtal 

Påverkan männi-
skors hälsa 

- 
Damning och 

buller 
Obetydligt Damning och buller 

Påverkan omgi-
vande miljö 

- Damning - - 

Hälso- och miljörisker efter åtgärd 

Skydd av hälsa 
uppfylls 

Nej (vid vis-
telse på pann-
husvinden) 

Ja Ja Ja 

Skydd av miljö 
uppfylls 

Ja Ja Ja Ja 

Begränsningar/krav 

Krav på anmälan 
och ev arbetsskydd 
vid åtgärd 

- Ja Ja Ja 

Framtida be-
gränsningar/krav 

Ingen verk-
samhet på 

pannhusvin-
den 

Nej 
Krävs sanering vid 
ombyggnad/rivning 

Krävs sanering av ev 
kvarvarande förore-

ningar 
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För att underlätta riskvärderingsarbetet lyftes några viktiga kriterier fram och samman-
ställdes i Tabell 30. Kriterierna värderades i en fem-gradig skala där 1 är sämst och 5 
bäst. En viktad summa beräknades för varje alternativ. Bedömningen gjordes att kriteri-
erna ”Kostnad”, ”Riskreducering” och ”Restriktioner för framtida användning” är av 
större vikt än de övriga två kriterierna. Underlaget  för ”Kostnader” normerades inom 
skalan 1-5. 

Tabell 30. Sammanställning av urvalskriterierna (byggnadsmaterial) med kvantita-
tiva värden. 1=sämst och 5=bäst. 

Alternativ 

 

0 
Ingen åtgärd 

1 
Dammsugning, 

rivning 

2 
Dammsugning, 

försegling 

3 
Dammsugning, 

knackning, 
fräsning, för-

segling 

Viktning 

(%) 

Kostnader, 
MSEK 

0 2,0 0,1 0,35 - 

Kostnader 5 1 4,8 4,3 25 

Tid för genom-
förande 

5 
3 4 3 10 

Säkerhet för 
måluppfyllelse 1 5 4 2 15 

Riskreducering 1 5 3 4 25 

Restriktioner 
för framtida 
användning 

1 5 3 3 25 

Viktad summa 2,4 3,8 3,7 3,4 - 

Utvärderingen visar att Alternativ 1 – Rivning får högst poäng. SGI förordar detta alter-
nativ eftersom åtgärden är beständig. Dessutom krävs inga framtida restriktioner efter 
att åtgärden är utförd. 

5.3 Delområde 8, sediment 

Beträffande sediment och eventuell efterbehandling togs två åtgärdsalternativ fram och 
åtgärdsområdet delades in i tre tänkbara ytor. Totalt finns det fem olika åtgärdsalterna-
tiv. En sammanställning över åtgärdsalternativens tekniska risker, kostnader, tid för 
genomförande redovisas i Tabell 31. 

I Tabell 32 redovisas de miljömässiga konsekvenserna som medföljer åtgärdsalternati-
ven. 
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Tabell 31. Sammanställning över tekniska risker, ekonomiska aspekter och tid för genomförande av efterbehandling (sediment). 
Alternativ 1A 1B 1C 2A 2B 

Teknisk karaktär Muddring, deponering annan ort Muddring och stabilisering ex situ 

Tekniska risker      

Omfattning 76 000 m², djup 0,2 m 25 000 m², djup 0,3 m 350 000 m², djup 0,2 m 76 000 m², djup 0,2 m 25 000 m², djup 0,3 m 

Åtgärden kontrollerbar Ja Ja Ja Ja Ja 

Åtgärden beständig 
Ja, om källtermen på land tas 

bort först. 
Ja, om källtermen på land tas 

bort först. 
Ja, om källtermen på 
land tas bort först. 

Ja, om källtermen på 
land tas bort först. Viss 

osäkerhet på lång 
sikt/mycket lång sikt.  

Ja, om källtermen på 
land tas bort först. Viss 

osäkerhet på lång 
sikt/mycket lång sikt. 

