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1.0 INLEDNING 
Holmen AB (Holmen) har gett Golder Associates AB (Golder) i uppdrag att upprätta en åtgärdsutredning 

inklusive riskvärdering avseende mark- och vattenområden som förorenats som en följd av den historiska 

verksamheten vid Iggesunds hårdkrom, Hudiksvalls kommun. Tidigare genomförda undersökningar och 

riskbedömning har visat att grundvattnet inom fastigheten Iggesund 14:275 är förorenat med krom och att 

spridning av krom till recipienten Iggesundsån ger upphov till ett mätbart påslag i Pussen samt även förhöjda 

halter i ytliga sediment. Ett behov av riskreduktion har identifierats och vid möte i Hudiksvall den 3 november 

2014 överenskoms mellan representanter för Holmen, Hudiksvalls kommun (kommunen), Länsstyrelsen i 

Gävleborgs län (länsstyrelsen) och BodyCote AB (BodyCote) att en åtgärdsutredning inklusive riskvärdering 

skulle upprättas. Arbetet redovisas i föreliggande handling. 

2.0 SYFTE 
Syftet med föreliggande rapport är att: 

 Redovisa olika tekniska lösningar för att åtgärda identifierade risker. 

 Kombinera olika tekniska lösningar till så kallade åtgärdsalternativ och kostnadssätta dessa. 

 Inom ramen för en riskvärderingsprocess redovisa parternas inställning till de olika åtgärdsalternativen. 

 Redovisa riktlinjer inför projektering och fortsatta arbeten avseende valt åtgärdsalternativ. 

3.0 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 Bakgrund och områdesbeskrivning 
Fastigheten Iggesund 14:275 är belägen ca 600 m sydväst om Iggesunds centrum. Närmaste grannbyggnad 

är Tools lokaler, knappt 100 m nordväst om aktuell fastighet. I övrigt omgärdas fastigheten av mindre vägar 

och skog (strövområdeskaraktär). Bostadsområden finns ca 150-200 m söder om fastigheten (på 

motstående sida av Iggesundsån) samt ca 300 m nordost om fastigheten. 
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Figur 1: Lokalisering för fastigheten Iggesund 14:275. 

Fastigheten sluttar i sydlig riktning, mot den närmsta recipienten för yt- och grundvatten, Iggesundsån. Ån är 

reglerad för uttag av vattenkraft och i direkt anslutning till fastigheten ligger kraftverksdammen Pussen. En 

dryg kilometer nedströms fastigheten mynnar Iggesundsån i Stenviken (Östersjön) efter att först ha passerat 

de södra delarna av Iggesund, med bl.a. en småbåtshamn och ett kartongbruk.  

Området mellan huvudbyggnaden och Iggesundsån utgörs av en grusad yta närmast huvudbyggnaden, en 

delvis bevuxen yta i mitten samt sten/block (erosionsskydd) närmast ån. Ytorna norr om huvudbyggnaden är 

skogsbevuxna. Jordlagren inom fastigheten bedöms vara mellan 8 och 12 meter mäktiga (Golder Associates 

AB, 2014a). Norr om huvudbyggnaden underlagras en 1-2 m mäktig fyllning (grusig) av lera. Söder om 

huvudbyggnaden underlagras fyllningen av block och hårt packat morängrus/sand. Fastighetens huvudbygg-

nad tömdes på kemikalier, avfall och utrustning vid en akutsanering 2010/2011. Ingående ledningar för 

vatten, el och fjärrvärme är antingen pluggade eller avstängda. 

Grundvattnets övergripande flödesriktning är sydlig-sydostlig, mot Iggesundsån, med vilken grundvattnet 

sannolikt står i kontakt. Flödesmönstret är dock komplext eftersom flödet påverkas av nivåskillnader mellan 

dammen och den uppströms belägna dämningen. Dessutom går krafttuben till vattenkraftverket genom den 

södra delen av fastigheten, vilken också kan påverka grundvattenflödet. Grundvattenytan låg vid 

provtagningstillfällena 0,6 - 3,7 m u my, där merparten av mätningarna visade på en grundvattenyta 2-3 m u 

my.  
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3.2 Övergripande miljö- och nyttjandemål 
Följande övergripande miljö- och nyttjandemål har överenskommits mellan Holmen, kommunen, 

länsstyrelsen och BodyCote. 

1) Ingen risk ska föreligga för människor som vistas inom fastigheten. Detta gäller idag samt i en framtid 

motsvarande en kommunal planeringshorisont (30-50 år), dvs. både människor som idag passerar 

genom fastigheten och människor som i framtiden kan komma att arbeta inom fastigheten. 

2) Ingen risk ska föreligga för funktionen hos markekosystemet inom den skogsbevuxna delen av 

fastigheten. Under byggnaderna och inom övriga delar av fastigheten är skyddsvärdet för markmiljön 

lågt då det under lång tid bedrivits industriell verksamhet samt att anläggningsarbeten kan förväntas i 

framtiden med tanke på markanvändningen (vattenförsörjningstuben till Iggesunds bruk går igenom 

fastigheten). 

3) Föroreningsspridningen från fastigheten ska inte innebära någon ökad risk för sediment- och 

vattenlevande organismer i Iggesundsån. 

3.3 Sammanfattning av föroreningssituation och riskbedömning 
Förhöjda metallhalter har påvisats i olika medier inom den aktuella fastigheten, företrädesvis höga 

kromhalter i grundvatten samt även höga halter av ett flertal metaller i vatten och slam i ledningar. I 

grundvatten har även förhöjda PFOS-halter påvisats. I jord har metallhalter strax över NV:s generella 

riktvärden för mindre känslig markanvändning uppmätts i enstaka punkter.  

I Iggesundsåns vatten har krom, koppar, bly och zink uppmätts i halter över använda jämförvärden för skydd 

av vattenlevande djur. Endast för krom har ett mätbart haltpåslag påvisats i ytvatten nedströms fastigheten 

jämfört med uppströms. PFOS har inte påvisats i halter över laboratoriets rapporteringsgräns i provpunkten 

närmast nedströms fastigheten. Däremot har PFOS detekterats längre nedströms i Iggesundsån. I sediment 

överstiger främst uppmätta halter kadmium, koppar, krom, bly och PAH använda jämförvärden för skydd av 

sedimentlevande organismer. Förutom dessa ämnen har arsenik och kvicksilver påvisats, vilka inte bedöms 

härröra från den före detta förkromningsverksamheten. Vad gäller kvicksilver kan en bidragande orsak vara 

träsliperiet som tidigare var beläget inom samma fastighet som förkromningsverksamheten. För samtliga 

ämnen utom krom indikerar undersökningsresultaten att en överlagring med förhållandevis renare sediment 

sker. Detta indikera att den historiska belastningen var större än den pågående.  

