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Sammanfattning
I detta projekt har ett fiberområde i Bollstafjärden i Västernorrland undersökts.

Fiberområdet består av en fiberbank och fiberrika sediment. Trä- och cellulosafibrer
har tillsammans med kemikalier släppts ut från pappers- och massaindustri vilket gett
upphov till fiberområden. Kemikaliernas farlighet samt risk för spridning och upptag i
näringsväven utgör ett miljöhot. Syftet med projektet var att undersöka och klassificera
fiberområdet med hjälp av en modell som tagits fram av Golder Associates på uppdrag
av Länsstyrelsen i Västernorrland. Modellen bygger på Naturvårdsverkets Metodik för
Inventering av Förorenade Områden (MIFO) och är den första av sitt slag varmed det
också ingår i syftet att utvärdera denna. Volymen för fiberbanken beräknades för att
få en uppfattning om dess storlek samt för att den ingår i modellen.

Fiberbankens volym beräknades i programvaran ArcGIS till 197 143 m3. Volymen
kan jämföras med en simbassäng (50x25 meter) som har ett djup på 158 meter. Den
beräknade volymen ansågs vara mycket osäker eftersom det fanns för lite mätdata att
tillgå, vilket innebar att beräkningsmetoderna i ArcGIS inte fungerade optimalt.

Genom att fylla i modellens parametrar riskklassificerades fiberområdet till klass
1C, ”särskilt stor risk”, på en skala från 1-4. Riskklassificeringar används för att kun-
na jämföra förorenade områden med varandra och för att få en uppfattning om vilka
områden som ska prioriteras vid eventuella åtgärder.

Modellen validerades genom att ändra parametrarna inom ett rimligt intervall samt
se hur den påverkades då inget parametervärde angavs. Då värden som innebar störst
risk användes på ett flertal parametrar erhölls högsta riskklass 1A. De parametrar
som enskilt påverkade riskklassen var ”sammanvägda spridningsförutsättningar” och
”avstånd till närmaste bostadshus”. Det är anmärkningsvärt att en dubblering eller hal-
vering av volym fiberbank och fiberrika sediment inte resulterade i en förändring av
riskklass. Under arbetet med modellen visade det sig att fiberområdet kunde riskklas-
sificeras utan information om dess volym.

Modellen ansågs vara användarvänlig men hade en del brister så som otillräckligt
definierade svarsalternativ för en del parametrar. Viss information upplevdes som svår-
tillgänglig men är förmodligen enklare att hitta för handläggare vid länsstyrelser.



Förord

Det här projektet är en del av kursen Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik. Projektet
har känts meningsfullt då det bidrar till ökad kunskap om fiberområden som är ett nytt
forskningsområde. Vår förhoppning är att arbetet ska leda till en förbättrad modell för
riskklassificering av fiberområden så att det viktiga arbetet med att klassificera områdena
kan börja. Genom att riskklassificera förorenade områden kan arbetet påbörjas med att
prioritera vilka områden som ska åtgärdas och att hitta juridiskt ansvariga.

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ian Snowball. Han har varit till stor hjälp
vid bearbetning av data och visat ett stort engagemang och intresse för gruppens arbete. Vi
vill även tacka Rickard Pettersson vid Institutionen för geovetenskaper som har hjälpt oss
mycket med arbetet i ArcGIS.
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1 Inledning

Den omfattande pappers- och massaindustrin i Västernorrland har resulterat i flera miljöpro-
blem där föroreningar till följd av utsläpp av fiberrika material hör till ett av de mest aktuella.
Projektets syfte var att undersöka en fiberbank och fiberrika sediment i Bollstafjärden, och
att använda information om området för att utvärdera en ny modell för riskklassificering av
fiberområden. Modellen som tagits fram av företaget Golder Associates på uppdrag av Läns-
styrelsen i Västernorrland utgår från Naturvårdsverkets Metod för Inventering av Förorenade
Områden (MIFO). Projektet utgick från följande frågeställningar:

• Vad är den aktuella fiberbankens volym?

• Hur användarvänlig är modellen, med hänsyn till dels hur enkelt det är att fylla i
parametrar och dels hur lättillgänglig informationen är?

• På vilket sätt påverkas modellens resultat vid förändringar av parametrars värden?

• Hur påverkas modellens resultat vid avsaknad av vissa parametrar?
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2 Bakgrund

2.1 Fiberområden i Västernorrland

I Västernorrland fanns det i början av 1900-talet många pappers- och massafabriker till
följd av det omfattande skogsbruket. Pappers- och massatillverkning bildar bland annat
träfiber som restprodukt. Innan miljöskyddslagen infördes i Sverige på 1960-talet fanns det
inte några begränsningar för vad fabrikerna fick släppa ut i naturen. Detta ledde till att en
stor mängd träfiber och kemikalier släpptes ut till närliggande recipienter. Fibermassan som
släpptes ut i vattendragen har ansamlats i så kallade fiberbankar och fiberrika sediment vid
och i närheten av utsläppskällan. En fiberbank definieras som sediment bestående av enbart
trä- och cellulosafibrer. Fiberrika sediment består av fibermaterial uppblandat med naturliga
sediment och uppstår vanligtvis när fibermaterial har spridits bort från utsläppskällan på
grund av strömmar och erosion (Apler m. fl., 2014, ss. 11-12). Ett område innehållandes
fiberbank och/eller fiberrika sediment kallas för fiberområde. En schematisk bild av var
fiberbankar och fiberrika sediment uppstår återfinns i figur 1 (Apler m. fl., 2014, s. 22). På
1980-talet kunde stora områden med döda bottnar dokumenteras i Västernorrland till följd
av de tidigare omfattande utsläppen. Problemen med döda bottnar har minskat betydligt
sedan dess men fiberområden utgör fortfarande ett miljöhot då de innehåller giftiga ämnen
som kan komma att spridas (Apler m. fl., 2014, s. 11). År 2010 och 2011 upptäcktes höga
halter av organiska miljögifter i havsörnsägg i Västernorrland, vilket kan ha en koppling till
förorenade fiberområden (Apler m. fl., 2014, s. 35).

Figur 1: Schematisk bild av fiberbankar och fiberrika sediment (Apler m. fl., 2014, s. 22).
Tillstånd från SGU har givits för att använda figuren.
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2.2 Situationen i Väja

Väja är ett brukssamhälle som ligger i Kramfors kommun i Västernorrlands län. Det är
beläget vid Bollstafjärden som ligger i anslutning till Ångermanälven, knappt en mil nordväst
om tätorten Kramfors, se figur 2 (Lind, 2016).

Figur 2: Väjas läge i Sverige återfinns i den vänstra bilden (Google Maps, 2016). I den högra
bilden är Bollstafjärden markerad med turkost, där Väja ligger i den södra delen av fjärden
(VISS, u.å.).

2.2.1 Kartläggning av fiberrika områden

För att undersöka situationen med fiberhaltiga sediment längst Västernorrlands kust har
Länsstyrelsen i Västernorrland och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) samarbetat i
det så kallade Fiberbanksprojektet. Projektets syfte var att utveckla metoder för att kart-
lägga fiberbankar och fiberrika sediment i några utvalda områden. Resultaten ska slutligen
leda till beslut om eventuella åtgärder (Apler m. fl., 2014, ss. 7-14). I Bollstafjärden utanför
Väja har provtagningar utförts på 18 olika platser inom ett 2 km2 stort område (Apler m. fl.,
2014, s. 132). De olika mätpunkterna återfinns i figur 3. Både hydroakustiska metoder och
sedimentprovtagning har använts vid mätningarna. Hydroakustiska mätningar sker genom
att sända ut ljudpulser och mäta hur lång tid det tar innan de reflekteras (SGU, u. å.).
Denna metod har använts för att lokalisera och kartlägga fiberbankarnas och de fiberrika
sedimentens utbredning. Sedimentprovtagning har använts för att bekräfta hydroakustiska
data samt för att insamla sediment till kemisk analys. Vid sedimentprovtagningen användes
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olika mätinstrument, vilket gav både hela borrkärnor och enstaka prov av sedimenten (Apler
m. fl., 2014, ss. 21-29).

Figur 3: Fiberområdet i Bollstafjärden. De två provplatserna där kemisk analys har genom-
förts är markerade med ringar i orange färg (Apler m. fl., 2014, s. 133). Tillstånd från SGU
har givits för att använda figuren.

Från undersökningarna kunde en fiberbank lokaliseras utanför kajen vid fabriken i Väja.
I fiberbanken har ett skred skett vilket har delat upp banken i två delar. I en av prov-
punkterna var fiberbanken cirka sex meter tjock och bestod enbart av cellulosafibrer. Denna
provpunkt är belägen i den västra delen av fiberbanken och återfinns som punkt 11_0331
i figur 3. Syrefria miljöer i sedimenten kunde kartläggas med hjälp av undervattensbilder. I
en annan provpunkt från fiberbanken återfanns svavelbakterier. Bredvid fiberbanken, längre
ut i fjärden, påträffades ett stort område med fiberrika sediment. Proverna från området
visar ojämna lager av vedrester, fibrer och lera. Fibrerna i detta område tros ha kommit dit
både genom direkta utsläpp av fibrer samt med skred eller erosion från deponerat material
vid fabrikens kajkant. De fiberrika sedimenten innehåller en stor mängd gas. Kemisk analys
gjordes av två prov varav ett från fiberbanken och ett från de fiberrika sedimenten, se figur
figur 3 (Apler m. fl., 2014, ss. 136-138). Under ledning av Uppsala universitet har SGU och
Statens Geotekniska Institut (SGI) tillsammans med tre svenska universitet startat projektet
TREASURE. Projektet, vars syfte är att öka kunskapen om fiberbankar, har också utfört
olika mätningar i Väjaområdet (Uppsala universitet, u. å.).
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2.2.2 Miljögifter från pappers- och massaindustri

Fiberbankar och fiberrika sediment innehåller flera miljöfarliga ämnen. Vissa av dessa här-
stammar från pappers- och massatillverkning medan andra kommer från externa utsläppskäl-
lor (Apler m. fl., 2014, s. 8). Nedan följer en beskrivning av de ämnen som kan ansamlas i
fiberområden.

Pappersmassa kan tillverkas både genom mekanisk och kemisk tillverkning. Oavsett till-
verkningsprocess bildas träfiber som restprodukt (NE, u.å.[c]). Träfiber består av organiskt
material vilket bryts ner av mikroorganismer då fibermassan sedimenteras på havsbotten.
När syret förbrukats av mikroorganismerna bildas en anaerob miljö där sulfatjonen används
som oxidationsmedel istället för syre. Under den anaeroba nedbrytningen bildas bland annat
koldioxid, metangas och svavelväte, där svavelväte är en toxisk gas (Apler m. fl., 2014, s. 12)
(Steenberg, u.å.).

Restprodukterna som bildas vid kemisk tillverkning av pappersmassa innehåller järnoxid
och tungmetallerna arsenik, bly, koppar, zink, nickel och kobolt (Apler m. fl., 2014, s. 12).
Mellan 1941 och 1967 användes fenylkvicksilver och fenylkvicksilveracetat i många processer
vid mekanisk pappersmassatillverkning (Steenberg, u.å.). Kvicksilver har använts för att
producera klor till blekningen av pappret. En process som har gett upphov till klorerade
föreningar så som dioxiner, hexaklorbensen samt furaner. Dessa bildar starka bindningar
till organiskt material så som lignin och cellulosa. Vid utsläpp av trä- och cellulosafiber till
vattendrag utanför fabriken kan de starka komplexen brytas ner av mikroorganismerna i
sedimentet men en del kan också bli kvar som mycket giftiga föroreningar (Apler m. fl., 2014,
s. 13) (Elding och Steenberg, u.å.).

Vid produktion av självkopierande papper, främst under 1960- och 1970-talet, användes
PCB vid tillverkningen tills dess att ämnets negativa miljöpåverkan upptäcktes (Apler m. fl.,
2014, s. 13) (Naturvårdsverket, 1995).

Klorfenoler innehållandes dioxiner har använts vid många av sågverken som behandlings-
preparat för att skydda virket mot mögelsvampar och missfärgande svampar. Ett vanligt
träskyddsmedel var kreosot som innehåller fenoler. Preparaten går inte så djupt in i vedäm-
net vilket betyder att om materialet har bearbetats vid sågverken så återfinns det mesta av
klorfenolerna i restavfallet (Naturvårdsverket, 2009).

Mellan 1940- och 1960-talet användes DDT som insekticid inom skogsindustrin innan
ämnets miljöskadliga påverkan uppdagades och förbjöds i Sverige i början av 1970-talet
(Dencker och Eberson, 2016, s. 13). Den DDT som idag finns i akvatiska områden tros ha
kommit dit via sågverk samt pappers- och massafabriker (Apler m. fl., 2014, s. 14).

Vid förbränning av bland annat olja, ved och bark bildas polycykliskt aromatiskt kolväte
(PAH). Detta har genom åren släppts ut från industrier och fartyg i Västernorrland och kan
precis som ovan nämnda ämnen ansamlas i fiberområden (Apler m. fl., 2014, s. 14).

5



2.2.3 Väjas industriella historia

I slutet av 1800-talet grundades två ångsågverk i Kramfors kommun, ett i Väja och ett i gran-
norten Dynäs (Ringström, 1998, s. 20). Det första pappersbruket byggdes i Väja 1917-1918
i anslutning till en sulfatmassafabrik (Kulturarv Västernorrland, 2016). På 1970-talet upp-
hörde sulfatmassatillverkningen, men Väjafabrikens pappersbruk är igång än idag (Åmell,
u.å.). Dynäs ångsåg lades ner 1948 och Wäjasågen lades ner 1981. De ovan nämnda verk-
samheterna tros bidra till fiberutsläppen i Bollstafjärden, tillsammans med andra industrier
i området (Apler m. fl., 2014, s. 136).

Fiberhaltigt vatten spolades ut i älven fram till 1969 då det började renas genom en se-
dimenteringsbassäng. Detta i enlighet med miljöbeslutet av Vattendomstolen år 1968 (Ring-
ström, 1998, s. 93). Även barktrumman som användes för att skala av barken och tina veden
släppte ut sedimenterande partiklar och därför byggdes en reningsanläggning som renade
det förorenade avloppsvattnet (Ringström, 1998, s. 99).

Avloppsvattnet från fabriken i Väja har under olika perioder genomgått rening, till ex-
empel leddes det sanitära avloppsvattnet från de anställda ut till rötbrunnar och sedan ut i
recipienten fram till 1975. Fram till detta årtal spolades även grönlutslam ut i älven, vilket
innehåller aluminium och magnesium (Apler m. fl., 2014, s. 136) (Steenberg, u.å.).

Omfattande utsläpp av kreosot har skett på andra platser i Bollstafjärden. Undersök-
ningar på sediment och fisk i området har visat att kreosot spridit sig och verkar toxiskt på
miljön (Apler m. fl., 2014, s. 136).

2.2.4 Miljöfarliga ämnen

Miljögifter och tungmetaller vid Väja
Fiberbanksprojektets kemiska analyser som utförts på två provplatser i Väja är utmärkta
på kartan i figur 3 under 2.2.1 Kartläggning av fiberrika områden ovan. Den ena provplatsen
är belägen i fiberbanken och den andra i de fiberrika sedimenten. Provet från fiberbanken är
uppbyggt av träflisor och cellulosafibrer. Vattendjupet är 15-20 meter på platsen och själva
provet för den kemiska analysen har tagits på två olika djup, se figur 4 och figur5. Provet
från de fiberrika sedimenten visar ett stort innehåll av gaser. På denna plats är vattendjupet
39 meter (Apler m. fl., 2014, ss. 135-136).

De kemiska analyserna har utförts i Fiberbanksprojektet för att bestämma halter av
tungmetaller och organiska miljögifter (Apler m. fl., 2014, s. 136 & 139). Båda analyserna
har klassificerats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet som har en
klassificering från klass 1 till klass 5 (Naturvårdsverket, 1999a, ss. 49-72). Resultaten för
de båda kemiska analyserna visas i figur 4 respektive figur 5. Två metaller, vanadin och
metylkvicksilver, har undersökts men inte klassificerats då de inte ingår i Naturvårdsverkets
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bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 1999a) (Apler m. fl., 2014, s. 139).

Figur 4: Resultaten för de kemiska analyserna för tungmetaller. Provplatsen i de fiberrika
sedimenten benämns 11_0327 och provplatsen i fiberbanken benämns 11_0329 (Apler m. fl.,
2014, ss. 135-139). Tillstånd av SGU har givits för att använda figuren.

I figur 5 visas resultaten för vilka organiska miljögifter som de båda provplatserna påvi-
sade efter de kemiska analyserna.

Figur 5: Resultaten för den kemiska analysen för organiska miljögifter. Provplatsen i de fiber-
rika sedimenten benämns 11_0327 och provplatsen i fiberbanken benämns 11_0329 (Apler
m. fl., 2014, ss. 135-139). Tillstånd från SGU har givits för att använda figuren.

Sum 11 PAH innefattar följande polycykliska aromatiska kolväten: fenantren, antracen, fluo-
ranten, pyren, bens(a)antracen, chrysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren,
bens(ghi)perylen, och indeno(cd)pyren. I sum PCB dutch 7 ingår följande polyklorerade
bifenyler: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 138 och PCB 180. Hex-
aklorbensen betecknas HCB, HCH är hexaklorocyklohexan. Sum DDT innebär summan av
p,p’-DDT, p,p’-DDE och p,p’-DDD. PCDD-F är polyklorerade dibenzodioxiner.
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Det finns en spridningsrisk för de organiska miljögifterna och tungmetallerna som har
påvisats i fiberbanken och de fiberrika sedimenten. Detta kan bland annat ske genom att
ämnena läcker ut genom konvektion eller diffusion (Apler m. fl., 2014, s. 34). Konvektion
definieras som rörelser i gaser och vätskor som uppstår eftersom dess komponenters densitet
varierar (Fritz och Hallström, u.å.). Gifter kan även spridas vid gasavgång från fiberområdet
samt genom bioturbation (Apler m. fl., 2014, s. 34).

Tungmetaller
Tungmetaller kan vara mycket miljöfarliga eftersom dess joner och sammansatta former är
lösliga i vatten och kan adsorberas i levande organismer. Tungmetallerna kan sedan binda
till proteiner, enzymer och nukleinsyror i organismerna vilket kan vara skadligt (Landis och
Yu, 1999, s. 177).

Många tungmetaller kan bioackumuleras i organismer och en del kan även biomagnifieras
(Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum, u.å.). Bio-
ackumulering innebär att ämnets koncentration ökar i organismen medan biomagnifikation
innebär att koncentrationen av ämnet ökar högre upp i en näringskedja (NE, u.å.[a]) (NE,
u.å.[b]).

Tungmetaller binds in adsorptivt till det organiska materialet i fiberbankar, vilket är
en pH-beroende process. Vid låga pH-värden kan vätejoner byta ut tungmetallerna som då
hamnar i omgivande lösning och kan spridas (Berggren Kleja m. fl., 2006, ss. 18-19).

Organiska miljögifter
Organiska miljögifter är toxiska för levande organismer och mycket persistenta i naturen.
Många organiska miljögifter kan bioackumuleras i organismer och en del kan även biomag-
nifieras i näringskedjor. För långlivade organiska föroreningar finns ett samlingsnamn, POP,
som står för persistent organic pollutants (Eklund och Lundgren, u.å.). POP är svårned-
brytbara föreningar som kan bioackumuleras (Eklund och Lundgren, u.å.) (Abdallah, 2015,
s. 150). Miljögifterna HCB, PCB, DDT samt vissa föreningar av HCH ingår i POP (Abdallah,
2015, ss. 152-155).