Krävs tillstånd 
Ja, tillstånd för vattenverk-

samhet 
Ja, tillstånd för vattenverk-

samhet 
Ja, tillstånd för vatten-

verksamhet 

Ja, tillstånd för vatten-
verksamhet och för 

utfyllnad 

Ja, tillstånd för vatten-
verksamhet och för 

utfyllnad 

Tid och kostnader      

Ungefärlig tid för genom-
förande 

Muddring ca 2 månader 
Avvattning 6-12 mån. 
Transport 1-2 veckor 

Muddring ca 2 mån 
Avvattning 6-12 mån. 
Transport 1-2 veckor 

Muddring ca 7 mån 
Avvattning 10-16 mån. 
Transport 4-8 veckor 

Muddring ca 2 måna-
der 

Stabilisering ca 6 mån 

Muddring ca 2 måna-
der 

Stabilisering ca 6 mån 

Ungefärlig kostnad för 
genomförande (MSEK) 

28 (21-39) 14 (11-18) 128 (92-175) 36 (27-48) 22 (17-28) 

Tillkommande kostnader  Kostnader för uppföljning av efterbehandlingens effektivitet är ej medtagna. 
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Tabell 32. Sammanställning av underlag för riskvärdering (sediment). 
Alternativ 0 1A 1B 1C 2A 2B 

Teknisk karaktär Ingen åtgärd Muddring, deponering annan ort Muddring, stabilisering inom invallning 

Riskreducering 

Mängdreducering av 
dioxiner/furaner 

0 Ca 21 g Ca 15 g Ca 49 g Ca 21 g Ca 15 g 

Form av riskreducering - Föroreningskällan tas 
bort 

Föroreningskällan tas bort Föroreningskällan tas bort Föroreningskällan tas bort Föroreningskällan tas bort 

Bedömning kvarstående 
risk 

Miljörisk pga. pågående 
föroreningsspridning. 

Endast åtgärd >1000 
ng/kg TS. 

Endast åtgärd >1000 ng/kg 
TS. 

Endast åtgärd >100 ng/kg 
TS. 

Endast åtgärd >1000 ng/kg 
TS. 

Endast åtgärd >1000 ng/kg 
TS. 

Osäkerheter med vald 
teknik 

- Uppgrumling och spridning av partiklar under muddring. Uppgrumling och spridning av partiklar under muddring. 

Osäkerheter i bedömning 
av kvarstående risk 

- Förutsätter att källtermen på land tas bort först. Markant minskning av riskerna efter åt-
gärd. 

Förutsätter att källtermen på land tas bort först. Markant 
minskning av riskerna efter åtgärd. Viss osäkerhet på lång-

mycket lång sikt avseende miljörisk 

Hälso- och miljörisker under åtgärd 

Transporter (antal t o r) - 2 000 1000 9 000 - - 

Påverkan människors 
hälsa 

- Nej Nej Nej Nej Nej 

Påverkan omgivande 
miljö 

- Ja Ja Ja Ja Ja 

Hälso- och miljörisker efter åtgärd 

Skydd av hälsa uppfylls Nej Huvuddelen av föroreningarna tas bort Huvuddelen av föroreningarna binds 

Skydd av miljö uppfylls Nej Huvuddelen av föroreningarna tas bort Huvuddelen av föroreningarna binds 

Begränsningar/krav 

Krav på anmälan och ev 
arbetsskydd inför åtgärd 

- Tillstånd för vattenverksamhet Tillstånd för vattenverksamhet 

Framtida begränsningar/-
krav 

- 
Dioxiner/furaner < 1000 
ng/kg TS lämnas kvar i 
angränsande område 

Dioxiner/furaner < 1000 
ng/kg TS lämnas kvar i 
angränsande område 

Dioxiner/furaner < 100 
ng/kg TS lämnas kvar i 
angränsande område 

Dioxiner/furaner < 1000 
ng/kg TS lämnas kvar i 
angränsande område 

Dioxiner/furaner < 1000 
ng/kg TS lämnas kvar i 
angränsande område 
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I Tabell 33 görs en jämförelse mellan de sex åtgärdsalternativen inkl nollalternativet. 
Några utvalda viktiga kriterier graderades i en fem-gradig poängskala där 1 är sämst och 
5 bäst. En viktad summa beräknades för varje alternativ. Bedömningen gjordes att krite-
rierna ”Kostnader” och ”Riskreducering” är av större vikt än de övriga två kriterierna. 

Underlaget för ”Kostnader”, ”Tid för genomförande” och ”Riskreducering” normerades 
inom skalan 1-5. Åtgärdsmetod 2 bedöms som en mindre beprövad metod och en viss 
osäkerhet finns med tanke på metodens beständighet i ett långt perspektiv. Lägre poäng 
sattes därför för ”Säkerhet för måluppfyllelse”. 
 