Källor till föroreningsspridningen bedöms vara kemikalier i vätskeform (förmodligen under byggnaden) samt 

byggnaden i sig, vilket kan innebära att spridningen på sikt kan komma att öka om byggnaderna tillåts 

förfalla. Utöver dess eventuella roll som föroreningskälla beaktas inte byggnaden i den utförda 

riskbedömningen. Även ledningarnas skick kommer att försämras om ingen åtgärd utförs, vilket kan innebära 

ökad risk för spridning. Krompåslaget i ytvatten och förekomsten av krom i ytliga sediment indikerar 

pågående föroreningsspridning från fastigheten.  

3.3.1 Hälsorisker 

Den genomförda riskbedömningen visar att påvisade föroreningar inom fastigheten eller i Iggesundsån inte 

innebär en risk för människors hälsa, idag eller i framtiden. Detta under förutsättning att inga förändringar 

sker vad gäller markanvändningen. Vidare bedöms inte föroreningsspridningen från fastigheten kunna öka i 

sådan omfattning att risk för negativa effekter uppstår hos människor som intar fisk från Iggesundsån. 
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3.3.2 Miljörisker 

Med avseende på risker för miljön, visar utförd riskbedömning på följande: 

 Ytvatten 

 Akuta effekter 

Uppmätta kromhalter i ledningsvatten och -slam indikerar att ett enstaka utsläpp från dessa lokalt 

skulle kunna leda till höga halter i Iggesundsåns ytvatten, varvid akuta risker för vattenlevande djur 

som lever nära utsläppspunkten skulle kunna uppstå. 

 Kroniska effekter  

De föroreningshalter som uppmätts i recipienten innebär att risk för negativa effekter på 

vattenlevande organismer inte kan uteslutas. Förhöjda halter har uppmätts av krom, koppar, bly, zink 

och PFOS. Av dessa har endast krom och PFOS uppmätts i förhöjda halter i grundvattnet inom 

fastigheten. Endast med avseende på krom har ett mätbart haltpåslag till recipienten påvisats 

nedströms fastigheten. 

 Sediment 

I Pussen, i vattenområdet mellan de två dämningarna, har inga sediment påvisats. För 

sedimentlevande organismer i Stensviken kan risk för negativa effekter inte uteslutas med avseende på 

arsenik, kadmium, krom, koppar, bly, kvicksilver samt ett antal PAH:er. En överlagring med 

förhållandevis renare sediment kan ses för samtliga ämnen utom krom. Detta indikerar att sedimenten 

återhämtar sig och att riskerna för sedimentlevande djur i framtiden kan förväntas minska. Den 

långsammare återhämtningen med avseende på krom beror sannolikt på den pågående 

föroreningsspridningen från den aktuella fastigheten.  

 Mark 

Ingen oacceptabel risk bedöms föreligga med avseende på markekosystemet.  

3.4 Erforderlig riskreduktion 
Det kan konstateras att målen för skydd av människors hälsa (mål nummer 1) och skydd av markmiljön (mål 

nummer 2) är uppfyllda men att det finns ett behov av åtgärder för att reducera risker i enligt med mål 3, 

skydd för sediment- och vattenlevande organismer i Iggesundsån.  

En riskreduktion bedöms även vara motiverad vad gäller PFOS i grundvatten, då förhöjd halt påvisats inom 

fastigheten. Inget mätbart påslag av PFOS sker till Pussen, men PFOS har påträffats i en punkt längre 

nedströms i Iggesundsån. Det kan dock inte uteslutas att det finns andra källor till den nedströms 

förekommande PFOS-föroreningen.  

Åtgärder med avseende på grundvatten och ledningar bedöms medföra att haltpåslaget av krom i 

recipienten upphör, vilket i sin tur leder till att sedimenten återhämtas även med avseende på krom. I ett 

långsiktigt perspektiv bedöms därmed ingen riskreduktion gällande sedimenten vara erforderlig. Om en 

riskreduktion i sedimenten är önskvärd på kortare sikt bedöms efterbehandlingsåtgärder vara motiverade. 

Föreliggande åtgärdsutredning behandlar därmed tekniska lösningar med syfta att nå erforderlig 

riskreduktion vad gäller målet skydd för sediment- och vattenlevande organismer i Iggesundsån (mål 
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nummer 3). I åtgärdsutredningen inkluderas även kostnader för rivning. För tekniska detaljer rörande 

rivningen så hänvisas till Golder Associates AB (2014c). 

3.5 Avgränsningar 
Följande avgränsningar gäller för åtgärdsutredningen: 

 Med undantag för nollalternativet förutsätter samtliga redovisade åtgärdsalternativ att byggnaderna 

inom fastigheten kommer att rivas. Beskrivning av rivning samt därtill hörande kostnader redovisas i 

separat handling (Golder Associates AB, 2014c). 

 Markanvändningen bedöms inte förändras i framtiden, utan förutsätts fortsatt utgöras av industri- 

(krafttuben) samt strövområde. 

 I de kostnader som redovisas har en schablonmässig kostnad för projektering samt 

byggherrekostnader inkluderats. Denna har satts till 20 % av entreprenadkostnaden. 

 Ingen säkerhetsmarginal har tagits med i uppskattningen utan beräkningarna utgår istället från rimligt 

konservativa à- priser. 

4.0 ÅTGÄRDSTEKNIKER 
Generellt finns flera olika lösningar för efterbehandling, vilka alla syftar till att reducera riskerna genom något 

av följande:  

 Hindra skyddsobjekt från att exponeras för föroreningen 

 Förhindra föroreningsspridning 

 Eliminera föroreningskällan/källtermen 

Baserat på aktuella övergripande åtgärdsmål i den riskbedömning som utförts bedöms det huvudsakliga 

syftet med efterbehandlingsåtgärderna vara att förhindra föroreningsspridning från den aktuella fastigheten 

till Iggesundsån, och därmed minimera haltpåslaget vad gäller krom. 

I följande kapitel ges en kortfattad och översiktlig beskrivning av möjliga tekniska lösningar. Av dessa 

kommer lämpliga tekniker att kombineras till olika åtgärdsalternativ för att reducera identifierade risker. 