Organiska miljögifter är hydrofoba och kan bindas till organiskt material (Sveriges Geo-
logiska Undersökning, u.å.). Bottensediment kan lagra de organiska föreningarna men det
finns risk att dessa släpps ut till vattnet genom resuspension om tillförseln av miljögifterna
till bottensedimenten avtar (Stockholms universitets Östersjöcentrum, u.å.) (L. Sundqvist
m. fl., 2015, s. 9).
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Gaser
Gaser som producerats i sediment kan stiga och tillföras till omgivande vattenmassa (Snow-
ball och Apler, 2015). Gaser kan även tillföras till atmosfären efter att de stigit i vattenkolon-
nen. Kvicksilver som tillförts atmosfären kan oxideras och spridas till närliggande vattendrag
(Elert m. fl., 1992, s. 36).

2.2.5 Geologiska förutsättningar

Landhöjning
Regionen Höga kusten sträcker sig från området kring Väja och norrut till Örnsköldsvik
(Höga Kusten Turism AB, u.å.). Området har bland de snabbaste landhöjningarna i värl-
den (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å). Landhöjningens hastighet avtar med tiden men
kommer att fortgå i tusentals år (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[a]).

Samtidigt som landhöjningen pågår så höjs också den globala havsvattennivån. Detta
till följd av klimatförändringar som leder till smältning av glaciärer och landisar. Öster-
sjöns havsvattennivåer påverkas också av förändrade vindar över Nordsjön (SMHI, 2014).
På de platser i Sverige där landhöjningen är stor kommer havsnivåns höjning ha mindre
betydande inverkan (SMHI, 2016c). Den relativa landhöjningen, vilken innebär att havsni-
våhöjningen har subtraherats från den absoluta landhöjningen, är i Väja mellan 6,8 och 8
mm/år. Detta utgår från värden tagna vid närliggande mätstationer (SMHI, 2016b). Havs-
vattenståndets ökning kan komma att motverka landhöjningen på lång sikt, men inom den
närmsta framtiden bedöms landhöjningen vara av stor betydelse för spridning av föroreningar
från fiberbanken vid Väja. Detta eftersom den bidrar till att fiberbankarna kommer närmare
vattenytan och därmed kan påverkas av erosion i större utsträckning (Apler m. fl., 2014, s. 7).

Erosion
Erosion under en vattenyta innebär en skulptering och nötning av berggrunden och jordtäc-
ket. I Bollstafjärden sker detta främst genom bottenerosion (Rapp, u.å.).

Erosion ökar med ökande strömningshastighet men små partiklar kan erodera trots en låg
hastighet (Rapp, u.å.). Nedströms Högforsåns mynning i Ångermanälven, vilket är det områ-
de där älven passerar Bollstafjärden, är medelvattenföringen ungefär 500 m3/s (Bergstrand,
2014). I Bollstafjärden bör vattenföringen vara lägre än i älven. Trots den låga strömnings-
hastigheten på platsen kan erosion uppstå, bland annat genom bottenströmmar orsakade av
kraftig vind, båttrafik och skillnader i atmosfärstryck (Apler m. fl., 2014, s. 34). Att vissa
delar av fiberbanken ligger grundare än 15 meter innebär att det redan i dagsläget finns risk
för erosion i och med vågrörelser (Apler m. fl., 2014, s. 7).
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Skred
Fiberbanken består av två delar, men har med största sannolikhet varit sammanhängande
från början och delats av ett skred, se figur 6.

Figur 6: Terrängmodell av fiberbanken i Väja, med skred markerade. Det vänstra skredet har
delat fiberbanken i två delar. Tillstånd från SGU har givits för att använda bilden (Apler
m. fl., 2014, s. 137).

Detta skred, och även ett annat stort skred som skett utanför fiberbanken, kan ha uppstått
till följd av att avloppsledningar från fabriken hade sina utsläpp på dessa platser (Apler
m. fl., 2014, s. 137). Dessutom ligger fiberbanken i en brant sluttning, se figur 6. Ett skred
medför att stora mängder förorenat sedimentmaterial avsätts på större djup och blir mer
utbrett (Apler m. fl., 2014, s. 7).

2.3 Metod för Inventering av Förorenade Områden (MIFO)

Metod för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) är en metodik utvecklad av Na-
turvårdsverket i syfte att kunna klassificera och jämföra förorenade områden. Ett förorenat
område är enligt Naturvårdsverket ”... ett område, deponi, mark, grundvatten eller sediment
som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt.” (Na-
turvårdsverket, 1999b, s. 6). Ett förorenat område som undersöks benämns objekt. MIFO
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innehåller så kallade bedömningsgrunder för förorenade områden samt en metodik för under-
sökning av förorenade områden. Bedömningsgrunderna används för att göra en bedömning
av de risker ett förorenat område utgör och kan utgöra på sikt. MIFO resulterar i en riskklass
som är en samlad bedömning av ”.. föroreningens farlighet, föroreningsnivån, spridningsför-
utsättningar och känsligheten och skyddsvärdet” (Naturvårdsverket, 1999b, s. 6). Dessa fyra
delar står till grund för den sammanvägda riskbedömningen av det förorenade området.

I Naturvårdsverkets MIFO ska mätvärden och data sammanställas för att ge svar om risk-
bedömningens fyra delar: föroreningars farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar
samt känslighet och skyddsvärde. Insamlade mätvärden och data syftar till att dels bedö-
ma i vilken utsträckning miljötillståndet påverkar ekosystemet, dess biologiska mångfald och
människors hälsa, dels att bedöma hur mycket de avviker från jämförvärden. Jämförvärden
tas i praktiken fram genom att undersöka liknande områden som är opåverkade eller mindre
påverkade av föroreningar och ska tolkas som ett “.. naturligt tillstånd utan mänsklig påver-
kan.” (Naturvårdsverket, 1999b, s. 14). Hur stor avvikelsen från jämförvärdet är beräknas
som kvoten av uppmätt värde och jämförvärde (Naturvårdsverket, 1999b, s. 14). Storleken på
avvikelsen bedöms utifrån en fyrgradig indelning (1-4), där klass 1 innebär en obetydlig eller
försumbar påverkan och ökar sedan successivt till klass 4 som innebär en tydlig påverkan.
Övriga bedömningsgrunder från Naturvårdsverkets serie Bedömningsgrunder för Miljökvali-
tet, exempelvis den för kust och hav, har en femgradig skala. I praktiken innebär detta en
mer detaljerad uppdelning av de sista två klasserna (klass 4 och 5)(Naturvårdsverket, 1999b,
s. 15).

I slutet av MIFO vägs samtliga delar ihop till en samlad riskbedömning för objektet och
tilldelas en riskklass som ska tolkas enligt tabell 1.

Tabell 1: Riskklassernas innebörder. Omarbetad med Naturvårdsverkets tillstånd (Natur-
vårdsverket, 1999b, s. 16)

Klass Innebörd
Klass 1 Mycket stor risk
Klass 2 Stor risk
Klass 3 Måttlig risk
Klass 4 Liten risk

2.3.1 Modell för riskklassificering av fiberområden

Då klassificering av fiberområden är svårt att göra med Naturvårdsverkets MIFO har ett
verktyg tagits fram av Golder Associates på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland.
Verktyget kallas Metodik för Riskklassning av Fiberhaltiga Sediment och består av en Excel-
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fil som i denna rapport benämns modell. I denna modell utförs själva riskklassificeringen
av fiberområdet. Vid klassificering av fiberområden används de klassificeringar som nämns
i tabell 1, där klass 1 delas in i tre undergrupper. Dessa är 1A (Synnerligen stor risk), 1B
(Mycket stor risk) och 1C (Särskilt stor risk), där 1A är värst. I verktyget ingår även en
vägledning som beskriver modellens parametrar. (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b]).
Modellen består av följande sju flikar som bygger på Naturvårdsverkets MIFO:

• Allmän information

• Föroreningarnas farlighet

• Föroreningsnivå

• Spridningsförutsättningar

• Känslighet och skyddsvärde

• Utdrag

• Hjälp-formler

I modellen används mjuka och hårda parametrar. Mjuka parametrar innebär att handläg-
garen väljer parameterns värde utifrån givna alternativ. Varje mjuk parameter har tilldelats
en viktning och varje alternativ hos parametern har tilldelats en riskfaktor. Modellen multi-
plicerar sedan viktning och riskfaktor för varje mjuk parameter. För att sammanväga flera
mjuka parametrar summeras dessa produkter. Med hårda parametrar avses här parametrar
som fylls i med siffror så som halter och jämförvärden.

Under fliken ”Föreningarnas farlighet” anges endast de ämnen som klassas att ha ”hög
farlighet” och ”mycket hög farlighet”. Under fliken ”Föroreningsnivå” anges hårda parametrar
så som halter, jämför- och referensvärden. I fliken sker en separat bedömning av varje förore-
ning utifrån avvikelse från jämförvärde, avvikelse från referensvärde och mängd förorening.
Den faktor som får störst avvikelse eller klassning avgör den sammanvägda föroreningsnivån
för varje förorening och tilldelas då en riskfaktor 1-4 där 1 innebär låg risk. Fliken ”Sprid-
ningsförutsättningar” har mjuka parametrar som sammanvägs med hjälp av viktning och
riskfaktorer. Sammanvägningen av de mjuka parametrarna presenteras i en fyrgradig skala,
från små till mycket stora spridningsförutsättningar. Denna sammanvägning ska ligga till
grund för den manuella bedömningen av spridningsförutsättningar som görs sist i fliken. En-
dast den manuella bedömningen ingår vid klassificering av hela fiberområdet. Under fliken
”Känslighet och skyddsvärde” består av mjuka parametrar som sammanvägs på samma sätt
som under ”Spridningsförutsättningar”. För ”Känslighet och skyddsvärde” görs ingen manuell
bedömning.
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I fliken ”Utdrag” presenteras sammanvägda bedömningar från flikarna ”Föroreningsnivå”,
”Spridningsförutsättningar” samt ”Känslighet och skyddsvärde”. Ett medelvärde tas av samt-
liga föroreningars riskfaktorer. Från ”Känslighet och skyddsvärde” erhålls två sammanvägda
riskfaktorer, ett från de mjuka parametrar under rubriken Känslighet och ett från de mju-
ka parametrarna under rubriken Skyddsvärde. Slutligen beräknas medelvärdet av samtliga
föroreningars riskfaktorer, de två riskfaktorerna från ”Känslighet och skyddsvärde” samt en
riskfaktor från den manuella bedömningen av spridningsförutsättningar. Detta medelvärde
bestämmer vilken riskklass som tilldelas, se riskklasser i tabell 1. Se figur 7 för ett exempel
av hur klassificering sker. Klass 3 är den lägsta klass som automatiskt kan tilldelas av mo-
dellen (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s. 25). Den automatiskt tilldelade riskklassen
kan justeras av handläggaren. Justeringen motiveras längst ned i fliken. Om ingen justering
av den automatiskt tilldelade riskklassen anses lämplig ska detta anges. Samtliga riskfak-
torer och viktningar kan ses i modellen genom att öppna den dolda fliken ”Riskvärden och
viktning”. För att se beräkningar i fliken ”Utdrag” kan den dolda kolonnen G öppnas.

Figur 7: Exempel på hur modellen klassificerar ett fiberområde. I området påträffades koppar
och krom. Spridningsförutsättningar bedömdes av handläggaren som mycket stora. Känslighet
och skyddsvärde klassades av modellen utifrån mjuka parametrar. Siffror i rött betecknar de
tal som modellen använder vid klassificering. Fiberområdet tilldelades klass 1C. Observera
att detta är ett exempel och inte klassificering av fiberområdet i Väja.
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3 Metod

3.1 Volymsberäkning

3.1.1 Bearbetning av data

Till en början utvärderades mätdata från fiberbankar och fiberrika sediment i Väja som er-
hållits från SGU:s och Länsstyrelsen i Västernorrlands fiberbanksprojekt samt TREASURE-
projektet. Den data som bedömdes vara användbar var batymetrisk data från SGU, mätdata
från TREASURE-projektet i form av FF-CPTu samt data från en borrkärna hämtad med
PC-teknik från samma projekt. Beskrivning av vad detta är för olika typer av mätdata åter-
finns i bilaga 1 (7.1). Mätinstrumentet FF-CPTu förkortas hädanefter till CPTu. Samtlig
mätdata användes i beräkningar av fiberbankens tjocklek och därmed även fiberbankens vo-
lym. Mitt i fiberbanken i Väja har ett skred skett, vilket har delat upp den i två delar.
I beräkningen av fiberbankens volym har dessa två delar kallats för den västra delen av
fiberbanken respektive den östra delen av fiberbanken. Volymen för båda dessa delar har
beräknats och summerats till en total volym för hela fiberbanken.

Batymetrisk data över Bollstafjärden med en upplösning på 2x2 meter användes för att
urskilja toppen på fiberbanken, det vill säga den yta som skiljer fiberbank från ovanliggande
vatten. En stor utmaning med att kartlägga fiberområden är att en del av de mätinstrument
som idag används är anpassade för sediment med högre densitet. Detta gör att instrumenten
fungerar dåligt på fiberbankar då de inte registrerar fiberbanken som något annat än vatten
(Snowball, 2016b). Detta är fallet för det CPTu-instrument som ger information om var
bottenytan av fiberbanken befinner sig. Mätningar med CPTu hade gjorts på 14 olika platser
i området utanför massaindustrin i Väja, för att kartlägga fiberbankens lutning. Vid dessa
mätningar erhölls även djupdata, som kunde användas för att få fram botten på fiberbanken.
Fem av punkterna ansågs användbara och dessa ligger på en rak linje ut från land, över den
västra delen av fiberbanken i Väja, se figur 8. Ingen av dessa mätpunkter ligger i den östra
delen av fiberbanken. Enbart två av punkterna i den västra delen av fiberbanken ligger
innanför det område som SGU definierat som fiberbank. Under beräkningarna utgicks det
ifrån att det kunde finnas fiberbank även utanför SGU:s definierade område.
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Figur 8: Fastighetskarta över fiberbanken utanför Väja. De mörkblå punkterna i den västra
delen av fiberbanken visar de fem CPTu-mätpunkterna som använts i volymsberäkningar.
En tillagd mätpunkt i den östra delen av fiberbanken är markerad med ljusblått och har
också använts i volymsberäkningar. Området i rött visar SGU:s bedömning av fiberbankens
utbredning. Från punkten som är inringad med grönt finns en PC-borrkärna.

Från mätningarna med CPTu användes data på deacceleration, vattendjup samt porvat-
tentryck. Då fibermaterial skiljer sig från andra sediment i struktur och densitet så registre-
rade CPTu-instrumentet inte fiberbankens yta, och började därför inte mäta förrän en bit
ner i fiberbanken. Från porvattentrycket avlästes vid vilket djup CPTu-instrumentet började
mäta. Vid beräkning av djup användes antagandet att 10 kPa motsvarar 1 meters djup. Från
data på deacceleration avlästes vid vilket djup instrumentet nådde sedimentlagret under fi-
berbanken. Denna punkt syntes på grafer över deacceleration då instrumentet utsätts för
ett större motstånd i det mer kompakta sedimentet. Genom att addera djupet vid vilket
varje mätning började med hur långt ned instrumentet nådde nästa sedimentlager, kunde
fiberbankens bottendjup beräknas i de fem mätpunkterna. Ytterligare beskrivning av hur
CPTu-mätdata tolkades återfinns i bilaga 2 (7.2).

Batymetrin och CPTu-mätningarna utgick inte från samma referenssystem. För att re-
latera dessa två uppsättningar data till samma referenssystem användes data från en PC-
borrkärna från en av mätpunkterna i området. Mätpunkten är den tredje från land i den
västra delen av fiberbanken och återfinns i figur 8. Datan bestod av djupet vid vilket borr-
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kärnan togs upp samt en bild av borrkärnan i genomskärning, se figur 9. Som figuren visar
innehåller borrkärnan luft vilket beror på att fibermaterialet innehåller mycket gas som ex-
panderar vid upptagning, vilket gör att en del material faller ut (Snowball, 2016b).

Vanligtvis kan andra typer av mätningar användas för att avläsa sedimentlager. Dessa
mätningar är baserade på hydroakustiska metoder men när sedimentmaterialet innehåller
mycket gas fungerar inte detta. De hydroakustiska bilderna blir suddiga istället för att visa
var olika lager i sedimentet börjar och slutar och kan därmed inte användas för att ta reda
på fiberbankars och fiberrika sediments tjocklek (Snowball, 2016b). I SGU:s rapport har
hydroakustisk data använts främst för att kartlägga var fiberområden finns, men inte deras
tjocklek (Apler m. fl., 2014, s. 25).

Figur 9: Bild av borrkärna från den tredje punkten från land i den västra delen av fiberbanken
(Snowball, 2016c).

Dessutom fanns data på vattendjupet vid den tredje punkten från land. Genom att titta
på borrkärnan och relatera detta till djupet vid vilket borrkärnan togs upp kunde djupet vid
gränsen mellan fiberbank och underliggande sedimentlager bestämmas. Från detta djup sub-
traherades vattendjupet, uppmätt från båten, vilket resulterade i en tjocklek av fiberbanken
i denna punkt. Denna tjocklek antogs vara den korrekta. I och med att punkten från vilken
borrkärnan togs ligger utanför SGU:s definierade fiberbank antogs att fler punkter utanför
detta område potentiellt kunde innehålla fibermaterial och därmed ligga i fiberbanken. Med
anledning av detta gjordes en ny avgränsning av fiberbankens utbredning. CPTu-datan för
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samtliga punkter modifierades så att fiberbankens tjocklek i borrkärnepunkten, det vill säga
skillnaden mellan batymetrin och CPTu-datan, blev lika med den beräknade tjockleken. I
och med detta relaterades batymetri och CPTu-data till samma referenspunkt, det vill säga
data från borrkärnan. Likt CPTu-instrumetet har PC-tekniken svårt att registrera början av
fiberbanken och borrkärnan börjar därmed först en bit ned (Snowball, 2016c)

Denna rapports avgränsning av fiberbanken ligger något utanför SGU:s kartlagda fiber-
bank. De antaganden som ligger till grund för det nya fiberbanksområdet bygger till största
delen på borrkärnan i den tredje punkten i den västra delen av fiberbanken. Detta eftersom
de bygger på korrigeringen av tjockleken i de olika punkterna. Gränsen för fiberbankens ut-
bredning drogs strax efter de fyra punkterna närmast land efter antagandet att den sista
mätpunkten var felaktig.

Fiberbanken har även utvidgats i nordvästlig riktning utgående från de bedömningar
av fiberbankens utbredning som gjordes i samband med TREASURE-projektet (Snowball,
2016b). Hänsyn har även tagits till den tidigare avgränsningen som gjorts av SGU.

Punkten som ligger i fiberbankens östra del, se figur 8, har inte någon bakomliggande
data på grund av att det saknas provtagningar. För att kunna beräkna en volym av den
östra delen har därför en tillagd provpunkt placerats ut där. Med antagandet att de båda
fiberbankarna har samma tjocklek vid ett visst avstånd från strandkanten fick den tillagda
punkten samma djup som en provpunkt i den västra delen. Tjockleken från den punkt som
låg närmast strandkanten användes, se figur 8.