Tabell 33. Sammanställning av urvalskriterierna (sediment) med kvantitativa vär-
den. 1=sämst och 5=bäst. Nollalternativet är inte med i bedömningen. 

Alternativ 0 1A 1B 1C 2A 2B Viktning 

Kostnader, MSEK 0 28 14 128 36 22 - 

Kostnader 5 4,1 4,6 1 3,9 4,3 30 % 

Tid för genomfö-
rande 5 3,1 3,1 1 3,8 3,8 20 % 

Säkerhet för mål-
uppfyllelse 1 4 4 4 3 3 20 % 

Riskreducering 1 1,7 3,3 2,0 1,7 3,3 30 % 

Viktad summa  3,0 3,2 3,8 1,9 3,0 3,6  

1A – Muddring och deponering på annan ort. Åtgärdsmål < 1000 ng/kg TS, 76 000 m2 
1B - Muddring och deponering på annan ort. Åtgärdsmål < 1000 ng/kg TS, 25 000 m2 

1C - Muddring och deponering på annan ort. Åtgärdsmål < 100 ng/kg TS, 350 000 m2 

2A – Muddring och stabilisering. Åtgärdsmål < 1000 ng/kg, 76 000 m2 
2B - Muddring och stabilisering . Åtgärdsmål < 1000 ng/kg, 25 000 m2 

 
Utvärderingen ovan visar att alternativ 1B får högst poäng. De högsta halterna återfinns 
vid bron och en åtgärd i detta område skulle innebära en hög riskreducering för lägst 
kostnad/g dioxin (se Tabell 23). Som tidigare nämnts förordas att sedimentbottenunder-
sökningar genomförs, sedan källtermen på land tagits bort, innan beslut tas om eventuell 
efterbehandling av sedimenten. 
 

5.4 Förordade åtgärdsalternativ 

Mot bakgrund av den utförda riskvärderingen förordas i första hand åtgärdsalternativ 
enligt Tabell 34 för respektive delområde. 
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Tabell 34. Förordat åtgärdsalternativ för respektive delområde. 
Delområde Åtgärdsalternativ Kostnad 

1 Uppgrävning/omhändertagande  1,5 (1,4-1,6) 

2 Pannhuset Alternativ 1 – Rivning + miljökontroll  2,0 (1,9-3,4) + 0,4 

3 Uppgrävning/omhändertagande  2,2 (1,9-2,6) 

4A, 4B Uppgrävning/omhändertagande  0,1 (0,12-0,14) 

5 Uppgrävning/omhändertagande  0,1 (0,07-0,09) 

7 Uppgrävning/omhändertagande  3,9 (3,3-4,5) 

8 Sediment Förundersökningar, projektering  2 

10 Uppgrävning/omhändertagande  0,1 (0,08-0,11) 

 Summa  ca 12,3 MSEK 

 

Den uppskattade efterbehandlingskostnaden för de olika delområdena (exkl. delområde 
2 /SGI 2011b) summeras till: 

Jord: 7,9  (6,9-9,0) MSEK 
Byggnadsmaterial: 2,4 (2,3-3,8) MSEK 
Sediment: 2 MSEK 
Summa: 12,3 (11-15) MSEK exkl eventuella efterbehandlings-

kostnader för sediment 

Till de angivna åtgärdskostnaderna tillkommer ytterligare kostnader för aktiviteter som 
summeras i Tabell 35. Kostnader för sedimentbottenundersökningar är uppskattade med 
beskrivning i avsnitt 4.7.1. Övriga tilläggskostnaderna är baserade på erfarenheter från 
andra saneringsprojekt (SGI, 2011a). 
 

Tabell 35. Summering av kostnader. 
Aktiviteter Kostnad, MSEK 
Entreprenadkostnader inkl förundersökning sediment 12,3 (11-15) 

Miljökontroll under genomförande 0,6 
Uppföljning och dokumentation 0,5 
Huvudmannens projektledning 1,1 
Upphandling entreprenör och konsult 0,5 

Projektering 1,0 
Anmälan 0,3 
Oförutsett 1,0 

Totalt  17 (16-20) 
 
Totalkostnaden summeras till ca 17 (16-20) MSEK exkl kostnader för eventuell ef-
terbehandling av  sediment. Därtill finns en osäkerhet beroende av hur väl de förorenade 
massorna har avgränsats. I kostnadsposten ”Oförutsett” ligger bl.a. osäkerheter kring 
hur omfattande spontning som behövs för att hantera föroreningar under grundvattenni-
vån och omfattningen av schaktvattenrening. 

