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Åtgärdsmål  Övergripande åtgärdsmål för efterbehandlingsåtgärderna har varit: 
1. Markområdet och Brosjön ska kunna användas för friluftsliv utan 

risk för människors hälsa 

2. Åtgärder som vidtas inom området inklusive transporter till och från 
fastigheten får inte leda till oacceptabel exponering för föroreningar 
(t.ex krav på dammbindande åtgärder om risk för damning 
föreligger) för omkringboende eller personal i samband med 
entreprenadarbetet 

3. Återställning av ursprungliga marknivåer ska ske med rena 
ersättningsmassor av lämpligt jordmaterial 

Som mätbara åtgärdsmål har platsspecifika riktvärden för halter i 
bottenschakt och kvarvarande sediment använts. 

Mängder IFA-massor 4400 ton jordmassor och 170 ton sediment 

Mängder FA-massor 490 ton 

Mängder förorenat vatten 13,6 ton 

Uppfyllande av åtgärdsmål för 
marksanering 

Efterbehandlingens omfattning har utgått från att området ska kunna 
användas som friluftsområde utan risk för människors hälsa. Genom 
åtgärden bedöms att ca 97 % av dioxinföroreningarna i mark åtgärdats.  

  



 

Structor Miljö Öst 
Postgatan 2,39233 Kalmar 
Tel vxl: 0480-22622 

Structor Miljö Öst 
Teknikringen 1E, 583 30 Linköping 
Tel vxl: 013-12 27 23 

2(27) 

Uppfyllande av åtgärdsmål för 
sedimentsanering 

Sedimentsaneringen har medfört att de värst dioxinförorenade 
sedimenten åtgärdats. Halter något över det hälsobaserade 
åtgärdsmålet har uppmätts i en av två kontrollprovtagningar. Genom 
åtgärden bedöms att ca 33 % av dioxinföroreningarna i sedimenten 
åtgärdats.  

Restförorening mark Restförorening i ej åtgärdade markområden medför att området inte är 
lämpligt för annan markanvändning som innebär större exponering till 
människa, t.ex bostadsbebyggelse och odlingar. 

Restförorening sediment Det behöver utföras ytterligare kontrollprovtagningar av 
återsedimenterad restförorening i övre sedimenten för att säkerställa att 
vuxna och barn kan bada i Brosjön utan risk för sin hälsa. 
Restföroreningar medför att det fortfarande finns viss risk för lokal 
påverkan på det akvatiska ekosystemet. Växter och djur som etablerar 
sig i området bör dock inte påverkas i alltför stor omfattning av dioxinet. 

Besiktning Platsbesiktning utfördes december 2013. Slutbesiktningsprotokoll 
upprättades 2014-03-05.  

Slutsatser Efterbehandling av markområdet har uppnått uppsatta åtgärdskrav. 
Kvarvarande restföroreningar bedöms därmed inte innebära risk för 
vuxna och barn som vistas på markområdet. I strandnära sediment har 
halter något över det hälsobaserade åtgärdsmålet uppmätts i en av två 
kontrollprovtagningar. 
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1. Beskrivning av efterbehandlingens genomförande  
  

1.1. Bakgrund och historik  
Det aktuella objektet utgörs av fastigheterna Hällefors 1:40 och Hällefors 1:19 som är belägna vid 
Brosjöns sydvästra strand strax utanför Ydrefors samhälle i södra delen av Östergötlands län (figur 1- 2). 
Större delen av fastigheten Hällefors 1:19 utgörs av sjöyta. Fastigheterna är i privat ägo. Området som 
sanerats används bl.a. som strövområde och rekreation. Brosjön är en del av Stångåns sammanhängande 
system och utgör en populär kanotled.  

 

Figur 1 Ydrefors träförädling ligger vid Brosjöns strax SV om Ydrefors. 

Tidigare genomförda undersökningar som ligger till grund för saneringsåtgärden och nedanstående 
föroreningsbeskrivning redovisas i Tabell 1 nedan. 

Syftet med efterbehandlingsåtgärderna var att minimera konstaterade hälsorisker på och i direkt anslutning 
till den plats där virke impregnerats, samt i ett avgränsat område i strandnära sediment nära 
doppningsplatsen.  

Efterbehandlingsåtgärden finansierades med statliga medel med Ydre kommun som huvudman. 

Efterbehandlingsåtgärden har utförts enligt anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28§ Förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet samt anmälan om vattenverksamhet enligt 19§ förordningen 
(1998:1388) om vattenverksamhet.  
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 Tidigare genomförda undersökningar 

År Typ av utredning Utredare Omfattning 

2004 Förstudie Johan Helldén AB Översiktlig undersökning av mark och grundvatten samt sjösediment i 
Brosjön 

2006 Huvudstudie (1) Kemakta Konsult AB Provtagning och analys av mark, grundvatten sjösediment samt kräftor 
och fisk 

2008/2010 Uppdaterad 
huvudstudie (2) 

Kemakta Konsult AB Kompletterande undersökningar i syfte att avgränsa 
föroreningsutbredningen samt att undersöka tidigare ej provtagna 
delområden. Åtgärdsförslag och framtagande av platsspecifika 
riktvärden. 

 

1.2. Föroreningssituation och risker innan 
efterbehandlingsåtgärden  

1.2.1. Mark 
 

Den huvudsakliga föroreningen inom området är dioxin. Förhöjda halter klorfenoler har också uppmätts. 
I ytlig jord vid doppningsplatsen har mycket höga halter av dioxin uppmätts (maximalt drygt 600 000 ng 
TEQ/kg TS). Doppningsplatsen var belägen vid en brant grusslänt, se område A i figur 1. Den totala 
mängden dioxin inom området uppskattas till drygt 60 g, varav nästan 90 % återfinns i den översta metern 
inom doppningsplatsen (Tabell 2). Där de högsta halterna påträffats, har marken tillfälligt täckts med en 
presenning och ca 10-20 cm grus, för att människor som vistas på platsen inte ska kunna exponeras direkt 
av den förorenade jorden. 

 Föroreningsfördelning inom olika delområden 

Markdjup (m) Dioxinmängd (ng TEQ/kg TS) Andel dioxin av total mängd 
(%) 

A Doppningsplats (300 m2) 
0-1 54,8 89 

1-3,5 5,2 8,4 

3,5-10 1,2 2,0 

B Områden angränsande till doppningsplats (900 m2) 
0-0,5 0,12 0,2 

 0,5-1 0,02 0,04 

1-1,5 0,02 0,03 

C Upplagsområde (11 200 m2) 
0-0,5 0,27 0,4 

TOTALT 61,6 100 
 

Uppmätta halter dioxin i grundvatten vid doppningsplatsen, område A, överskrider det holländska 
interventionsvärdet på 0,003 ng TEQ/l med 50-300 gånger, se Figur 1. I övriga provtagningspunkter 
ligger dioxinhalten under interventionsvärdet. Uppmätta halter av pentaklorfenol underskrider WHO:s 
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dricksvattennorm och även för övriga klorfenoler är uppmätta värden lägre än den halt som skulle kunna 
medföra hälsorisker om man drack vattnet. 

 

 

Figur 1. Föroreningssituation i mark. Maximalt uppmätt dioxinhalt i respektive punkt på 0-1 m djup 
(ng/TEQ/kg TS). Rutnät 10 x 10 m (små rutor) respektive 20 x 20 m (stora rutor). Från Kemakta 
2011. Schaktsanering har utförts i område A och B där det bedöms finnas hälsorisker. 

 
Transport av dioxin från doppningsplatsen bedöms ligga i intervallet 0,3 – 2 mg TEQ/år och från övriga 
delar av sågverksområdet betydligt mindre, maximalt 0,014 mg TEQ/år.  Spridningen av pentaklorfenol 
har uppskattas till några gram per år och övriga klorfenoler till ett tiotal gram vilket bedömts som relativt 
litet.  