3.1.2 Beräkningar i ArcGIS

För att beräkna volymen för fiberbanken användes programvaran ArcMap som är en del av
ArcGIS. Först laddades xyz-data in för batymetrin, de fyra mätpunkterna i den västra delen
av fiberbanken samt den tillagda mätpunkten i den östra delen. Batymetrin konverterades
till formatet TIFF för att lättare kunna arbetas med. Filen bestod av punkter som gjordes
om till en yta med verktyget Natural Neighbour för att underlätta bearbetningen. Den västra
delen av fiberbanken valdes att utökas från SGU:s avgränsning vilket utfördes med verktyget
Editor. Den östra delen förändrades inte från SGU:s avgränsning.

Fiberbankytornas kanter behövde göras om till punkter vilket utfördes med verktyget
Feature Vertices to Points. Efter detta lades kantpunkterna ihop med mätpunkterna inuti
fiberbankarna till en egen fil med verktyget Merge. Ett nytt attribut ”djup” lades till, där
kantpunkterna erhöll värdet noll, och mätpunkterna erhöll sina tidigare beräknade djup. Två
djupytor för den västra samt den östra delen av fiberbanken skapades sedan som innehöll de
djup som fanns att tillgå för de båda delarna av fiberbanken. Detta utfördes med verktyget
Trend där regression med ett femtegradspolynom valdes. Även interpolationsmetoderna IDW
(Inverse Distance Weighting), Kriging samt Natural Neighbour provades men eftersom det
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fanns så få mätdata för djupen så klarade inte programmet av att göra en bra interpolation.
Metoden Trend ansågs vara den mest lämpade eftersom den gav djup över hela fiberbanken.
Djupytorna som bildades täckte hela området och avgränsades efter fiberbanksytorna med
verktyget Extract by Mask.

Efter att djupytorna skapats kunde bottenytor framställas genom verktyget Raster Cal-
culator där en subtraktion mellan batymetriytan och djupytorna utfördes. Efter detta kunde
volymen beräknas mellan batymetrin och bottenytorna med verktyget Cut Fill.

För att visualisera fiberbankens volym skapades en 3D-bild i ArcScene som är en del
av ArcGIS. Eftersom tjockleken på fiberbanken inte var tillräckligt stor för att erhålla en
beskrivande bild användes denna inte i projektet.

3.2 Modellens parametrar och underlag för riskklassificering av fi-
berområdet i Bollstafjärden

I följande avsnitt beskrivs de parametrar som ingår i modellen och hur de fylls i för att
klassificera fiberområdet i Bollstafjärden. Varje parameter under ”Föroreningsnivå”, ”Sprid-
ningsförutsättningar” och ”Känslighet och skyddsvärde” har betecknats med en bokstav (a,
b, c och så vidare) för att förtydliga vad som är parametrar och vad som är en rubrik under
en flik i modellen. Med modell avses den modell som Länsstyrelsen i Västernorrland tagit
fram i samarbete med Golder Associates, se bilaga 3 (7.3). Denna del är uppdelad efter de
flikar, samt rubriker under flikarna, som finns i modellens Excel-fil.

Under arbetet med att riskklassificera fiberområdet i Bollstafjärden undersöktes även hur
användarvänlig modellen var, dels med hänsyn till hur enkelt det var att fylla i parametrar
och dels hur lättillgänglig informationen var.

3.2.1 Allmän information

Allmän information
Objektets namn bestämdes till ”Fiberrikt område i Bollstafjärden”. I det aktuella fallet fanns
varken löpnummer i EBH-databasen, länsstyrelsens databas för efterbehandling, eller MIFO-
ID eftersom modellen fylldes i endast i utvärderingssyfte. Skulle resultatet senare laddas upp
i EBH-databasen eller få ett MIFO-ID anges detta i efterhand. Datum sattes till den dagen
då modellens samtliga parametrar fylldes i, och gällande vem som upprättat bedömningen
angavs namn på samtliga medlemmar i projektgruppen.
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Information om objektet
Den aktuella fiberbanken var belägen i Kramfors kommun som tillhör Västernorrlands län.
Den aktuella fiberbanken hade koordinaterna 6985835,970 (N) och 637911,260 (E) i koordi-
natsystemet SWEREF99 (Apler m. fl., 2014, tabell 1:36 s. 132). Vattenförekomstens namn i
VISS var Bollstafjärden med tillhörande VISS-ID SE625900- 174360 (VISS, u.å.).

Föroreningskällan
Här beskrevs föroreningskällan och dess verksamhetstid. Namnet på verksamheten var ”Väja
sulfatmassafabrik och pappersbruk” och dess verksamhetstid var från år 1867 till idag (Sved-
berg & Hägglund, 2015). Under den tiden hade olika slags verksamheter bedrivits och mer
detaljer kring detta angavs i fältet ”Kortfattad information om föroreningskällan”. Under
detta fält angavs:

I Väja har sedan 1914-1915 en sulfatmassafabrik och pappersbruk varit i drift.
Dagens verksamhet bedrivs av Mondi Dynäs AB. Dynäs ångsåg och Wäjasågen
är två sågverk som anlades 1867 och lades ned 1948 respektive 1981. Fiberhaltigt
vatten har spolats ut direkt i recipienten fram till 1969. Grönlutslam, en rest-
produkt från massatillverkning, spolades ut fram till 1975. Avloppsvatten från
fabriken har under perioder tillförts direkt till recipienten men är sedan 1975
anslutet till det kommunala avloppsnätet (Svedberg & Hägglund, 2015).

Informationskällor var SGU:s rapport Kartläggning av fiberhaltiga sediment (Apler et al.,
2014, ss. 132-140), en MIFO-rapport från en inventering av Väja sulfatfabrik/pappersbruk
med MIFO-ID F2282-0083 (Svedberg & Hägglund, 2015) samt muntlig kontakt med Ian
Snowball som är rapportens handledare och projektledare för TREASURE-projektet.

3.2.2 Föroreningarnas farlighet

I denna flik beskrevs vilka föroreningar som förekommer i fiberbanken respektive de fiberrika
sedimenten. I modellen var bedömningen av vilka föroreningar som ansågs ha “hög farlighet”
respektive “mycket hög farlighet” redan utförd för vanligt förekommande ämnen. Här kunde
även övriga ämnen som påträffats fyllas i. För övriga ämnen skulle bedömningen av “hög
farlighet” eller “mycket hög farlighet” göras utifrån Naturvårdsverkets handbok för MIFO
(Naturvårdsverket, 1999b). Möjlighet fanns även att lista misstänkta ämnen vars halter är
okända. Om egna ämnen fylldes i ingick dessa inte i den automatiska bedömningen som görs
av modellen men följer med i utdraget. Detta skulle då tas med i den manuella justeringen
av riskklassen under fliken ”Utdrag” (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s. 13)
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Fiberbank
För föroreningar i fiberbanken användes resultat från kemisk analys i provpunkt 11_0329
från SGU:s rapport, se figur 3 i bakgrund. I proven förekom följande metaller: arsenik, kadmi-
um, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, metylkvicksilver, nickel, bly, vanadin och zink. Utöver
metaller påvisades följande organiska miljögifter: HCB, PCB, HCH, DDT och PCDD-F (Ap-
ler et. al, 2014, s. 139).

Fiberrika sediment
För föroreningar i de fiberrika sedimenten användes resultat från kemisk analys i provpunkt
11_0327 från SGU:s rapport, se figur 3. I analysen har följande metaller påvisats: arsenik,
kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, metylkvicksilver, nickel, bly, vanadin och zink.
Följande organiska miljögifter förekom: HCB, PCB, HCH och DDT (Apler et. al, 2014, s.
139).

Zink bedömdes enligt Naturvårdsverkets handbok i MIFO (Naturvårdsverket, 1999b, fi-
gur 3 s. 22)som “måttligt farlig” och ingick därför inte i modellen.

Övriga ämnen som påträffats i sedimenten
PAH påträffades i både fiberbanken och de fiberrika sedimenten (Apler m. fl., 2014, s. 139).
Eftersom inga enskilda analyser av PAH L, PAH M respektive PAH H utfördes så kunde inte
PAH anges under “Fiberbank” respektive “Fiberrika sediment”. Därför angavs PAH istället
under denna punkt.

Ämnen som misstänks på objektet men där halter inte är kända
Utsläpp av kreosot har skett från andra industrier vid Bollstafjärden (Apler et al., 2014,
p 139). Därför är det mycket troligt att fiberbanken och de fiberrika sedimenten innehåller
kreosot, och det angavs i detta avsnitt under “mycket hög farlighet”.

3.2.3 Föroreningsnivå

Volym förorenade massor i fiberbank respektive fiberrika sediment
Fiberbankens volym beräknades med hjälp av ArcGIS, se avsnitt Volymsberäkning (3.1).
Volymens osäkerhet bedömdes vara stor. Modellen klassificierar fiberbankens volym som
“liten” (> 6 000 m3), “måttlig” (6 000-100 000 m3), “stor” (100 000-200 000 m3) eller “mycket
stor” (> 200 0000 m3) (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s. 19). Fiberrika sedimentens
volym klassificeras som “liten” (< 25 000 m3), “måttlig” (25 000 - 400 000 m3), “stor” (400
000 - 1 000 000 m3) eller “mycket stor” (> 1 000 000 m3). Om ingen volym är bestämd kan
modellen beräkna den utifrån area och medeldjup (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b],
s. 10).
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Volym för fiberrika sediment är inte beräknad på samma sätt som volym för fiberbanken
utan baserades på en area definierad av SGU i deras kartläggning av fiberbankar (Apler
m. fl., 2014) och ett medeldjup. Arean beräknades i ArcGIS till 817 088 m2. Djupet för de
fiberrika sedimenten var en grov uppskattning, då data saknas, och bestämdes till 0,3 meter
efter värde från fibberrikt område i Hallstanäs (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s.
12).

Volym för fiberrika sediment ingick även i modellen och kunde, om inte beräknad, be-
stämmas utifrån area och medeldjup. Densitet, uttryckt i ton/m3, och torrsubstans, uttryckt
som en kvot, angavs för både fiberbank och fiberrika sediment. Avsaknad av mätdata för be-
räkning av densitet gjorde att förvalda värden användes, 1,1 ton/m3 för fiberbank och 1,3
ton/m3 för fiberrika sediment.

Bedömning av tillstånd, avvikelse från jämförvärde och föroreningsmängd
För varje förorening fylldes här i halt, jämförvärde, riktvärde och medelhalt. Referenser till
jämförvärde och riktvärde angavs. Kvaliteten hos jämförvärdet angavs utifrån förvalda alter-
nativen “bra”, “mindre bra” eller “dåligt”. Modellen tilldelar utifrån medelhalt varje förorening
en av kategorierna “mycket stor mängd”, “stor mängd” eller “måttlig mängd”.

a) Halter
Vid kemisk analys i punkterna 11_0329 och 11_0327 bestämdes halter av ett antal metaller
och organiska miljögifter, se figur 4 och 5 under bakgrund. Halter i dessa punkter användes
i modellen.

SGU gjorde två prover i fiberbanken och ett prov i de fiberrika sedimenten, därför an-
vänds maximal uppmätt halt som halt (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s. 38) istället
för att beräkna den 90:e percentilen. Även medelhalt för varje förorening fylldes i i vilket
innebar att medelvärde gjordes för fiberbankens två halter. För fiberrika sediment användes
halter i prov 11_0327 eftersom endast detta prov fanns för de fiberrika sedimenten.

b) Jämförvärde
För metaller användes bakgrundshalter från Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för Sjö-
ar och Vattendrag som jämförvärde (Naturvårdsverket, 2007, bilaga A tabell 16.1). Dessa
bakgrundshalter tillämpades då lokala bakgrundshalter inte var kända. För organiska miljö-
gifter användes jämförvärdet noll enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för Hust och
Hav (Naturvårdsverket, 1999a). Samtliga jämförvärden ses i tabell 2.
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c) Riktvärde
Effektbaserade värden användes som riktvärden. Ett effektbaserat värde är bestämt utifrån
vid vilken halt ett ämne skadligt påverkar ekosystem eller människors hälsa. Avsaknaden av
svenska effektbaserade värden innebar att internationella uppgifter användes. Dessa varie-
rade mycket på grund av olika känslighet mellan arter och djurgrupper samt olika klimat-
betingelser. Modellens vägledning hänvisade till Hav- och vattenmyndighetens gränsvärde
Environmental Quality Standard (EQS) (Havs- och vattenmyndigheten, 2015). I de fall äm-
nen saknades så hänvisades till kanadensiska sedimentkvaliteteskriterier, så kallade Probable
Effect Level (PEL) (Canadian Council of Ministers of the Environment, 2002).

För klassificering av det fiberrika området i Väja hämtades effektbaserade värden i första
hand från Hav- och vattenmyndigheten och i andra hand från kanadensiska PEL-värden för
sötvatten, se tabell 2. Då PEL-värden för ämnen saknades användes effektbaserade värden
från Norska Statens Tillsyn av Föroreningar (Statens forurensningstilsyn, 2007). Samtliga
effektbaserade värden angavs som osäkra då de inte var baserade på området Väja. Inga
effektbaserade värden hittades för bräckt vatten, vilket är den miljö som återfinns i fiberom-
rådet. Effektbaserade värden saknades för kobolt, vanadin och metylerat kvicksilver. Mety-
lerat kvicksilver är miljöfarlig och bioackamuleras samt biomagnifieras vilket framhölls vid
den manuella justeringen av riskklassifikationen. Metyleringsgraden beräknades av modellen
i fliken “Hjälp-formler” genom att halter av kvicksilver och metylerat kvicksilver fylldes i.
För fiberområdet i Väja användes riktvärden i tabell 2.
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Tabell 2: Jämförvärde (JV) och riktvärde (RV) som användes i modellen för området Vä-
ja. Kolumner ”Ref JV” och ”Ref RV” innebär referens till jämförvärde respektive riktvär-
de. Följande beteckningar har använts för referenser: Naturvårdsverkets Bedömningsgrun-
der för Sjöar och Vattendrag tabell 16.1 (NV: SoV), Havs- och vattenmyndighetens rapport
HVMFS 2015:4 (HVMFS), PEL-värden från Canadian Council of Ministers of the Environ-
ment (PEL), PNEC (predicted no effect concentration) som motsvaras av gränsvärdet mellan
”God” och ”Moderat” status från Statens forurensningstilsyn 2007 (STF).

Ämne JV [mg/kg TS] Ref JV RV [mg/kg TS] Ref RV
Arsenik 8 NV: SoV 17 PEL
Kadmium 0,3 NV: SoV 2,3 HVMFS
Kobolt 15 NV: SoV - -
Krom 15 NV: SoV 90 PEL
Koppar 15 NV: SoV 197 PEL
Kvicksilver 0,08 NV: SoV 0,486 PEL
Nickel 10 NV: SoV 0,046 STF
Bly 5 NV: SoV 130 HVMFS
Vanadin 20 NV: SoV - -
Zink 100 NV: SoV 315 PEL
Metylerad kvicksilver - - - -
Sum 11 PAH 0 - 2,26 STF
HCB 0 - 0,017 STF
Sum 7 dutch PCB 0 - 0,277 (tPCB) PEL
Sum HCH 0 - 0,00138 (�-HCH) PEL
Sum DDT 0 - 0,02 STF
Sum WHO-PCDD/F ub 0 - 0,0000215 (PCDD/F) PEL

3.2.4 Spridningsförutsättningar

Allmänt

a) Vattenförekomst
Fiberområdet i Väja ligger i en fjärd, där vattnet är anslutet till Ångermanälven och till slut
mynnar ut i Bottenhavet. Modellen innehåller alternativen ”vattendrag”, ”sjö” samt ”kust”
och i Väjas fall valdes ”kust” enligt information från VISS (VISS, u.å.)(Bollstafjärden - VISS,
u.å.).
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b) Vattendjup
Genom att tolka data från mätpunkter i tabell 1:36 och terrängkartan, figur 1:59, i SGU:s
rapport har vattendjupet vid fiberområdet uppskattats till 15-30 meter (Apler m. fl., 2014,
ss. 132, 135). I modellen finns följande alternativ: ”0-3 meter”, ”3-6 meter”, ”mer än 6 meter”
eller ”okänt”. Alternativet ”mer än 6 meter” valdes.

c) Skredkänslighet
I Väjas fiberbank har skred skett (Apler m. fl., 2014, s. 136). Bland alternativen ”ej skred-
känsligt”, ”skredkänsligt”, ”har skredat” och ”okänt” valdes därför ”har skredat”.

d) Fibertyp
Fibermaterialet i Väja är till utseende och konsistens en massa där träbitar inte kan urskil-
jas. I området har dock föremål stötts på som tros vara exempelvis gamla träpålar (Berg
Wiklund, 2015, s. 11). De alternativ som finns i modellen är ”små trådliknande fibrer”, ”me-
delstora fibrer”, ”grövre fibrer där träråvaran kan identifieras” samt ökänt". Av dessa valdes
”små trådliknande fibrer”.

Faktorer som bidrar till eller begränsar spridning till vattenfasen

a) Strömmar
Det finns en fjärd vars vatten mynnar ut i Bollstafjärden, som i sin tur fortsätter ut i Ånger-
manälven (SMHI, u.å.). Troligtvis är därmed vattnet utanför Väja i rörelse. Modellens alter-
nativ är ”relativt stilla vatten över fiberområdet”, ”tillflöde eller annat orsakar strömmar över
fiberområdet”, ”beläget i vattendrag eller kraftig ström” samt ”okänt”. Alternativet ”relativt
stilla vatten över fiberområdet” valdes då det inte går att bekräfta exakt hur strömmarna går.

b) Utsläppspunkter som riskerar störa fiberområdet
Utsläpp av processvatten sker nära fiberbanken och kan ha orsakat de skred som skett (Apler
m. fl., 2014, s. 139). Därför valdes alternativet ”ja” framför ”nej” och ”okänt”.

c) Reglering i vattendrag
Då information saknades om reglering i vattendraget valdes ”okänt” av alternativen ”ja”, ”nej”
och ”okänt”.

d) Vårflod som riskerar störa fiberområdet
Då det inte fanns någon information att tillgå om vårflod valdes ”okänt” av alternativen
”förekommer”, ”förekommer inte” och ”okänt”.

