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SAMMANFATTNING
Skellefteå kommun har avsett att ta fram en detaljplan för att utvidga och förnya den norra
hamnen i Skellefteå hamn, idag benämnd Oljekajen och Cementakajen. Planens syfte har varit att
ge plats för nya verksamheter med industriell karaktär. Då tidigare utförd miljöundersökning
(Tyréns 2016) visat på förekomst av föroreningar inom området, både ytligt på grund av
historiska luftnedsläpp från Rönnskärsverken, och i utfyllnadsmassor inom området, har
kompletterande miljötekniska undersökningar krävts som underlag till MKB och åtgärdsplan för
området.
Efter samråd för MKB:n i november 2018 fattades beslut om att minska den geografiska
omfattningen av planområdet. Grunden i de utredningar som utförts och som redovisas i denna
rapport är det ursprungliga detaljplaneförslaget. I januari 2019 fattades sedan beslut att pausa
arbetet med detaljplanen vilket innebär att även arbetet med utredningen av
föroreningssituationen och åtgärdsförslagen pausas. Denna rapport avser att sammanställa
utförda undersökningar och bedömningar så att den kan utgöra ett underlag för fortsatta
utredningar om arbetet med detaljplanen återupptas.
Inom området har utfyllnader skett av tidigare våtmarksområden som i dagsläget utgör ”deponi”
med fyllnadsmassor bestående av siphorex, lättbetong, och övriga jordmassor. Det finns en stor
och två mindre sådana utfyllnadsområden inom området. Dessa utfyllnader kan sägas vara
måttlig förorenade med påträffade föroreningshalter i storleksordningen kring MKM för arsenik.
Inom området finns även föroreningsproblematik kopplad till historiskt luftnedfall från
Rönnskärsverken, vilket har medfört att mycket höga metallhalter påträffas i ytlig jord inom hela
Näsudden. I ytjorden finns även förhöjda halter PCB samt att närvaro av dioxin har påträffats, om
än i relativt låga halter.
Den planerade höjdsättningen och projekteringen av området innebär att markytan kommer att
sänkas rejält inom stora delar av området och schakt kommer att ske av stora mängder jord- och
bergmassor. Utfyllning kommer att krävas i de mer låglänta delarna men totalt sett kommer
anläggandet av industriområdet medföra ett stort massöverskott, och delar av dessa massor
utgörs av förorenade massor.
Den utredning av masshanteringen som har utförts inom ramen för detta uppdrag har fokuserat
på att hitta en lösning som är både miljömässigt och ekonomiskt så fördelaktig som möjligt.
Detta innebär att fokus har varit att hitta möjligheter för återanvändning av massor för att dels
minska behovet av borttransport av massor men även för att minska uttag av jungfruligt material
och intransport av detta. I rapporten redogörs för de olika åtgärdsalternativ som har undersökts
och som slutligen har resulterat i att de föreslagna åtgärderna omfattar:
·
·
·

Återanvändning av siphorexmassor i bullervall
Anläggande av deponi för den kraftigt förorenade ytjorden
Övertäckning av den ytjord där uppfyllnad p.g.a. planerad höjdsättning övergår till mer
än 1 m.

Eftersom utredningen avbröts kvarstår ett antal frågeställningar som kräver vidare utredning
både för att säkerställa föreslagna lösningar och för att färdigställa MKB:n. Dessa
kompletterande undersökningar preciseras i denna rapport.
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1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Skellefteå kommun har avsett att ta fram en detaljplan för att utvidga och förnya den norra
hamnen i Skellefteå hamn, idag benämnd Oljekajen och Cementakajen. Planens syfte har varit att
ge plats för nya verksamheter med industriell karaktär.
Då tidigare utförd miljöundersökning (Tyréns 2016) har visat på förekomst av föroreningar inom
området, både ytligt på grund av historiska luftnedsläpp från Rönnskärsverken, och i
utfyllnadsmassor inom området, har kompletterande miljötekniska undersökningar krävts som
underlag till MKB och åtgärdsplan för området.
Efter samråd för MKB:n i november 2018 fattades beslut om att minska den geografiska
omfattningen av planområdet. Grunden i de utredningar som utförts och som redovisas i denna
rapport är det ursprungliga detaljplaneförslaget.
I januari 2019 fattades dock beslut att pausa arbetet med detaljplanen vilket innebär att även
arbetet med utredningen av föroreningssituationen och åtgärdsförslagen pausats.
1.2

SYFTE

Syftet med utredningen har varit att utreda föroreningssituationen inom både deponiområdena
och inom nuvarande naturområden för att kunna göra en bedömning av hälso-, miljö- och
spridningsrisker, både i dagsläget och vid framtida exploatering av området. Utredningen skulle
ligga till grund för att bedöma vilka åtgärder som krävs inför kommande exploatering för att
säkerställa att inga oacceptabla hälso- eller miljörisker föreligger.
En viktig utgångspunkt har varit att det inte är en sanering som ska utföras, utan utredningen
ska säkerställa miljömässigt bästa hanteringen av de massor som schaktas inom ramen för
exploateringen.
Efter att arbetet med detaljplanen har pausats har syftet med denna rapport ändrats till att ge en
beskrivning av de utredningar och bedömningar som hittills har gjorts i projektet och att
sammanställa de kvarvarande frågeställningarna. Syftet med denna rapport är att det så enkelt
som möjligt ska gå att återuppta arbetet där det nu avslutades, den dag projektet blir aktuellt
igen.
1.3

AVGRÄNSNINGAR

Den geografiska avgränsningen av området anges i kapitel 3. Huvudstudien omfattar
undersökningar av jord och grundvatten samt sediment och ytvatten i Rudtjärnen och Bastuavan.
1.4

SKYDDSOBJEKT, SKYDDSVÄRDE OCH KÄNSLIGHET

Följande skyddsobjekt har identifierats som viktiga och som hänsyn ska tas till vid genomförande av riskbedömning och åtgärdsutredning:
·
·
·

Människor som kommer att arbeta och besöka industriområdet
Människors om bor i närområdet
Vattenlevande organismer i Skellefteåfjärden samt i Bastuavan och dess
avrinningssystem

Då området ska exploateras för industriverksamhet och stora delar av underliggande mark
kommer att utgöras av berg, bedöms inte markmiljön vara skyddsvärd inom området.
1.5

FRAMTIDSSCENARIER

Det aktuella området skall detaljplaneläggas för att omvandlas till ett industriområde, vilket
kommer att medföra att nuvarande markyta kommer att ändras. Inom stora delar av området
kommer schakt att krävas för att erhålla plana industriytor och i mindre delar kommer viss
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utfyllnad att krävas. Det kommer dessutom att finnas behov av massor till bullervallar som skall
uppföras i norr och väster om industriområdet.
Skellefteå kommun har ett uttalat önskemål om att återanvändning av massor ska ske i så stor
utsträckning som möjligt inom området för att minska transportbehovet och minska de mängder
massor som måste köras till deponi.

2

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

2.1

TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH ÅTGÄRDER

Tyréns har tidigare utfört översiktliga undersökningar på området. Undersökningen finns
beskriven i Rapport Miljöteknisk markundersökning, Näsudden, daterad 2016-11-18.
Ett antal utredningar är utförda i eller i anslutning till aktuellt område. Inga resultat från utförda
provtagningar i mark eller grundvatten har dock varit tillgängliga i arbetet med framtagandet av
föreliggande rapport. Nedan listas utredningar som varit kända i denna undersökning.
·
·
·
·
·

2.2

Fördjupning av översiktsplanen för Skellefteå kommun, Östra delen av Skelleftehamn.
Antagen 2011-09-20.
Miljökonsekvensbeskrivning till Fördjupning av översiktsplanen för Skellefteå kommun,
Östra delen av Skelleftehamn.
Tillståndsansökan Skellefteå hamn, daterad 2015-08-20.
Enligt uppgift har en undersökning och sanering av ett område direkt väster om
cisternområdet utförts. Inga rapporter från dessa arbeten har dock varit tillgängliga i
arbetet med framtagandet av föreliggande rapport.
På området finns ett bergrum som drivits av Shell. Bergrummet är sanerat och plomberat
2003. Ingen rapport från detta arbete har dock varit tillgänglig i arbetet med
framtagandet av föreliggande rapport.
UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR I DENNA UTREDNING

Provtagningsmetodik och utförda fältanalyser redovisas i framtagen Provtagningsplan (Tyréns
2018a). Resultat av fältanalyser och laboratorieanalyser redovisas tillsammans med
provtagningstabeller och analysrapporter i Resultatrapport Näsudden, (Tyréns, 2018b).