A doppningsplats 
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De förorenade massorna ligger ytligt i området, framförallt i doppningsområdet, område A och innebär en 
risk för människors hälsa vid direktexponering genom exempelvis intag av jord eller damning. 
Dioxinhalter som överskrider platsspecifika hälsoriskbaserade riktvärden har påvisats i jord ned till 
åtminstone 2,5 m under markytan. Riskbedömningen som utförts pekade på att ett enstaka intag av en 
relativt liten jordmängd skulle kunna ge upphov till att det tolerabla dagliga intaget av dioxin överskrids 
med 38 (vuxen) respektive 179 (barn) gånger. Även i ytliga massor i doppningsplatsens närområde, 
område B, förekommer dioxin i halter som kan innebära risk för hälsoeffekter. Inom övriga delar av 
verksamhetsområdet har halter över platsspecifikt riktvärde endast påträffats i enstaka punkter. 

Platsspecifika riktvärden för dioxin som avser skydda markmiljön i nivåer ovanför grundvattenytan 
överskrids kraftigt vid doppningsplatsen, område A och även i anslutning till denna, område B. Inom 
doppningsplatsen överskrider även halten klorfenoler riktvärden för miljö ner till grundvattenytan. För att 
området i framtiden ska kunna utnyttjas för rekreation bedömdes att det fanns ett behov av att sanera 
området. (referens 2).  

 

1.2.2. Sediment 
Sedimenten har delats in i två olika delområden i huvudstudien. Ett mindre område omfattande 250 m2 
vid strandkanten där de högsta halterna av dioxin uppmätts, område A, samt ett större område på 7 500 
m2 där halterna dioxin är något lägre (B), se Figur 2. Dioxin i område A förekommer i halter som kan 
medföra hälsorisker. Dioxin i område B förekommer i halter som kan medföra risker för miljön. I område 
A är föroreningsförekomsten avgränsad i yta och djup, i område B är föroreningsförekomsten inte fullt ut 
avgränsad.  

Även i abborre och kräftstjärt har förekomst av dioxin detekterats, men halten underskred EU:s 
gränsvärde för dioxin i livsmedel. 

Förekomst av dioxin i sediment och fördelning i plan och djup anges i Tabell 3. 

 Föroreningsfördelning i sediment (dioxin – ng TEQ/kg TS) inom två olika delområden i Brosjön 

Sedimentdjup (m) Dioxinmängd (ng/TEQ/kg TS) Markdjup Andel dioxin av total 
mängd (%) 

Område A (250 m2) 
0-0,05 0,010 31 

0,05-0,10 0,001 2 

Summa: 0,011 33 

Område B (7 500 m2) 
0-0,10 0,021 62 

0,10-0,20 0,002 5 

Summa:   67 

TOTALT   100 

   



 2015-01-27 

 

8(26) 

 

Figur 2. Föroreningsutbredning i sediment. Aktuell efterbehandling har utförts i område A, röd ring, där 
de högsta halterna dioxin uppmätts. 

 
Baserat på uppmätta dioxinhalter i grundvatten samt beräknat läckage från doppningsplatsen har bedömts 
att föroreningarna har sitt ursprung antingen från spån- och barkmaterial som återfinns i sjön, eller från 
dumpning av överbliven doppningsvätska. 

Fastläggning av dioxin sker till stor del på organiska partiklar, vilka sedimenterar och bildar 
bottensediment. Dioxin i ytliga sedimentlager innebär en risk för spridning till sedimentlevande 
organismer och därmed även vidare uppåt i näringskedjan. Spridning av dioxin från ytliga sediment kan 
också ske genom erosion, då särskilt i grunt vatten. 

Försök att uppskatta läckage har inte genomförts i huvudstudien, då genomförda undersökningar för en 
sådan uppskattning inte varit tillräckliga.  

Det platsspecifika riktvärde som togs fram i huvudstudien, styrs av exponeringsvägen ”direkt intag”. Av 
detta följer att den största risken utgörs av att människor som vistas i, eller i anslutning till sjön vid det 
aktuella området ofrivilligt får i sig sedimentpartiklar via oralt intag. Då Brosjön utgör en populär badsjö 
samt är en del av Stångåns sammanhängande kanotled, kan detta ske genom direkt intag då sediment rörs 
upp, exempelvis vid landstigning med båt, upptag av ankare, bad, etc. 

För att område vid Brosjön ska kunna användas som rekreations- och friluftsområde har det i huvudstudie 
(referens 2) bedömts att behov finns för sanering av sedimenten i område A. För område B och 
nedströms liggande område bedömdes att det fanns behov av kompletterande sedimentundersökning för 
avgränsning och reviderad riskbedömning.  

1.3. Val av efterbehandlingsåtgärd, åtgärdsmål och åtgärdskrav  
De övergripande åtgärdsmålen beskrivs i tabell 4. För efterbehandlingsåtgärden utgörs mätbara åtgärdsmål 
av platsspecifika riktvärden framtagna i huvudstudien(referens 2) se tabell 5. Utgångspunkten var att 
säkerställa att inga halter av dioxiner över platsspecifika riktvärden finns kvar i ytliga marklager och i 
sediment som kan ge upphov till direktexponering. Framtagna riktvärden förutsätter en oförändrad 
markanvändning, d.v.s. rekreation samt fortsättningsvis inget dricksvattenuttag. 

 

A 

B 
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 Övergripande åtgärdsmål 

Övergripande åtgärdsmål för fd Ydrefors träförädling 
1. Markområdet och Brosjön ska kunna användas för friluftsliv utan risk för människors hälsa 

2. Åtgärder som vidtas inom området inklusive transporter till och från fastigheten får inte leda till oacceptabel exponering för föroreningar 
(t.ex. krav på dammbindande åtgärder om risk för damning föreligger) för omkringboende eller personal i samband med entreprenadarbetet 

3. Återställning av ursprungliga marknivåer ska ske med rena ersättningsmassor av lämpligt jordmaterial 

 

Tabell 5. Mätbara åtgärdsmål   
Detaljerade mätbara åtgärdsmål för fd Ydrefors träförädling 
 
 

Mark (0-1 m)  Mark (1-3,5 m)  Mark (>3,5 m)  Sediment (0-0,1 m)  

Dioxiner 80 250 2 000 600 

Monoklorfenoler 0,5 0,5 5 - 

Diklorfenoler 0,5 0,5 5 - 

Triklorfenoler 0,5 0,5 5 - 

Tetraklorfenoler 0,5 0,5 5 - 

Pentaklorfenol 0,5 0,5 5 - 

 

Olika åtgärdsalternativ avseende markområdet samt sedimenten i Brosjön har riskvärderats av 
Länsstyrelsen i Östergötland och Ydre kommun. Inför riskvärderingen har Länsstyrelsen tagit in 
synpunkter från Kinda kommun och Vimmerby kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län, närboende samt 
Ydrefors samhällsförening. 

För åtgärd av markföroreningarna valdes mellan framförallt följande åtgärdsalternativ,  

• Åtgärdsalternativ 2 
Grävschakt i område A och B, Figur 1, eliminerar 97 % av dioxinförorening 
Schakt över grundvattenytan 
Kostnad ca 55 000 – 122 000 kr/gram dioxin  
Bedömdes vara tillräcklig för att uppfylla de övergripande åtgärdsmålen som innebär att invånare och 
besökare i Ydrefors t.ex. ska kunna vistas, tälta, ströva och gå ut med hunden inom det gamla 
sågverksområdet utan att behöva oroa sig att komma i kontakt med föroreningar. Bedömdes även 
tillgodose ett långsiktigt skydd av markmiljön och ett långsiktigt skydd mot spridning via grundvattnet 
nedströms då den primära föroreningskällan tas bort. 

• Åtgärdsalternativ 3 
Mer omfattande grävschakt, eliminerar 99 % av förorening 
Även schakt under grundvattenytan vilket medför tekniska krav på spontning mm. 
Kostnad ca 222 000 - 416 000 
Klarar de övergripande åtgärdsmålen som åtgärdsalternativ 2 men eliminerar större andel av 
markföroreningarna. 