24



e) Båttrafik
Det finns båttrafik i Ångermanälven i form av lastbåtar, privata båtar och turistbåtar. Vid
fiberområdet i Väja finns inte så mycket trafik, bortsett från att fabriken har timmerfartyg
(Östman, 2016). Modellens alternativ är: ”ingen båttrafik över fiberområdet”, ”mindre fritids-
båtar passerar fiberområdet”, ”större båtar/fartyg och/eller hög hastighet över fiberområdet”
samt ”okänt”. För Väja valdes ”större båtar/fartyg och/eller hög hastighet över fiberområdet”.

f) Bioturbation
Bioturbation innebär att levande organismer rör om i sediment. I Väjas fiberområde finns
ingen påvisad bioturbation. Längre ut från banken finns mer liv och djuren kan gräva upp
gamla föroreningar då de rör om i sedimenten (Snowball, 2016a) (Snowball, 2016b). I mo-
dellen finns alternativen: ”organismer som kan orsaka bioturbation finns”, ”inga organismer
som kan orsaka bioturbation” samt ”okänt”. Av dessa valdes alternativet ”okänt”.

g) Gasavgång
I fiberområdet bedöms mycket gas finnas då gaskratrar påträffats. Gaskratrar bildas i sam-
band med gasavgång (Apler m. fl., 2014, s. 136). Modellen har alternativen ”mycket gasav-
gång”, ”lite gasavgång”, ”ingen gasavgång” samt ”okänt”. Det är svårt att veta vad som räknas
som mycket eller lite gasavgång då modellen inte innehåller definitioner till de olika alter-
nativen. Alternativet valdes ”mycket gasavgång” väljs efter vägledning av SGU-rapporten
(Apler m. fl., 2014, s. 136).

h) Vågor som kan påverka fiberområdet
Vissa delar av fiberbanken ligger grundare än 15 meter vilket innebär att det finns risk för
vågerosion till följd av vågrörelser (Apler m. fl., 2014, s. 7). Därför valdes alternativet ”ja”
framför alternativen ”nej” och ”okänt”.

i) Överlagring
I Väja sker ingen ackumulering av material på sedimenten, främst på grund av att vattnet
är i rörelse (Apler, 2016b). I modellen finns alternativen: ”ingen överlagring”, ”0-2 cm rena
sediment (halter < RV) i ytan”, ”2-5 cm rena sediment (halter < RV) i ytan”, ”5-10 cm rena
sediment (halter < RV) i ytan” samt ”>10 cm rena sediment (halter < RV) i ytan”, där RV
står för riktvärde. Av dessa valdes ”ingen överlagring”.
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j) Språngskikt förekommer
Enligt Öberg (2016) så är Ångermanälvens mynningsområde ett estuarium med en tvålager-
skiktning där det söta (lättare) vattnet ligger över det salta (tyngre) vattnet. Ett estaurium
är en mynningsvik där sötvatten gradvis blandas med saltvatten (NE, 2016). Vattnet i Boll-
stafjärden är delvis skiktat (SMHI, 2016a, s. 3, punkt 18) (SMHI, u.å., s. 3, punkt 18).
Alternativen i modellen är ”inget språngskikt”, ”delar av året”, ”hela året” samt ”okänt”. Av
dessa valdes ”okänt”.

Spridning i näringsväven

a) Konstaterat upptag i näringsväven
Det finns inget bekräftat upptag i näringsväven där miljögifterna härstammar från fiberom-
rådet i Väja, även om misstankar finns (Apler, 2016b) (Snowball, 2016b). Av alternativen
”ja” och ”nej” valdes därmed ”nej”.

b) Förekomst av växt- och djurliv
Det finns förekomst av svavelbakterier i fiberbanken (Apler m. fl., 2014, s. 136). I de fiberrika
sedimenten kan förekomst av havsborrmaskar finnas, men inga flercelliga djur eller växter
finns i fiberbanken (Snowball, 2016a). Därmed valdes alternativet ”nej” av alternativen ”ja”
och ”nej”.

c) Låg salthalt
Salthalten i Väja är 3-6 psu (practical salinity unit) (VISS, u.å.) och i Bottenhavet är den
ungefär 5 psu (Naturvårdsverket, u.å.[a]) (Afflux Water AB, 2016) Alternativen i modellen
är ”ja” och ”nej”. ”Nej” valdes eftersom salthalten ligger nära Bottenhavets halt.

d) Hög temperatur i vattnet
Trots att CTD-profiler (conductivity, temperature, density) från SGU (Apler, 2016a) fanns
att tillgå var det svårt att fylla i modellen då den inte anger vad som avses med hög tempe-
ratur samt när på året temperaturen ska mätas. Modellens alternativ är ”ja” och ”nej” där
det senare valdes på grund av bristande information.

e) Temperaturhöjande utsläpp
Vid fabriken släpps varmt processvatten ut, vilket är det vatten som har använts vid kylning
(Apler m. fl., 2014, s. 139). Därför valdes ”ja” framför alternativet ”nej”.
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Framtida spridningsförutsättingar

a) Havsnivåförändring
Trots att det sker en global havsnivåhöjning kommer havsnivån i Bollstafjärden bli lägre på
grund av den stora landhöjningen som sker där (SMHI, 2014). Det kommer alltså att ske en
havsnivåförändring vid Väja så därför valdes ”ja” framför ”nej” i modellen.

b) Klimatförändringars påverkan på framtida spridning
I framtiden kommer klimatförändringarna bidra till en ökande temperatur i både vatten och
luft. Östersjön är det hav som tros värmas upp snabbast i världen, med en temperaturökning
på 3-5 �C under de kommande hundra åren. Forskare förutspår att salthalten i Östersjön kan
komma att sjunka. Med en förändring i både salthalt och temperatur kommer ekosystemet att
påverkas (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], ss. 18-19). Eftersom Bottenhavet gränsar
till Östersjön är ovanstående relevant även för Bollstafjärden då dess vatten mynnar ut i
Bottenhavet.

3.2.5 Känslighet och skyddsvärde

Den eventuella risken vid exponering av föroreningar i fiberområden beror i modellen på
miljöns skyddsvärde och människors känslighet, där känsligheten hos människa bedöms obe-
roende av hur många som exponeras (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s. 31).

Känslighet

a) Närmaste bostadshus finns på ett avstånd av
Modellen klassar alltid känsligheten som mycket stor om människor bor permanent i området
(inom 250 meter från fiberområdet). De typer av exponering som är mest betydelsefulla vid en
förorening under vatten är bad och fiske, vilka behandlas i andra punkter under ”Känslighet”.
Under ”närmaste bostadshus finns på ett avstånd av” tas hänsyn till övriga exponeringsrisker
för närboende (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s. 31).

Avståndet till närmaste bostadshus togs fram med hjälp av Länsstyrelsens karta (VISS,
u.å.). Den punkt i fiberområdet som ligger närmast bostadshus hittades genom att jämföra
kartan med SGU:s definition av fiberområde i figur 3 under 2.2.1 Kartläggning av fiberrika
områden (Apler m. fl., 2014, s. 133). De alternativ som finns i modellen är ”kortare än 250
meter”, ”mellan 250 och 1000 meter” respektive “längre än 1000 meter”. Det bostadsområde
som ligger på kortast avstånd från fiberområdet är cirka 280 meter därifrån, på en udde öster
om fabriken (VISS, u.å.). Därför valdes “mellan 250 och 1000 meter” i modellen.
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b) Fiske förekommer i omfattningen
De olika alternativen att välja på i modellen gällande fiske är ”inget fiske”, ”fritidsfiske”,
”yrkesfiske” och ”okänt”. Enligt Patrik Asplund på Kramfors kommun förekommer inget yr-
kesfiske och väldigt lite fritidsfiske (Asplund, 2016). I modellen valdes ”fritidsfiske” trots att
det är väldigt lite som bedrivs, eftersom fiske är en viktig parameter för klassificeringen av
känslighet.

c) Vattenbruk förekommer
Vattenbruk är i detta fall exempelvis fisk-, kräft- eller musselodling. Enligt Patrik Asplund
på Kramfors kommun förekommer inget vattenbruk i Bollstafjärden (Asplund, 2016), vilket
angavs i modellen som ”nej” framför alternativen ”ja” och ”okänt”.

d) Badplats finns på ett avstånd av
Det finns inga kommunala badplatser i Bollstafjärden (Asplund Asplund, 2016) (Miljö- och
Byggförvaltningen Kramfors Kommun, 2016). Dock kan privata badplaster finnas, men de
kartläggs sällan och ingen information om sådana finns. Den närmaste kommunala badplat-
sen är en damm som ligger cirka 1,1 kilometer från fjärden (Miljö- och Byggförvaltningen
Kramfors Kommun, 2016). Därför valdes ”längre än 1000 meter” framför alternativen ”kor-
tare än 250 meter” och ”mellan 250 och 1000 meter” i modellen.

e) Ytvatten inom fiberområdets möjliga påverkansområde används som dricks-
vattenresurs
Det finns risk att förorenat vatten används som dricksvattenresurs om det nedströms från
det förorenade området finns dricksvattenuttag. Den sammantagna riskklassificeringen av
känslighet blir som minst ”stor” om dricksvattenuttag finns (Länsstyrelsen i Västernorrland,
u.å.[b], s. 31).

För det aktuella fiberområdet används inte ytvattnet inom det område som kan påverkas
som dricksvattenresurs. Därför valdes ”nej” framför ”ja” och ”okänt” (Miljö- och Byggförvalt-
ningen Kramfors Kommun, 2016).

Skyddsvärde

a) Skyddsvärda naturområden finns i närområdet
Exempel på skyddsvärda naturområden är marina reservat, nationalparker, riksintressen för
naturvård eller andra områden med biotopskydd (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s.
31). Om fiberområdet finns i ett sådant område eller påverkar det på något sätt så klassar
modellen det som ett naturområde med mycket stort sammantaget skyddsvärde (Länssty-
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relsen i Västernorrland, u.å.[b], ss. 31-32).
Ångermanälven är klassat som riksintresse för naturvård, enligt Naturvårdsverkets kart-

verktyg Skyddad natur (Naturvårdsverket, u.å.[b]). I modellen finns alternativen ”ja, direkt
påverkan”, ”ja, ej direkt påverkan”, ”nej” och ”okänt”, där det första alternativet valdes. (Läns-
styrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s. 31).

b) Skyddsvärda arter finns i närområdet (företrädesvis nedströms)
Enligt Naturvårdsverkets kartverktyg finns inga skyddsvärda arter i Bollstafjärden. Däre-
mot finns ett område nedströms som är skyddat av Art-och habitatdirektivet i havet utanför
Ångermanälvens mynning, på ett avstånd av mer än tio kilometer från älvens utlopp (Natur-
vårdsverket, u.å.[b]). Detta har dock bortsetts ifrån då området ligger långt från Väja och
vattnet från Bollstafjärden eventuellt inte når ända dit. I modellen angavs därför att inga
skyddsvärda arter finns genom att välja ”nej” framför ”ja” och ”okänt”.

c) Upptag i fisk eller andra högre organismer har konstaterats
Om upptag av farliga ämnen påvisats i högre organismer leder det till en hög klassning
av skyddsvärdet, eftersom det innebär att en förorening har spridits från fiberområdet till
omkringliggande miljö (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s. 31).

De alternativ som finns i modellen för upptag i fisk eller andra högre organismer är ”ja”,
”nej” och ”okänt”. Inga provtagningar på organismer har utförts i Väja, så detta anges i mo-
dellen som “okänt”. Däremot har PCB, DDT och HCB påvisats i havsörnsägg, vilket kan ha
kommit från fiberbankarna då dessa ämnen ofta finns i ytskiktet (Apler m. fl., 2014, s. 35).
Då detta inte gäller specifikt för Väja kan det dock inte användas i modellen.

Bakgrundsbelastning

a) Finns bakgrundsbelastning
Bakgrundsbelastning för ett fiberområde kan finnas om området även påverkas av andra
föroreningskällor. Ett område med hög bakgrundsbelastning anses ha ett lågt skyddsvär-
de. Bakgrundsbelastning ingår inte i den automatiska riskklassningen av fiberområdet, utan
anges manuellt under ”Känslighet och skyddsvärde” och redovisas därmed som resultat un-
der ”Utdrag”. Detta ska sedan fungera som underlag för expertbedömning (Länsstyrelsen i
Västernorrland, u.å.[b], s. 32).

Modellen har följande alternativ för huruvida bakgrundsbelastning finns: ”ja, finns med
kraftig påverkan”, ”ja, finns med liten påverkan”, ”nej” eller ”okänt”. Ingen information om
bakgrundsbelastning hittades och alternativet ”okänt” valdes.
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Potential för metylering
Kvicksilver som har metylerats till metylkvicksilver kan enklare tas upp i organismer och
påverkar därmed känslighet och skyddsvärde. På samma sätt som för bakgrundsbelastning
så ingår inte metyleringspotential i den beräknade riskklassningen av fiberområdet, utan
anges manuellt under ”Känslighet och skyddsvärde” och redovisas sedan som resultat under
”Utdrag” (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s. 32).

a) Metyleringsgrad och b) Metyleringspotential bedöms finnas
Om analyser av kvicksilver och metylkvicksilver har utförts i sedimenten bedöms metyle-
ringsgraden utifrån detta, med hjälp av fliken ”Hjälp-formler”. Annars bedöms metylerings-
potentialen istället, med utgångspunkt i exempelvis årsmedeltemperatur, primärproduktion,
temperaturhöjande utsläpp och syrgashalt i bottenvatten. I detta fall krävs god kunskap om
metyleringsprocessen (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s. 32). I Väjas fall fanns analys-
resultat av kvicksilver och metylkvicksilver, vilket gjorde att metyleringsgraden beräknades
automatiskt under fliken ”Hjälp-formler”.

Framtida känslighet och skyddsvärde
”Framtida känslighet och skyddsvärde” anges manuellt och ska sedan fungera som underlag
för expertbedömning.

a) Framtida känslighet
Känsligheten kan komma att förändras i framtiden, till följd av exempelvis förändringar i
exponering (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s. 32). Det som skulle öka känsligheten
i Väja är påbörjan av yrkesfiskesverksamhet, att en badplats anläggs inom 1000 meter, att
ett bostadshus byggs inom 250 meter eller att ytvattnet skulle börja användas som dricks-
vattenresurs. Sannolikheten var relativt liten att något av detta skulle hända, dels på grund
av kännedom om föroreningarna i området. Att känsligheten istället skulle minska ansågs
också osannolikt. Det skulle hända om samtliga bostäder inom 1000 meters avstånd skulle
sluta användas som bostäder eller om fiskeverksamheten skulle avslutas helt i framtiden.
Detta vore inte omöjligt, men det ansågs inte troligt. Sammantaget konstaterades därför att
det bör vara en likartad känslighet i framtiden, vilket valdes framför ”ökad känslighet” och
”minskad känslighet” i modellen.

b) Framtida skyddsvärde
Precis som för känslighet kan även skyddsvärde komma att förändras i framtiden (Läns-
styrelsen i Västernorrland, u.å.[b], s. 32). Eftersom skyddsvärdet redan är mycket stort för
det aktuella fiberområdet kan det inte bli större i modellen. Att det skulle minska ansågs
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osannolikt då det skulle inträffa först om området inte längre skulle klassas som riskintresse
för naturvård. Därför valdes även här att skyddsvärdet bör vara likartat i framtiden.

3.3 Modellanalys

För att undersöka på vilket sätt och i vilken utsträckning modellens parametrar påverkar dess
utfall varierades ett antal parametrar. Även avsaknad av parametrar undersöktes. Endast
parametrar som innehöll osäkerheter vid det aktuella fiberområdet i Bollstafjärden under-
söktes. Vid ändring av en specifik parameter hölls de andra konstanta. Värdena på dessa
parametrar återfinns ovan under avsnitt 3.2 och i bilaga 3 (7.3). I avsnitt 4.2.2 återfinns hur
den automatiska bedömningen påverkades.

3.3.1 Parametrars påverkan på resultatet

Fiberbankens volym
Fiberbankens volym var en parameter med väldigt stor osäkerhet. Volymen ändrades därför
till dubbelt så stor respektive hälften så stor för att se hur resultatet påverkades.

De fiberrika sedimentens volym
Volymen av de fiberrika sedimenten beräknades med hjälp av arean och medeldjupet. Arean
utgick från SGU:s kartläggning. För att variera volymen ändrades medeldjupet. Värdet på
detta var uppskattat till 0,3 meter utifrån fiberområdet i Hallstanäs, eftersom inga använd-
bara mätvärden fanns tillgängliga från Bollstafjärden. Detta värde innehöll en stor osäkerhet
då området var väldigt stort och djupet troligtvis varierade mycket. Även här testades ett
halverat respektive dubblerat värde.

Torrsubstansfaktor
Även torrsubstansfaktorn varierades då det var en parameter med hög osäkerhet, värdet ut-
gick från endast en mätpunkt i fiberbanken och en i de fiberrika sedimenten.

Spridningsförutsättningar
Det som påverkar den automatiska riskklassificeringen från fliken ”Spridningsförutsättningar”
var den av handläggaren manuellt bedömda parametern ”sammanvägda spridningsförutsätt-
ningar”. Därför varierades endast den parametern under denna flik.

Känslighet och skyddsvärde
I denna flik gjordes den automatiska bedömningen med hjälp av riskvärden och viktning av
olika parametrar under rubrikerna ”Känslighet” och ”Skyddsvärde”. Rubrikerna ”Bakgrund-
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belastning”, ”Metyleringspotential” och ”Framtida känslighet och skyddsvärde” ingick inte i
den automatiska riskklassningen och därför genomfördes ingen förändring av dessa paramet-
rar.

De parametrar under ”Känslighet” som innehöll osäkerheter eller hade ett värde som
var på gränsen till ett annat intervall var parametrarna ”Närmaste bostadshus finns på ett
avstånd av” och ”Badplats finns på ett avstånd av ”. Därför varierades dessa parametrar.

Eftersom det fanns skyddsvärda naturområden i närområdet klassades skyddsvärdet som
mycket stort, även om övriga parametrar ändrades. Sannolikheten att naturområdet inte
längre skulle klassas som skyddsvärt är liten och därför undersöktes ingen ändring av denna
parameter.

Ytterligheter
Slutligen genomfördes test för att undersöka riskklassningen vid ytterligheter. Detta ge-
nomfördes genom att de tidigare ändrade parametrarna samtidigt ändrades till sitt lägsta
respektive högsta rimliga värde.

3.3.2 Hur avsaknad av parametrar påverkar resultatet

Då parametrarna ”Volym fiberbank” och ”Volym fiberrika sediment” i fliken ”Föroreningsnivå”
ansågs medföra stora osäkerheter och krävde mycket för- och efterarbete undersöktes hur den
automatiska bedömningen påverkades av en avsaknad av dessa parametrar. Detta gjordes
genom att lämna fälten för volym under fliken ”Föroreningsnivå” tomma.

Inga parametrar togs bort i fliken ”Föroreningarnas farlighet” då de kemiska analyserna
i Bollstafjärden ansågs tillförlitliga. För fliken ”Spridningsförutsättningar” berodde den au-
tomatiska klassificeringen endast på parametern ”Sammanvägda spridningsförutsättningar”
som bedömdes manuellt av handläggaren, därmed ansågs det inte relevant att undersö-
ka avsaknad av parametrar under denna flik. Samtliga parametrar i fliken ”Känslighet och
skyddsvärde” har alternativet ”okänt”, därför testades inte att ta bort en parameter eftersom
handläggaren kan välja ”okänt”.
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4 Resultat

4.1 Fiberbankens volym

En fastighetskarta över Bollstafjärden utanför Väja skapades i programvaran ArcMap och
återfinns i figur 10. Figuren visar fiberbankens utsträckning och dess mätpunkter. Fältet i
rött visar SGU:s definierade fiberbank medan fältet i orange visar hur SGU:s definition av
fiberbank modifierats. Den fiberbank som volymsberäkningarna utgått ifrån omfattar både
fälten i rött och orange.

Figur 10: Fastighetskarta över Bollstafjärden utanför Väja som visar batymetrin, fiberban-
kens utbredning samt de fiberrika sedimenten. De mörkblå punkterna i den västra delen av
fiberbanken visar de fem CPTu-mätpunkterna som använts i volymsberäkningen. Den tillag-
da mätpunkten i den östra delen av fiberbanken är markerad med ljusblått och har även den
använts i volymsberäkningen. Punkten som är inringad med grönt visar varifrån en PC-
borrkärna finns.
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Beräknade tjocklekar på fiberbanken i de olika punkterna med tillhörande koordinater
återfinns i tabell 3.