3

OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN

3.1

OMRÅDESBESKRIVNING

Näsudden, Norra hamnen är belägen cirka 20 km sydöst om Skellefteå stad på norra sidan av
Kallholmsfjärden. Fastighet Skelleftehamn 2:7 som undersökningsområdet ligger på ägs av
Skellefteå kommun och är totalt cirka 1060 hektar till ytan (Metria, 2016-09-28). Planområdet
omfattade vid tidpunkten för utförandet av fältarbetet totalt ca 170 hektar varav ca 65 hektar
planeras planläggas för industriverksamhet. Se 0 nedan för översiktskarta över områdets
lokalisering och Figur 2 för undersökningsområdets omfattning, vilket då avsåg det dåvarande
planområdet. Planområdets ungefärliga omfattning efter revidering redovisas i Figur 3.
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Figur 1. Översiktskarta där röd ring markerar ungefärligt läge för undersökningsområdet, Näsudden. ©
Länsstyrelsen 2016.

Området har delats in i fyra delar, se Figur 2:
1.
2.
3.
4.
5.

Deponiområdet (Djävulsträsket)
Små deponierna i östra delen
Rudtjärnen (provtagning av sediment och ytvatten)
Bastuavan (provtagning av sediment och ytvatten)
Naturområdet i övrigt (ytlig provtagning p.g.a. luftnedfall)

Undersökningsområdet har omfattat totalt cirka 155 ha varav Rudtjärnen och deponiområdena
tillsammans omfattar ca 15 ha.

Figur 2. Undersökningsområdet med benämningar för de olika delområdena angivna.
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Figur 3. Föreslagen omfattning av planområdet efter revidering i december 2018.

3.2

GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

3.2.1 DEPONOMRÅDET (DJÄVULSTJÄRNEN)
Djävulstjärnen utgörs av ett relativt plant utfyllt område. Området utgörs till största delen av ett
plangjort område som används som deponi samt för lagring av järnsand från Rönnskärsverken.
Mäktigheten på fyllningarna varierar enligt de undersökta punkterna mellan
ca 1,0 – 8,0 m och utgörs delvis av Siporex (lättbetong) från Siporex-/Cementaverken som
tidigare varit verksamma på Näsudden, se Figur 4. På den uppfyllda och plangjorda ytan finns
även tillfartsvägar. Se Figur 7 nedan för jordartskarta med utpekat fyllnadsområde kring
Djävulstjärnen.

Figur 4. Siporex (lättbetong) i deponin och översikt över deponin med järnsand till vänster i bakgrunden.
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3.2.2 SMÅ DEPONIERNA I ÖSTRA DELEN
I utfyllnadsområdena sydöst om Djävulstjärnen är fyllnadens mäktighet ca 1,5 meter och de
underlagras av ett tunt lager torv ovan morän. Växtligheten består till största delen av lövträd.
3.2.3 RUDTJÄRNEN
Kring Rudtjärnen är markytan till stor del täckt av block och ytliga berghällar, se Figur 5.
Växtligheten utgörs till största delen av gran- och tallskog.

Figur 5. Ytligt berg och blockrik markyta intill Rudtjärnen.

3.2.4 BASTUAVAN
Likt Rudtjärnen är markytan kring Bastuavan till stor del täckt av block och ytliga berghällar.
Bastuavan är mindre än Rudtjärnen och ger intryck av att den håller på att växa igen, vilket gör
att marken närmast sjön är sank. Bastuavan är grund, ca 1,2 m djup och halva sjön delas av en
berghäll, se Figur 6.

Figur 6. Bastuavan sett från utloppet, i mitten av sjön kan berghällen ses.
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3.2.5 NATUROMRÅDET I ÖVRIGT
Det resterande området utgörs till största delen av oexploaterad och glest bevuxen mark. Delar
av skogsområdet på norra delen har avverkats. Jordarten består av blockrik morän med ett
mulljordslager på ca 0,1 m, inslag av berg i dagen och det förekommer även mindre
myrområden på området, se Figur 7.

Figur 7. Jordartskarta för undersökningsområdet Näsudden. © Sveriges Geologiska Undersökning, 2016-0928.

3.3

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Grundvattenytan ligger mellan ca 0,1 och 1,5 m under markytan på större delen av området med
undantag för det utfyllda området kring Djävulstjärnen. Marknivåerna ligger där ca 2 - 5 m högre
än den kringliggande naturliga marken. Grundvattenytan ligger där ca 1,6 - 5,3 m under befintlig
markyta vilket ungefär korrelerar med övergången från fyllnadsmaterial till naturlig mark.
I övrigt följer grundvattennivån topografin som faller mot sydväst. På de högre liggande delarna
av området kring Rudtjärnen ligger grundvattenytan generellt djupare. I myr/sankmarksområden samt lokala svackor i topografin ligger grundvattenytan i nivå med
markytan. Grundvattenytans nivå varierar under året med förväntat årsmaximum strax efter
snösmältningsperioden eller i samband med kraftig nederbörd och årsminimum under
vinterhalvåret.
Sex avrinningsområden har identifierats inom planområdet vid GIS-analys och dessa visas i Figur
8. Avrinningsområdena har benämnts; Tjärnen, Norra, Östra, Mitten, Lotsen och Södra. Den
varierande topografin och grävda diken gör att avrinningsområdena avvattnas i olika
väderstreck, för mer information kring detta hänvisas till den dagvattenutredning som utförts
inom ramen för MKB-arbetet under 2018/2019.
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Figur 8. Figuren visar avrinningsområden markerade med gul linje. Röd linje visar gränsen för det
ursprungliga planområdet. Blå linjer visar ytavrinnande rinnstråk.

3.4

BAKGRUNDSHALTER

Bakgrundshalterna av arsenik i Skellefteå är förhöjda jämfört med landet i stort på grund av
berggrunden i området med sulfidrika bergarter (SGU, 2014).
Områdets närhet till Rönnskärsverken innebär att halterna av grundämnen i ytlig mark inom och
utanför planområdet är betydligt högre jämfört med de naturliga i regionen. Halterna av främst
arsenik, bly, koppar och zink är kraftigt förhöjda i ytlig jord och förna även utanför planområdet.
De höga halterna återfinns i de översta 2-3 decimetrarna och på djup större än 4-5 decimeter är
halterna i nivå med de storskaliga bakgrundshalterna.
Vad som ska anses som bakgrundshalt inom området är därför beroende på vilket område och
vilket djup man jämför med. I Tabell 1 framgår ett antal olika bakgrundshalter.
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Tabell 1. Bakgrundshalter

As

Pb

Cu

Zn

Bakgrundshalt morän Skellefteåområdet
enl kartor SGU 2014 *
Bakgrundshalt morän Västerbotten
median SGU 2014
Bakgrundshalt använda i tidigare projekt i
Skellefteå kommun (Sävenäsområdet, Kolkajen)**
Bakgrundshalt vid tidigare sanering för upplag
på Näsudden

20
(13,8-26,7)

5-45

28
(20-36)

27-50

7,0

12

19

50

23

34

20

57

Bakgrundshalt i NV-modell

10

20

30

70

100

*Bly: Enligt SGU:s karta är det 5-7ppm ute vid Näsudden för att stiga till >45ppm i ett område väster om
Skellefteå. Zink: Enligt SGU:s karta är det 27-37ppm ute vid Näsudden och 37-50 väster och söder om
udden.
**Bakgrundshalten i Sävenäsområdet är satt som medianhalten av referenspunkter 0-1m djupa.

4

VERKSAMHETSHISTORIK

Historiska flygfoton över området visar att det utfyllda området tidigare troligen utgjorts av ett
sankmarksområde eller en mindre sjö.
Utfyllnadsområdet kring Djävulstjärnen har under åren använts som deponi och fyllts ut med
bl.a. siporex (lättbetong). Även slaggprodukter från Rönnskärsverket har påträffats och delar av
utfyllnadsområdet har täckts med rötslam. I dagsläget används en mindre del av
utfyllnadsområdet för lagring av järnsand från Rönnskärsverken. Järnsand lagras även på det
nyligen sanerade området direkt väster om oljecisternerna.
På flygbilder från 1960- och 70-talen kan man även se utfyllnader i områdets östra del, se röd
markering 0 nedan. Utfyllnadernas innehåll är okänt i dagsläget.

Figur 9. Flygfoto över Näsudden från 1963. Röd markering visar utfyllnader i områdets östra del. På bilden
ser man även att endast delar av Djävulstjärnen har blivit utfylld.
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Närmaste recipient är Kallholmsfjärden söder om udden, Bredskärsviken öster och
Storgrundsviken norr om Näsudden. Vattnet tillhör vattenområdet ”Södra Bottenviken och
Kvarkens kustområde” (VRO13). Metaller och miljögifter är ett stort problem inom vattenområdet
enligt vattenmyndigheten (MKB fördjupad ÖP, Skellefteå Hamn, Tyréns AB, maj 2010).
Befintlig oljehamn har varit i bruk sedan 50-talet och siporexfabriken som var belägen på
fastigheten var i drift från 1952 till 1970-talet.