Entreprenadkostnaden för efterbehandling skiljer sig åt mellan delområdena beroende 
på föroreningsmängd, utbredning och varierande svårigheter. En sammanställning av 
kostnaden per gram dioxiner/furaner redovisas i Tabell 36. 
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Tabell 36. Beräknade entreprenadkostnader per gram dioxiner/furaner för respekti-
ve delområde. 

Delområde Mängd (g) Kostnad (MSEK) MSEK/g 

1 0,1 0,14 0,7 

2 (pannhus) 1 2,4 2,4 

3 5 1,15 0,23 

7 6 3,9 0,65 

10 0,2 0,1 0,5 

 

5.5 Förslag till mätbara åtgärdsmål och åtgärdskrav  

5.5.1 Mätbara åtgärdsmål 

Utifrån riskbedömning och åtgärdsutredning föreslås mätbara åtgärdsmål för de olika 
delområdena. De mätbara åtgärdsmålen preciserar vad som måste göras för att uppnå de 
övergripande åtgärdsmålen (se avsnitt 3.1). De mätbara åtgärdsmålen föreslås följa de 
platsspecifika riktvärdena: 

- Medelhalten av dioxinförorenade massor i jord på nivå 0-1 m under markytan 
får inte överstiga det platsspecifika riktvärdet, dvs. 200 ng/kg TS WHO-TEQ. 

- Medelhalten av dioxinförorenade massor i jord på nivå > 1 m under markytan 
får inte överstiga det platsspecifika riktvärdet, dvs. 500 ng/kg TS WHO-TEQ. 

- Medelhalten av arsenikförorenade massor i jord på nivå 0-1 m under markytan 
får inte överstiga riktvärdet för intag av jord dvs. 25 mg/kg TS. 

- Medelhalten av arsenikförorenade massor i jord på nivå > 1 m under markytan 
får inte överstiga riktvärdet för skydd av markmiljön dvs. 40 mg/kg TS. 

5.5.2 Åtgärdskrav 

Åtgärdskraven beskriver hur åtgärdsmålen ska uppnås. Nedan ges förslag till preliminä-
ra åtgärdskrav. 
 
Massor som ska åtgärdas. Den förorenade jorden ska åtgärdas genom uppgrävning. 
Uppgrävning sker ner till olika djup på respektive delområde eller där fyllningen slutar. 
Preliminär schaktgräns framgår av figurer och tillhörande text i avsnitt 4.8. Uppföljning 
av åtgärdsmål avgörs genom okulär bedömning av jordartsskillnader i djupled. Av-
gränsningar görs också med fältinstrument om förutsättningarna tillåter. Slutlig verifie-
ring görs med laboratorieanalyser från prover i botten och väggar av schakterna. 

Förorenade sediment åtgärdas, i den mån efterbehandling anses erforderlig, genom 
muddring. Preliminär gräns för efterbehandlingsområdet framgår av Figur 15. 

Omhändertagande. Förorenade massor ska i normalfallet deponeras. Massor som över-
skrider värdet för Low-POP’s (15 000 ng/kg/TS) ska hanteras enligt POP-förordningen 
(se avsnitt 4.3.2) och destrueras. 
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5.5.3 Uppföljning av efterbehandlingsåtgärder 

SGI föreslår att ett kontrollprogram upprättas så att man kan följa upp insatta efterbe-
handlingsåtgärder på omgivningen. Det gäller främst eventuell föroreningsspridning till 
Hudiksvallsfjärdens sediment efter att sanering utförts på land. 



2011-10-03 2-O7O5-

6 ANMÄLNINGAR OCH TILLSTÅND

Anmälan om avhjälpandeåtgärder görs enligt § 28 Förordningen om miljöfarlig verk
samhet och hälsoskydd (SFS 1998:89). 1 denna anmälan ingår uppgrävning och bort-
transport av förorenad jord samt länshållning och hantering av schaktvatten.

För rivning av byggnad krävs rivningstillstånd enligt plan- och bygglagen (PBL).

För muddring och utfyllnad krävs tillstånd enligt miljöbalken (vattenverksamhet).

7 HANDLINGSPLAN FORTSATT ARBETE

Handlingsplan för fortsatt arbete upprättas efter samråd mellan bolaget och tillsynsmyn
digheten.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Markmiljöavdelningen

Bengt Rosén /onne Ohlsson

Uppdragsledare / /Granskarc
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