Tabell 3: Koordinater för mätpunkterna med tillhörande tjocklek för fiberbanken i varje punkt.
Punkt 1-5 ligger i den västra delen av fiberbanken där punkt 1 ligger närmast land och punkt
5 längst ut från land. Punkt 6 är en tillagd mätpunkt i den östra delen av fiberbanken, med
samma värde som punkt 1, eftersom dessa ligger på samma avstånd från strandkanten.

Punkt E (SWEREF 99TM) N (SWEREF 99TM) Tjocklek fiberbank [m]
1 637911,260 6985835,970 11,28
2 637925,370 6985882,990 7,835
3 637943,740 6985926,560 6,035
4 637960,450 6985975,130 1,565
5 637980,770 6986020,420 7,795
6 638158,808 6985759,156 11,28

Beräknade volymer och areor för den västra respektive östra delen av fiberbanken åter-
finns i tabell 4, tillsammans med maximal tjocklek och medeltjocklek från de skapade djupy-
torna i ArcMap.

Tabell 4: Resultaten från volymsberäkningen i ArcMap. Maxtjocklekar och medeltjocklekar,
areor samt beräknade volymer återfinns i tabellen.

Område Maxtjocklek [m] Medeltjocklek [m] Area [m2] Volym [m3]
Västra delen 6,02 2,73 56 260 154 906
Östra delen 2,32 1,11 37 302 42 237
Totalt - - 93 562 197 143
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4.2 Modellens resultat och användarvänlighet

4.2.1 Resultat av riskklassificering

Modellens slutgiltiga riskklass blev 1C vilket innebär ”särskilt stor risk”. Ingen justering av
riskklassen gjordes med motiveringen:

Väldigt förorenat område som bör få riskklass 1. Fiberområdet är beläget i en
fjärd vilket kan begränsa spridning till Ångermanälven och Bottenhavet. Vid test
med större spridningsförutsättningar tilldelades en riskklass 1B. Vid användning
av värden som innebar lägre risk för osäkra parametrar erhölls riskklass 1C vilket
tolkas som att en riskklass lägre än 1C inte bör tilldelas. Därmed anges den
justerade riskklassen som 1C. Observera att metylkvicksilver har påträffats både
i fiberbank och i fiberrika sediment. Det finns anledning att misstänka upptag i
näringsväven men detta har inte studerats nog för att kunna bevisas. Skulle ett
upptag i näringsväven påvisas bör bedömningen revideras. Bedömning är svår
eftersom inga tidigare klassificeringar med modellen genomförts.

Se bilaga 3 (7.3) för samtliga flikar med använda parametrar i modellen.

4.2.2 Modellens användarvänlighet

Under arbetet med att riskklassificera fiberområdet i Bollstafjärden undersöktes även model-
lens användarvänlighet. Resultatet är uppdelat efter de flikar som finns i modellens Excel-fil.
Det har antagits att handläggaren är anställd vid en länsstyrelse.

Föroreningarnas farlighet
I fliken ”Föroreningarnas farlighet” var en bedömning av vilka ämnen som innebär ”hög
farlighet” eller ”mycket hög farlighet” redan gjord vilket underlättade för användaren.

I de kemiska analyser som utfördes i samband med kartläggningen av fiberområdet i
Bollstafjärden har summavariabler för DDT, PCB och PAH bestämts (Apler m. fl., 2014). I
modellen fanns inte dessa summavariabler vilket innebar en svårighet.

Föroreningsnivå
Svårigheterna under denna flik bestod till största delen av att hitta riktvärden. Nationellt
framtagna riktvärden saknades, vilket innebar att internationella källor användes. Dessa käl-
lor var svåra att hitta.
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Spridningsförutsättningar
Parametrarna under ”Spridningsförutsättningar” var tidskrävande att ta reda på då det ex-
empelvis krävdes information från flera olika myndigheter eller universitet. Ett annat pro-
blem med många av parametrarna var att svarsalternativen inte var tillräckligt definierade.
Till exempel fanns ibland endast ”ja”- och ”nej”-alternativ eller ”mycket”- och ”lite”-alternativ
utan definitioner.

Känslighet och skyddsvärde
Informationen för samtliga parametrar under ”känslighet” var relativt lättillgänglig och kun-
de vanligtvis fås från kommunen. Den parameter som innebar svårigheter var ”ytvatten inom
fiberområdets påverkansområde används som dricksvattenresurs”. Detta eftersom påverkans-
området nedströms ofta innefattar flera kommuner och det kan vara svårt för handläggaren
att då veta hur vattnet flödar och om det kan strömma till en dricksvattenresurs.

Parametrarna under ”skyddsvärde” var ganska enkla att finna information om. För att
ta reda på om upptag i fisk eller andra högre organismer har konstaterats kan dock mycket
arbete krävas ifall kännedom inte finns om specifika provtagningar.

4.2.3 Parametrars påverkan på resultatet

Fiberbankens volym
Den ursprungliga volymen på fiberbanken bestämdes i ArcGIS till 197 143 m3. Resultatet
förändrades inte vid ändring av volymen, se tabell 5.

Tabell 5: Volym som användes för att undersöka påverkan på riskklassificering. Dubblerad
och halverad volym är relativt den ursprungligt beräknade volymen på 197 143 m3.

Volym [m3] Riskklass
Dubblerad: 394 286 1C
Halverad: 98 572 1C

De fiberrika sedimentens volym
Volymen av de fiberrika sedimenten beräknades med arean och medeldjupet till 245 126 m3.
Resultatet vid ändring av volymen återfinns i tabell 6.
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Tabell 6: Medeldjup för fiberrika sediment som användes för att undersöka påverkan på risk-
klassificering. Dubblerat och halverat medeldjup är relativt det ursprungliga medeldjupet på
0,3 meter.

Medeldjup [m] Volym [m3] Riskklass
Dubblerat: 0,6 490 253 1C
Halverat: 0,15 122 563 1C

Torrsubstansfaktor
Riskklassen 1C erhölls vid halvering och dubblering av torrsubstansfaktor.

Spridningsförutsättningar
I tabell 7 redovisas riskklassificeringen då manuell sammanvägd bedömning av spridnings-
förutsättningar ändrades. Ursprungligen var spridningsförutsättningarna ”stora”.

Tabell 7: Resultat vid ändring av den manuella sammanvägda bedömningen av spridnings-
förutsättningar.

Sammanvägd bedömning Riskklass
Små spridningsförutsättningar 2
Måttliga spridningsförutsättningar 1C
Mycket stora spridningsförutsättningar 1B

Känslighet
Den ursprungliga känsligheten bedömdes av modellen till måttlig. När intervallet för av-
stånd till närmaste bostadshus ändrades från ”250-1000 meter” till ”mindre än 250 meter”
blev känsligheten mycket stor, vilket gav riskklass 1B. När avståndet till närmaste badplats
ändrades från ”längre än 1000 meter” till ett kortare avstånd eller till ”okänt” blev känslig-
heten stor men riskklassen förblev 1C.

Ytterlighet: lägre risk
I tabell 8 redovisas hur parametrarna förändrades för att erhålla värden som innebar lägre
risk. De värden som valdes ansågs rimliga för området. Riskklassen utifrån dessa ändringar
blev 1C, det vill säga densamma som med ursprungliga värden.
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Tabell 8: Parametrar och dess värden som användes vid test av lägre risk. Övriga parametrar
hölls konstanta.

Parameter Värde
Volym fiberbank Halverad: 98 572 m3

Volym fiberrika sediment Halverad: 122 563 m3

Spridningsförutsättningar Måttliga
Avstånd till närmaste bostadshus 250-1000 meter
Avstånd till badplats >1000 meter

Ytterlighet: högre risk
I tabell 9 redovisas hur parametrarna förändrades för att erhålla värden som innebar högre
risk. De värden som valdes ansågs rimliga för området. I detta fall blev riskklassen 1A.

Tabell 9: Parametrar och dess värden som användes vid test av högre risk. Övriga parametrar
hölls konstanta.

Parameter Värde
Volym fiberbank Dubblerad: 394 286 m3

Volym fiberrika sediment Dubblerad: 490 253 m3

Spridningsförutsättningar Mycket stora
Avstånd till närmaste bostadshus < 250 meter
Avstånd till badplats < 250 meter

4.2.4 Hur avsaknad av parametrar påverkar resultatet

Den ursprungliga volymen på fiberbanken bestämdes i ArcGIS till 197 143 m3. Avsaknad av
volym innebär att mängd förorening inte kan beräknas. Trots detta klassificeras fiberområdet
automatiskt till riskklass 1C.

4.3 Fel i modellen

Under arbetet uppdagades ett antal fel i modellen. Det mest allvarliga felet innebar att
fliken ”Spridningsförutsättningar” inte ingick i fiberområdets slutgiltiga riskklass. Detta fel
åtgärdades när riskklassificering av fiberområdet gjordes. Se bilaga 4 (7.4) för samtliga fel
som uppdagades.
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5 Diskussion

5.1 Fiberbankens volym

5.1.1 Mätdata

I beräkningen av fiberbankens volym har CPTu-data, batymetrisk data samt en bild av PC-
borrkärnan använts. CPTu-instrument har, som beskrivits i utförande, svårt att registrera
fiberbanken och mätvärdena har därmed en hög mätosäkerhet. Vanligtvis kan en CPTu-
mätning ge mycket information på ett relativt enkelt sätt men en svårighet finns i att tolka
datan på rätt sätt. I bilaga 2 (7.2) återfinns en beskrivning över hur två grafer med data
från CPTu-mätningarna har avlästs, där den ena grafen visar deacceleration och den andra
visar porvattentryck. Alla mätpunkter som användes från CPTu-mätningarna hade inte lika
tydliga grafer över deaccelerationen. Därmed blev det i de flesta fallen en tolkningsfråga var
gränsen mellan fiberbank och underliggande sediment skulle dras.

När CPTu-datan kombinerades med övriga mätdata fick den femte mätpunkten från
land, det vill säga den längst ut, en betydligt större tjocklek än mätpunkterna närmare land.
Fibertjockleken för de olika mätpunkterna återfinns i tabell 3. Att tjockleken på fiberbanken
skulle öka från 1,6 meter till ca 7,8 meter längre ut från land anses ej vara troligt. Övriga
fyra mätpunkterna i den västra delen ansågs trovärdiga.

PC-borrkärnans mätdata har som fördel gentemot övriga instrument att den ger upphov
till en faktisk borrkärna som kan tas upp på land och analyseras. Fibermaterialet, som
innehåller mycket gas, expanderar när borrkärnan tas upp på båten vilket resulterar i att en
del material läcker ut när borrkärnan öppnas. Detta är orsaken till att delar av borrkärnan i
figur 9 är tom. Borrkärnan anses ändå vara tillförlitlig i och med att övriga sedimentlager är
intakta. En nackdel med PC-borrkärnan är att den likt CPTu-instrumentet inte registrerar
början av fiberbanken och därmed börjar borra först en bit ned i fiberbanken. För att få
en tjocklek på fiberbanken måste därmed informationen från borrkärnan kompletteras med
en mätning av vattendjupet (det vill säga avståndet mellan vattenyta och fiberbankens yta)
på samma plats. Då kvaliteten på mätningen av vattendjupet är okänd finns en risk för att
fiberbanken egentligen är tjockare, eller tunnare, i denna punkt.

I och med att flera olika typer av mätdata användes för att beräkna fiberbankens tjock-
lek behövdes en gemensam referenspunkt. Det visade sig att den batymetriska djupdatan
och CPTu:n inte stämde överens i vissa mätpunkter då djupet för CPTu:n låg högre upp i
fiberbanken än det batymetriska djupet gjorde. Detta skulle innebära att botten av fiber-
banken ligger ovanför toppen på fiberbanken. Mätningarna har alltså antingen utgått från
olika referenssystem eller så har de varit felaktiga. Det fanns inga tydliga uppgifter om vilket
referenssystem som använts så för att kunna arbeta vidare antogs det att referenssystemen
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varit olika men att datan i sig var korrekt. PC-borrkärnan, med tillhörande mätning av
vattendjupet, användes för att kalibrera CPTu-mätdatan efter batymetrin.

Från CPTu-mätningarna fanns det endast fem mätpunkter som var användbara och från
PC-mätningen fanns det endast en borrkärna tillgänglig. Att det finns få mätvärden påverkar
både volymsberäkningen och trovärdigheten hos datan. Dessutom har CPTu-mätningarna
gjorts längs en rak linje ut från land vilket inte ger en tillräckligt tydlig bild av fiberbankens
utbredning. För att kunna beräkna en mer noggrann volym av fiberbanken skulle både fler
samt mer utspridda provtagningar behöva göras. Utöver fler mätpunkter skulle en bättre
metod för att ta fram djupdata för såväl botten som toppen av fiberbankarna behöva an-
vändas, en metod som samtidigt kan avgöra fiberbankens topp och botten. En gemensam
referenspunkt på land skulle underlätta då andra referenspunkter kan variera.

5.1.2 Utvidgning av fiberbanksområde

Eftersom fibermaterial återfanns utanför SGU:s avgränsning av fiberbanksområdet utökades
området genom att göra en ny avgränsning vilket illustreras i figur 10. Tjockleken för den
fjärde punkten från land var 1,6 meter vilket visas i tabell 3. Detta tyder på att det finns
fiberbank som sträcker sig långt utanför SGU:s bestämning. Då fiberbanken dessutom inte
antas sluta tvärt efter cirka 1,6 meters tjocklek utökades området till en bit utanför denna
punkt. Höjdkurvorna norr om punkten visar en brant lutning vilket innebär att det finns
en stor sannolikhet för att ett skred går och därmed är det troligt att fiberbanken inte
fortsätter längre ut än det område som valdes. Den västra delen av fiberbanken utökades
även i nordvästlig riktning då den antogs följa formen av SGU:s avgränsning. Detta är även
en bedömning som gjorts i samband med TREASURE-projektet (Snowball, 2016b).

Den östra delen av fiberbanken behöll sin ursprungliga form enligt SGU:s avgränsning
eftersom det inte har utförts några mätningar på tjockleken i den delen av fiberbanken.

5.1.3 Volymsberäkning

För att skapa djupytan som behövdes för att beräkna volymen i ArcMap testades flera olika
interpolationsmetoder. Metoderna resulterade i djupytor med stora djup närmast mätpunk-
terna, men med djupet noll över mer än halva fiberbanken. Detta innebär att metoderna
skulle ha gett en stor underskattning av volymen. Interpolationsmetoder ger vanligtvis en
bättre bild av naturliga ytor då de skapar ytor som följer givna punkter, men eftersom det
fanns för få mätpunkter gav metoderna inte ett bra resultat.

Verktyget Trend valdes istället eftersom denna metod åtminstone kunde ge en jämnt
utbredd djupyta över hela fiberbanken. Regression med ett femtegradspolynom valdes ef-
tersom gradtal under fem gav mindre maxdjup. Gradtal över fem gav ingen skillnad. Dock
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gav denna metod inte heller ett bra resultat, eftersom värdena för de maximala tjocklekarna
för djupytorna inte korrelerade med tjockleken vid varje mätpunkt. Detta visas i tabell 3
och i tabell 4. Orsaken till att de skapade ytornas maxtjocklekar för varje del av fiberbanken
inte stämmer överens med tjocklekarna i varje mätpunkt är att det fanns för få mätpunkter
att tillgå vid skapandet av djupytan i ArcMap. När det endast finns få mätpunkter fungerar
inte regressionen optimalt.

För att kunna beräkna en rimlig volym skulle fler mätpunkter behövas. Resultatet i
detta projekt visar på en total volym för fiberbanken på 197 143 m3 vilket troligtvis är en
underskattning. Orsaken till att detta antas vara en underskattning är att maxtjocklekarna
skiljer sig mycket från mätpunkternas tjocklekar.

5.2 Modellens användarvänlighet

Fliken ”Föroreningsnivå” i modellen kan förbättras. Då volymen för fiberbanken och de fiber-
rika sedimenten var svåra att bestämma och har en stor mätosäkerhet bör fältet för volym
också innehålla alternativet ”okänt” tills en bättre metod för att bestämma volymen tagits
fram. I fliken sker klassificering av föroreningar utifrån formeln för avvikelse, där avvikelsen
är kvoten mellan uppmätt värde och jämförvärde. Jämförvärden för organiska miljögifter
brukar sättas till noll enligt Naturvårdsverket, vilket innebär problem då avvikelsen därmed
inte går att beräkna. I detta arbete kringgicks detta problem genom att använda statisk
tillståndsklassning från Naturvårdsverket vilket bör ingå som rekommendation i modellens
vägledning.

Under fliken ”Spridningsförutsättningar” ligger den största bristen i avsaknad av tydli-
ga definitioner. Vägledningen bör utvecklas så att den innehåller tydliga definitioner kring
parametrar med svarsalternativ ”ja”/”nej” eller ”mycket”/”lite”. En del av parametrarna bör
också ha fler alternativ då det ibland är svårt att veta vilket som passar bäst. Ett exempel
är parametern ”vattendjup” där alternativen bara har intervall som går till sex meter, utöver
de finns alternativen ”mer än 6 meter” och ”okänt”. Det kan hända att fler alternativ inte gör
någon skillnad på modellens utslag, detta skulle i så fall behöva förklaras i vägledningen.

För samtliga parametrar under fliken ”Känslighet och skyddsvärde” kan handläggaren
fylla i alternativet ”okänt” vilket underlättar. Information om eventuell bakgrundsbelastning
kan vara komplicerad att hitta. Detta eftersom det innebär svårigheter att veta vilka ut-
släppskällor som kan påverka området. Om metyleringspotential måste tas fram på grund av
att metyleringsgraden inte kan beräknas blir det svårt då expertkunskap om metyleringspro-
cessen krävs. Även ”framtida känslighet och skyddsvärde” kan vara svårt att förutsäga för en
handläggare som inte har någon omfattande kunskap inom området. Eftersom varken ”bak-
grundsbelastning”, ”metyleringspotential” eller ”framtida känslighet och skyddsvärde” ingår
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i modellens automatiska riskklassificering har detta inte någon stor betydelse på resultatet.
Dock kan det tyckas att metyleringspotentialen borde ingå i den automatiska riskklassifice-
ringen då den i verkligheten har stor påverkan.

Sammanfattningsvis anses modellen vara användarvänlig men kan förbättras i ett flertal
avseenden. Det är enkelt att förstå var och hur värden för parametrar ska fyllas i. För att
lättare kunna fylla i modellen behöver dock vägledningen utvecklas och innehålla fler och
tydligare definitioner av parametrars alternativ. Information var ibland svår att hitta men
är troligtvis lättare för en handläggare som tidigare har jobbat med riskklassificeringar.

5.3 Parametrars påverkan på resultat

Den automatiska bedömningen i modellen baseras på medelvärdet av de tre tal som tilldelats
flikarna ”Föroreningsnivå”, ”Spridningsförutsättningar” och ”Känslighet och skyddsvärde”, se
rubrik 2.3.1 under utförande.