5

BEDÖMNINGSGRUNDER

5.1

RIKTVÄRDEN FÖR JORD

5.1.1
GENERELLA RIKTVÄRDEN
Riktvärden är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö. För markföroreningar har
Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av markanvändning, Känslig
Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket, 2009).
Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för KM eller MKM användas,
se Tabell 2.
Tabell 2. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009b).

Skyddsobjekt
Människor som vistas på
området
Markmiljön på området
Grundvatten
Ytvatten

KM
Heltidsvistelse

MKM
Deltidsvistelse

Skydd av markens ekologiska
funktion
Grundvatten inom och intill
området skyddas
Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

Begränsat skydd av markens
ekologiska funktion
Grundvatten 200 m nedströms
området skyddas
Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

MKM bedöms vara den tillämpbara skyddsnivån för detta område både i dagsläget och efter
exploatering.
5.1.2
BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRUNDVATTEN
För grundvatten utförs jämförelse för uppmätta metallhalter mot SGU:s tillståndsklassning för
grundvatten (SGU-rapport 2013:01).
När det gäller uppmätta halter av alifatiska och aromatiska kolväten utförs jämförelse mot SPBI:s
branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer (SPBI, 2011, reviderad 2012).
5.1.3
BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR YTVATTEN
För ytvatten används Miljökvalitetsnormer (EU 2013) och Naturvårdsverkets förslag till
gränsvärden för särskilda förorenande ämnen (Naturvårdsverket 2008a). För indelning av
tillstånd används Naturvårdsverkets (1999) vägledning.
5.1.4
BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR SEDIMENT
För sediment finns förslag på gränsvärden för särskilda förorenade ämnen från
Naturvårdsverkets, rapport 5799 (Naturvårdsverket 2008). Dessa gränsvärden är endast
framtagna för ett urval av ämnen och kan i detta projekt endast användas för bly, krom och zink.
Förutom dessa gränsvärden finns Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden som i detta fall
finns för kadmium, bly, antracen och flouranten (HVMFS 2015). För övriga metaller används
tillståndsklassning för sjösediment (Naturvårdsverket 1999). Dessa bedömningsgrunder 1999 är
baserade på rådande tillstånd i Sverige, eller på en förmodat opåverkad miljö.
Bedömningsgrunderna utgår alltså inte från ekotoxikologiska riskutvärderingar utan från
svenska bakgrundshalter. Jämförelse mot bedömningsgrunderna visar därmed endast om
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halterna förefaller höga eller låga i ett nationellt perspektiv. Det finns dock inga svenska
bedömningsgrunder för organiska ämnen.
När det gäller PAH:er så används i detta fall kanadensiska riktvärden för sediment (CCME 2001)
för att bedöma föroreningsgrad. De kanadensiska riktvärdena utgår ifrån Interim sediment
quality guideline (ISQG) och probable effect level (PEL). ISQG är baserat på threshold effect level
(TEL) vilket utgör tröskeln för när man kan observera en effekt på bentiska organismer p.g.a.
föroreningen. PEL utgör den nivå för då det är sannolikt att effekter kan uppstå.
Eftersom sedimenten kan komma att schaktas så har även övriga ämnen jämförts med
Naturvårdsverkets (2009) riktvärden för förorenad jord för att bedöma hur eventuella massor bör
omhändertas.

6

FÖRORENINGSSITUATION

Utförda undersökningar visar på förhöjda metallhalter inom stora delar av området, se även
redovisning av utförda analyser i Resultatrapport Näsudden, (Tyréns, 2018b). De metallhalterna
som påträffas i höga halter är främst arsenik, koppar, bly och zink, till viss del även kadmium.
Men inom stora delar av undersökningsområdet påträffas även förhöjda halter av barium,
kvicksilver, nickel och vanadin.
I nedanstående kapitel beskrivs föroreningssituationen mer detaljerat för respektive delområde.
Som ett komplement till nedanstående beskrivningar ligger beräknande medel- och medianhalter
vilka redovisas i kapitel 6.7.
Läge för provtagningspunkter redovisas i bilaga 1,2 och 3 i Resultatrapporten (Tyréns 2018b).
6.1

OMRÅDE 1 DEPONIOMRÅDET (DJÄVULSTJÄRNEN)

Den stora deponin har delats in i två delar på grund av att siporexfyllning (lättbetong) främst
förekommer i den övre delen av deponin, se Figur 10. I den övre delen av deponin inräknas även
den smala delen i mitten av deponiområdet.
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Figur 10. Ungefärlig utbredning på deponiområdet, fyllt område visar den övre delen av deponin, streckat
område den undre.

Den övre delen av deponin består av ett ca 3-6 m mäktigt lager av siporex ovan naturlig morän.
Det finns uppgifter om att den övre delen av deponin är täckt av ett lager rötslam vilket också
bekräftas av provtagningarna. Det finns ett 2 dm tjockt humuslager på större delen av övre
deponin som troligen är rötslam. Undersökningarna visar att ca 12% av analyserna har en
arsenikhalt överstigande riktvärdet för MKM och 7 av 246 st analyser har en arsenikhalt över 100
mg/kg TS. Alla 7 analyser med As-halt>100 mg/kg TS ligger på stort djup i eller i anslutning till
tidigare markyta, d.v.s. föroreningsorsaken bedöms vara historiskt luftnedfall. Även av de 18
prover som har en As-halt >50 mg/kg TS så är det 13 st som ligger i eller i sanslutning till den
gamla markytan.
Tidigare markyta innehåller halter i nivå med markytan i naturmark. På grund av att det är
myrmark och sjö som fyllts ut så är själva markytan uppblandad med fyllningsmaterial och
övergångszonen är i flera fall ca en meter.
Den undre, sydöstra, delen av deponiområdet är inte lika homogen som den övre delen.
Området består till stora delar av moränfyllning ovan naturlig jordart, men ett flertal punkter
innehåller även Siporex. Det finns inget sammanhängande humuslager ytligt och
föroreningshalter varierar i de ytliga proverna, många med mycket låga halter men också en del
med mycket höga. Arsenikhalterna i nedre delen av deponin är högre än i övre deponin. Det är i
knappt 30 % av analysresultaten som halterna överskrider riktvärdet för MKM. I sju prov är
arsenikhalter över 100 mg/kg TS påträffade. Tre av analyserna är från punkten 18T41B (där även
övriga nivåer har arsenikhalter >50 mg/kg) och två av analyserna från punkten 18T46. Ett prov
är från T3 6,5-7,0 m som har en arsenikhalt av 160 mg/kg. I provtagningsprotokollet är det
angivet fyllning med siporex men med tanke på djupet så kan det vara inblandning av gammal
markyta eller sjöbotten i provet. Det sjunde provet med arsenikhalt över 100 mg/kg har en
arsenikhalt av 104 mg/kg TS och är taget i punkten T4.
En stor del av nedre deponiområdet är utfyllt i den tidigare sjön Djävulstjärnen, se Figur 11.
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Figur 11. Flygfoto över del av Näsudden från 1960. På fotot syns att undre deponiområdet har påbörjats och
del av Djävulstjärnen är utfylld. Hela den vattenspegel som syns i anslutning till påbörjad utfyllning
omfattas idag av det nedre deponiområdet.