Naturvårdsverket beviljade statliga bidrag för schaktsaneringen motsvarande bedömd budget för alternativ 
2 som innebar följande: 

- Förorenade massor med halter över platsspecifika riktvärden grävs ur, ned till 3,5 m inom 
doppningsplatsen (300 m2) samt på nivån 0-0,5 m inom doppningsplatsens närområde (900 m2). 
Totalt bedömdes det innebära urgrävning av 1 050 m3 förorenade massor från doppningsplatsen och 
450 m3 från närliggande område, vilka skulle omhändertas. Inför åtgärden utfördes i projekteringen en 
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ytlig provtagning för att avgränsa massor klassade som farligt avfall inom doppningsplatsen. Se bilaga 
6. 

För sedimenten i Brosjön förordades ett alternativ som innebär grävmuddring inom den mest förorenade 
delen, område A, av Brosjön (250 m2) där hälsoriktvärdet för dioxin överskrids. För övriga delar av 
Brosjön anslog länsstyrelsen bidrag för att fortsätta undersökningarna med att avgränsa 
föroreningsutbredningen inom Brosjöns sediment samt vidare utvärdering för en möjlig sanering. Genom 
uppdelningen kunde man tidigarelägga bidragsansökan för åtgärd av de mest akuta områdena innan 
samtliga områden var tillräckligt undersökta. Samtidigt kunde länsstyrelsen ge undersökningsbidrag till 
ytterligare undersökning av Brosjöns sediment samt sediment i vattendrag nedströms det förorenade 
objektet som kunde samordnas med åtgärden. 

Sedimentsaneringen innebar följande: 

- Förorenade sediment inom en yta på 250 m2 inom vilken uppmätta halter dioxin bedöms utgöra en 
hälsorisk, kommer att grävas ur ner till det platsspecifika riktvärdet 600 ng TEQ/kg TS. Huvudsakliga 
förorening bedöms finnas i översta 0,1 m men av tekniska skäl saneras översta 0,20 m inom området 
och bedömdes omfatta ca 50 m³ sediment. I upphandlingen gavs möjlighet att välja muddringsmetod 
genom grävmuddring med sluten skopa, sugmuddring eller frysmuddring. Upphandlad entreprenör 
valde grävmuddring.  

Genom åtgärderna bedömdes att den huvudsakliga föroreningsmängden, 97 % av markförorening och 33 
% av sedimentförorening avlägsnas (referens 2). Detta medför att risken för spridning av dioxiner till den 
närliggande Brosjön och nedströms minskar avsevärt.   

Åtgärdsmålen från bidragsansökan justerades på styrgruppsmöte 2, 2013-07-04. Tidigare föreslaget 
åtgärdsmål ” att växter och djur ska kunna etableras på platsen utan risk att påverkas av föroreningar” togs 
bort. Anledningen var att saneringsområdet för mark och sediment begränsats till områden med 
föroreningshalter över hälsobaserade riktvärden varvid områden där det lägre miljöbaserade riktvärdet 
överskrids i enstaka punkter i mark och sediment lämnats kvar. Åtgärdsmål att ”uppgrävda förorenade 
jordmassor och sediment ska klassas och omhändertas på det sätt som föreskrivs enligt förordat 
åtgärdsalternativ” har lagts in i som krav i miljöplanen tillsammans med övriga åtgärdskrav. 
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1.4. Kompletterande sedimentundersökning 
Genom bidrag från länsstyrelsen har i samband med saneringsåtgärden en kompletterande 
sedimentundersökning utförts i Brosjön och nedströms i Stångån och Bocksjön. Syftet var att avgränsa 
förekomsten av dioxin i sedimenten inom den delen av sjön som ej omfattades av åtgärden. Berörda 
kommuner Kinda kommun, Vimmerby kommun samt länsstyrelsen i Kalmars län har tagit del av 
provtagningsplanen och givits möjlighet att ge synpunkter innan undersökningen utfördes. 
Undersökningen redovisas i egen rapport, se bilaga 3.   

1.5. Organisation och planering av efterbehandlingen  
Ydre kommun ansökte 2011-10-12 om 7,7 M kr till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador vid fd 
Ydrefors Träförädling. Länsstyrelsen Östergötland beslutade i samråd med Naturvårdsverket att avvika 
från Ydre kommuns ansökan om åtgärdsmedel på 7,7 Mkr och istället ansöka om 5,5 M kr för 
avhjälpandeåtgärden 2011-11-02. Örjan Magnusson och Ulf Larsson på Naturvårdsverket besökte platsen 
2011-10-26.  

Naturvårdsverket beviljade Länsstyrelsen det sökta bidraget 2012-12-17. Länsstyrelsen Östergötland 
beviljade Ydre kommun 5,5 M kr 2013-02-11. Länsstyrelsens beslut var bl.a. förenat med villkoret att 
objektet ska vara åtgärdat senast 31 dec 2013.   

Ydre kommun handlade upp projektledare och projektör genom direktupphandling (förenklat förfarande 
där 3 konsulter tillfrågades) i maj. Hifab upphandlades som projektledare och Elander miljöteknik som 
projektör. Därefter bildades en styrgrupp med representant från beställare, finansiär, projektledare och 
projektör.  

Eftersom huvudstudien var relativt omfattande och tiden var knapp bestämdes att projektering med 
underlag till upphandlingshandlingar skulle utgå från huvudstudiens slutsatser utan ytterligare 
åtgärdsförberedande undersökningar. Styrgruppen bedömde dock att istället för föreslagen spontning i 
brant slänt skulle man kunna schakta ut slänten så att tillräcklig stabil släntlutning erhålls vilket även 
innebar tillgång på återfyllnadsmassor. Dessutom utfördes en ytlig provtagning av jord för att bättre 
avgränsa vilka massor som klassas som farligt avfall. Mängden massor som klassades som farligt avfall 
kunde därmed minskas betydligt vilket i sin tur medförde mindre avfallskostnader. 

Förfrågningsunderlag för entreprenadupphandlingen med bl.a. administrativa föreskrifter, 
mängdförteckning och miljö/arbetsmiljöplan kunde läggas ut på www.e-avrop.com i juli. 
Förfrågningsunderlag för miljökonsultarbetet och sedimentundersökningen gick ut på samma ställe i 
augusti.  

En styrgrupp bestående av representant från beställaren Ydre kommun, finansiär länsstyrelsen och 
beställarens projektledare och projektör hade sitt första möte 10 juni. Förfrågningsunderlag för 
upphandling av entreprenör utlystes i juli och för miljökontrollant i augusti. Upphandlingen blev klar i 
mitten av september. Fyra styrgruppsmöten har hållits. 

Startmöte med samtliga aktörer hölls 2013-09-24 där projektet inklusive de reviderade 
projekteringshandlingarna gicks igenom. 

Efter startmötet gjordes platsbesök och därefter hölls ett informationsmöte till allmänheten i Ydrefors. 
Mötet var välbesökt med ca 25 deltagare som var intresserade och ställde bra och relevanta frågor. 
Entreprenören fick direktkontakt med ortsborna vilket var viktig för snabb hantering av frågor som 
berörde boende, vattenhantering och bra relation med grannfastigheter som berördes mer konkret av 
projektet.   
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Entreprenören påbörjade etableringen veckan efter. Entreprenören samordnade med miljökontrollanten 
när entreprenaden hade behov av miljökontrollant enligt miljöplanen. 

Projektledaren kallade till och höll i byggmöten ungefär var 14:e dag under entreprenaden. Däremellan 
togs frågor och avvikelser upp genom telefonkontakt med entreprenör respektive miljökontrollant. 
Projektör deltog vid behov på byggmöten. 

Kommunens representant hade ansvar för kontakt med fastighetsägare, myndigheten (Ydre miljö och 
hälsoskyddsnämnd) och allmänheten. Kommunen representant deltog på samtliga byggmöten.  

Finansiärens representant deltog vid de flesta byggmötena. 

Organisationen med berörd personal beskrivs i Tabell 6. 

Organisationen har fungerat bra och kommunikationen med allmänheten har fungerat utan klagomål. 