Genom att ändra volymen i fliken “Föroreningsnivå” kan mängd förorening ändras, vilket i
sin tur påverkar den automatiska riskklassificeringen. Mängd av en viss förorening beräknas
i modellen som en produkt av medelhalt och mängd sediment, där mängd sediment i sin
tur är en produkt av volym, densitet och torrsubstans. Att ändra torrsubstansfaktorn ger
därför samma inverkan på resultatet som att ändra volym eller densitet, eftersom mängden
sediment påverkas på samma sätt.

Riskklassen förändrades från 1C till 1B då avstånd till närmaste bostadhus minskades.
Detta beror på att känsligheten då klassas som mycket hög. I modellen innebär ett avstånd
till bostadshus mindre än 250 meter ett högt riskvärde som är ungefär tio gånger större än
övriga parametrars alternativ. Detta beror troligtvis på att Naturvårdsverkets MIFO lägger
stor vikt vid människors exponering. Då avstånd till badplats istället ändrades påverkades
klassificeringen inte lika mycket vilket är anmärkningsvärt.

Vid test av ytterligheter klassificerades fiberområdet som högsta möjliga klass, 1A (syn-
nerligen stor risk), då värden som gav högsta risken användes. De värden som gav den högsta
risken är inte orimliga då bland annat badplats och bostadshus mycket väl kan ligga närmare
än vad som ursprungligen angivits, eftersom mätningar av avstånd innehåller stora osäkerhe-
ter samt att badplatser som inte är kartlagda kan finnas. Även spridningsförutsättningarna
skulle kunna vara mycket stora då fiberområdet ligger i anslutning till Ångermanälven och
eventuell spridning kan komma att påverka ett väldigt stort område. Att däremot ändra
volymen för fiberbank och fiberrika sediment till det dubbla relativt det beräknade värdet
är något mer osannolikt men fortfarande inte en omöjlighet.

Då istället värden som innebar låg risk angavs resulterade den automatiska bedömningen
i klass 1C vilket även var fallet då ursprungliga värden användes. Detta kan tolkas som att
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fiberområdet i Väja inte går lägre än klass 1C vilket även anses rimligt.
I fliken ”Föroreningsnivå” ges varje förorening ett tal 1 till 4 där 4 innebär störst risk och 1

innebär lägst risk. Detta tal väljs utifrån tre faktorer: ”avvikelse från jämförvärde”, ”avvikelse
från riktvärde” och ”mängd förorening”. En av faktorerna blir bestämmande och kommer att
avgöra vilken riskklass föroreningen får. Om volym saknas tas inte ”mängd förorening” med
och klassificeringen baseras då enbart på faktorerna ”avvikelse från jämförvärde” och ”avvi-
kelse från riktvärde” (Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.[b]). Förslagsvis bör en framtida
version av modellen innehålla alternativet ”okänd” så att det blir tydligt att värdet faktiskt
saknas och inte har glömts att fyllas i eftersom modellen fungerar även utan ett värde på
volymen.
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6 Slutsats

Volymen på fiberbanken i Bollstafjärden bestämdes till 197 143 m3. För att få en känsla för
storleken kan volymen jämföras med en simbassäng (50x25 meter) som får ett djup på 158
meter. Resultatet för volymsberäkningen innehåller stora osäkerheter på grund av bristfällig
mätdata.

Riskklassificeringen av fiberområdet i Bollstafjärden resulterade i riskklass 1C, ”särskilt
stor risk”. Det visade sig att modellen kan riskklassificera ett fiberområde även då ett värde på
fiberbankens volym saknas samt att riskklassen förblev 1C vid stora ändringar av volymen.

Då värden som innebar störst risk användes för ett flertal parametrar i modellen ändrades
riskklassen från 1C till 1A, som är den högsta möjliga. De parametrar som enskilt påverka-
de riskklassificeringen var ”sammanvägda spridningsförutsättningar” respektive ”avstånd till
närmaste bostadshus”. Det är anmärkningsvärt att en dubblering eller halvering av volym
fiberbank och fiberrika sediment inte resulterade i en förändring av riskklass.

Modellens användarvänlighet är överlag bra, men kan förbättras i ett flertal avseenden
bland annat för att förkorta handläggningstiden. Viss information upplevdes svårtillgänglig
men är förmodligen enklare att hitta för handläggare vid länsstyrelser. I vägledningen behövs
en mer detaljerad beskrivning för hur parametrarna ska fyllas i. Sammanfattningsvis anses
modellen vara ett bra verktyg för klassificering av fiberområden.
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7 Bilagor

7.1 Bilaga 1: Beskrivning av mätinstrument

Batymetri
Batymetri ger en bild av terrängens struktur i hav och sjöar (NE, u. å.). Ekolod är det
instrument som används för att ta fram en batymetriska kartan. Ett ekolod sänder ut lju-
dimpulser som ger ett avstånd till botten då de reflekteras tillbaka. Det är därmed en form
av djupmätning. För att använda ett ekolod på sediment används lägre ljudfrekvenser än för
lodning av berggrund (Johansson och Ulfvarson, u. å.).

FF-CPTu
CPT står för Cone Penetrometer Test. Det är ett mätinstrument som används för att be-
stämma geotekniska egenskaper i marken. Ett CPT-instrument består av en liten kon fäst
vid en cylinder med en stav som kan röra sig inuti. Mätningen utförs genom att själva mätin-
strumentet körs ned i marken med en viss konstant hastighet. En sond i instrumentet mäter
då bland annat friktionen som instrumentet utsätts för, och hur denna varierar med djupet.
CPT är därmed en användbar metod för att kartlägga underjordisk stratigrafi, det vill säga
de olika lager av material som finns i marken (Rogers, 2004) (Ahlberg, u. å.). En särskild
variant av CPT-instrumentet är FF-CPTu, en så kallad Free-Fall Piezocone Penetrometer.
Den används för mätningar i lösa sediment under vatten. TIll skillnad från en vanlig CPT
så drivs FF-CPTu-instrumentet ner i sedimenten av sin egen tyngd vid ett “fritt fall” från
vattenytan. FF-CPTu-instrumentet kan liksom CPT mäta flera saker, där porvattentryck är
en viktig parameter. Deacceleration kan uppmätas i konens topp och omvandlas till friktion
(Steiner m. fl., 2012, s. 99). FF-CPTu-instrument ger information om sedimentytor under
vatten och används tillsammans med batymetri och hydroakustiska data för att identifiera
stabiltet hos sediment på lutande ytor (Steiner m. fl., 2012, s. 108).

PC
Ett PC instrument (Piston Corer) är ett verktyg för sedimentprovtagning. Instrumentet be-
står av ett 6 meter långt rör som borras ner i sedimentet. Då röret är fullt försluts toppen
på röret och på så vis skapas ett undertryck i röret så att provkärnan hålls intakt då den tas
upp på land (Woods Hole Oceanographic Institution, u. å.).
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7.2 Bilaga 2: Beräkning av fiberbankarnas djup

För att beräkna vid vilket djup fiberbanken slutar användes grafer från CPTu-mätningar ut-
förda av TREASURE-projektet 2015. Den data som användes från de sju mätpunkterna var
deacceleration och porvattentryck. I figur 11 återfinns grafer över deacceleration och porvat-
tentryck för mätpunkten längst ut utanför västra fiberbanken. Först lästes porvattentrycket
av vid det djup där instrumentet började mäta, alltså vid djupet 0 meter. Porvattentrycket
är i detta fall cirka 440 kPa, vilket motsvarar ett djup på 44 meter. Observera att detta djup
troligtvis inte är där fiberbanken börjar, utan en bit ned i fiberbanken. Efter det avläses
i grafen över deacceleration vid vilket djup som CPTu-instrumentet når nästa sedimentla-
ger under fiberbanken, i detta fall vid cirka 1,4 meters djup. Slutligen adderades dessa två
djup, i detta fall till det totala djupet 45,4 meter. Detta anses vara det djup där botten av
fiberbanken befinner sig i denna mätpunkt.

Figur 11: Den vänstra grafen visar deaccelerationen som CPTu-instrumentet utsätts för som
en funktion av djupet. Den högra grafen visar porvattentrycket som en funktion av djupet
(Snowball, 2016c).
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7.3 Bilaga 3: Modellens resultat och klassificering

Nedan visas bilder från modellen för att redovisa de använda parametrarna och resultatet
för den körning som utfördes med data för fiberbanken i Bollstafjärden.

Figur 12 visar den första fliken som innehåller allmän information om fiberområdet.

Figur 12: Allmän information.
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I figur 13 redovisas fliken “Föroreningarnas farlighet” där samtliga föroreningar som på-
träffats redovisas.

Figur 13: Föroreningarnas farlighet.
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Figur 14 innehåller den översta delen av fliken “Föroreningsnivå”, där värden för fiber-
bankens föroreningar redovisas. Nedan det som syns i bilden finns en likande tabell, men
med redovisning av värden för de fiberrika sedimenten.

Figur 14: Föroreningsnivå. Observera att inte hela Excel-fliken syns i bilden. Utöver det som
syns finns likartade fält för fiberrika sediment.
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Både figur 15 och figur 16 visar bilder från fliken “Spridningsförutsättningar”.

Figur 15: Spridningsförutsättningar, bild 1 av 2.

Figur 16: Spridningsförutsättningar, bild 2 av 2.
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Figur 17 och figur 18 visar bilder från fliken “Känslighet och skyddsvärde”.

Figur 17: Känslighet och skyddsvärde, bild 1 av 2.

Figur 18: Känslighet och skyddsvärde, bild 2 av 2.
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Figur 19, figur 20, figur 21 och figur 22 visar fliken “Utdrag” där modellens resultat
redovisas. Den sammanlagda riskklassen blev 1C (särskilt stor risk). Ingen förändring av
riskklass gjordes vid den manuella justeringen. Detta motiveras i den generella kommentaren
från handläggaren i 22: ”Väldigt förorenat område som bör få riskklass 1. Fiberområdet är
beläget i en fjärd vilket kan begränsa spridning till Ångermanälven och Bottenhavet. Vid test
med större spridningsförutsättningar tilldelades en riskklass 1B. Vid användning av värden
som innebar lägre risk för osäkra parametrar erhölls riskklass 1C vilket tolkas som att en
riskklass lägre än 1C inte bör tilldelas. Därmed anges den justerade riskklassen som 1C.
Observera att metylkvicksilver har påträffats både i fiberbank och i fiberrika sediment. Det
finns anledning att misstänka upptag i näringsväven men detta har inte studerats nog för
att bevisa. Skulle ett upptag i näringsväven påvisas bör bedömningen revideras. Bedömning
är svår eftersom inga tidigare klassificeringar med modellen genomförts”.

Figur 19: Utdrag, bild 1 av 4.
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Figur 20: Utdrag, bild 2 av 4.

Figur 21: Utdrag, bild 3 av 4.
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Figur 22: Utdrag, bild 4 av 4.
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7.4 Bilaga 4: Upptäckta fel i modellen

I denna bilaga redovisas de fel som upptäcktes i modellen.
I fliken utdrag uppdagades att cellerna C149, C150 och C152 innehöll felaktig kod som

gjorde att den manuella bedömningen av spridningsförutsättningar inte ingick i modellens
automatiska klassificering. I dessa tre celler upptäcktes samma fel. Cell C149 innehöll följande
kod:

=IF(+Spridningsförutsättningar!B70=0;"Ingen information";+Spridningsförutsättningar!B70=0)

Detta tolkas som att om fältet B70 i fliken ”Spridningsförutsättningar” inte är ifyllt ska
”Ingen information” fyllas i och annars ska det som fyllts i fältet B70 kopieras till aktuella
cellen. Med ovanstående kod uppnås inte detta, utan bör ändras till:

=IF(+Spridningsförutsättningar!B70=0;"Ingen information";+Spridningsförutsättningar!B70)

Felet och lösningen är analoga för cellerna C150 och C152.

I cell B139 under fliken ”Känslighet och skyddsvärde” bör metyleringsgraden från fliken
”Hjälp-formler” fyllas i, men det görs inte. Detta kan göras med följande kod:

=IF(+’Hjälp-formler’!E19=0;"Ingen information";+’Hjälp-formler’!E19)

I cell B13 och B14 under fliken ”Spridningsförutsättningar” bör area fiberbank och area
fiberrika sediment fyllas i utifrån vad som anges under fliken ”Föroreningsnivå”, men detta
görs inte. Istället syns värdet 100 000 i båda fälten oavsett vad som fylls i under fliken
”Föroreningsnivå”. Detta uppnås med följande kod i cell B13 och B14:

=’Föroreningsnivå (N)’!B14
=’Föroreningsnivå (N)’!C14
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och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Administrativ rapport 
Dokumentkod 

W1655/A06 

Datum 

20160411 
Ersätter 

W1655/A02 

  Författare 

Anders Retzner, Madeleine Green, Åsa Söderqvist, Sofia 
Bjälkefur Seroka, Emelie Roth, Anna Bergentz 

Handledare 

Ian Snowball 
Rapportnamn 

Projektplan 

 
Sammanfattning 

I denna rapport presenteras gruppens projektplan. Den innehåller bakgrund, syfte, metod och                       
material, disposition, tidsplan samt handledarkontakt. Under varje rubrik finns en mer                     
detaljerad beskrivning vad varje del innebär och vad gruppen har tänkt sig.  
 

 

Projektplan 

Bakgrund 
Vid Västernorrlands kust har det under de senaste 100 åren funnits cirka 30 
pappersmassafabriker. Föroreningar från fabrikerna har under lång tid släppts ut i närliggande 
vatten. Föroreningarna kan idag återfinnas i bottensediment i två olika former, fiberbankar 
och fiberrika sediment. En fiberbank definieras som en ansamling av uteslutande 
cellulosafibrer, medan fiberrika sediment är cellulosafibrer uppblandade med bottensediment. 
Oftast återfinns fiberbanken i nära anslutning till fabriken medan fiberrika sediment 
lokaliseras längre ifrån utsläppskällan. Framförallt fiberbankarna utgör en miljörisk i och med 
att de innehåller giftiga ämnen som kan spridas vidare med vattendraget. 
 
Sveriges geologiska undersökning, SGU, har i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland 
gjort en omfattande utredning av fiberbankar och fiberrika sediment i Västernorrlands län. 
Däribland finns ett område i Ångermanälven vid orten Väja, där en fiberbank har identifierats 
som intressant för eventuella åtgärder mot spridning av farliga ämnen. Under 1900talet har 
det funnits två sågverk och ett pappersbruk med sulfatmassafabrik i Väja. Utsläpp från dessa 
tros ligga bakom de giftiga ämnena i fiberbanken. Pappersbruket är fortfarande i drift men 
bedöms i dagsläget inte bidra till utsläpp av föroreningar. 
 
Naturvårdsverket har tagit fram en metod som kallas MIFO (Metod för Inventering av 
Förorenade Områden). Den innehåller metoder för att inventera olika typer av förorenade 
områden. En variant av MIFO som är mer anpassad för fiberbankar är under utveckling av 



Länsstyrelsen i Västernorrland i samverkan med Golder Associates. I vilken utsträckning det 
framtagna MIFOverktyget är användbart är ännu inte fastställt. 

Syfte 
Projektets syfte är dels uppskatta volym och densitet hos fiberbanken i Väjaområdet, samt att 
utvärdera Naturvårdsverkets Metod för Inventering av Förorenade Områden (MIFO). Volym 
och densitet hos fiberbanken beräknas med hjälp av given data från SGU:s undersökningar i 
det aktuella området Väja. För att klassificera fiberbanken enligt MIFOmodellen används 
platsspecifik information så som föroreningars farlighet, föroreningsnivå, 
spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde. Gällande utvärdering av MIFO 
som metod för klassificiering av fiberbankar utförs en sensitivitetsanalys av modellen. Detta 
innebär att testa hur metodens olika parametrar påverkar klassificeringen samt i vilken grad 
de påverkar. Förutom sensitivitetsanalys testas hur modellen fungerar utan vissa parametrar 
och hur det påverkar resultatet.  

Metod och material 
Projektet består av två större delar, beräkning av fiberbankens volym och densitet med hjälp 
av programmet ArcGIS samt provkörning och utvärdering av MIFOmodellen. 
 
Litteraturstudie 
Inledningsvis görs en litteraturstudie om bland annat fiberbankar, pappers och massaindustri, 
kemikalier, platsinformation samt beräkningsmetoder för volym och densitet. Tidigare 
projekt inom fiberbankar vid andra områden i samma region studeras samt eventuellt 
liknande projekt i andra länder. Fiberbankar som forskningsområde är relativt nytt och 
outforskat vilket kan vara en begränsande faktor i antal informationskällor.  
 
Beräkningar och analysering av data  ArcGIS 
ArcGIS används för att åskådliggöra området grafiskt med hjälp av mätdata från SGU:s 
platsundersökning, samt för att uppskatta volym och densitet  av fiberbanken. En stor mängd 
data är tillgänglig, vilket gör att avgränsningar behöver göras. En uppskattning av 
osäkerheten hos datan är också viktig för senare implementering i MIFOmodellen. 
 
MIFO 
I projektets andra del används den beräknade volymen och densiteten, i kombination med 
SGU:s data, för att testköra MIFOmodellen. Detta resulterar i en klassificering som sedan 
ska vara beslutsunderlag för eventuella åtgärder i området. MIFOmodellen ska också 
utvärderas gällande tillämpbarhet samt osäkerhet. 
 
 



 
 
 
 

Disposition av slutrapport  
 
Sammanfattning 
Hela rapporten sammanfattas så att läsaren enkelt förstår vad rapporten handlar om och vad 
resultatet blev. 
 
Inledning 
Syfte och problemformulering 
 
Bakgrund  
Bakgrundsinformation grundat på litteraturstudien 
 
Metod och material  
Analys av data i ArcGIS. Beräkningsmetoder för volym och densitet,  
körning av MIFO 
 
Resultat  
Presentera de resultat som tagits fram under Metod och material 
 
Diskussion  
Diskutera resultat, analysera MIFO 
 
Slutsats  
Projektets slutsats presenteras 
 
Referenser  
Harvardsystemet 
 
Appendix  
Alla eventuella bilagor som tillhör rapporten 



 
Tidsplan 
Se bifogade Excelfiler för Ganttschema och detaljerad tidsplan/checklista. Dessa kan 
komma att uppdateras under projektets gång. 
 

Handledarkontakt  
Handledare för projektet är Ian Snowball vid Uppsala Universitet. Kontakt med honom sker 
via mail och möten. Övrig kontakt är SGU och Länsstyrelsen i Västernorrland.  