Av övriga metaller är det färre prov som visar på halter över MKM och med endast något enstaka
undantag så är även arsenikhalten hög i prov där någon annan metall har halter över
riktvärdena. Det är därför arsenikhalten som är begränsande i hela fyllningsområdet.
6.2

OMRÅDE 2 SMÅDEPONIERNA I ÖSTRA DELEN

De små deponierna består båda av ett tunt humuslager på ca 0,1 m ovan ett ca 1,5 m mäktigt
lager av siphorex. Under siphorexfyllningen finns ett tunt lager torv ovan naturlig morän.
Undersökningarna visar att ca 40% av analyserna har en arsenikhalt överstigande riktvärde för
MKM och 6 av 81 st analyser har en arsenikhalt över 100 mg/kg TS. Gemensamt för de analyser
med As-halt>100 mg/kg TS är att de ligger ytligt i nuvarande markyta eller i anslutning till
bedömd tidigare markyta i torven. Liknande deponiområdet så visar övriga metaller färre prov
med halter över MKM och där är även arsenikhalten hög vilket gör att arsenikhalten blir
begränsande över hela området.
6.3

OMRÅDE 3 RUDTJÄRNEN (SEDIMENT OCH YTVATTEN)

Metallhalterna i sedimenten bedöms, utifrån aktuella bedömningsgrunder (Naturvårdsverket
1999a), uppvisa allt från ingen/obetydlig avvikelse till mycket stor avvikelse. I de ytliga proverna
på sedimentet påträffas höga till mycket höga halter av arsenik i provpunkt TYR01 och TYR03.
Även kadmium, koppar, bly och zink påträffas i halter som medför stor avvikelse i en eller flera
av provpunkterna. Sammanfattningsvis så påträffas höga metallhalter i bottensedimenten.
Jämfört med Naturvårdsverket riktvärden för KM och MKM (Naturvårdsverket 2009) så påträffas
halter av arsenik överstigande riktvärde MKM i ytliga punkter för TYR01 och TYR03 och
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överstigande riktvärde för KM i ytliga punkter för TYR02 och TYR04. Kadmiumhalter överstiger
riktvärde för KM i alla ytliga punkter samt för bly i ytlig punkt för TYR01.
Av de organiska ämnena påträffas Alifater >C16-C35 över laboratoriets rapportgräns i alla djupa
punkter. Jämfört med riktvärden för förorenad jord (Naturvårdsverket 2009) så överstiger halten
riktvärde för känslig markanvändning (KM) i punkten TYR03.
Ytvattenproverna har klassindelats enligt Naturvårdsverkets rapport 4918 (Naturvårdsverket
1999b) där tillståndet indelas i fyra klasser, från mindre allvarligt till mycket allvarligt. Halter bly
överstiger tillstånd för mycket allvarligt i djupa provpunkter TYR01 och TYR04. Halter arsenik,
kadmium, koppar och bly påträffas överstigande allvarligt tillstånd. Sammanfattningsvis så har
vattnet i Rudtjärnen höga metallhalter som generellt ökar med djupet och bedöms vara tydligt
påverkat av omgivningen.
6.4

BASTUAVAN

Metallhalterna i Bastuavans sediment påvisar höga halter arsenik i samtliga provpunkter, samt
hög halt koppar i provpunkt SED17. Måttligt höga halter kadmium, koppar, krom och zink
påträffas i samtliga provpunkter. I provpunkter SED17 påträffas även måttlig höga halter bly och
kvicksilver.
Jämfört med Naturvårdsverkets riktvärden för MKM (Naturvårdsverket 2009) så påträffas
arsenikhalter överstigande riktvärdet i samtliga punkter. I punkt SED17 överstiger även halten
koppar riktvärdet för MKM.
Ytvattenproverna visar på blyhalter med mycket allvarligt tillstånd i punkt YT05, samt allvarligt
tillstånd i punkt YT06. Kadmium visar på allvarligt tillstånd i båda punkter, koppar på måttligt
allvarligt tillstånd.
6.5

OMRÅDE 5 ÖVRIG NATURMARK (YTLIG FÖRORENING P.G.A. LUFTNEDFALL)

Naturmarken inom hela området uppvisar mycket höga metallhalter, framförallt av arsenik, vilket
beror på historiskt luftutsläpp från Rönnskärsverken. Provtagning har utförts både i den tidigare
undersökning som utfördes 2016 och i föreliggande undersökning.
Som kan ses i Figur 12 nedan, samt bilaga 2, så påträffas höga halter inom hela området och
även i naturområdet utanför planerad industrimark. Höga arsenikhalter förekommer även norr
och väster om planområdet även om vissa tendenser till sjunkande halter kan ses norrut, med
undantag för en extremt hög halt arsenik i punkt PG1803. Uppmätta arsenikhalter i och utanför
industrimarken i detaljplanen varierar mellan 33 och 1400 mg/kgTS. Endast i tre av de nio
punkterna understiger arsenikhalten 100 mg/kgTS i den ytligaste decimetern.
I tre av provpunkterna har jordprover undersökts för dioxiner och PCB. I samtliga tre punkter
översteg halten av PCB7 Naturvårdsverkets riktvärde för KM. När det gäller dioxiner påträffades
dioxin över detektionsgräns i samtliga prover och i en punkt var halten högre än
Naturvårdsverkets riktvärde för KM.
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Figur 12. Halter arsenik i ytliga jordlager.

6.6

FÖRORENINGSSITUATION I GRUNDVATTEN

Vid provtagningstillfället var tillströmningen av grundvatten dåligt i alla rör, rör T22 och T25 var
dessutom torra. Försök har gjorts att sätta grundvattenrör i naturmark, men den blockrika
marken samt närheten till berg har gjort det svårt. Ett rör sattes nordväst om deponin
(GV18T01), tillgången på vatten har även där varit dålig men god nog att prov för metallanalys
har kunnat genomföras.
Grundvattnet inom området är starkt påverkat av främst arsenik men även kadmium, zink, nickel
och bly. Övriga typer av föroreningar som har undersökts, BTEX, alifater, aromater och PAH, har
inte påträffats i halter över laboratoriets detektionsgräns. Föroreningsproblematiken inom
området bedöms därför främst ha koppling till de förhöjda metallhalterna.
6.7

BERÄKNANDE MEDEL- OCH MEDIANHALTER

Tabellerna omfattar alla prov analyserade på laboratorium eller med XRF. Där både laboratorium
och XRF finns för samma prov är det endast laboratorieanalysen som är med i beräkningarna. I
de fall XRFen visat under rapporteringsgräns har ett värde av 5 mg/kg använts i beräkningarna.
6.7.1 ÖVRE DEPONIN
Sammanställning av resultat från utförda analyser i övre deponin redovisas i tabell 3 nedan.
Tabell 3 visar att medelvärdet och medianvärdet för arsenik ligger under riktvärdet för MKM.
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Tabell 3. Beräknade värden för övre deponin, baserat på labbanalyser och XRF-analyser. Halter anges i
mg/kgTS.

Riktvärde
MKM
Medel
Median
Max
Antal
Antal
Antal
Antal

analyser
>MKM
As>50
As>100

As
25

Pb
400

Cu
200

Cr
150

Zn
500

18
6
350

33
15
1400

49
28
480

74
53
240

117
72,3
900

246
31
18
7

250
1

250
12

250
16

250
9

6.7.2 UNDRE DEPONIN
Sammanställning av resultat från utförda analyser i den undre deponin redovisas i tabell 4
nedan.
Tabell 4. Beräknade värden för undre deponin, baserat på labbanalyser och XRF-analyser. Halter anges i
mg/kgTS.

Riktvärde MKM

As
25

Pb
400

Cu
200

Cr
150

Zn
500

Medel
Median
Max

27
14,6
400

61
27
1200

49
33
420

91
124
168

198
69,555
7300

Antal
Antal
Antal
Antal

164
49
24
7

164
1

164
6

164
14

164
10

analyser
>MKM
As>50
As>100

Tabell 4 visar att medelhalten för arsenik ligger på 27 mg/kg TS vilket är precis över
Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM. Medianvärdet ligger mycket under riktvärdet och
knappt 30 % av analysresultaten överskrider riktvärdet för MKM.
6.7.3 NATURMARK
Medel-, median och maxvärden från dessa undersökningar redovisas i
Tabell 5 , där man ser att även bly, koppar och zink förekommer i förhöjda halter, om än inte i
samma omfattning som för arsenik. När det gäller arsenik så överstiger både medelhalten och
medianhalten den gräns som anses vara gränsen för när akuttoxiska effekter kan uppstå om
människor exponeras för arsenik (100 mg/kgTS).
Tabell 5. Beräknade värden för ytjord i området, översta ca 0-0,2 m. Halter anges i mg/kgTS.