Tidspressen har dock medfört att underlaget till projekteringshandlingarna inte varit tillräcklig för en 
optimal entreprenad vilket inneburit att bl.a. massor har fått överklassats vilket i sin tur medförde dyrare 
entreprenad. Även kommunikation och samarbete mellan entreprenaden och miljökontrollen påverkades 
av tidspressen där miljökontrollanten t.ex. inte hann styra uppschaktning av förmodat rena massor varför 
provtagningen blev mer komplicerad än nödvändigt. Projektgruppen vill betona att tidspress vid såväl 
projektering som vid entreprenadarbetet medför risk för fel beslut och onödiga kostnader. 

Både entreprenör och miljökontrollant nämnde att de saknade byggledare som var på plats dagligen för att 
diskutera t.ex. logistik eller ta bra och snabba beslut när problem uppstår. En sådan person ska kunna 
upphandlingsjuridik, bygg-anläggningsteknik och kontrollkrav.  
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Tabell 6 Organisation vid sanering av fd Ydrefors Träförädling 
   

Projektorganisation Sanering fd Ydrefors Träförädling 
Styrgrupp   

Göran Kugelberg Beställarombud Ydre kommun 

Ebba Wadstein Projektledare Hifab /Structor miljö öst 

Pär Elander projektör Elander Miljöteknik AB 

Weronica Andersson projektör/besiktning Hifab AB 

Sara Jonsson van der Heijden Finansiär Länsstyrelsen Östergötland 

Entreprenör   

Jonny Bergman Ombud RGS90 

Helena Nord Projektledare RGS90 

Nicklas Svensson Platsansvarig och 
arbetsmiljösamordnare 

RGS 90 

Miljökontrollant   

Per Axelsson Uppdragsledare ÅF Infrastucture AB 

Håkan Jönsson Miljökontrollant ÅF Infrastructure AB 

Emma Klashed Miljökontrollant sediment ÅF Infrastructure AB 
   

 

1.6.  Möten 
Styrgruppsmöte har hållits 2013-06-10, 2013-07-04, 2013-09-09 och 2014-06-11.  

Startmöte hölls 2013-09-24. Byggmöte på platsen har hållits 2013-10-14, 2013-10-24, 2013-11-05, 2013-
11-26 och 2014-03-31. I samband med byggmöte 4, 2013-11-26 gjordes ett studiebesök på RGS90 i 
Norrköping där man bl.a. berättade om hur behandling av dioxinförorenad jord med kemisk oxidation 
skulle hanteras. 

1.7. Tillsyn, anmälningar och tillstånd  
Saneringsanmälan och anmälan enligt vattenverksamhet togs fram av Hifabs projektledning.  För mindre 
muddringsverksamhet i vatten, dvs om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår 
till högst 500 kvadratmeter, gäller endast anmälningsplikt. 

Då Ydres kommuns representant i projektet i vanliga fall är miljö-och hälsoskyddsinspektör på 
kommunens miljö och hälsoskyddskontor har kommunchef Per Fransson hanterat ärendet från 
myndighetssynpunkt. Myndigheten med Per Fransson och Sven Ingvar Karlsson gjorde platsbesök under 
entreprenaden och var nöjda med hur arbetet utfördes. Se bilaga 4.  
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2. Genomförande av efterbehandlingsåtgärden 
(entreprenaden)  

2.1. Allmänbeskrivning av ingående arbeten 
Efterbehandlingsåtgärden omfattade schaktsanering av förorenade massor i anslutning till den tidigare 
doppningsplatsen och muddring av strandnära förorenade sediment i Brosjön. Samtliga moment beskrivs i 
miljökontrollrapport i bilaga 2. Ingående moment var: 

1. Etablering genom stängsling, röjning, trädfällning och stubbrytning, anläggande av transportvägar, 
damm för muddermassor, hjultvätt, avgränsning av ren och förorenad yta mm. 

2. Rivning av asfalt och betongfundament inom saneringsområdet 
3. Urgrävning och mellanlagring av rena jordmassor 
4. Urgrävning av förorenad jord varav en delvolym ska mellanlagras i avvaktan på beställarens 

provtagning 
5. Borttransport av slutligt omhändertagande av förorenade jordmassor på godkänd 

mottagningsanläggning för avfall. En delmängd utgör farligt avfall med hänsyn till innehållet av 
dioxiner. 

6. Återfyllning efter urgrävning med mellanlagrade rena massor 
7. Muddring av förorenade sediment 
8. Borttransport och slutligt omhändertagande av förorenade sediment som icke-farligt avfall på 

godkänd mottagningsanläggning. 
9. Återställning av området. 

Entreprenadarbetet utfördes enligt beskrivna uppgifter i mängdförteckning, schaktplan, miljöplan och 
arbetsmiljöplan. Schaktplanen redovisas i Figur 3 och Figur 4. Arbetet beskrivs mer noggrant i 
miljökontrollrapporten, se bilaga 2.  

Figur 3. Schaktplan, rev A . 
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Figur 4. Normalsektioner till schaktplan 

 

Etableringen medförde att betydligt fler träd än beräknat behövde fällas, framförallt för anläggande av 
mellanlagringsytor av förmodat rena återställningsmassor, vattenreningsanläggning och transportvägar. 
För att få bort förorenad sand från trädstubbar med rötter som vuxit på saneringsområdet skakades dessa 
noggrant i flera omgångar med grävmaskin tills det bedömdes att all lös sand fåtts bort. Miljökontrollant 
tog ut representativt prov från rötterna för dioxinanalys. Dioxinhalten var låg vilket innebar att stubbarna 
kunde hanteras som rena stubbar.  

Hela området var instängslat. Själva området som schaktsanerades var inhägnat och där fick endast 
arbetsfordon och saneringspersonal vistas. Efter vistelse på saneringsplatsen måste klädombyte ske innan 
rena ytor beträddes. Lastning utfördes av arbetsfordon från förorenat område till rena ytor.  

Anläggning för hjultvätt byggdes i första skedet i gropar med presenning som vattenfylldes. Då dessa inte 
var tillräckligt hållbara byttes det ut mot en anläggning med galler, liknande färist, som fungerade utmärkt. 

Mängden betongfundament var något mer än projekterat då fundamenten delvis var större än beräknat. 

Förmodade rena massor som grävdes ut ur slänten och som planerats att användas som 
återställningsmassor mellanlagrades ovanför slänten. Massorna lades i stora limpor som provtogs av 
miljökontrollant. Dioxinhalten i delar av massorna överskred platsspecifikt riktvärde för att kunna 
användas som ytliga återställningsmassor. De kunde dock få användas på djupare nivåer enligt 
miljöplanen. 

Uppgrävda massor lastades i möjligaste mån direkt på lastbil för transport till behandlingsanläggning i 
Jönköping. För massor där klassningen mellan icke farligt avfall och farligt avfall var osäker, 
mellanlagrades dessa på angivna betongplattor eller på tät presenning i avvaktan på analyssvar.  Analyssvar 
på sådana massor visade att allt klassades som icke farligt avfall.  

Massor som förklassats som farligt avfall levererades till RGS90 i Norrköping för behandling genom 
kemisk oxidation. RGS90 delade upp massorna i 5 högar som provtogs. Endast en hög hade dioxinhalter 
över haltgräns för farligt avfall på 15 000 ng TEQ/kg TS.  Efter behandling av samtliga högar uppvisade 
samtliga högar halter under haltgräns för farligt avfall. Projektgruppen utförde ett studiebesök på RGS90 
efter byggmöte 4. 
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Sedimenten togs upp genom grävmuddring med sluten grävskopa innanför skyddsskärmar. Entreprenören 
upplevde att det var svårt att loda sedimenten pga lösa sediment. Skyddsskärmarna bestod av så kallade 
siltgardiner med flytkroppar i ytan och som förankrades i kättingar mot sjöbotten.  Skyddsskärmarna stod 
kvar tills grumling innanför skärmarna sedimenterat, ca 3 veckor efter avslutad mudderåtgärd. 

Sedimenten lades i tät avvattningsanläggning som anlagts på platsen. Försök gjordes för att rena vattnet i 
mobil reningsanläggning från anläggningen men resultaten var otillfredsställande. Entreprenören beslöt 
därför att transportera sedimenten till RGS90 anläggning i Norrköping där avvattningen bedömdes kunna 
utföras enklare. Transporten medförde problem med lossning pga. att sedimenten skakats samman under 
transporten och fastnat mot lastbilsflaket och därför fick skottas av flaket. Första lossningen tog flera 
timmar. 