GANTT-schema

Projektledare: Grupp 55 Totalt Kvarvar.
Startdatum: 2016-04-11 68 0

Start projektvecka: 15 0 0 ####

Aktivitet Ansvarig WBS Ber. Startdat. Slutdat. Dagar Tim Färdigst
mån-fre dag tim ##

Projektplan alla 2016-04-06 2016-04-12 5 Gul U
Litteraturstudie 2016-04-12 2016-04-19 6

Grö
n

Bakgrund, beräkningar, dataanalys 2016-04-19 2016-05-02 10 Röd

Mittredovisning 2016-04-28 2016-05-02 3 Lila

Arbete med MIFO-metod (ev. åtgärder) 2016-05-02 2016-05-17 12 Röd

Mini-litteratur-studie (pop. vet.) individuellt 2016-05-01 2016-05-04 3 Lila

Arbete med slutrapport 2016-04-19 2016-05-17 21
Svar

t

Revidering (från handledare) alla 2016-05-19 2016-05-20 2
Svar

t

Presentation & opponering 2016-05-20 2016-05-27 6 Gul

Revidering av slutrapport (från stud.) alla Blå

Röd

Lila
Svar

t

Gul
Grö
n

Blå

Röd

Lila
Svar

t

Återst Startar

Arbetsdagar
Arbetstimmar

Projektvecka 15



#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

U
G G G G G G G G

R R R R R R R R R R R R R R
L L L L L

R R R R R R R R R R R R R R R R
L L L L

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S

U U

Startar 2016-04-11 Startar 2016-04-18 2016-05-162016-04-25 Startar 2016-05-02 Startar 2016-05-09 StartarStartar
Projektvecka 20Projektvecka 19Projektvecka 16 Projektvecka 17 Projektvecka 18Projektvecka 15



#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

U U U U U U

2016-06-13Startar2016-05-16 2016-05-30 Startar 2016-06-06 StartarStartar 2016-05-23
Projektvecka 25 Projektvecka 27

2016-06-20 Startar 2016-06-27Startar
Projektvecka 20 Projektvecka 21 Projektvecka 22 Projektvecka 23 Projektvecka 24



Rapporttyp Ansvarig
Vecka 14 Projektbestämmelser W-16-55 / A-01

Möte med Ian
Påbörja projektplan W-16-55 / A-02
Påbörja litteraturinsamling
Fredagsmöte (fika: Sofia) W-16-55 / P-01 

Vecka 15 Klar med projektplan (12 april, tisdag) Sofia
Klar med presentation (12 april) Anders
Påbörja litteraturstudie (dela in indiv.) W-16-55 / A-05 Emelie, alla
Analysera MIFO-filen Anders
Kontakta SGU och SGI Anna
Kontakta Thomas Grabs (kolla också GIS-licens) Emelie
Fredagsmöte (fika: Åsa) -
Eventuellt börja analysera data (sent i veckan) -

Vecka 16 Klar med litteraturstudie (19 april, tisdag) ansvarig för att sammanställning görs Madde
Litteraturstudie tillbaka från handledare (22 april, fredag) -
Indelning av arbetsgrupper Åsa
Analysera data i GIS bestäms från arbetsgrupper
Möte med Ian Anna
Kontakta Länsstyrelsen Anders
Påbörja slutrapport Sofia
Fredagsmöte (fika: Emelie) -

Vecka 17 Arbeta med individuell litteraturstudie -
Fredagsmöte (fika: Anders) obs fredag = kvalborg -
Ev. påbörja arbete med MIFO-metod Anders

Vecka 18 Mittredovisning (2 maj, måndag) Emelie
Arbeta med individuell litteraturstudie -
Mini-litteraturstudie klar! (4 maj, onsdag) Alla
Definitivt börja med MIFO-metod Anders
Onsdagsmöte (fika: Åsa och Emelie) obs fredag = kristi himmelfärd -



Vecka 19 Färdig med MIFO bestäms från arbetsgrupp
Försöka vara klar med slutrapporten
Fredagsmöte (fika: Madeleine) -

Vecka 20 Klar med slutrapport, in till handledare (17 maj, tisdag) Åsa
Preliminär slutrapport (20 maj, fredag) Madde
Fredagsmöte (fika: Anna) -

Vecka 21 Presentation och opponering 
Fredagsmöte (lyxfika på stan?) -

Vecka 22 Individuell pop.vet.sam av gruppens projekt (31 maj, tisdag) Alla
Individuell sammanfattning av abstract (31 maj) Alla
Omarbetad preliminär slutrapport till handledare (31 maj) Anna
Gruppens lista över "egen" rapport inne på studentportalen (31 maj) Åsa
En total sammanfattande rapport laddas upp på studentportalen (2 juni, torsdag) Madde
Gruppens gemensamma reflektionsdokument ska vara uppladdat på studentportalen (2 juni) Anders
Slutredovisning!!!! (3 juni, fredag) Alla



 
 

Självständigt arbete i miljö och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 

W1655 / P01 

Datum 

20160408 
Ersätter 

 

  Författare 

Sofia Bjälkefur Seroka 

Handledare 

Ian Snowball 
Rapportnamn 

Möte fredag vecka 14 

 
Tid: 20160408 15:11 
Plats: Öland, Uppsala 
 
Närvarande: Sofia Bjälkefur Seroka, Anders Retzner, Emelie Roth, Madeleine Green, Anna 
Bergentz, Åsa Söderqvist 
 
Dagordning 

 
1)   Meddelanden 

 
Anna har fått mail från Cecilia. Vi kan hämta det tidigare fiberbankprojektet på hennes 
kontor om vi tar med ett USB. Skriftlig projektplan behöver inte lämnas in på tisdag, ska 
bara läggas in som rapport på SP. 
 

2)  Lägesrapport 

 

Allt arbete löper enligt plan! 
● Åsa och Anna håller på med projektplanen, den är snart klar. 
● Resten har delat ut ansvarsposter på checklistan, så det är klart. Ganttschemat har 

Anders uppdaterat och det kan anses klart. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

 
Ladda upp logg på studentportalen och kontrollera att rapporter att uppladdade på 
studentportalen. Ansvarig: Åsa. 
Boka grupprum. För veckan efter nästa. Ansvarig: Sofia. 
Eventuellt maila handledare eller andra. Behövs ej. 
Hämta rapporten på Cecilias kontor. Ansvarig: Anna.  
 

4)   Till nästa fredag 

 
Allt skall göras enligt planen! 
 
Vid protokollet Justeras  
Sofia Bjälkefur Seroka Åsa Söderqvist 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö 

och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 

W1655 / P02 

Datum 

20160415 
Ersätter 

 

  Författare 

Åsa Söderqvist 

Handledare 

Ian Snowball 
Rapportnamn 

Möte fredag vecka 15 

 
Tid: 20160415 15:30 
Plats: Öland, Uppsala 
 
Närvarande: Sofia Bjälkefur Seroka, Anders Retzner, Emelie Roth, Madeleine Green, Anna 
Bergentz, Åsa Söderqvist 
 
 
Dagordning 

 
1)   Meddelanden 

Har fått första upplagan av MIFOmodellen.  
Ian har skickat några länkar om bl. a. internationell kontext.  
Anna har mailat honom och frågat om han kan ses till veckan, och han har svarat att han 
kan tisdag/onsdag. Anna svarar att vi gärna ses på tisdag.  
Emelie har mailat Thomas Grabs utan att få svar. 
 

2)  Lägesrapport 

Rapport från varje pågående aktivitet: 
 Klar med projektplan: Ja 
 Klar med presentation: Ja 
 Påbörja litteraturstudie: Ja. 6 av 9 litteraturstudier är sammanställda 
 Analysera MIFOfilen: har ej gjort pga fick den sent.  
 Kontakta SGU och SGI: har mailat Anna Apler men inte fått svar. 
 Kontakta Thomas Grabs: Ja, men inte fått svar. 
 Ev. börja analysera data: Nej, har ingen data än. 
 Ladda upp projektplan nr 2: Nej, har inte hunnit kolla MIFO än. Gör det på måndag. 

 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Har specifierat syftet mer (gällande utvärdering av MIFO) i projketplanen efter att ha fått 
feedback på presentationen.  
Har flyttat att analysera MIFOfil och göra klart projketplan 2 till nästa vecka. 
Har bokat grupprum för två veckor framåt.  
Sofia laddar upp loggen på studentportalen.  
 

 



 
4)   Till nästa fredag 

Anders fortsätter sammanställningen av litteraturstudien. Åsa, Madeleine, Sofia och 
Emelie skriver klart sina litteraturstudier senast tisdag. 
Ska göra det som står på checklistan.  
Göra ny arbetsfördelning på måndag morgon, kan förmodlligen ändras även på tisdag 
efter mötet. 
Gå till Thomas Grabs på måndag om han inte svarat.  
Trevlig helg! 

 
 

Vid protokollet 
Åsa Söderqvist 
 
 
Justeras 
Madeleine Green 

 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-16-55 / P-03 

Datum 
2016-04-22 

Ersätter 

 Författare 
Emelie Roth 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Möte v.16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tid: 13-25 
Plats: Korridoren 
 
Närvarande:    
Emelie Roth, Åsa Söderqvist, Anna Bergentz, Sofia Bjälkefur Seroka, Anders Thufvesson 
Retzner, Madeleine Green 
 

Dagordning 

 
1)   Meddelanden 

Mail från Anna Apler med en länk med data som går ut 29 april, måste laddas ner till 
allas datorer. Vi har fått den nya MIFO-modellen av Ian.  
 
2)  Lägesrapport 

Rapport från varje pågående aktivitet: 
- Klar med litteraturstudie (19 april, tisdag): Ja 
- Litteraturstudie tillbaka från handledare (22 april,fredag): Ja, och revidering inlämnad 
- Ladda upp projektplan nr 2: Ja 
- Gå och prata med Grabs: Han är inte här denna vecka, har lämnat lapp på hans dörr 
- Inledning av arbetsgrupper: Ja 
- Analysera data i GIS: Har påbörjat, behöver hjälp med vilken data som ska användas 
- Möte med Ian: Ja, i torsdags. Fick mer data 
- Analysera MIFO-filen: Har påbörjats 
- Kontakta Länsstyrelsen: Nej, Ian har gjort det 
- Påbörja slutrapport: LaTex-dokument har skapats 
- Reflektionsdokument: Ska skrivas efter mötet och laddas upp 
- Påbörja minilitteraturstudie: Har gjorts 

 
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Bokade grupprum för v.17 och v.18 
Åsa laddar upp loggen idag 
 
4)   Till nästa fredag 

      Arbetar enligt checklistan. Fortsätter med MIFO och GIS. 
 
 
 
 

 
 

Vid protokollet 
Emelie Roth 
 
Justeras 
Åsa Söderqvist 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö 

och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 

W1655 / P04 

Datum 

20160428 
Ersätter 

 

  Författare 

Anders Retzner 

Handledare 

Ian Snowball 
Rapportnamn 

Möte v.17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tid: 10.45 
Plats: Öland, Geocentrum 
 
Närvarande:   
Emelie Roth, Åsa Söderqvist, Anna Bergentz, Sofia Bjälkefur Seroka, Anders Thufvesson 
Retzner, Madeleine Green 
 

Dagordning 

 
1)   Meddelanden 

 
 

2)  Lägesrapport 

Rapport från varje pågående aktivitet: 
 Arbete med GIS: Arbetet är inte klart. Svårigheter ligger i att hantera och avgränsa 

datan. Arbetet är dock påbörjat och hjälp har sökts från lärare vid Geocentrum. 
Volymsberäkningen kommer att bli väldigt approximativ. 

 Analysera MIFOfilen: Arbetet har gått bra. Tre av de fem stora flikarna i 
exceldokumentet är så gott som klara. De två övriga flikarna bedöms vara klara denna 
vecka (17) alternativt tidigt nästa vecka (18). 

 Maila Rickard om GIS: Har gjorts. 
 Minilitteraturstudie: Färdig och inlämnad. 
 Slutrapporten: Rubriker är gjorda och mall är gjord i LaTeX.  
 Förbereda mittredovisning: Lottning görs under mötet: Anna och Åsa håller i 

presentationen. PPTpresentationen är klar. 
 Reflektionsdokument: Uppladdat. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

De två personer som ska hålla mittredovisningen lottades och blev Åsa (MIFOdelen) och 
Anna (GISdelen). De förbereder mittredovisningen utifrån den presentation som redan är 
klar. 
 
Arbetsfördelningen bör revideras tidigt nästa vecka för att lägga mer fokus på 
slutrapporten. Onsdag vecka 18 bör ett resultat från arbetet med GIS finnas, om inte ska 
Ian kontaktas. 
 
MIFOarbetet bör vara färdigt tidigt nästa vecka. 
 

4)   Till nästa fredag 

       Arbetar enligt checklistan med eventuell justering av arbetsfördelningen för att påbörja 
slutrapporten i större utsträckning. 
 

Vid protokollet 
Anders Retzner 
 
Justeras 
Sofia Bjälkefur Seroka 



 

 

Självständigt arbete i miljö 

och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 

W1655 / P05 

Datum 

20160504 

Ersätter 

 

  Författare 

Åsa Söderqvist 

Handledare 

Ian Snowball 

Rapportnamn 

Möte v.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tid: 14.20 

Plats: Utomhus, Geocentrum 

 

Närvarande:   

Emelie Roth, Åsa Söderqvist, Anna Bergentz, Sofia Bjälkefur Seroka, Anders Thufvesson 

Retzner, Madeleine Green 

 

Dagordning 

 

1)   Meddelanden 

 

 

2)  Lägesrapport 

 Mittredovisning: Ja  

 Minilitteraturstudie klar: Ja 

 Göra klart MIFOarbetet: Maddes är inte klar pga väntar på info. Ska ringa och fråga, 

och om hon inte fått info på måndag morgon sätter hon “okänt” så att vi kan köra 

MIFO. 

 Skriv reflektionsdokument och ladda upp: Anna laddar upp när hon skrivit. 

 Analysera data i GIS, besked onsdag: Fick volym men oklart om den stämmer. Ska 

jobba vidare tom senast början på nästa vecka.  

 Arbeta med slutrapport: Ja 

 Ta fram bilder från ArcGIS som vi ska använda: Ja, ska fixas lite bara.  

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Enligt checklistan.  

Anders och Åsa börjar med MIFOkörning på måndag. 

En person kan börjar kolla igenom “det övergripande” i slutrapporten på måndag.  

 

Grupprum bokas av Emelie. 

Logg laddas upp av Åsa. 

 

4)   Till nästa fredag 

Enligt checklistan och punkt 3. 

 

 
Vid protokollet 

Åsa Söderqvist 

 

Justeras 

Madeleine Green 



 

 

Självständigt arbete i miljö och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 

W1655 / P06 

Datum 

20160513 

Ersätter 

  Författare 

Madeleine Green 

Handledare 

Ian Snowball 

Rapportnamn 

Möte fredag v. 19 

 
Tid: kl. 14.44 

Plats: Öland, Geocentrum 

 

Närvarande: Madeleine Green, Anna Bergentz, Anders Retzner, Sofia Seroka, Åsa  

Söderqvist 

 

 

Dagordning 

 

1)   Meddelanden 

Nej, inget viktigt har kommit in. 

 

2)  Lägesrapport 

 Göra klart MIFOarbetet (v.18): ja 

 Analysera MIFO: klar 

 Analysera data i GIS: klar 

 Försöka vara klar med slutrapporten: på god väg 

 En person kollar “övergripande” på slutrapporten: inte fullföljt enligt planer, alla har 

kollat i slutrapporten och kommenterat.  

 Utvärdera volymen, sätta i större sammanhang: har inte gjorts, men kanske ska läggas 

in i rapporten 

 Laddat upp reflektionsdokument: klart. 

 

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Jobba enligt checklista, ev börja på den individuella sammanfattningen. Utvärdera om 

volym ska sättas i större sammanhang om tid finns.  

 

 

4)   Till nästa fredag 

Tidigt och effektivt arbete på måndag för att ha så lite jobb som möjligt på tisdag.  

 

 

 



Vid protokollet 

Madeleine Green 

 

 

Justeras 

Åsa Söderqvist 

 



 

 

Självständigt arbete i miljö 

och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 

W1655 / P07 

Datum 

20160520 

Ersätter 

  Författare 

Anna Bergentz 

Handledare 

Ian Snowball 

Rapportnamn 

Möte fredag v. 20 

 
Tid: kl. 13.30 

Plats: Öland, Geocentrum 

 

Närvarande: Madeleine Green, Anna Bergentz, Anders Retzner, Sofia Seroka, Åsa  

Söderqvist 

 

 

Dagordning 

 

1)   Meddelanden 

Nej, inget viktigt har kommit in. 

 

2)  Lägesrapport 

 

 Klar med slutrapport, in till handledare: KLAR 

 Preliminär slutrapport: KLAR 

 Fredagsmöte: KLAR 

 Skriv reflektionsdokument och ladda upp: KLAR 

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

      Arbetar enligt checklista. 

 

 

4)   Till nästa fredag 

Mån: Alla arbetar med opponeringen 

Tis: Sammanställa opponeringen + göra powerpoint om opponering  (Öland) 

Ons: Färdigställer presentationen  

Tors: Övar presentation + oppo + möte (Öland) 

 

Vid protokollet 

Anna Bergentz 

 

      Justeras 

Åsa Söderqvist 
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 Författare 
Sofia Bjälkefur Seroka, Madeleine Green, Åsa Söderqvist, Emelie 
Roth, Anders Retzner, Anna Bergentz 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Mini-litteraturstudie om att skriva en populärvetenskaplig 
sammanfattning 

 

Sammanfattning 

 
I denna mini-litteraturstudie har det undersökts hur en populärvetenskaplig sammanfattning 
ska skrivas. Begreppet populärvetenskap har definierats, och därefter följer ett antal viktiga 
punkter att ha i åtanke. Dessa punkter är målgruppsinriktning, väcka intresse, disposition med 
röd tråd, språk, trovärdighet, variation, metaforer och liknelser samt förenkling. 
 

 

Mini-litteraturstudie om att skriva en 
populärvetenskaplig sammanfattning 

 
Enligt Nationalencyklopedin innefattar populärvetenskap: “all vetenskaplig information som 
inte riktar sig till fackmän på det behandlade området” (NE, u.å.). Det innebär ofta att en 
populärvetenskaplig text ska skrivas på ett lättförståeligt och intresseväckande sätt så att 
personer som inte är insatta i ämnet trots det ska kunna ta till sig innehållet. Inom 
populärvetenskap är det också ofta centralt att koppla ämnet till ett större sammanhang (NE, 
u.å.). Det mest centrala att ha i åtanke när en populärvetenskaplig sammanfattning skrivs 
redovisas nedan.  
 

Målgruppsinriktning 

Det kan finnas olika förväntningar eller syften med att läsa en sammanfattning. Det är därför 
viktigt att fundera på vem texten riktar sig till. Beroende på vilken målgruppen är kan texten 
behöva anpassas, till exempel med avseende på språk eller vilken information som lyfts fram. 
Det kan i vissa fall finnas en sekundär målgrupp men intresset hos den primära målgruppen 
bör inte kompromissas med. Ett bra knep kan vara att återupprepande gånger under 
skrivprocessen ställa sig frågan om textens information är användbar för målgruppen 
(Brändén, u.å.).  
 
 



 

Väcka intresse 
Eftersom läsaren ofta inte är insatt i det aktuella ämnet är det viktigt att texten väcker intresse 
och även bibehåller intresset genom hela texten (Brändén, u.å.). Det är viktigare att fånga ett 
intresse hos läsaren än att explicit skriva hur viktig texten är (Lunds universitet, 2014). Ett sätt 
att få läsaren intresserad är att sätta in ämnet i ett större sammanhang (NE, u.å.). Ett annat är 
att ha en fångande rubriksättning, och detta utan att rubriken verkar missvisande för textens 
innehåll. (Lunds universitet, 2014). 
 

Disposition med röd tråd 
Det är viktigt med en röd tråd i texten, dels för att få ett bra läsflöde och dels för att knyta 
ihop textens olika delar så att den känns enhetlig. Det är upp till författaren att dela upp texten 
i valfri disposition. Inledning, bakgrund och avrundning kan exempelvis ingå men är inte 
alltid nödvändigt. Av de tre delarna är avrundning kanske den viktigaste för att läsaren ska få 
en tydlig bild av vad författaren kommit fram till (Brändén, u.å.) (Skolverket, u.å.). 
 