Riktvärde MKM
Medel
Median
Max
Antal
Antal
Antal
Antal

analyser
<MKM
As>50
As>100

As
25
260
140
1400

Pb
400
1468
190
11000

Cu
200
754
155
6673

Cr
150
32
16
170

Zn
500
495
150
4013

70
5
54
44
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7

FÖRORENINGSSPRIDNING OCH BELASTNING

7.1

SPRIDNINGSVÄGAR

Inom området sker spridning av föroreningar främst genom infiltration till grundvattnet och via
grundvattenströmningen till havet eller till Rudjtärnen och Bastuavan. Inom området finns
vattendelare, se Figur 8 i kapitel 3.3 ovan, som gör att grundvattnet avrinner åt olika håll.
7.2

UTLAKNING OCH FASTLÄGGNING AV FÖRORENINGAR

7.2.1 LAKNING FRÅN DEPONIERNA
Laktester har utförts inom ramen för denna undersökning både av material i siporex-deponin
samt av ytlig mulljord. Resultaten visar att proverna av deponimaterial som inte blandats med
siporex klassas som icke farligt avfall, och det är främst lakbarheten med avseende på sulfat,
DOC och antimon som styr klassningen. Lakningen för de flesta metaller motsvarar inert avfall
med undantag av arsenik och molybden i ett av proverna. Lakbarheten av metallerna bedöms
därmed vara relativt låg i deponimaterialet.
Laktesterna som utförts med lika delar deponimaterial och siporex visar att siporex ökar pH i
lakvätskan, vilket är väntat. Detta medför även att lakbarheten av arsenik ökar när jorden
blandas med siporex. Denna påverkan varierar dock stort i de tre proverna och påverkan av
siporex bedöms vara relativt liten jämfört med andra osäkerheter.
7.2.2 LAKNING AV YTLIG JORD
Laktester på ytligt material från naturmark har utförts i sex prover. Ett prov (LT1) är taget norr
om Rudtjärnen i ett område med mer mossa/förna. LT02 och LT03 är tagna i södra halvan av
området i ett område med mindre växtlighet. LT04 är tagen i norra delen av området i ett
område med mer växtlighet. PG1801 är tagen i närheten av villaområdet, öster om
Sandhammargatan och PG1804 är tagen norr om Rudtjärn. Alla sex prover är tagna av ytligt
material (jord, mossa, förna), motsvarande översta ca 0-0,2m.
I alla ytliga prover utom PG1804 är utlakningen av arsenik så hög att materialet vid deponering
klassas som farligt avfall (FA). För provet från LT04 är utlakningen så hög att materialet inte får
läggas i en FA-deponi utan förbehandling. Utlakningen av antimon och organiska ämnen, DOC
samt TS-halt för lösta ämnen klassar också materialet som FA i några av proverna. I övrigt är
utlakningen av bly, koppar och selen förhöjda och ligger över gränsen för inert avfall i flera av
proverna.
7.3

UPPSKATTNING AV METALLÄCKAGE TILL RECIPIENT I NULÄGET

Detta är en beräkning som kommer att krävas i nästa skede. Beräkningen utgörs förslagsvis
utifrån uppmätta metallhalter i grundvattnet och bedömning av grundvattenbildning och
grundvattenflöden på området.

8

BEDÖMNING AV RISK OCH ÅTERANVÄNDNING

8.1

RISKBEDÖMNING AV NULÄGE

8.1.1 RISKBEDÖMNING HÄLSORISKER
Utförda undersökningar visar att det förekommer mycket höga metallhalter inom hela området,
och framförallt i den ytliga jorden beroende på historiskt luftnedfall. Arsenikhalterna i ytjorden
är i många fall tydligt överskridande den halt där arsenik bedöms vara akuttoxiskt, d.v.s. risk
finns för att hälsoeffekter kan uppstå vid direktexponering.
I deponimaterialet i siporex-deponin samt i de två mindre deponierna är halterna betydligt lägre
än i ytjorden även om det sporadiskt förekommer höga halter.
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Sammanfattningsvis bedöms risken för negativa hälsoeffekter för personer som vistas på
området som stort med avseende på den ytligt förekommande jorden och en åtgärd som medför
att den ytliga jorden tas bort är mycket positiv för området ur föroreningssynpunkt.
8.1.2 RISKBEDÖMNING AV MILJÖRISKER
MARKMILJÖ
Med bakgrund av de uppmätta halterna i området bedöms risk finnas för negativ påverkan på
marklevande organismer. Inom delar av området kan det tydligt ses eftersom markvegetation i
princip saknas. Denna påverkan bedöms dock kunna bero likväl på tidigare högt nedfall av
svavel och efterföljande försurning som på metallhalter. Däremot finns markvegetation inom
andra delar av området trots att föroreningshalterna är i samma storleksordning. Till viss del
bedöms organismer har anpassat sig till de höga föroreningshalterna så att markfunktionen
trots detta kan bibehållas.
De höga halterna i ytjorden bedöms dock kunna innebära att risk finns för negativ påverkan
även på djur högre upp i näringskedjan som livnär sig på marklevande organismer i området.
VATTENMILJÖ
Analyser av sediment och ytvatten i Bastuavan visar på tydligt förhöjda halter både i vatten och
sediment, vilket tyder på att risk finns för negativ påverkan på vattenlevande organismer. Inom
ramen för den MKB som utförs för detaljplanen har naturvärdesinventeringar utförts som visar
att Bastuavan har en hög naturlighet och bedöms fylla ekologiska funktioner för fisk, groddjur
och smålom. Biotopvärdet bedöms som påtagligt. Eftersom det i området bedöms finnas fler
arter av groddjur samt smålom som räknas som naturvårdsarter så bedöms artvärdet
sammantaget som preliminärt påtagligt.
8.2

BEDÖMNING FÖR ÅTERANVÄNDNING AV MASSOR

Som en del i exploateringen av industriområdet kommer en bullervall att anläggas norr och
väster om området. Det finns ett stort behov av massor till denna bullervall samtidigt som
schakt i området genererar ett stort massöverskott, inte minst av massorna i de tre siporexdeponierna. Deponierna består av siporex-massor blandade med grusiga och siltiga massor och
dessa bedöms som geotekniskt lämpliga för byggande av bullervall. Siporexmassorna är
däremot inte lämpliga som undergrund för anläggande av byggnader eller industriytor. Detta
innebär att återanvändning i bullervallen är ett bra sätt att optimera massbalansen och därmed
även miljöpåverkan av exploateringen eftersom behovet av bortförsel och tillförsel av massor
från området minskar.
I kapitel 6.1 och 6.2 ovan redovisas bedömningar av föroreningsinnehållet i dessa deponier men
sammanfattningsvis så är varierande föroreningshalter påträffade. En stor del av massorna har låga
föroreningshalter men ett antal prov har visat på höga halter av metaller. En sammanställning av max, min
och medelhalter redovisas i
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Tabell 3 och Tabell 4. En stor del av proverna som visat på höga föroreningshalter kommer från
tidigare markyta. Med planerad höjdsättning kommer massor i anslutning till tidigare markyta
inte att grävas upp. Av de massor som kommer att vara aktuella för återanvändning är det en
liten del av proverna som har visat på högre föroreningshalter. Medelhalten av massorna ovan
tidigare markyta bedöms ligga under generellt riktvärde för MKM.

Återanvändning av massorna från siporex-deponierna bedöms kunna ske i bullervallen utan risk
för negativa hälsoeffekter. Även om högre föroreningshalter kan förekomma inom delar av
jordvolymen så påverkar detta inte hälsoriskerna då jordvolymen som helhet uppvisar en
föroreningsnivå understigande MKM för alla ämnen utom för arsenik. Återanvändning i
bullervallen innebär dessutom att deponimassorna kommer att täckas med ett
materialavskiljande lager, t.ex. geotextil, och av matjord. Detta innebär att deponimassorna inte
kommer vara tillgängliga för exponering vilket innebär en förbättring jämfört med dagsläget.
Bullervallen kommer att utformas med förhållandevis flack lutning och rekommenderas täckas
med ett materialavskiljande lager och matjord. Ett materialavskiljande lager rekommenderas
även under bullervallen.
Preliminärt bedöms inga tätskikt bedöms vara nödvändiga på eller under vallen. Den totala
belastningen på Bredskärsviken och Storgrundsviken kommer att behöva utredas vidare, och i
samband med detta behöver även eventuellt behov av tätskikt i bullervallen utredas. Laktesterna
har visat att utlakningen av arsenik kan öka vid inblandning av siporex. Resultaten från
laktesterna visar dock på i stort sett motsvarande inert avfall eller icke farligt avfall. Det bedöms
därför inte lämpligt att återanvända siporexmassor tillsammans med ytliga jordmassor med
höga arsenikhalter.

9

UTREDNING AV ÅTGÄRDER

9.1

FÖRSLAG PÅ ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL

Inom Näsudden planeras för ett industriområde som är beläget med bra kommunikationer både
för fartygs- och tågtrafik. Följande övergripande åtgärdsmål föreslås vara styrande för
masshantering och riskbedömning för området:
·
·
·

9.2

Området ska efter exploatering kunna nyttjas för industriändamål utan risker för
negativa hälsoeffekter för yrkesverksamma eller för besökande.
Exploateringen av området ska inte innebära ökade risker för negativa hälsoeffekter för
närboende med avseende på exponering av föroreningar från jord, ytvatten eller
grundvatten
Exploateringen av området ska inte medföra någon försämring avseende läckage av
föroreningar från förorenad mark eller grundvatten till omgivningen.
FÖRUTSÄTTNING FÖR UTREDNING AV ÅTGÄRDER

Det aktuella området skall detaljplaneläggas för att omvandlas till ett industriområde, vilket
kommer att medföra att nuvarande markyta kommer att ändras. Inom stora delar av området
kommer schakt att krävas för att erhålla plana industriytor och i mindre delar kommer viss
utfyllnad att krävas. Det kommer dessutom att finnas behov av massor till bullervallar som skall
uppföras i norr och väster om industriområdet. I Tabell 6 nedan sammanställs de mängder som
räknas fram inom ramen för projekteringen.
Skellefteå kommun har ett uttalat önskemål om att återanvändning av massor ska ske i så stor
utsträckning som möjligt inom området för att minska transportbehovet och minska de mängder
massor som måste köras till deponi.
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Tabell 6. Sammanställning av mängder.