Återställning utfördes direkt efter färdig schaktsanering enligt projektörens återställningsplan. Endast 
godkända massor från platsen användes till återställning. 

Mängder som levererats från saneringsplatsen är sammanställda i tabell 7. 

Förkontrollbesiktning av platsen utfördes av projektör och beställare i december. 

 

Tabell 7 Sammanställning av mängder massor och annat material som levererats från saneringsplatsen. 
Avfallstyp Mängd (ton) Mottagningsanläggning 
Icke farligt avfall, jord 4 427,26 Miljöhantering i Jönköping 
Farligt avfall, jord 488,08 RGS 90 Norrköping 
Icke farligt avfall, sediment 170,72 RGS 90 Norrköping 
Asfalt 42,06 Miljöhantering i Jönköping 
Betong 7,4 Miljöhantering i Jönköping 
Ved Uppgift saknas Ahlströms skogsavverkning 
Stubbar 888 st Tingsholmen maskinschakt 
Vatten från avvattning av sediment 13,6 JRAB, Jönköping 

 

2.2. Arbetsplatsorganisationen  
På arbetsplatsen fanns platsansvarig Nicklas Svensson som också var arbetsmiljösamordnare. Samtliga 
som arbetade eller besökte platsen skrevs in i en liggare och fick information om platsregler. t.ex. att man 
inte fick förflytta sig från förorenat område till rent område utan klädombyte.  

Platsansvarig samordnade kontakten med miljökontrollanten. En miljökontrollant var på platsen större 
delen av schaktsaneringen och vid ytvattenkontroll vid sedimentsaneringen var det två miljökontrollanter.   

Entreprenörens projektledare och miljökontrollant höll kontinuerligt kontakt med projektledaren vid 
problem och avvikelser från projekteringshandlingarna.  

Beslut och avvikelser togs upp och noterades på byggmötena. 

 

2.3.  Säkerhet och arbetsmiljö under efterbehandlingen  
Inför upphandlingen togs en arbetsmiljöplan fram med projektör Pär Elander som 
byggarbetsmiljösamordnare för projektering och planering, Bas-P. I arbetsmiljöplanen ingick 
arbetsmiljöorganisationen, regler för verksamheten på platsen, risköversikt, riskbedömning samt 
avhjälpande av åtgärder.  



 2015-01-27 

 

17(26) 

Innan arbetena påbörjades lämnade upphandlad entreprenör en detaljerad kvalitetsplan inklusive plan för 
egenkontroll samt detaljerad miljöplan och arbetsmiljöplan. Reviderad arbetsmiljöplanen upprättades 
2013-10-03 och godkändes av beställaren.  Entreprenörens byggarbetsmiljösamordnare, Bas-U, var 
platsansvarig Nicklas Svensson. Arbetsmiljöronder utfördes kontinuerligt av Bas-U enligt daterad 
checklista.  

2.4. Föroreningssituationen efter efterbehandlingsåtgärden  
2.4.1. Marksanering 

 Efterbehandlingsåtgärden medförde bortschaktning av 4400 ton massor som klassades som icke farligt 
avfall (IFA-massor) samt 490 ton massor som klassades som farligt avfall (FA-massor). Utöver jordmassor 
uppkom 42 ton asfalt, 7 ton betong samt ved och stubbar, se rapport från miljökontroll i bilaga 2. 
Mängden bortförda massor blev större än förväntat främst pga. tekniska problem att hålla släntlutningar 
mm.  

Genom saneringen beräknas att minst ca 97 % av markföroreningen tagits bort (referens 2). Då massorna 
var förklassade har mycket få av de dyra dioxinanalyserna provtagits i bortförda massor varför det inte går 
att bättre beräkna mängden dioxin som tagits bort. Analysresultat från samlingsprover av massor klassade 
som farligt avfall indikerar att de tidigare mycket höga halterna vid doppningsplatsen var mycket lokala. 

Samtliga schaktbottenprover och prover i schaktväggar visade på halter under upprättade åtgärdsmål.  

Till återfyllning användes förmodade rena massor som behövde schaktas för att kunna hålla en stabil slänt 
med tillräcklig flack släntlutning. Massorna provtogs innan återfyllnad. Dioxinhalterna i 
återfyllnadsmassorna var i några fall över åtgärdsmålet för att läggas ytligt, < 1 m under markytan. Dessa 
massor lades därför på djupare nivåer. 

Genom efterbehandlingsåtgärden har jordmassor med halter som överskrider det platsspecifika 
hälsoriskbaserade riktvärdet tagits bort och omhändertagits, vilket innebär att människor och djur kan 
vistas inom doppningsområdet utan hälsorisk.   

Utanför saneringsområdet har det påträffats enstaka halter över det platsspecifika riktvärdet för massor 
ned till 1 m under markytan, dvs 80 ng TEQ/kg TS  men under  det platsspecifika riktvärdet för 1-3 m 
under markytan, 250 ng TEQ/kg TS.  Det platsspecifika riktvärdet för 1 m är baserat på att vuxna och 
barn exponeras av förorening ca 80 dgn/år. Det platsspecifika riktvärdet för 1-3 m är miljöbaserat och 
utgår från skydd av växtätare (herbivorer) vid intag av dioxin i jord och föda.  

Kvarvarande restförorening innebär att massor med halter över platsspecifikt riktvärde förekommer vilket 
innebär att området inte är lämpligt för markanvändning som innebär större exponering av 
föroreningarna, t.ex. bostäder. 

Marksaneringen bedöms som åtgärdad enligt uppställda åtgärdsmål för markanvändning friluftsområde. 

2.4.2. Sedimentsanering 
Sedimentsaneringen har medfört att 170 ton sediment har tagits upp från saneringsområdet och levererats 
till RGS90 i Norrköping för omhändertagande. Utöver massorna har 13600 kg vatten från avvattning av 
sedimenten levererats till JRAB. Genom saneringen beräknas att minst 33 % av dioxinföroreningen i 
sedimenten har tagits bort (referens 2). Då massorna var förklassade har mycket få av de dyra 
dioxinanalyserna provtagits i bortförda massor varför det inte går att bättre beräkna mängden dioxin som 
tagits bort. 

Analysresultat med avseende på dioxin i samlingsprov på bottensediment ca sju veckor efter saneringen 
visade på halter under åtgärdsmålet, dvs under det hälsoriskbaserade riktvärdet på 600 ng TEQ/kg TS. 
Den kompletterande sedimentundersökningen (ÅF 2014) stöder avgränsningen av sediment med halter 
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över hälsosriskbaserade riktvärden. I kontrollprovtagningen av ytliga sediment i november 2014 
påträffades halter strax över det hälsoriskbaserade riktvärdet på 600 ng TEQ/kg TS. I det ytliga 
samlingsprovet uppmättes en dioxinhalt på 680 ng TEQ/kg TS.  Dioxinhalten i strandnära sediment har 
reducerats från 4800 ng TEQ/kg TS till 680 ng TEQ/kg TS men i strikt mening är inte åtgärdsmålet 
uppnått för de strandnära sedimenten.  

Avvattning av upptagna sediment på platsen avbröts i slutet av november då den inte fungerade 
tillfredsställandet och fraktades istället till RGS 90 anläggning i Norrköping för avvattning. 

Tidigare undersökning har visat att det finns restförorening i Brosjöns sediment som innehåller halter över 
platsspecifikt miljöbaserat riktvärdet på 22 g TEQ/kg TS. I den kompletterande sedimentundersökningen 
har det också noterats några dioxinhalter över miljöbaserade riktvärdet. Vid studie av 
kongensammansättningen, dvs den uppmätta dioxinens fingeravtryck, antyds att det kan finnas flera 
dioxinkällor varav en bedöms som förbränningsrelaterad. Kongensammansättningen i de provpunkter 
med halter över miljöbaserat riktvärde indikerar att föroreningen är förbränningsrelaterad och troligen inte 
härrör från Ydrefors Träförädling. Restföroreningarna kan medföra att det fortfarande finns viss risk för 
lokal påverkan på det akvatiska ekosystemet. Vilken del av ekosystemet (mikroorganismer, bottendjur, 
fiskar, växter) som kan påverkas går ej att avgöra. Växter och djur som etablerar sig i området bör dock 
inte påverkas i alltför stor omfattning av dioxinet. 