4.1 Områdesrestriktioner 
Risken för negativa effekter på människor och miljö kan reduceras med hjälp av olika restriktioner. Ett 

förorenat område kan exempelvis klassificeras som ett miljöriskområde av Länsstyrelsen, vilket ger ett 

lagstadgat skydd. Andra alternativ är att restriktioner med avseende på markanvändning och/eller 

exploatering kan införas i fastighetsregistret. Kommunen kan därmed styra och reglera framtida 

markanvändning inom ramen för detaljplanearbetet.  

Eftersom nu aktuella åtgärder syftar till att reducera föroreningsspridningen via grundvatten och ledningar så 

kommer restriktioner vad gäller markanvändning inte att ge upphov till en riskreduktion av stor betydelse.  
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4.2 Schakt och externt omhändertagande 
Borttagande av förorenade massor genom schaktning är en vanlig åtgärdsmetod när det gäller förorenad 

jord, främst tillämpligt för områden med föroreningar ovanför grundvattenytan.  

Den primära föroreningskällan är i aktuellt fall vätskebaserad (grundvatten och flytande kemikalier) varför 

jordschakt inte bedöms vara en metod som kommer leda till en hög grad av riskreduktion. Schaktning av 

förorenad jord kommer däremot vara en del i en rivningsentreprenad. Detta för att källaren ska kunna rivas. 

Förutom att möjliggöra rivningen kommer schakten leda till att en del föroreningar avlägsnas. 

Det har inte utförts någon provtagning av jord under byggnaderna eller direkt utanför källaren. 

Föroreningsnivån i jorden under byggnaderna är därmed inte känd och därmed inte heller hur den 

förorenade jorden ska omhändertas efter schakt. I förekommande fall får frågorna klarläggas i samband med 

genomförande av rivning. 

4.3 Efterbehandling in-situ och ex-situ 
Efterbehandling in-situ innebär att förorenade material behandlas på plats, utan att först grävs eller pumpas 

upp. Om det förorenade materialet behandlas på plats efter det grävts eller pumpats upp benämns denna 

sanering ex-situ eller on-site sanering. I efterföljande avsnitt beskrivs ett urval av in-situ och ex-situ metoder.  

4.3.1 Termisk avdrivning 

Termisk avdrivning kan utföras på flera olika sätt, t.ex. genom att jorden hettas upp med hjälp av 

värmeelement som installeras i marken, genom direkt injektering av ånga eller genom att marken värms upp 

genom elektricitet. För alla termiska behandlingsmetoder kan höga grundvattenflöden skapa problem med 

avkylning. Syftet med termisk behandling är framför allt att få flyktiga ämnen att lämna marken, alternativt att 

göra ämnen mer rörliga i marken.  

Termisk behandling av PFOS är möjlig, även om inga saneringar i full skala ännu utförts. Metoden kräver 

dock höga temperaturer, vilket medför stora kostnader. Vidare bör det beaktas att ökad temperatur kan bidra 

till att trevärt krom oxideras till sexvärt krom (som anses vara mer skadligt än trevärt krom), vilket gör att 

termisk avdrivning inte bedöms vara någon lämplig metod i aktuellt fall. 

4.3.2 Kemisk nedbrytning 

Kemisk oxidation in-situ är överlag en effektiv och relativt snabb metod. Metoden är dock aggressiv och kan 

exempelvis medföra korrosion på markinstallationer (krafttuben). Vilket oxidationsmedel som fungerar bäst 

beror av vilka föroreningar som är aktuella samt de platsspecifika förhållandena. Valet av oxidationsmedel 

görs med hjälp av pilotförsök. Det bör beaktas att vid kemisk oxidation injekteras främmande ämnen i 

marken, och det måste säkerställas att dessa inte utgör en risk för recipienten.  

För PFOS skulle t.ex. persulfat kunna användas som oxidationsmedel. Kemisk oxidation är en obeprövad 

metod när det gäller PFOS, men det finns studier som indikerar att den är verksam. Då den aktuella 

föroreningen till stor del utgörs av krom anses metoden dock inte vara lämplig i aktuellt fall. En annan 

möjlighet är även behandling med peroxidbelagd ozon (Perozon). Metoden bygger på injektering av 

mikrobubblor av ozon och peroxid. 

Vad gäller krom är det istället kemisk reduktion, omvandling av Cr(VI) till Cr(III), följt av utfällning till lösliga 

komplex, som bedöms vara en möjlig metod. Kemisk reduktion som reningsmetod är främst lämplig ex-situ 

(för pumpat grundvatten), vid omhändertagande av uppkomna restprodukter. 
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Sammanfattningsvis bedöms kemisk nedbrytning in-situ inte vara en optimal metod i aktuellt fall. Detta på 

grund av förekomsten av både sexvärt krom och PFOS. Kemisk nedbrytning ex-situ i samband med 

pumpning och behandling av grundvatten, skulle dock kunna vara en lämplig metod (se 4.3.4). 

4.3.3 Permeabel reaktiv barriär 

Föroreningsspridning kan förhindras genom anläggande av olika typer av barriärer; antingen genom att 

fastlägga partikelbunden förorening eller via filter fånga upp lösta föroreningar. I föreliggande fall förekommer 

den absoluta merparten av föroreningarna i löst form, varför endast en så kallad permeabel reaktiv barriär är 

aktuell. Med tanke på krafttuben som ligger mellan aktuellt område och Iggesundsån bedöms installation av 

en barriär rent praktiskt inte vara en lämplig lösning. 

4.3.4 Pumpning och behandling 

Pumpning och behandling (ofta kallat pump & treat) innebär att förorenat grundvatten pumpas upp till en 

reningsanläggning, där vattnet kan behandlas och därefter återföras till marken eller till recipienten. Generellt 

är metoden relativt billig att installera, och kan ge god effekt vid höga föroreningshalter. Om stora flöden 

behöver åtgärdas och/eller om åtgärden behöver utföras under lång tid kan dock totalkostnaden bli höga. 

Rening av vatten kan ske med hjälp av ett antal olika metoder: jonbytarteknik, adsorbenter, omvänd osmos, 

filtrering över membran, kemisk reduktion/oxidation. För att kunna bedöma vilken eller vilka reningsmetoder 

som fungerar bäst i varje enskilt fall och bättre kunna uppskatta kostnaden för den slutligen valda metoden 

krävs generellt att någon form av pilottest (lab- eller fältförsök) utförs inför själva efterbehandlingsåtgärden.   