Industriområde, schakt och fyll för att
uppnå planerade marknivåer
Siporex-deponierna
Förorenad ytjord (översta 0,4 m)
enligt alternativ 1 nedan
enligt alternativ 2 nedan
Bullervall
TOTALT:

Schakt
[m3]
Jordschakt: 700 000
Bergschakt: 390 000
370 000
129 000
227 000
1 589 000 (ytjord alt 1)

Behov av massor
[m3]
575 000
440 000
1 105 000

Ovan massbalans innebär att det blir ca 484 000 m3 överskottsmassor. Dessa överskottsmassor
utgörs främst av icke förorenade moränmassor, under förutsättning att krossat berg kan
återanvändas som konstruktionsmaterial inom området.
9.3

MÖJLIGA ÅTGÄRDSMETODER

Följande åtgärdsmetoder har diskuterats inom ramen för utredningen och bedömts vara de som
är tekniskt möjliga och som därför har utretts vidare.
·
·
·
·
·
·

Övertäckning inom områden där höjning av marknivån ska ske
Bortförsel till extern deponi
Byggande av deponi inom planområdet
Byggande av deponi på annan plats i kommunen
Fyllning i bergrum
Fyllning i kajkonstruktion

Vidare beskrivning av metodernas lämplighet, samt fördelar och nackdelar ges i nedan kapitel.
9.3.1 ÖVERTÄCKNING
Denna metod utgör ett alternativ för de delar av området där marknivån ska höjas utifrån den
projektering som utförts. Normalt utförs vegetationsavtagning inför byggande av
verksamhetsytor, i synnerhet om ytorna ska hårdgöras. Övertäckningsalternativet innebär dock
att ingen vegetationsavtagning utförs innan uppfyllnaden påbörjas. För att undvika tekniska
problem med sättningar och ojämnheter bör uppfyllnaden uppgå till minst 1,0 m. Täckningen
kommer därmed, med automatik, att uppgå till minst 1 m. Fyllningsmassorna kommer med stor
sannolikhet att utgöras av bergkross och eventuellt även moränmassor från området.
Täckningen medför att inga exponeringsvägar kopplade till hälsorisker med aktuella
föroreningar blir tillgängliga och inga risker bedöms finnas för negativa hälsoeffekter för
människor som vistas inom och i anslutning till området.
När det gäller spridning så innebär övertäckningen ingen försämring jämfört med dagsläget.
Däremot kan en viss minskning av infiltrationen från nederbörd förväntas. Denna minskning är
beroende på huruvida ytan blir hårdgjord med asfalt eller om den blir grusad. Men även om
större delen av området skulle grusas så medför det en minskning av infiltrationen jämfört med
dagsläget då en högre andel nederbörd kommer att avrinna på markytan till dagvattensystemen.
Spridningsrisken kan därmed förväntas minskas jämfört med dagsläget med detta alternativ
även om det i dagsläget inte går att kvantifiera denna minskning.
9.3.2 BORTFÖRSEL TILL EXTERN DEPONI
Borttransport till extern deponi skulle innebära att massorna sannolikt körs till antingen
Robertsfors eller Umeå, de deponier som ligger geografiskt närmast Näsudden. Detta innebär en
stor mängd transporter samt att relativt stora ytor på dessa deponier tas i anspråk.
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Fördelen med detta alternativ är att ingen hänsyn behöver tas till hanteringen av massorna på
plats efter att borttransport har skett.
9.3.3 BYGGANDE AV DEPONI
Ett åtgärdsalternativ är att anlägga en deponi inom detaljplaneområdet. Med tanke på volymerna
skulle detta sannolikt vara både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt i jämförelse med att
transportera dem till en extern deponi.
För att anlägga en deponi krävs tillstånd enligt Miljöbalken. Tillståndsprocessen kan bli
omfattande och tidskrävande, troligen ett till två år innan deponin kan börja anläggas.
Mellanlagring kan därför bli aktuellt. En deponi måste utformas enligt avfallslagstiftningen vilket
innebär krav på geologisk barriär och geomembran i botten samt tätskikt och täckskikt i ytan.
Den ytliga jorden har en stor andel organiskt material vilket kan komplicera både
tillståndsprocessen då avfall med en för hög organisk halt inte får deponeras utan dispens och
även konstruktionen eftersom materialet har dåliga geotekniska egenskaper. Provtagningarna
visar att det i de flesta fall räcker med att ta bort de översta ca tre decimetrarna. Om bara de tre
översta decimetrarna tas bort skulle det krävas att deponin varvas med jordmassor med bättre
egenskaper. I volymberäkningar har därför bortgrävning av de översta fyra decimetrarna antagits
eftersom det ger en enklare urgrävning, ett säkrare saneringsresultat och massorna får bättre
geotekniska egenskaper och kan läggas i en deponi utan att andra massor används för att
förstärka konstruktionen.
Uppskattningsvis kommer ca 40 000 m2 mark inom industriområdet att tas i anspråk av deponin.
För att minimera industrimarksytan som tas i anspråk så placeras deponin med fördel i
anslutning till bullervallen. Deponin kan då sträcka sig ända till yttre släntfot av bullervallen.
Laktesterna av ytliga jordprov (0-0,2m) visar på att utlakningen av främst arsenik gör att
massorna skulle klassas som Farligt Avfall vid deponering. Inga laktester är utförda på djupet 00,4 meter som troligen blir det aktuella saneringsdjupet. Ytterligare laktester är därför
nödvändiga för att bedöma om de massor som är aktuella för deponin klassas som Icke Farligt
Avfall eller Farligt Avfall.
9.3.4 FYLLNING I BERGRUM
AB Svenska Shell har tidigare haft bensinlagring i två bergrumscisterner, som ligger inom en
separat fastighet på Näsudden. Bergrummet sanerades och avslutades 2007, vilket innebar att
ingångstunnlarna fylldes med sprängsten och morän. Själva bergrummen är dock endast
vattenfyllda och har utretts som en möjlig deponeringsyta.
Den totala volymen på bergrummen uppgår till ca 38 000 m3, vilket medför att endast en mindre
mängd av de förorenade massorna skulle rymmas. Av den anledningen har bergrummen avförts
som alternativ.
9.3.5 FYLLNING I KAJKONSTRUKTION
Inom ramen för utbyggnad av hamnområdet så har tillstånd erhållits av Umeå Tingsrätt att
utföra utfyllnader i hamnområdet (dom M 1336-15 2017-09-08 samt dom M 3044-15 2018-0528) för att erhålla större markytor. Som en del i åtgärdsutredningen har det undersökts vilka
möjligheter som kunde tänkas finnas för att använda förorenade massor från exploateringen av
industriområdet i utfyllnad inom ramen för de gällande tillstånden. Detta skulle i första hand
gälla de ytliga, starkt förorenade, massorna som delvis innehåller relativt hög halt organiskt
material (mulljord).
Inom ramen för tillståndet 2017-09-08 framgår att invallning kommer att krävas, och att tillstånd
finns för fyllning med muddermassor innanför invallningen. Det finns även angivet haltkriterier
som gäller för de massor som får användas för återfyllning.
I tillståndet 2018-05-28 framgår att fyllning får utföras både med järnsand och sediment, samt
bergkross.
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Dessa domar öppnar således för möjligheten för utfyllning i hamnkonstruktionen med
förorenade massor, för vilka haltkriterier har satts. Däremot är tillstånden skrivna så att de gäller
för muddermassor respektive järnsand. Utifrån detta bedöms det krävas att ett ändringstillstånd
måste sökas för att få tillstånd att använda de förorenade jordmassorna från Näsudden i
fyllningen.
Skulle utfyllnad utföras med jordmassorna från Näsudden innebär det även att det kommer att
bli överskottsmassor av järnsand och/eller muddermassor istället. Detta skulle således medföra
att en alternativ åtgärdslösning måste utredas för dessa massor.
Med bakgrund av båda ovan förutsättningar bedöms inte utfyllnad i kajkonstruktionen vara ett
relevant åtgärdsalternativ.
9.4

KOSTNADSUPPSKATTNING AV ÅTGÄRDER

Inom ramen för denna utredning har endast grova kostnadsuppskattningar utförts. Syftet med
kostnadsuppskattningen har varit att se storleksordningen på kostnaderna för de olika
åtgärdsalternativen som ett underlag till bedömning av åtgärdernas relevans i förhållande till
projektets totala ekonomi.
9.4.1 URGRÄVNING YTLIGA JORDMASSOR
Arean som ska grävas ur beror på vilket åtgärdsalternativ som väljs. I Tabell 7 framgår olika
areor och volymer vid en urgrävning av 0,4m, se även Figur 13. Om jorden under bullervallen
lämnas kvar och jorden på naturmark som kommer att täckas med minst en meter lämnas kvar
så omfattar saneringsschakten ca 323 000 m2 vilket motsvarar 129 200 m3 jord, Alternativ 1.
Om fortsatta utredningar visar att den förorenade jorden måste tas bort även under bullervallen
och på områden som täcks med >1m jord så tillkommer 245 000 m2 motsvarande 98 000 m3
jord. Det ger en summa på 568 000 m2 och 227 200 m3, Alternativ 2.