2.5. Miljökontroll   
Miljökontroll av efterbehandlingsåtgärden utfördes av ÅF och beskrivs i bilaga 2.  Omgivningskontrollen 
av grundvatten före och efter entreprenaden utfördes av Hifab/Structor och beskrivs i bilaga 6. 
Miljökontrollen bestod bl.a. av  

• Provtagning av ytvatten med avseende på turbiditet, TOC och suspenderat material före, under 
och efter sedimentåtgärd utanför sedimentskärm 

• Provtagning av tudbiditet, susp och dioxiner innanför sedimentskärm innan nedmontering 
• Provtagning av vatten från sedimentavvattning. 
• Provtagning av bottenschakt 
• Provtagning av uppgrävda massor med oklar klassning 
• Provtagning av återfyllnadsmassor 
• Provtagning av stubbar från sanering  

Miljökontrollanten skrev veckodagbok och hade kontinuerligt kontakt med projektledaren. 

Förmodade rena massor som schaktades för att få en tillräckligt stabil och flack slänt och som skulle 
användas för återfyllning visade delvis halter över platsspecifikt riktvärde för 0-1 m under markytan. De 
kunde dock återfyllas på djupare nivå. 

Klassningen av jordmassor hade till stor del bedömts utifrån huvudstudie och kompletterad ytlig 
provtagning. Vissa massor med osäker klassning provtogs och samtliga prover visade på icke farligt avfall. 
Behandlingsföretaget provtog 5 högar av massor förklassade som farligt avfall men endast en av högarna 
visade halter över icke farligt avfall. Omgivningskontroll av grundvatten före och efter entreprenaden 
indikerar ingen föroreningsspridning till grundvatten. Samtliga schaktbottenprover klarade åtgärdsmålen. 

Sedimentsaneringen bedömdes inte ha medfört någon grumling av ytvatten utanför sedimentskärmen. 
Halten dioxin i ytvatten före och under åtgärden var under analysens detektionsgräns. Sedimentskärmen 
monterades ned efter ca 4 veckor då analysresultat innanför skärmen var under detektionsgräns, halten 
suspenderat material var låg 12 mg/l och grumligheten var låg, 8 FNU.   
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Vid provtagning av bottensediment en månad efter åtgärd underskred dioxinhalterna det platsspecifika 
hälsoriktvärdet, 230 ng/kg TS (0-20 cm) och 90 ng/kg TS (20-30 cm). De ca 20 cm övre sedimenten 
bestod av återsedimenterat finmaterial. Miljökontrollanten rekommenderade därför ytterligare 
kontrollprovtagning efter ca 1 år. 

Efterkontroll utfördes av ÅF i november 2014 (bilaga 8). Dioxinhalterna i övre lösa sediment 0-20 cm var 
då något högre än halterna i januari 2014, 680 ng/kg TS, dvs över det hälsobaserade riktvärdet  på 600 
ng/kg TS. Halterna i de djupare sedimenten var lägre, 49 ng/kg TS.  

2.5.1. Slutsats miljökontroll 
 

Efterbehandlingsåtgärden på Ydrefors Träförädling har utförts enligt de krav som ställts av 
Naturvårdsverket och länsstyrelsen för bidragsfinansiering. 

Efterbehandlingens omfattning har utgått från att området ska kunna användas som friluftsområde utan 
risk för människors hälsa. Kvarvarande restföroreningar på de delar av området som inte sanerats innebär 
att området inte är lämpligt för annan markanvändning, som t.ex. bostadsbebyggelse eller odlingar.  

Sedimentsaneringen har medfört att de värst dioxinförorenade sedimenten åtgärdats. Viss 
återsedimentering har skett och vid en av två kontrollprovtagningarna har resthalter strax över det 
hälsobaserade platsspecifika riktvärdet analyserats. Uppmätta halter är inte alarmerande men innebär att 
fortsatt kontroll behövs för att kunna säkerställa åtgärdsmålet så att vuxna och barn kan bada på sanerat 
område i Brosjön utan risk för sin hälsa. Restföroreningar med halter över det miljöbaserade platsspecifika 
riktvärdet medför att det fortfarande finns viss risk för lokal påverkan på det akvatiska ekosystemet. 
Växter och djur som etablerar sig i området bör dock inte påverkas i alltför stor omfattning av dioxinet.   

Efterbehandling av markområde har uppnått uppsatta åtgärdskrav vilket innebär att vuxna och barn kan 
vistas på området utan risk för ohälsosam exponering av dioxinföroreningar. 

2.6. Kommunikation och informationsinsatser  
Länsstyrelsen och Ydre kommun har tillsammans med berörda konsulter haft informationsmöte till 
berörda närboende i Ydrefors dels i samband med förundersökningar och huvudstudiearbete 2006 och 
2011 samt 2013 strax innan saneringen påbörjades. Det har också informerats om projektet i flera utskick 
till boende, samhällsförening och grannkommuner i samband med provtagningar och rapporter. 
Kommunen och länsstyrelsen har haft kontinuerlig dialog med fastighetsägare och grannfastigheter som 
var direkt berörda. Projektet har följts av lokala medier med ett flertal artiklar i Östgöta Correspondenten, 
Kindaposten och Smålandstidningen, se några exempel på artiklar i bilaga 7. Även lokal radio och TV har 
haft inslag från projektet. 

Kommunens representant ansvarade för att fastighetsägare kontinuerligt hölls underrättade under själva 
efterbehandlingsarbetet.  

Vid uppstartsmötet diskuterades information. Ansvarig för informationen var kommunens representant 
och projektledare.  

Efter startmötet för projektet hölls ett informationsmöte på kvällen i Brosjögården i Ydrefors. 
Kommunens representant hade bjudit in närboende genom Samhällsförening Ydrefors samt genom direkt 
kontakt med närboende som var särskilt berörda. Det kom ca 25 intresserade Ydreforsbor på mötet. 
Stämningen var god och Ydreforsborna var positiva. På mötet fick deltagarna information om hur arbetet 
planerades att utföras och hur de skulle kunna påverkas genom t.ex. lastbilstrafik, stängsling av området 
samt vilka regler som gäller för besökare. De fick också möjlighet att ställa frågor där t.ex. frågan om vilka 
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moment som var mest kritiska för resultatet togs upp. Samtliga aktörer i projektet medverkade vilket 
upplevdes som positivt av Ydreforsborna. 

Både entreprenör, miljökonsult och beställare anser att kontakten fungerat bra och inga klagomål har 
förekommit. God social kompetens hos inblandade parter har varit en viktig framgångsfaktor. 

Ett allmänt slutligt informationsmöte genomfördes augusti 2014. Boende i Ydrefors, samt representanter 
från Ydre kommun, Kinda kommun, Structor Öst och Länsstyrelsen deltog. 

 

2.7. Sammanfattning och utvärdering av erfarenheter  
Vid sista byggmötet lades stor vikt vid utvärdering av projektet från samtliga aktörer. Synpunkterna 
protokollfördes, se bilaga 4. Här nedan anges synpunkter som diskuterats på byggmöten och 
styrgruppsmöten. 

2.7.1. Entreprenörens synpunkter 
Projektet har varit tidspressat vilket medför stress på bekostnad av detaljplanering. 

Sent ändrade projekteringshandlingar vid startmötet medför stress och risk för felbeslut. 

Avvattning och vattenrening på platsen var ett felbeslut, Lättare att åtgärda det externt. 

Lodning av sediment svårt pga lösa sediment. Avvägning av sedimentytan borde ha utförts för att kunna 
schakta endast de förorenade sedimenten. 