I föreliggande fall bedöms pumpning och behandling av grundvatten vara en lämplig metod. Det bör dock 

noteras att pumpning av stora mängder grundvatten och eventuell efterföljande avsänkning av 

grundvattenytan kan medföra påverkan i närområdet, vilket bör utredas inför genomförande. I aktuellt fall är 

det t.ex. viktigt att beakta närheten till Iggesundsån, med vilken grundvattnet antas stå i kontakt. 

Med avseende på PFOS i grundvatten är pumpning och behandling med hjälp av aktivt kol den mest 

beprövade saneringsmetoden. Detta bör som tidigare nämnts dock kontrolleras inom ramen för ett 

pilotförsök så att det säkerställs att eftersträvade nivåer vad gäller resulterande halter kan nås. 

4.4 Pluggning och rensning av undermarkinstallationer 
Pluggning och rensning av undermarksinstallationer utförs i syfte att åtgärda förorenat vatten och slam i 

ledningar inom fastigheten. Rensning kan exempelvis ske genom slamsugning och genomspolning av 

ledningar, varefter förorenat vatten och slam omhändertas. För att förhindra att gamla ledningar utgör vägar 

för kanaliserad spridning till recipienten bör dessa även pluggas igen, vilket bedöms vara lämpligt i aktuellt 

fall.  

4.5 Täckning av sediment 
Täckning av sediment är vanligt och en relativt väl utvecklad teknik i bland annat USA och Norge, men sällan 

använd i Sverige. Traditionellt innebär behandlingen att man blandar in olika typer av tillsatser i sedimentens 

ytliga skikt, där biologisk aktivitet förekommer. De tillsatsmedel som används syftar till att reducera 

föroreningens tillgänglighet och toxicitet, men inblandningen medför också en utspädningseffekt som 

minskar koncentrationen av föroreningar i ytliga sediment. Vanliga tillsatser är aktivt kol, som kan binda 

många olika typer av föroreningar.  
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Ett annat alternativ är mäktigare täckningar, där täckningsmaterialet inte i första hand ska fastlägga 

föroreningar på kemisk väg utan fungera som ett isolerande täcke som är tillräckligt mäktigt för att de 

underlagrande föroreningarna inte ska vara åtkomliga för bioturbation samt möjliggöra att en ”ny” och renare 

botten snabbare etableras. Sådana täckningar utförs ofta med friktionsmaterial, typiskt sand i lämplig 

fraktion.  

Det har inte utförts detaljerade undersökningar av sedimentens egenskaper samt vilken storleksordning som 

krävs för att täckningen ska vara tillräckligt mäktig för att minimera inverkan av resuspension. Som underlag 

för en grov kostnad antas att mäktigheten som krävs uppgår till 0,5 m. Det är inte känt om en betydande 

diffusion sker, vilket också skulle kräva anläggande av någon form av reaktiv barriär. 

En konflikt med täckning kan vara småbåtshamnen som finns i Stenviken. Krav på vattendjup kan leda till att 

delar eller hela det förorenade området inte kan täckas i vederbörlig omfattning. 

4.6 Muddring 
Kommersiellt finns ett större antal muddringsmetoder tillgängliga. De vanligt förekommande teknikerna kan 

sorteras i de huvudsakliga grupperna grävmuddring och sugmuddring. Många av de metoder som finns 

använder stora utrustningar som kan muddra med hög kapacitet till låg kostnad. Nackdelen med dessa 

metoder är att spill och grumling i samband med utförandet blir stort. Med hänsyn till att sedimenten i 

Stenviken är förorenade bedöms det som nödvändigt att använda teknik som bättre begränsar spill och 

grumling. De metoder som främst bedöms kunna bli aktuella är grävmuddring, sugmuddring eller 

frysmuddring. 

Det har inte gjorts några detaljerade utredningar av sedimentens egenskaper i aktuellt fall. Kortfattat kan 

sägas att sedimenten förefaller vara relativt fasta med TS-halter på mellan 20 och 50 %. Detta gör att det 

krävs en förhållandevis stor inblandning av vatten för att sugmuddra sedimenten. Å andra sidan medför 

sugmuddring mindre spill jämfört med exempelvis grävmuddring. Frysmuddring är en mindre beprövad 

teknik än sugmuddring och grävmuddring men den bedöms kunna vara kostnadseffektiv för mindre volymer 

sediment, som i aktuellt fall. Förutom detta är en annan stor fördel med frysmuddring att tining och torkning 

efter frysning också innebär en effektiv avvattning vilket minskar volymen massor som måste omhändertas. 

Analyserade halter i sedimenten understiger Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för Farligt Avfall 

(FA). Muddermassorna skulle således kunna omhändertas som icke-farligt avfall (IFA), möjligen inert avfall 

om lakförsök utförs och visar på låga halter. Svårigheten är snarare att innehållet av organiskt material 

överstiger gränsvärdet för mottagning på deponier. Uppmätta halter av organiskt material är dock inte högre 

än att det är möjligt att få dispens från mottagningskriterierna. En dispens måste i så fall sökas av den som 

är verksamhetsutövare för deponeringen. Alternativ till detta är förbränning av det organiska innehållet före 

deponering eller anläggning av en ny deponi för enbart dessa massor med en dispens avseende det 

organiska innehållet.  

Med tanke på den begränsade volymen sediment bedöms preliminärt frysmuddring vara en lämplig metod. 

Det antas att frysta sedimentblock transporteras till en befintlig avfallsanläggning där massorna kan tinas och 

torkas före deponering. Därmed undviks behovet av anläggningar för hantering av vatten på plats. 
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5.0 ÅTGÄRDSALTERNATIV 
Baserat på ovan redovisade och relevanta tekniker har olika åtgärdsalternativ tagits fram. Alternativen 

beskrivs i en så kallad ”åtgärdstrappa”, vilken redovisar alternativen i stigande grad av riskreduktion. 

Alternativen är additiva, dvs. åtgärder som görs inom exempelvis alternativ 3 omfattar även åtgärder inom 

alternativ 1 och 2.  

En översiktlig sammanställning av åtgärdsalternativen, vilken riskreduktion som erhålls och vilka mål som 

uppfylls samt uppskattade totalkostnader redovisas i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Översiktlig sammanställning av åtgärdsalternativen. 
Alternativ Principiell inriktning Riskreduktion Måluppfyllelse Kostnad (MSEK exkl. moms)
0 Nollalternativet - - - 
1 Rivning + 

administrativa 
restriktioner 

Begränsa risker för 
oavsiktlig ökad 
spridning av krom i 
framtiden. 