Tabell 7. Sammanställning av areor och volymer för område med naturmark. Ytorna omfattar ej
deponiområdet och ej redan sanerad upplagsyta. Grov kostnad för entreprenad, exkl omhändertagande av
massor.
Saneringsalternativ

Beskrivning område

Area m 2

Volym 0,4m
urgrävning

Kostnad
entreprenad
(80kr/m2)

Alternativ 1

Naturmark industriområde innan för
bullervall exkl område med fyll >1m.

323 000

129 200

Alternativ 2

Naturmark industriområdet inkl område
med fyll >1m och yta under bullervall

568 000

227 200

80 000

32 000

6,5 miljoner

Område med fyll >1m (exkl bullervall)

165 000

66 000

13,2 miljoner

Naturmark industriområdet innanför
bullervall

488 000

195 200

Mark under bullervall
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Figur 13. Områden för schakt och fyll.

Naturmarksområdet Alternativ 1
Om förorenad jord kan lämnas kvar under bullervall och under område med >1m fyll så omfattar
naturmarken som ska saneras ca 323 000 m2. Detta område omfattar projekterat område
innanför bullervallen förutom deponiområdet, redan sanerad upplagsyta och område som fylls
>1m.
Kostnaden för urgrävning av ytlig jord beror på vilken metod och hur mäktigt lager som grävs
ur. Den naturliga jorden är stenig och blockig på en stor del av området och träd och stubbar
finns på ytan. Att säkerställa att man tar bort det förorenade skiktet och inte samtidigt få med
en stor mängd ren jord är en utmaning.
Vid en tidigare sanering av en yta för uppläggning av massor på Näsudden grävdes den ytliga
jorden bort med grävmaskin och sorterades sedan från stubbar och stenar m.m. Entreprenaden
kostade i storleksordningen 100 kr/m2 exklusive transport och deponering av massor. Ytan inom
planområdet där ytjorden ska saneras är nästan 15 ggr större än vid den tidigare saneringen
vilket gör att kostnaderna per kvadratmeter troligen kan minskas. Med 100 kr/m2 blir kostnaden
för urgrävning av översta ca 20 cm ca 32 miljoner.
Även om ca 40 cm grävs ur kommer schaktningen att försvåras av sten, block och. Kostnaden
för saneringsschaktning kostar normalt i storleksordningen 100 kr/m3. Den siffran skulle ge 40
kr/m2 men mer sannolikt är ca 60-80 kr/m2. Detta ger en kostnad av 20-26 miljoner kr för
urgrävningen.
Naturmarksområde alternativ 2 (inklusive bullervall och område som täcks >1m)
Om den förorenade jorden måste tas bort även under bullervallen och på områden som täcks
med >1m jord så tillkommer 245 000 m2. Om 0,4m grävs bort skulle det ge en kostnad utöver
alternativ 1 för schaktentreprenaden på ca 15-20 miljoner. Det vill säga totalt 35-46 miljoner för
alternativ 2.
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9.4.2 DEPONERING EXTERN DEPONI
För kostnadsberäkning av extern deponi har en uppskattad mottagningskostnad på 300 kr/ton
använts samt en transportkostnad på 18 kr/ton, mil. Deponering har antagits ske på Dåvamyran
utanför Umeå som ligger ca 12 mil från Näsudden. Massorna har antagits kunna deponeras på
IFA-deponi.
En urgrävning av naturmarksområdet enligt alternativ 1 skulle ge en kostnad av ca 120 miljoner
kr för transport och deponering på extern deponi.
För alternativ 2 blir motsvarande kostnad ca 210 miljoner kr.
9.4.3 ANLÄGGANDE AV DEPONI
Kostnadsuppskattningen för anläggande av deponi är baserad på att massorna klassas som icke
farligt avfall och deponin utformas enligt riktlinjerna för en icke-farligt avfallsdeponi.
Kostnadsuppskattning sammanställs i tabell 8 nedan.
En deponi för alternativ 1, att 0,4m schaktas ur på naturmark innanför bullervallen ej under
bullervall och ej på område som fylls >1m behöver rymma 130 000 m3. Det är räknat att deponin
läggs i industriområdets nordöstra hörn och att bullervallen på två sidor blir en del av deponin.
Med en deponihöjd på 12m, täckskikt på 1,5m och bottentätning på 1,5m tar deponin ca 30 000
m2 i anspråk varav ca 17 000 m2 är industriyta, övriga 13 000 m2 är yta som ändå skulle täckas
av bullervallen. Kostnaden för att anlägga en sådan deponi beräknas översiktligt till 35 miljoner
kr.
En deponi för alternativ 2 att 0,4m schaktas ur på naturmark inklusive bullervall och även på
områden som täcks med >1m behöver rymma 230 000 m3. Med en deponihöjd på 16m,
täckskikt på 1,5m och bottentätning på 1,5m tar deponin ca 35 000 m3 i anspråk varav ca
20 000 m2 är industriyta och ca 15 000 m3 är yta som ändå skulle täckas av bullervallen.
Kostnaden för att anlägga en sådan deponi beräknas översiktligt till 50 miljoner kr.
I jämförelse med deponering på extern deponi ska kostnaden för förlust av industrimark läggas.
Deponin tar också plats av bullervallen vilket kan medföra att alla siporex-massor inte får plats.

Tabell 8. Grov kostnadsberäkning anläggande av deponi. Vissa siffror är avrundade, enhet kr.
á-pris

Alt 1

Alt 2

Alt 1

Alt 2

Mängder

Mängder

Kostnader

Kostnader

Volym förorenade massor

130 000

230 000

Förarbeten/projektering/tillstånd
Anläggningsarbeten avfallet

2 000 000

1 500 000

70

130 000

230 000

9 100 000

16 100 000

265

57 320

71 700

15 189 800

19 000 000

Täckmaterial m2 (delvis morän från
området)

80

29 000

36 000

2 320 000

2 880 000

Schaktarbete & material tätskikt m2

75

57 320

71 700

4 299 000

5 377 500

114

57 320

71 700

6 534 480

8 173 800

70

500

700

35 000

49 000

37 000 000

50 000 000

159

121

Schaktarbete geologisk barriär och
täckskikt m2

Schaktarbete dräneringsskikt m2
Diken
Summa
Kostnad per ton

Uppdrag: 283616, Näsudden, Skellefteå Förprojektering och framtagande av
Beställare: Skellefteå kommun
O:\LUL\283616\MG\_Text\Utvärderingsrapport\Åtgärdsutredning Näsudden_avslut 2019-05-03.docx

28(32)

2019-05-07
Slutrapport

9.5

JÄMFÖRELSE AV ÅTGÄRDSALTERNATIV

För att få en överblick och möjlighet att utföra en förenklad riskvärdering har alternativen sammanställts i
Tabell 9 och Tabell 10 nedan. Tabell 10 redovisar en jämförelse för de olika schakt-alternativen och tabell
11 redovisar en jämförelse för alternativen för omhändertagande. I tabellerna redovisas kortfattat för- och
nackdelar med respektive metod, kostnader samt bedömd miljöeffekt, både av själva åtgärden och dess
påverkan på Näsuddens omgivning.