En byggledare som dagligen besöker platsen hade troligen kunnat lösa logistikproblemen som medförde 
att mer massor behövde schaktas bort pga rasproblematiken. 

Grävmuddring är inte bästa lösningen för sanering av sediment. Det innebär stor risk för 
återsedimentering och därmed risk för att inte klara åtgärdskraven. Sugmuddring eller frysmuddring hade 
troligen varit mer optimalt. 

Siltskärmen fungerade perfekt. Den var väl förankrad av duktig personal på SSE (Svensk sjöentreprenad). 

2.7.2. Miljökontrollantens synpunkter 
Schakt av fömodat rena massor för släntstabilitet lades i för stora provhögar utan kontakt/avstämning 
med miljökontrollant vilket medförde problem för att få en representativ provtagning. 

Åtgärdsförberedande arbete och projektering mycket viktig för att lyckas med åtgärden både tekniskt och 
ekonomiskt.  

Projektet utfördes mkt snabbt och det blev i flera fall svårt att som miljökontrollant hinna med att 
kontrollera innan åtgärden utförts. 

Grävmuddring inte optimal saneringsåtgärd. Hög risk för återsedimentering. 

Sedimentering efter sedimentåtgärd innanför siltskärm tog längre tid än beräknat. Återsedimentering 
uppstår efter grävmuddring. Svårt att ta representativa renhetsprover på bottensediment när översta 20 cm 
består av återsedimenterade lösa finpartiklar. 

Första hjultvätten höll inte måttet men hjultvätt nr 2 med stålkar om ca 0,5 m djup, 0,8 m bredd och en 4-
5 m lång färist fungerade perfekt. 
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2.7.3. Beställarens och projektörens synpunkter 
Beställaren Ydre kommun och finansiär länsstyrelsen i Östergötland bedömer att projektet i stort fungerat 
bra där slutresultatet nått åtgärdsmål. 

Kommunens var nöjd vid tillsynsbesök. 

Tidsplanen har hållits med god marginal.  

De stora avvikelserna i verkliga mängder avfall hade troligen kunnat undvikas eller minskats med 
projektering från bättre och mer åtgärdsanpassat undersökningsunderlag och med mindre tidspress. 

Projektering utfördes utifrån huvudstudierapport. I huvudstudien förslogs spontning i djupare markschakt 
som ersattes av utökad schaktning i slänt för minskad släntlutning. Detta medförde också att interna 
återställningsmassor kunde användas vilket medförde minskade kostnader. En mindre ytlig 
markundersökning utfördes dock för att avgränsa mängder farligt avfall. Utan den hade kostnaden för 
projektet blivit knappt 1 M kr dyrare men medförde också att projekteringshandlingarna ändrades i sent 
skede, efter upphandling.  

Projektören ifrågasätter de stora mängdavvikelserna gällande avfall och entreprenörens tillvägagångssätt 
vid schaktning i slänt. 

2.7.4. Sammantagna slutsatser  
Åtgärden har utförts planenligt på utsatt tid och uppsatta åtgärdsmål har uppnåtts för marksaneringen. 
Sedimentsaneringen innebär att de värst förorenade sedimenten har åtgärdats men återsedimentering av 
finpartiklar har medfört att översta sedimentlagret har i en av två kontrollprovtagningar haft halter något 
över åtgärdsmål.  

Kostnaden för projektet blev ca 1 M kr dyrare än beräknad budget framförallt pga större mängder 
avfallsmassor.  

Orsaken till att verkliga mängder avfallsmassor blev mer än projekterat beror på flera faktorer. 
Projektgruppen vill betona att det för en bra masshantering och optimal sortering av massor är det viktigt 
med åtgärdsförberedande undersökningar och ett bra underlag för att få fram bra och tillförlitliga 
projekteringshandlingar. Tidspress vid såväl projektering som vid entreprenadarbetet medför risk för fel 
beslut och onödiga kostnader. 

Organisationen har fungerat bra och kommunikationen med allmänheten har fungerat utan klagomål. 

Efterbehandlingsåtgärden på Ydrefors fd Träförädling har utförts enligt de krav som ställts av 
Naturvårdsverket/länsstyrelse för bidragsfinansiering. 

3. Ekonomi  

3.1. Finansiering  
Efterbehandlingsåtgärden finansieras av statliga medel med Ydre kommun som huvudman. 
Naturvårdsverket med länsstyrelsen i Östergötland som finansiär. 

Ydre kommun beviljades 5,5 M kr för åtgärden i 2013-02-11. På grund av att utökade mängder massor 
behövdes schaktas bort beviljade Naturvårdsverket ytterligare 1 M kr under december 2013 till projektet. 
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3.2. Kostnader för efterbehandlingsprojektet  
Totala kostnaden för efterbehandlingsprojektet på Ydrefors fd Träförädling beräknas uppgå till ca 6,5 M 
kr efter att uppföljande efterkontroll utförts, se tabell 8. I tabell 8 redovisas även kostnaden för 
sedimentundersökningen som länsstyrelsen finansierat med annat anslag. 

Tabell 8 Upparbetade kostnader för efterbehandlingsprojektet 

Ydrefors sanering, 2014-07-31    

      Tot. budget 
Budget  

upphandling  
Budget ny 

projektering 

  
 Total kostnad 
2014-07-31 

Statliga bidrag  5 500 000     
Projektledning Hifab inkl. 
sediment  220 000  220 000 395 348 

Tillägg + Extra undersökning 
Hifab     190 000 240 000 

Projektering Elander   200 000  227 000 263 156 

Entreprenad RGS90    4 336 023  2 983 805 5 053 599 
Ydre kommun Oljesanering 
mm     8 445 

ÅF miljökontroll   499 895*  499895* 545 370** 

Tillägg statliga bidrag dec 2013 1 000 000     

Totalt     6 500 000 5 255 718  3 946 700 6 505918 

Sediment ÅF       170 400 

Sediment Hifab      35 625 

Totalt sediment   400 000    206 025 
*I denna kostnad ingår sedimentundersökning 
**Inklusive uppföljande sedimentprovtagning i nov 2014enligt fastpris ÅF 

 

3.3. Kostnader för huvudmannen  
Huvudman för efterbehandlingsprojektet har varit Ydre kommun med Göran Kugelberg som 
beställarombud. Huvudmannens egenkostnad har bestått av det arbete som Göran Kugelberg utfört. 
Göran har med hjälp av beställarens projektledare och projektör deltagit i samtliga moment. Som 
beställarombud har Göran haft särskilt ansvar för information till markägare och berörda fastighetsägare, 
medverkat på samtliga möten, attesterat fakturor och varit kommunens representant för upphandlad 
entreprenör och konsulter. Görans arbete under perioden 2013-01-01 till 2014-08-06 har omfattat minst 
100 timmar. 

 

3.4. Ekonomisk slutredovisning - sammanställning och slutsatser  
Ekonomisk slutredovisning redovisas i bilaga 7.  

Entreprenören överskred budgeterade kostnader enligt upphandling med ca 1 M kr. Med reviderade 
projekteringshandlingar där mindre mängd massor förklassificerades som farligt avfall bedömdes 
totalkostnaden till ca 1 M kr lägre totalkostnad än vid anmälan. Det innebar att entreprenadkostnaden blev 
ca 2 M kr högre än beräknat. Orsaken till kostnadsökningen var främst ökade mängder icke farligt avfall 
av såväl schaktmassor som sediment. Ökningen berodde på at sandmassorna inte kunde schaktas i den 
släntlutning som projekterats och problem med att hitta optimal logistik för grävarbetet. Även antalet 
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avverkade träd ökade markant genom att större etableringsytor användes vilket medförde ökade 
kostnader. 

För miljökontrollen inklusive sedimentundersökningen ökade kostnaderna främst pga av utökad tid för 
miljökontrollen och extra kontrollarbete av entreprenörens masshantering. Extra sedimentkontroll 
kommer också att utföras under hösten 2014 av ÅF. Den kostnaden har ÅF lämnat fast-pris på. 