3. Till liten del 5,5-6,5 

2 Som 1 + pluggning och 
rensning av 
undermarkinstallationer 

Som 1 + minimera 
akuta risker för 
vattenlevande djur i 
Pussen. 

3. I måttlig omfattning 6- 7 

3 Som 2 + 
efterbehandling in-situ 
av förorenat (Cr och 
PFOS) grundvatten 

Som 2 + minimera 
långsiktiga risker för 
vattenlevande djur i 
Pussen. 

3. Till stor del. På sikt 
förmodas att 
måluppfyllelsen blir 
fullständig 

15-20 + 1 MSEK/år för 
vattenrening 

4 Som 3 + åtgärder för 
kromförorenade 
sediment i Stenviken 

Som 3 + påskynda 
återhämtning vad 
gäller krom i 
Stenvikens sediment 

3. Fullständig 25-35 (täckning) 
35-55 (muddring) 
+ 1 MSEK/år för vattenrening 

 

Som framgår av tabellen ovan utgör åtgärdsalternativ 4 ett så kallat maxalternativ och är egentligen inte 

motiverat baserat på de slutsatser som dras i riskbedömningen. Fullständig måluppfyllelse bedöms på sikt 

erhållas genom åtgärder motsvarande alternativ 3. 

För respektive åtgärdsalternativ ges nedan en övergripande beskrivning av omfattning och bakgrund till ovan 

redovisade kostnader. För en mer detaljerad redovisning av ingående data se Bilaga A. Det ska observeras 

att ingen detaljerad utredning av mottagningsanläggningar genomförts inom ramen för åtgärdsutredningen. 

Kalkylerna utgår från att rivningsmassor med hög lakbarhet skickas till Högbytorp (Stockholm) och massor 

som kan tas som ett icke-farligt avfall skickas till Sundsvall. 

5.1 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att inga riskreducerande åtgärder vidtas. Därmed erhålls ingen riskreduktion och 

alternativet uppfyller endast de åtgärdsalternativ som redan är uppfyllda, dvs. att ingen risk föreligger för 

människor som vistas inom fastigheten och att ingen risk föreligger med avseende på markmiljön inom den 

bevuxna delen av fastigheten. Målet gällande att föroreningsspridning från fastigheten inte skall ge upphov 

till risk för negativa effekter på sediment- och vattenlevande organismer uppfylls inte. Nollallternativet 

innebär också att byggnaderna lämnas kvar. Dessa innebär en uppenbar olycksrisk då förfallet är påtagligt. 
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5.2 Åtgärdsalternativ 1 
Åtgärdsalternativet innebär att de risker som identifierats hanteras genom rivning av fastighetens 

huvudbyggnad samt införande av administrativa restriktioner rörande nybyggnation, schaktning och liknande 

inom fastigheten.  

Möjliga administrativa restriktioner utgörs av följande:    

 Fastighetsregistret 

Administrativa åtgärder föreskrivs som en anteckning i registret, t.ex. i form av att samråd med berörd 

tillsynsmyndighet måste ske inför eventuella markarbeten. Åtgärden kräver ett föreläggande till 

nuvarande och framtida fastighetsägare.   

 Detaljplan 

Det är möjligt att i detaljplanen skriva in information om konstaterade risker och hänvisningar till 

kontrollprogram, restriktioner etc. Denna åtgärd är dock begränsad såtillvida att den angivna 

informationen endast blir tillgänglig då lovpliktiga arbeten skall utföras, och gäller därmed inte vid 

enklare markarbeten.   

Vad gäller rivning sker den ned till bottenplattan, vilken således kvarlämnas. Eftersom bottenplattan i sig är 

förorenad med krom så görs en försegling genom avjämning med spärrlaminat. Rivningsmaterial antas 

kunna tas om hand som farligt avfall (FA) utan föregående behandling. 

Åtgärderna innebär en begränsning av riskerna för ökad spridning av krom i framtiden till följd av mänskliga 

ingrepp. Uppenbara olycksrisker med byggnaderna minimeras i och med rivningen. 

Rivning av byggnaden kräver rivningslov. Åtgärden kan komma att medföra vissa störningar under tiden för 

rivning, främst i form av transporter till och från fastigheten. Beaktat att ingen verksamhet bedrivs inom 

fastigheten, närheten till andra industrier och infrastruktur (väg, järnväg, kraftverksdammar) bedöms 

eventuella störningar i sammanhanget vara små. Då byggnaderna är förorenade krävs också en anmälan 

enligt 28§, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Kostnaderna för åtgärdsalternativet har uppskattats till 5,5-6,5 MSEK. Av detta utgör kostnaden för rivningen 

3,5 MSEK och förseglingen av bottenplattan ca 1 MSEK. 

5.3 Åtgärdsalternativ 2 
Åtgärdsalternativ 2 innebär åtgärder enligt alternativ 1 samt pluggning och rensning av ledningar och 

brunnar.  

I tillägg till ovan angiven riskreduktion innebär åtgärden delvis måluppfyllnad genom att akuta risker för 

vattenlevande djur i Pussen minimeras. 

Tillkommande åtgärd bedöms inte kräva anmälningar utöver vad som angetts för alternativ 1. Eventuella 

störningar bedöms vara av samma omfattning som för alternativ 1. 

Kostnaderna för åtgärdsalternativet har uppskattats till 6-7 MSEK. 
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5.4 Åtgärdsalternativ 3 
I åtgärdsalternativ 3 ingår, utöver åtgärder enligt alternativ 2, även rivning av bottenplattan samt källaren, 

schakt av jord under och i anslutning till byggnaden samt behandling av krom- och PFOS-förorenat 

grundvatten, på plats. Den metod som bedöms vara mest lämplig för det förorenade grundvattnet är 

pumpning och behandling ex-situ. 

Vad gäller bottenplattan så sker rivning enligt konventionell metod. Svårigheten i sammanhanget är den 

höga utlakningen av sexvärt krom från betongen. Genomförda lakförsök indikerar att betongen inte kan 

omhändertas utan föregående stabilisering. Det är dock möjligt att dispens kan erhållas, vilket kan medges 

för enstaka parametrar upp till 3 gånger gränsvärdet. I kostnadskalkylerna har det dock antagits att 

stabilisering kommer att krävas med syfte att inte underskatta kostnaden.  

Rivning av källare görs så att materialet kan användas för återfyllnad. Vid platsbesök har det noterats att 

källaren mestadels är konstruerad av sten. Av praktiska skäl krävs också schakt av mark kring och under 

källaren. Det antas att cirka 3000 m3 kommer att schaktas bort. Ingen provtagning har tidigare utförts av 

aktuella massor, vilket kommer att göras i samband med rivningen. För vidare kalkyl antas att massorna kan 

omhändertas som ett icke- farlig avfall (IFA).  