Tabell 9. Sammanställning av för- och nackdelar samt kostnader för de olika alternativen för sanering av
förorenad ytjord vid Näsudden.
Alternativ 1
Urschaktning 0,4m

Övertäckning
bullervall

Beskrivning

Urschaktning av
0,4m på naturmark
innanför bullervall
förutom område där
markytan höjs >1m

Förorenad ytjord
lämnas kvar under
bullervallen

Kostnad

26 miljoner

Negativ
påverkan

Beroende på
deponeringsalternativ

Miljövinst

Endast lokalt på
Näsudden.
Spridningsrisken
elimineras om
massorna lämnar
området och
minskar kraftigt om
deponi byggs på
området

Ingen extra kostnad då
marken under
bullervallen oavsett
täcks med geotextil
Viss risk för lakning,
lägre
vattengenomströmning
men p.g.a. högt pH i
siporexen kan risken
för urlakning öka.
Detta utreds vidare
enligt kap. 10
Inga långväga
transporter.
Inga hälsorisker
kvarstår då
föroreningarna ej är
tillgängliga.
Ev minskat läckage då
infiltration av
regnvatten minskar.

Behov av
tillstånd
Jämförelse
med dagsläget

§28-anmälan

Kvarstående
risker

Inga

Förbättring jämfört
med dagsläget

Hanteras i §28anmälan
Förbättring jämfört
med dagsläget
Viss risk för spridning,
utreds vidare enligt
kap 10

Övertäckning där
markytan höjs > 1
m
Täckning sker med
minst 1 m bergkross
och/eller
överbyggnad.
Markyta grusas eller
asfalteras.
2,5 miljoner
(kostnad för en
geotextil)

Urschaktning av
0,4m på all
naturmark innanför
bullervall inklusive
under bullervall
46 miljoner

Fortsatt risk för
lakning då massorna
ligger kvar, risken
minskar dock
jämfört med
dagsläget.

Mer schaktarbete
och transporter än
för alternativ 1.

Inga långväga
transporter.
Inga hälsorisker
kvarstår då
föroreningen ej är
tillgänglig för
exponering.
Minskat läckage då
infiltration av
regnvatten minskar.
Hanteras i §28anmälan
Tydlig förbättring
jämfört med
dagsläget.
Kvarstående
spridningsrisk utreds
vidare enligt kap 10

Inga hälsorisker
kvarstår.
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Tabell 10. Sammanställning av för- och nackdelar samt kostnader för de olika möjligheterna för
omhändertagande av förorenade massor vid Näsudden. För siporexmassorna är bara återanvändning i
bullervall aktuellt.
Ytliga förorenade massor
Extern deponi

Deponi inom industrimark

Borttransport av ca 129
000 m3 massor för
alternativ 1 och 227 000
m3 för alternativ 2
120 miljoner (alternativ 1)
210 miljoner (alternativ 2)

Deponi projekteras enligt
gällande lagkrav för IFAalternativt FA-deponi.

Stora mängder transporter,
uppskattningsvis ca 7 500
(alt 1) eller 13 500 (alt 2)
lastbilstransporter till Dåva
eller Robertsfors.
Tar deponiyta i anspråk

Utsläpp från maskiner vid
anläggandet.

Miljövinst

Endast lokalt på Näsudden.
Spridningsrisken
elimineras då massorna
lämnar området

Behov av
tillstånd

Nej

Inga långväga transporter.
Inga hälsorisker kvarstår då
föroreningen ej är
tillgänglig för exponering.
Betydligt minskad
läckagerisk p.g.a.
bottentätning och tät
täckning
Tillstånd för deponi

Jämförelse
med dagsläget
Kvarstående
risker

Förbättring jämfört med
dagsläget
Inga

Tydlig förbättring jämfört
med dagsläget
Små kvarstående risker

Beskrivning

Kostnad

Negativ
påverkan

37 miljoner (alternativ 1)
50 miljoner (alternativ 2)
(kostnader för IFA-deponi)

Hantering av lakvatten samt
kontrollprogram.
Eventuella känslomässiga
reaktioner kring att en
deponi finns på platsen.

Siporexmassor
Återanvändning i
bullervall
Fyllning med siporexmassor i bullervallen.
Täcks med ca 0,5 m rena
massor.
Totalt ca 25 miljoner för
bullervallen varav ca 3
miljoner är merkostnad för
att siporexmassor används
Utsläpp från maskiner vid
anläggandet.
Viss risk för lakning, risken
bedöms dock liten då
medelhalten av
föroreningarna är under
eller i nivå med MKM.
P.g.a. högt pH i siporexen
kan risken för spridning öka
om förorenad ytligt jord
ligger kvar, detta utreds
vidare enligt kap. 10
Inga långväga transporter.
Inga hälsorisker kvarstår då
föroreningarna ej är
tillgängliga

Tillstånd för återvinning av
avfall i anläggningsändamål (NV handbok
2010:1)
Ingen försämring jämfört
med dagsläget
Viss risk för spridning,
utreds vidare enligt kap 10

Med utgångspunkt från åtgärdsutredningen och den sammanvägda bedömningen av för- och
nackdelar bedöms borttransport till en extern deponi inte vara ekonomiskt realistisk. En åtgärd
med denna kostnad innebär att exploateringsprojektet inte kommer att kunna bära sig
ekonomiskt och projektet som helhet då inte längre är genomförbart. Detta innebär att
hanteringen av massorna måste ske lokalt på platsen.

10 KOMMANDE UTREDNINGAR
I detta kapitlet sammanfattas de kommande utredningar som bedöms krävas då vidare arbete
ska utföras med att ta fram detaljplanen för detta område. Behovet av nedan föreslagna

Uppdrag: 283616, Näsudden, Skellefteå Förprojektering och framtagande av
Beställare: Skellefteå kommun
O:\LUL\283616\MG\_Text\Utvärderingsrapport\Åtgärdsutredning Näsudden_avslut 2019-05-03.docx

30(32)

2019-05-07
Slutrapport

utredningar kommer både från behov som framkommit vid utförda utredningar och utredningar
som är krav från tillsynsmyndigheten.
·

Utredning av lakegenskaperna för den ytliga jorden. Kompletterande lakförsök
behöver göras av den ytliga jorden. Tidigare utförda lakförsök visar att den rena
mulljorden uppvisar lakning som gör att massorna klassas som farligt avfall. Dessa
lakförsök är dock inte utförda på ett material som är representativt för den jord som
kommer att läggas i den deponi som föreslås inom området. För att rent tekniskt kunna
konstruera deponin, samt även för att rent tekniskt kunna utföra schakten av den ytliga
jorden på ett kostnadseffektivt sätt, kommer massorna att bestå av en blandning av
mulljord och underliggande mineraljord, uppskattningsvis av de översta ca 0,4-0,5 m
jord. D.v.s. den jordvolym som innehåller tydligt förhöjda föroreningshalter. För att få en
rättvisande bild av lakningen från den planerade deponin ska minst 5 lakförsök utföras
på denna jord, d.v.s. på jordprov som representerar 0-0,5 m inom naturmark.

·

Beskrivning av föroreningssituationen i mark efter utförda utredningar.
En beskrivning av vilka halter som bedöms finnas kvar, både utanför bullervallarna och
innanför. Viktigt att beskriva skillnaden i föroreningssituationen beroende på om
förorenad ytjord lämnas kvar eller inte i områden där marknivån höjs med mer än 1 m.
Detta som ett underlag för att bedöma riskerna kopplade till att föroreningarna lämnas
kvar.

·

Bedömning av hälsorisker kopplade till kvarlämnade föroreningar.
Bedömning av hälsorisker ska utföras både för yrkesverksamma inom området men även
av hälsorisker kopplade till de halter som finns i naturmark i de områden som lämnas
orörda av exploateringen

·

Bedömning av minskning av läckage av metaller.
Det måste beskrivas hur läckaget ser ut beroende på om förorenad ytjord lämnas kvar
eller inte inom de områden där man höjer marknivån med mer än 1 m. Hänsyn måste
också tas till om man kommer att tillåta infiltration på dessa ytor eller om de ska styras
till att vara hårdgjorda. Här kommer nära samarbete att krävas med
dagvattenutredningen. Det är viktigt att hänsyn tas till vilken recipient som påverkas och
hur avrinnningen, både i grundvatten och ytvatten, förändras vid exploateringen.
Bedömning måste även göras av vilket läckage som kan tänkas komma från
bullervallarna. I samband med detta ska det utredas hur lakningen från bullervallen kan
variera beroende på om mulljorden tas bort eller inte. Det är även viktigt att ha med
resultaten från lakförsöken och hur innehållet av siporex i bullervallens fyllningsmassor
kan påverka urlakningen då pH sannolikt kommer att höjas.
Vid bedömning av minskning av läckaget ska hänsyn också tas till det bedömda framtida
läckaget av metaller via dagvattnet, och den belastning på recipientens om detta
medför.

·

Förslag på skyddsåtgärder.
En beskrivning ska göras av vilka skyddsåtgärder som kommer att krävas under
entreprenadskedet för att förhindra spridning av föroreningar under pågående schaktoch fyllningsarbeten.
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