Kompletterande markundersökning och därefter revidering av projekteringshandlingarna ökade 
kostnaderna för projektering och projektledning. Det innebar i sin tur att mängden massor som klassades 
som farligt avfall kunde minskas vilket beräknades medföra ca 1 M kr i minskade kostnader. I slutändan 
har projektledningsarbetet och projekteringsarbetet medfört ökad tidsomfattning pga kontroll av 
schaktplaner och förhandlingar om kostnader med entreprenör och miljökontrollant.  

4. Beskrivning av uppföljning och annat efterarbete  

4.1. Beskrivning av åtgärdsmål  
Åtgärdsmål beskrivs i kap 1.4. 

4.2. Beskrivning av måluppfyllelse - resultat och diskussion  
Efterbehandlingen har utförts planenligt på utsatt tid och uppsatta åtgärdsmål har uppnåtts för markdelen. 
För de strandnära sedimenten ligger uppmätta dioxinhalter något över uppsatt åtgärdsmål.  

Genom åtgärden kan invånare och besökare i Ydrefors vistas, tälta, ströva och gå ut med hunden inom det 
gamla sågverksområdet utan att behöva oroa sig att komma i kontakt med föroreningar. Åtgärden 
tillgodoser även ett långsiktigt skydd av markmiljön och ett långsiktigt skydd mot spridning via 
grundvattnet nedströms då den primära föroreningskällan tas bort.  

Resultat från miljökontroll och omgivningsprovtagningar redovisas i bilaga 2 och bilaga 6 och har 
diskuterats och sammanfattats i kapitel 2.5.  Schaktarbetet i mark och vatten har utförts med högt ställda 
säkerhetsåtgärder och miljökontroll och har inte bedömts medfört någon märkbar negativ miljöpåverkan. 

Åtgärderna har utvärderats av berörda partner i kapitel 2.7. 

4.3. Uppgifter till EBH-stödet  
Alla offentliga handlingar, t.ex. riskbedömning, ansvarsutredning och saneringsanmälan har förts in i 
EBH-stödet. Efterbehandlingsåtgärden har beskrivits övergripande men resultatet kommer att föras in i 
EBH-stödet i samband med att slutrapport redovisats till Naturvårdsverket.  

4.4. Administrativa åtgärder, restriktioner etc.  
Det gamla sågverksområdet på fd Ydrefors träförädling har åtgärdats för befintlig markanvändning dvs för 
rekreation och friluftsliv. Vid förändrad markanvändning, exempelvis bostadsbebyggelse krävs förnyad 
undersökning och riskbedömning av området.   

4.5. Kommunikation och informationsinsatser  
Efterbehandlingsarbetet på Hällefors 1:40 och Hällefors 1:19 har kontinuerligt kommunicerats med 
allmänheten och berörda fastighetsägare, se kapitel 2.6. Inga klagomål uppstod vid schaktentreprenaden. 
Ett allmänt slutligt informationsmöte genomfördes augusti 2014. Boende i Ydrefors, samt representanter 
från Ydre kommun, Kinda kommun, Structor Öst och Länsstyrelsen deltog. 
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4.6. Sammanfattning och slutsatser  
 Ydre kommun har under hösten 2013 varit huvudman för efterbehandlingsåtgärder vid f.d. Ydrefors 
Träförädling AB som hade såg och impregneringsverksamhet mellan 1928 till 1976. Vid verksamheten har 
virke impregnerats genom doppning i klorfenolpreparat (bl.a. Servarex) så sent som under 1970-talet. 
Genomförda undersökningar visade på mycket höga halter dioxin på och i anslutning till 
doppningsplatsen samt förhöjda halter i sediment i recipienten Brosjön. Halterna innebar en direkt 
hälsorisk för människor som vistas på området i direkt anslutning till den plats där virke impregnerats, 
samt i ett avgränsat område i strandnära sediment nära doppningsplatsen. Efterbehandlingsåtgärden 
finansierades av statliga medel.  

Efterbehandlingen har medfört att ca 4900 ton förorenade jordmassor från fd doppningsplats med 
närområde samt 170 ton förorenade sediment grävts upp. Enligt beräkningar i huvudstudien har därmed 
ca 97 % av dioxinföroreningarna i mark på området och ca 33 % av andelen dioxinföroreningar i sediment 
från Brosjön avlägsnats. 

De mindre förorenade massorna har transporterats till deponi i Hult i Jönköping. De mer förorenade 
massorna, ca 490 ton som klassats som farligt avfall, har transporterats till RGS 90 i Norrköping för 
behandling genom kemisk oxidation. Med kemisk oxidation injekteras massorna med speciellt oxiderande 
medel som medför nedbrytning av dioxinet till ofarliga ämnen. Behandlingen medförde att halterna av 
dioxin sjönk under FA-gränsen. Enligt RGS90 har behandlingen medfört en reducering i halt mellan 27-55 
% beroende på vilken behandlingskemikalie som användes, se bilaga 5. Kemisk oxidation bedömds i detta 
fall vara ett bra och kostnadseffektivt behandlingsalternativ till t.ex. termisk behandling. Sedimenten 
transporterades till RGS90 i Norrköping för avvattning och därefter till deponi för icke farligt avfall. 

Saneringsarbetet har utförts enligt särskilt upprättad miljöplan som har kontrollerats av miljökontrollant. 
Bottenschakten inom det sanerade området understiger platsspecifika riktvärden och åtgärdsmålen har 
uppnåtts. Området har återställts motsvarande ursprungliga marknivåer med godkända massor från 
schaktslänt. Det innebär att markområdet kan användas för friluftsliv utan risk för människors hälsa.  

Sedimentsaneringen har medfört att de värst dioxinförorenade sedimenten åtgärdats. Viss 
återsedimentering har skett och vid en av två kontrollprovtagningarna har resthalter strax över det 
hälsobaserade platsspecifika riktvärdet analyserats. Uppmätta halter är inte alarmerande men innebär att 
fortsatt kontroll behövs för att kunna säkerställa åtgärdsmålet så att vuxna och barn kan bada på sanerat 
område i Brosjön utan risk för sin hälsa. Restföroreningar med halter över det miljöbaserade platsspecifika 
riktvärdet medför att det fortfarande finns viss risk för lokal påverkan på det akvatiska ekosystemet. 
Växter och djur som etablerar sig i området bör dock inte påverkas i alltför stor omfattning av dioxinet.   

Åtgärderna har utförts enligt särskilt framtagna restriktioner för att inte omkringboende eller personal i 
samband med entreprenadarbetet utsätts för oacceptabel exponering av föroreningarna. Kontakten mellan 
närboende och entreprenör/beställare har varit god och inga klagomål har framförts under pågående 
arbete. 

Efterbehandlingens omfattning har utgått från att området ska kunna användas som friluftsområde utan 
risk för människors hälsa. Kvarvarande restföroreningar på de delar av markområdet som inte sanerats 
innebär att området inte är lämpligt för annan markanvändning, som t.ex. bostadsbebyggelse eller 
odlingar. För mer detaljerad information hänvisas till Kemaktas huvudstudie sep 2011 sidan 27 (referens 
2).  

Projekteringen medförde besparingar genom att: 

• Planerad spontning ersatts med att slänten schaktades till mindre släntlutning i djupschakt varvid 
även rena återställningsmassor från platsen kunde användas.  

• Extra ytlig markundersökning medförde minskning av mängden massor som klassats som farligt 
avfall kunde minskas. 
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Kostnaden för projektet blev ca 1 M kr dyrare än beräknad budget framförallt pga större mängder 
avfallsmassor. Orsaken till att verkliga mängder avfallsmassor blev mer än projekterat beror på flera 
faktorer. Projektgruppen vill betona att det för en bra masshantering och optimal sortering av massor är 
det viktigt med åtgärdsförberedande undersökningar och ett bra underlag för att få fram bra och 
tillförlitliga projekteringshandlingar. Tidspress vid såväl projektering som vid entreprenadarbetet medför 
risk för fel beslut och onödiga kostnader. 

Organisationen har fungerat bra och kommunikationen med allmänheten har fungerat utan klagomål. 

Efterbehandlingsåtgärden på Ydrefors fd Träförädling har utförts enligt de krav som ställts av 
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för bidragsfinansiering.  
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