Åtgärdsalternativet medför att riskreduktion uppnås för vattenlevande organismer i Pussen, både med 

avseende på akuta och långsiktiga effekter. De uppsatta åtgärdsmålen bedöms uppfyllas till stor del, och på 

sikt bedöms måluppfyllelsen bli fullständig. Detta då spridningen av krom ut från fastigheten minimeras och 

därmed förväntas att sedimenten i Stenviken på sikt kommer att återhämta sig.  

Eventuella störningar utöver de som identifierats för åtgärdsalternativ två, bedöms främst kunna uppstå i 

samband med installation av pumpbrunnar. Själva åtgärden bedöms endast medföra minimala störningar i 

form av reningsanläggningen, motsvarande en container. 

För åtgärder som omfattar grundvattenpumpning erfordras generellt anmälan eller tillstånd för 

vattenverksamhet, i enlighet med 11 kap 2§ miljöbalken. I övrigt krävs rivningslov samt anmälan enligt 28§ 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd vad gäller marksaneringen. 

Kostnaden för åtgärdsalternativ 3 har uppskattats till 15-20 MSEK. Till detta kommer en årlig kostnad vad 

gäller vattenrening om cirka 1 MSEK/år. Det är inte klarlagt hur under många år vattenrening krävs. Av 

angiven kostnad utgör rivning av bottenplatta och källare cirka 5 MSEK och jordschakt och 

omhändertagande ca 4-5 MSEK. 

5.5 Åtgärdsalternativ 4 
Vad gäller åtgärder för sedimenten kan två olika alternativ vara lämpliga: täckning eller muddring. Det har 

inte gjorts någon avgränsning av utbredningen av förorenade sediment. För beräkning antas två olika fall, 

dels att föroreningsutbredningen kan begränsas till halva Stenviken och dels till hela Stenviken. Ingen 

avgränsning av föroreningsutbredningen i djupled har genomförts. Det antas att den uppgår till cirka 0,5 m. 
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Figur 2: Karta som visar ytor för olika delar i Iggesundsån och Stenviken. 

För en täckning enligt vad som beskrivits ovan har en kostnad om cirka 3-4 MSEK uppskattas. Skulle hela 

Stenviken täckas dubbleras kostnaden. Totalkostnad för alternativet inklusive täckning uppgår till 25-35 

MSEK. Till detta kommer en årlig kostnad vad gäller vattenrening om cirka 1 MSEK/år. Det är inte klarlagt 

hur många år vattenrening krävs. 

En mycket grov kostnad för en frysmuddring med externt omhändertagande av muddermassorna uppgår till 

15-25 MSEK. Osäkerheten består i hur omhändertagande av muddermassorna kan ske samt hur stort 

område som behöver muddras. Totalkostnad för åtgärdsalternativet uppskattas till 35-55 MSEK. Till detta 

kommer en årlig kostnad vad gäller vattenrening om cirka 1 MSEK/år. Det är inte klarlagt hur under många 

år vattenrening krävs. Åtgärder medelst täckning kommer i tillägg till vad som angivits ovan kräva tillstånd för 

vattenverksamhet. För muddring krävs förmodligen även tillstånd för miljöfarlig verksamhet. 
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6.0 RISKVÄRDERING – BESLUT OM ÅTGÄRDSALTERNATIV 
I riskvärderingen vägs aspekter mot varandra som bedöms ha betydelse för om en efterbehandlingsåtgärd 

skall utföraras. Dessa aspekter kan vara exempelvis miljörelaterade, praktiska, ekonomiska eller sociala. 

Syftet med värderingen är att ge underlag för ett val om vilka åtgärder som bör vidtas. I aktuellt fall har en 

enkel riskvärderingsmatris upprättats för att beskriva konsekvenser av olika åtgärdsalternativ. Värderingen 

har gjorts enligt en fyrgradig skala:  

Mycket bra/mest 

Bra/mindre 

Måttligt bra/lite 

Dåligt/minst 

 

I riskvärderingen har de fyra åtgärdsalternativen samt nollalternativet utvärderats, utifrån fyra 

huvudkategorier. En kortfattad beskrivning redovisas nedan:  

Ekonomi 

Värdering av den uppskattade kostnaden och genomförandetiden för respektive åtgärdsalternativ. Låga 

kostnader och kort genomförandetid erhåller en bra värdering, medan höga kostnader och lång tid värderas 

lägre.   

Riskreduktion 

Värdering av uppnådd riskreduktion i förhållande till överenskomna mål, där hög grad av riskreduktion 

värderas högt. I föreliggande fall bedöms både alternativ tre och fyra innebära hög reduktion. Skillnaden 

mellan de båda alternativen ligger i att alternativ tre kräver längre tid för fullständig måluppfyllelse med 

avseende på sedimenten.  

Teknik 

Värdering av åtgärdsalternativets tekniska genomförande, utifrån följande aspekter.  

 Långtidsverkan/beständighet 

Värdering av huruvida den aktuella åtgärden är av engångskaraktär eller om kompletterande åtgärder 

kan komma att krävas. I föreliggande fall är t.ex. rivning av byggnader och åtgärd av 

undermarksinstallationer av engångskaraktär. Rening av grundvatten på plats innebär dock ett mer 

kontinuerligt åtagande under ett antal år. 

 Miljö- och hälsorisker under åtgärd 

Värdering av miljörisker, såsom föroreningsspridning till Iggesundsån, samt risker för människors hälsa, 

under genomförandeskedet. För aktuellt fall bedöms risker för både hälsa och miljö främst föreligga i 

samband med rivning, och därför erhålls samma värdering för alternativ 1-3. Nollalternativet innebär 

givetvis inga risker under genomförandet. Större risker under genomförandet föreligger för alternativ 4. 

Detta på grund av att åtgärder görs för förorenade sediment, vilket kan innebära risker för grumling 

under genomförandet.  
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 Kontroll/uppföljning 

Behovet av miljökontroll såväl under själva genomförandet som efter åtgärden är slutförd. För de 

alternativ där det förorenade grundvattnet inte åtgärdas är långvarig efterkontroll att förvänta. Rening av 

grundvatten in situ kräver kontinuerlig kontroll under själva åtgärden samt ett antal år efter avslutad 

åtgärd. I det fall täckning av sediment görs, krävs kontroll av täckningens beständighet, 

 Resursförbrukning 

Utvärdering utförs med avseende på faktorer som förbrukning av naturmaterial, transporter etc. 

Sanering på plats medför generellt mindre resursförbrukning jämfört med exempelvis muddring. 

Därmed bedöms främst åtgärdsalternativ 4 vara förknippat med stor förbrukning av naturresurser.    

Måluppfyllelse 

Värdering av i vilken grad överenskomna miljö- och nyttjandemål uppnås. Inom föreliggande utredning 

återstår bara ett av miljö- och nyttjandemålen, mål nummer 3, spridningen till Iggesundsån.   

Acceptans hos parterna 

Denna aspekt avser acceptansen för åtgärdsalternativen för inblandade parter (kommunen, länsstyrelsen, 

BodyCote och Holmen).  

Tabell 2: Riskvärderingsmatris. 

 

 

Sammantaget dras slutsatsen att åtgärdsalternativ 3 är mest relevant. Åtgärden innebär på sikt att en 

fullständig riskreduktion erhålls i enlighet med överenskomna miljö- och nyttjandemål. Detta till en rimlig 

kostnad och med en teknisk lösning som ger en god långtidsverken. Riskerna under genomförande bedöms 

vara acceptabla. I samband med samrådsmöte den 3 november 2014 framkom att acceptansen för 

alternativet är hög. Det beslutades att direktiv för det fortsatta arbetet skall tas fram. Dessa direktiv beskrivs i 

kapitel 7. 

Åtgärd  Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4

Omfattning
Nollalternativet 

(inga åtgärder)

Rivning och adminstrativa 

restriktioner

Som alternativ 1 samt 

pluggning och rensning av 

undermarksinstallationer

Som alternativ 2 samt 

efterbehandling in‐situ av 

krom‐ och PFOS‐förorenat 

grundvatten

Som alternativ 3 samt 

åtgärder för kromförorenade 

sediment i Stenviken

Kostnad  ‐  5,5 ‐ 6,5 MSEK 6 ‐ 7 MSEK 15 ‐ 20 MSEK 35 ‐ 55 MSEK

Genomförandetid  ‐  3 månader 3 månader 2 ‐ 4 år 2 ‐ 4 år

Riskreduktion Typ och omfattning
Konstaterade 

risker kvarstår

Begränsar risken för 

framtida oavsiktlig 

spridning av krom

Som alternativ 1 samt 

minimerar akuta risker för 

vattenlevande djur i 

Pussen

Som alternativ 2 samt 

minimerar långsiktiga 

risker för vattenlevande 

djur i Pussen

Som alternativ 3 samt 

påskyndar återhämtningen 

gällande krom i Stenvikens 

sediment

Långtidsverkan och 

beständighet
Dålig Bra Bra

Mycket bra (kräver viss tid 

för sedimenten att 

återhämta sig)

Mycket bra

Risker under 

genomförande
Inga Måttliga Måttliga Måttliga Stora

Efterkontroll Omfattande Omfattande Omfattande Måttlig  Måttlig

Resursförbrukning Obetydlig Måttlig Måttlig Måttlig Stor

Måluppfyllelse Åtgärdsmål Nej Liten uppfyllnad av mål tre
Delvis uppfyllnad av mål 

tre

Stor uppfyllnad av mål tre, 

på sikt förmodas 

måluppfyllelsen bli 

fullständig

Fullständig

Omgivning Acceptans Ej acceptabelt Liten Liten Hög

Måttlig. De höga 

kostnaderna motiveras inte 

av miljönyttan

Ekonomi

Åtgärdsalternativ

Teknik
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7.0 DIREKTIV FÖR PROJEKTERING, MILJÖKONTROLL OCH 
FORTSATTA ARBETEN 

7.1 Mätbara åtgärdsmål 
För att kunna följa upp eventuella åtgärder krävs att så kallade mätbara åtgärdsmål upprättas. Dessa 

baseras dels på resultaten från utförd riskbedömning men också på vilken åtgärd som utförs. Vad gäller 

rivning så är det inte relevant med ett mätbart åtgärdsmål medan det däremot är relevant för reduktion av 

föroreningsspridningen. Då sanering av grundvatten in-situ förordas kommer mätbara mål att preciseras 

inom ramen för projekteringen. Detta då det krävs inledande försök för att utreda vilken metod som ger bäst 

effektivitet vad gäller haltreduktion och kostnader. I föreliggande fall förväntas inget grundvattenuttag inom 

fastigheten, och mätbara åtgärdsmål upprättas baserat på reduktion av föroreningsspridning till 

Iggesundsån.  

7.2 Strategi för anmälnings- och tillståndshandlingar 
Åtgärder kräver en föregående anmälan enligt § 28 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. En sådan anmälan behöver vara tillsynsmyndigheten (Hudiksvalls kommun) tillhanda senast 

sex veckor innan entreprenaden skall påbörjas. Med avseende på rivning av byggnaden krävs rivningslov 

och rivningsanmälan enligt PBL. 

Åtgärder som inkluderar bortledande av grundvatten ses generellt som vattenverksamhet, vilket kräver 

tillstånd i enlighet med 11 kap 2§ miljöbalken eller anmälan enligt 11 kap 9a§. Vilket av dessa är beroende 

på åtgärdens omfattning. I samband med projekteringen utreds huruvida tillstånd för vattenverksamhet 

erfordras eller inte. Detta görs i dialog med länsstyrelsen som agerar tillsynsmyndighet för 

vattenverksamheter. Tillstånd eller anmälan erfordras dock inte om det är uppenbart att inga allmänna eller 

enskilda intressen skadas på grund av vattenverksamheten. Det är verksamhetsutövaren skyldighet att visa 

att denna undantagsmöjlighet kan användas.  

7.3 Direktiv för projektering av efterbehandlingsåtgärder 
För själva rivningen omfattar projekteringen utredning om vilken mottagningsanläggning som har möjlighet 

att ta emot massor med hög lakbarhet (över FA-gränsen). Detta kommer leda till en precisering av 

åtgärdskostnaderna. Vidare omfattar projekteringen upprättande av förfrågningsunderlag för 

entreprenadupphandlingen.  

Vad gäller marksaneringen kommer kompletterande jordprovtagning att krävas i samband med att rivningen 

genomförs. Detta för att bedöma behovet av jordschakt i samband med och efter utförd rivning. 

Provtagningen görs systematiskt med hjälp av grävare eller borrbandvagn. I arbetet ingår också att utreda 

vilken mottagningsanläggning som kan ta emot massorna. Detta kommer leda till en precisering av 

åtgärdskostnaderna. 

Gällande åtgärder för förorenat grundvatten omfattar projekteringen kompletterande utredningar samt 

upprättande av förfrågningsunderlag. I syfte att välja metod för in-situ sanering och bedöma hur lång 

genomförandetid som krävs genomförs kompletterande utredningar omfattande undersökning av 

geokemiska och hydrauliska förhållanden samt pilottester och/eller bänkskaleförsök. Efter att resultaten från 

undersökningarna utvärderats fastställs mätbara åtgärdsmål.  

En arbetsmiljöplan med tillhörande riskanalys upprättas i enlighet med Arbetsmiljöverkets lagstiftning. Före 

entreprenaden påbörjas ska en anmälan till arbetsmiljöinspektion lämnas. Även lokal räddningstjänst bör 
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informeras. Efterbehandlingsarbetet skall planeras så att eventuella arbetsmiljö- och säkerhetsrisker 

minimeras och berörd personal skall bära erforderlig skyddsutrustning. 

Kostnaderna för projekteringen av förordat alternativ bedöms till 2,5 MSEK. 

7.4 Direktiv för miljökontroll 
Miljökontroll utförs i samband med efterbehandlingsåtgärder för att kunna styrka att uppsatta mål uppnås 

och för att minimera föroreningsspridningen under entreprenaden. Ett miljökontrollprogram kommer att 

inlämnas till myndigheten i samband med anmälan enligt § 28, alternativt i samband med eventuell 

tillståndsprövning.  

Miljökontrollen kan, liksom efterbehandlingsåtgärden i sin helhet, delas in i tre olika skeden: 

 Förberedelseskedet 

I samband med genomförande av pilotförsök uttas prover att använda som referens vid kommande 

entreprenad.  

 Genomförandeskedet (entreprenadkontroll) 

Mottagningen av rivningsavfall kommer styras genom provtagning av selektiva enhetsvolymer (SEV). 

Analyserade halter jämförs med riktlinjer från Avfall Sverige samt deponeringsförordningen. 

Även jordmassor som schaktas ur och inte bedöms som lämpliga för återfyllnad provtas i enlighet med 

samma princip som för rivningsavfall. Återfyllnadsmassor provtas vid osäkerhet om massornas 

ursprung. 

Vad gäller in-situ saneringen bedöms kontrollen preliminärt omfatta grundvatten, reningsmetodens 

effektivitet med syfte att kunna utföra erforderliga justeringar samt kontrollprovtagning av ytvatten i 

Iggesundsån.  

 Uppföljning (efterkontroll) 

Slutligen skall kontrollprogrammet utformas så att det möjliggör uppföljning av de utförda åtgärderna 

gentemot uppsatta åtgärdsmål. Efterkontrollen i aktuellt fall bedöms preliminärt omfatta yt- och 

grundvatten.  
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I denna bilaga redovisas i mer detalj kostnaderna för de olika alternativen och deras ingående moment, 

Tabell 1. Alternativ 4 är delat i en a- respektive en b-del där a motsvarar täckning och b muddring. Vidare 

återfinns de för kostnaderna antagna enhetspriserna i Tabell 2. 

 

Tabell 1: Nedbruten kostnadsbeskrivning av de olika alternativen, kostnader i svenska kronor 

Moment Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4a Alt 4b Kommentarer

Rivning 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 
Antag att det 
kan tas om 
hand som FA 

Försegling 
bottenplatta 

990 000 990 000 
    

Riv bottenplatta 
  

330 000 330 000 330 000 

Kan inte tas 
om hand som 
FA utan 
föregående 
stabilisering 

Deponi 
bottenplatta   

1 897 500 1 897 500 1 897 500 
 

Transport 
bottenplatta   

885 500 885 500 885 500 
 

Stabilisering 
bottenplatta   

220 000 220 000 220 000 
 

Riv källare 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Uppskattad 

Schakt jord 405 000 405 000 405 000 

Omhändertagande 
jord   

1 944 000 1 944 000 1 944 000 
 

Transport 972 000 972 000 972 000 

Återfyllning 405 000 405 000 405 000 

Adm restriktioner 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Rivning tankar etc. 300 000 300 000 300 000 300 000 

Pluggning och 
slamtömning  

150 000 150 000 150 000 150 000 
 

Etablering pump & 
treat   

500 000 500 000 500 000 
 

Pump & treat 
(kr/år)   

1 000 000 1 000 000 1 000 000 
 

Täckning 
sediment    

8 000 000 
  

Frysmuddring ink 
omhändertagande     

25 000 000 
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Moment Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4a Alt 4b Kommentarer

Byggherre 
kostnader (20%) 

918 000 998 000 2 711 800 4 311 800 7 711 800 
 

Projektering  2 500 000 4 000 000 4 000 000 

       

Total (exkl. p&t) 5 508 000 5 988 000 18 770 800 29 870 800 50 270 800 

Redovisade 
intervall (MSEK) 

5,5-6,5 6-7 15-20 25-35 35-55  

 
 
Tabell 2: Antagna ytor, volymer, densiteter och kostnader till grund för kalkyler 

Moment Kostnad Enhet Kommentar

Grävning ovan gv 100 kr/m3 

Grävning under gv 200 kr/m3 

Deponi FA 750 kr/ton 
 

Deponi IFA 400 kr/ton 

Transport IFA 200 kr/ton t/r Sundsvall 

Transport FA 350 kr/ton 
t/r 
Högbytorp 

Återfyll inkl mtrl 150 kr/m3 

Stabilisering 200 kr/m3 Antagen 

Försegling 
bottenplatta 

550 kr/m2 
 

Rivning bottenplatta 300 kr/m3 

Antagna 
ytor/volymer/densiteter 

    

Volym för jordschakt 2700 m3 Totalt 

Under byggnad 1800 m3 varav under 

Kring byggnad 900 m3 varav kring 

Volym betong 1100 m3 

Area bottenplatta 1800 m2 

Area Stenviken 9500 m2 Sediment 

Area halva Stenviken 4750 m2 
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Moment Kostnad Enhet Kommentar

Volym Stenviken 4750 m3 

Volym halva 
Stenviken 

2375 m3 
 

Densitet jord 1,8 ton/m3 Densiteter 

Densitet betong 2,3 ton/m3 

Densitet sediment 1,3 ton/m3 

Mängder       

Jord 4860 ton 

Sediment hela arean 6175 ton 

Sediment halva arean 3087 ton 

Betong 2530 ton 
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