Språk 

Att skriva med ett populärvetenskapligt språk går i stort sett ut på att inte använda uttryck som 
läsaren inte förstår och samtidigt behålla en formell ton (Skolverket, u.å.). Den tänkta 
målgruppen ska kunna ta till sig innehållet i texten utan att vara insatt i ämnet som behandlas 
och utan att kunna ämnesspecifika ord. Svårförståeliga facktermer bör därför undvikas i 
möjligaste mån och om de används kan det vara bra att de förklaras löpande i texten så att 
läsaren förstår innehållet och slipper slå upp orden. (Brändén, u.å.).  
 

Trovärdighet  
För att textens innehåll ska vara trovärdigt är det viktigt att läsaren blir övertygad om att den 
som skrivit texten har god kunskap om ämnet. Detta ska dock göras på ett sätt som inte 
innebär att författaren framstår som mer kunnig än läsaren. Texten ska snarare skapa en slags 
gemenskap mellan författaren och läsaren (Brändén, u.å.).  
 

Variation 

Informationstätheten bör vara varierad genom texten. I en populärvetenskaplig text bör inte 
hela texten vara tät av information utan varvas med lättare beskrivningar för att förenkla 
läsningen. Det är ofta svårt att läsa en text som endast är fylld med fakta (Brändén, u.å.). 
 

Metaforer och liknelser 
Både metaforer och liknelser kan vara hjälpmedel för läsaren eftersom det kan göra innehållet 
mer igenkännbart. Dock ska dessa vara väl genomtänkta så att de inte leder till förvirring 
(Brändén, u.å.).  
 



Förenkling  
Eftersom läsaren inte är insatt i det aktuella ämnet är det ofta nödvändigt att göra förenklingar 
i innehållet. Att förenkla för mycket kan dock innebära en risk att skriva något som inte är 
korrekt. Ibland kan fakta vara för komplicerad för att kunna förenklas på ett felfritt sätt. Då är 
det bättre att låta bli förenklingen. Däremot är det ibland möjligt att ta med endast en liten del 
av det som ska förklaras (Brändén, u.å.). 
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Sammanfattning 

Denna litteraturstudie handlar om fiberbankar i Västernorrland. En fiberbank är en ansamling 
av trä- och cellulosafibrer på botten av ett vattendrag. Fiberbankar uppkom under 1900-talet 
på grund av utsläpp från industrier inom pappersmassaframställning. I och med 
Västernorrlands historiskt omfattande träindustri är fiberbankarna ett stort miljöproblem just 
där. Samma gifter som släppts ut från pappersindustrin har nyligen återfunnits i havsörnars 
ägg. Det finns ingen säkerhetsställd koppling mellan fiberbankarna och de uppmätta halterna 
men ett eventuellt samband gör att kartläggningen av fiberbankarna är mycket aktuell. 

Vid orten Väja som ligger i Bollstafjärden i Ångermanälven har Länsstyrelsen i 
Västernorrland och Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, gjort en undersökning kring 
fiberbankar. Här har omfattande massaindustri funnits under en lång tid, och en stor fiberbank 
samt närliggande fiberhaltiga sediment har kartlagts. Området innehåller som en följd av 
diverse behandlingar av trä inom massaindustrin en hel del miljögifter: DDT, PCB, HCH, 
HCB, PHC, PAH, krom, kobolt, koppar, kvicksilver, arsenik, vanadin, zink, bly och nickel. 
Många av dessa kan bioackumuleras och biomagnifieras i näringskedjan.  

Även områdets geologiska förutsättningar har undersökts och däribland är landhöjning, 
erosion och skredrisk viktiga aspekter. Spridningrisken för giftiga ämnen från fiberbankar 
utreds i TREASURE-projektet som drivs av Uppsala universitet i samarbete med ett antal 
svenska myndigheter och universitet. 

Naturvårdsverket har sedan länge en metod för inventering av förorenade områden som 
klassificerar områden beroende på hur stort miljöhot de utgör. Denna metod är även möjlig att 
använda för förorenade sediment. Det finns flera olika åtgärder att vidta vid sanering av 
förorenade sediment. En vanlig åtgärd är muddring och deponering, vilket enbart innebär en 
förflyttning av det förorenade materialet till en bättre plats. Andra åtgärder som kan göras på 
plats är täckning, olika typer av behandlingar, samt förbiledning och invallning så att 
föroreningarna inte sprids i vattendraget. 
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Dagens miljösituation i Västernorrland 
Under 1900-talet har det i Västernorrland funnits en stor pappersmassaindustri, med stora 
utsläpp av miljöfarliga ämnen. Dessa ämnen har kunnat påvisas i miljön och i de lokala 
ekosystemen. Sedan utsläppen från pappersmassaindustrin minskat drastiskt i Västernorrland 
har även halten giftiga ämnen i ekosystemen minskat (Umeå universitet, 2013). Mätningar 
från Bottenviken, utförda 2014, visar dock att halterna av DDT och PCB i havsörnars ägg 
återigen har ökat till höga halter. Mätningarna har också visat att bottenlevande organismer 
och fiskar som lever nära gamla utsläppskällor med fiberbankar har höga halter av miljögifter. 
Då halten miljögifter är hög även i fiberbankarnas ytliga sediment dras slutsatsen att 
fiberbankarna idag släpper ifrån sig miljögifter, trots att de har legat på botten en längre tid 
(Umeå universitet, 2014). En fiberbank definieras som en ansamling av sediment bestående 
av enbart trä- och cellulosafibrer, och fiberrika sediment definieras som fibermaterial 
uppblandat med naturliga sediment (Apler, Hedlund, Heinemo, Jönsson, Kjellin & Nyberg 
2014, s. 12). Två olika projekt i form av samarbeten mellan myndigheter och svenska 
universitet är idag igång för att kartlägga och öka kunskapen om situationen för att på sikt 
åtgärda problemet (Apler et al., 2014, s. 35).  

 

Väjas industriella historia 
Väja är ett brukssamhälle som ligger i Kramfors kommun i Västernorrlands län. Det är 
beläget vid Bollstafjärden som ligger i anslutning till Ångermanälven, knappt en mil norr om 
tätorten Kramfors (Lind, 2016). I slutet av 1800-talet grundades två ångsågsverk, det ena år 
1867 i Väja och det andra år 1884 i Dynäs, som är grannbyn till Väja. Den första 
sulfatmassafabriken anlades 1914 och började sin produktion året efter. Sulfatmassan som 
tillverkades såldes, till bland annat Amerika (Ringström, 1998, s. 20).  Det första 
pappersbruket byggdes i Väja mellan åren 1917-1918 i anslutning till sulfatmassafabriken ( 
Kulturarv Västernorrland, u. å.). På 1970-talet övergavs sulfatmassaförsäljningen då den inte 
längre var lönsam, men idag är Väjafabrikens pappersbruk fortfarande igång (Åmell, E., 
2015).  

Industrihistoria och miljöpåverkan 
I Väja-området finns en fiberbank och även ett område med fiberrikt sediment. Fiberbanken 
har delats i två på grund av ett skred, men benämns som en fiberbank. De tidigare nämnda 
verksamheterna tros ligga bakom fiberutsläppen i Bollstafjärden. Dynäs sågverk lades ner 
1948 och Wäjasågen lades ner 1981.  

Från fabrikerna har det under åren släppts ut en del föroreningar som till exempel mesan. Det 
är slammet som bildas vid framställning av massa med sulfatprocess. Fram till år 1955 gick 
mesanutsläppen direkt ut i älven (Apler et al., 2014, ss. 132, 136). Fiberhaltigt vatten spolades 
ut i älven fram till 1969 då det började renas genom en sedimenteringsbassäng. Detta i 
enlighet med miljöbeslutet av Vattendomstolen år 1968 (Ringström, 1998, s. 93).  
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Miljökraven från Vattendomstolen 1968 var inte uppfyllda till fullo och därför var det 
nödvändigt att vidta ett antal åtgärder för att gränserna för utsläpp till luft och vatten skulle 
uppfyllas. Barktrumman som användes för att skala av barken och tina veden, släppte ut 
suspenderande ämnen (mått på både organiska och oorganiska ämnen som sedimenterar samt 
har en diameter större än 0,45 µm (Dahlberg, M., u. å.) och därför byggdes en 
flotationsanläggning som renade det förorenade avloppsvattnet (Ringström, 1998, s. 99). En 
flotationsanläggning är en typ av reningsanläggning som använder sig utav tryck för att skapa 
mikrobubblor som fäster på partiklarna och lyfter dem mot ytan (Halfor, 2015). 

Avloppsvattnet från fabriken har under olika perioder genomgått rening, till exempel leddes 
det sanitära avloppsvattnet från de 500 anställda ut till rötbrunnar och sedan ut i recipienten 
fram till 1975. Därefter anslöts avloppet till det kommunala nätet. Fram till 1975 spolades 
grönlutslam (Apler et al., 2014, s. 136) en restprodukt vid massatillverkning enligt 
sulfatmetoden (NE, u.å.b) innehållandes både aluminium och magnesium, ut i älven. På grund 
av miljökraven från koncessionsnämnden för miljöskydd, installerades filter så att 
grönlutslammet kunde fångas upp och deponeras istället för att släppas ut i avloppsvattnet. 
Även i pappersmaskinerna installerades filter så att bakvattnet, det vattnet som pressas genom 
reduktionsprocessen, renades från fiber. Under perioden 1969-1974 gjordes stora 
miljöinvesteringar och de kom även att fortsätta i stor skala från 1980-talet och framåt 
(Ringström, 1998, s. 99).  

Längst upp i Bollstafjärden ligger Graningeverkens sågverk och Bollsta sågverk. Där har inga 
fiberbankar påvisats. Dock har impregnering av virke med kreosot skett vid Graningeverkens 
sågverk. Stora utsläpp av kreosot vid Graningeverkens sågverk skedde på grund av ovarsam 
hantering när det pumpades från stora tankbåtar. Enligt SGU:s rapport har tidigare 
undersökningar visat att kreosotet har spridit sig samt har negativa miljöeffekter. Dessa 
undersökningar har gjorts på både sediment och fisk i det området (Apler et al., 2014, s.136). 

Kartläggning av fiberbankar och 
fiberhaltiga sediment i Väja 
För att undersöka situationen med fiberhaltiga sediment längst Västernorrlands kust har 
Länsstyrelsen i Västernorrland och SGU samarbetat i det så kallade Fiberbanksprojektet. 
Projektets syfte var att utveckla metoder för att kartlägga fiberbankar och fiberrika sediment i 
några utvalda områden. Syftet med projektet var även att ta reda på miljökemisk status i de 
utvalda områdena. Resultaten ska slutligen leda till beslut om ytterligare undersökningar och 
eventuella åtgärder (Apler et al., 2014, ss. 7–14).  

I Ångermanälven utanför Väja har provtagning utförts på 18 olika platser inom ett 2 km2 stort 
område på älvens botten (Apler et al., 2014, s. 132). De olika mätpunkterna återfinns i figur 1. 
Både hydroakustiska metoder och sedimentprovtagning har använts vid provtagningarna. 
Hydroakustiska mätningar sker genom att sända ut ljudpulser och sedan mäta hur lång tid det 
tar innan de reflekteras (SGU, u.å.). Denna metod har använts för att kartlägga fiberbankarnas 
och de fiberrika sedimentens lokalisering och utbredning. Sedimentprovtagning har använts 
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för att bekräfta hydroakustiska data samt för att insamla sediment till kemisk analys. Olika 
provtagare användes vid sedimentprovtagningen, vilket gav både hela borrkärnor och enstaka 
prov av sedimenten (Apler et al., 2014, ss. 21-29).  

 
Figur&1:&Provtagningsområdet&i&Väja&(Källa:&Apler&et&al.,&2014,&s.&133).&Copyright&SGU. 

Från undersökningarna kunde en fiberbank lokaliseras utanför kajen vid fabriken i Väja. I 
fiberbanken har ett skred skett vilket har delat upp banken i två delar. De provpunkter som 
fanns i fiberbanken visar på högt fiberinnehåll hos sedimenten. I en av provpunkterna är 
fiberbanken cirka sex meter djup och består enbart av cellulosafibrer. Syrefria miljöer i 
sedimenten kunde kartläggas med hjälp av undervattensbilder. I en annan av provpunkterna 
från fiberbanken återfinns svavelbakterien Beggiatoa. Bredvid fiberbanken, längre ut i älven, 
återfinns ett stort område med fiberrika sediment. Proverna från området visar ojämna lager 
av vedrester, fibrer och lera. Fibrerna i detta område tros ha kommit dit både genom direkta 
utsläpp av fibrer samt med skred eller erosion från deponerat material vid fabrikens kajkant. 
Fiberbankarna och de fiberrika sedimenten innehåller en stor mängd gas. Kemisk analys 
gjordes på två prov varav ett från fiberbanken och ett från de fiberrika sedimenten. 
Hastigheten med vilken sediment ackumuleras i Bollstafjärden har bestämts genom att mäta 
cesiumaktiviteten i ett prov strax öster om området med fiberrika sediment (Apler et al., 2014, 
ss. 136–138). 

 

Väjas geologiska förutsättningar 
Ångermanälven och Bollstafjärden 
Ångermanälven sträcker sig från södra Lappland genom Jämtland och Ångermanland, för att 
sedan mynna ut i Bottenhavet norr om Härnösand. Ångermanälven har, tillsammans med två 
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andra älvar, ett avrinningsområde på 32 000 km2 . Ångermanälven räknas som Sveriges tredje 
största älv med avseende på avrinningsområde och vattenföring, dess medelvattenföring är 
485 m3/s (NE, u.å.a). 

Nedströms Högforsåns mynning i Ångermanälven, vilket är det område där älven passerar 
Bollstafjärden, är medelvattenföringen ungefär 500 m3/s (Bergstrand, 2014). Eftersom Väja 
ligger i Bollstafjärden bör vattenföringen vara lägre där än i älven. Detta eftersom fjärden är 
ett avgränsat område dit en mindre mängd vatten strömmar än i älven som passerar utanför (se 
karta i figur 2).  

Om föroreningar från fiberbanken vid Väja skulle frigöras och spridas nedströms finns dock 
en betydande risk för att de skulle transporteras en lång sträcka i Ångermanälven och mot 
dess utlopp i Bottenhavet. Därmed finns en risk för att dessa ämnen skulle kunna förorena 
delar av Östersjön. 

Landhöjning 
Regionen Höga kusten sträcker sig från området kring Väja och norrut till Örnsköldsvik 
(Guide Höga Kusten, u.å.) och är ett område som kännetecknas av en snabb landhöjning. Till 
följd av att inlandsisen var som tjockast i detta område är landhöjningen bland de snabbaste i 
världen (Om Höga Kusten, u.å.), landet reser sig 8-10 mm per år (Apler et al., 2014, s. 7). 
Direkt efter att inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 10 400 år sedan höjdes landet med 100-
150 mm årligen. Landhöjningens hastighet avtar därmed med tiden men kommer att fortgå i 
tusentals år (Landhöjning, u.å.). 

Samtidigt som landhöjningen pågår så höjs också den globala havsvattennivån. Detta till följd 
av klimatförändringar som leder till smältning av glaciärer och landisar. Den ökade 

Figur&2.&Kartbild&över&Bollstafjärden&(markerat&i&turkost)&och&Ångermanälven.&Tillstånd&från&VISS&har&givits&för&att&
använda&bilden&(VISS,&2014). 
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temperaturen leder även till en expansion av havet. Östersjöns havsvattennivåer påverkas 
också av förändrade vindar över Nordsjön (SMHI, 2014). Mätningar av havsvattennivåer har 
genomförts i Sverige sedan 1886. Efter att ha försummat effekten har SMHI genom att 
använda långtidsmedelvärden beräknat att havsvattenståndet år 2015 hade ökat med ungefär 
22 cm i Sverige (SMHI, 2016). IPCC:s klimatmodell för framtida havsvattenstånd visar på en 
global höjning av havsvattennivån på mellan 0,26 och 0,82 meter till år 2100. Den stora 
variationen beror på vilket scenario av koncentrationen växthusgaser i atmosfären som blir 
aktuellt (Pachauri et al., 2015, s. 13). Prognoser av hur stor den framtida havsnivåhöjningen 
kommer att bli innehåller väldigt stor osäkerhet, eftersom många parametrar spelar in. Men på 
de platser i Sverige där landhöjningen är stor kommer havsnivåns höjning ha mindre 
betydande inverkan (SMHI, 2016).  

Detta innebär att landhöjningen är av betydelse i området kring Väja, även om 
havsvattenståndets ökning kan komma att motverka dess betydelse. På lång sikt kan 
havsnivåhöjningen bli lika stor som landhöjningen. Om landet fortsätter att höjas med 8-10 
mm per år innebär det en höjning med cirka 75 cm fram till år 2100. Detta är näst intill lika 
mycket som den beräknade maximala havsnivåhöjningen enligt IPCC:s klimatmodell. Men 
det är viktigt att ha i åtanke att denna modell innehåller mycket osäkerhet, och inom den 
närmaste framtiden kommer landhöjningen vara av betydelse för en eventuell spridning av 
föroreningarna i fiberbanken i Väja. Detta eftersom den bidrar till att fiberbankarna kommer 
närmare vattenytan och därmed kan påverkas av erosion i större utsträckning (Apler et al., 
2014, s. 7).  

Sannolikhet för erosion 
Erosion under en vattenyta innebär en skulptering och nötning av berggrunden och jordtäcket. 
I Ångermanälven sker detta främst genom bottenerosion, vilket är en typ av floderosion. 
Bottenerosion innebär erosion och transport av partiklar från strömfårans botten. Även 
sidoerosion är en typ av floderosion, och inträffar vid krökningar av vattendraget (Rapp, u.å.). 
Detta är dock inte intressant i fallet med Väja, eftersom fiberbanken är lokaliserad i 
Bollstafjärden där det bör vara en förhållandevis rak strömningsriktning ut mot älven, även 
om inströmning från Ångermanälven även är möjlig. 

Strömningshastigheten på platsen bör vara relativt långsam eftersom den ligger i en fjärd. 
Trots detta kan erosion uppstå, bland annat genom bottenströmmar orsakade av kraftig vind, 
båttrafik och skillnader i atmosfärstryck (Apler et al., 2014, s. 34). Erosion ökar med ökande 
strömningshastighet men små partiklar kan erodera trots en låg hastighet (Rapp, u.å.). Den 
aktuella fiberbanken i Väja ligger på ett djup på mellan 10 och 25 meter (Apler et al., 2014, s. 
135, figur 1:59). Att vissa delar av fiberbanken ligger grundare än 15 meter innebär att det 
redan i dagsläget finns risk för erosion (a.a., s. 7).  
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Sannolikhet för skred 
Fiberbanken består egentligen av två stycken fiberbankar, men den har troligtvis varit 
sammanhängande från början och delats av ett skred, se figur 3.  

 
Figur&3.&Terrängmodell&av&fiberbanken&i&Väja,&med&skred&markerade.&Det&vänstra&skredet&har&delat&fiberbanken&i&två&
delar.&Tillstånd&från&SGU&har&givits&för&att&använda&bilden&(Apler&et&al.,&2014,&s.&137,&figur&1:60B).&

Detta skred, och även ett annat stort skred som skett utanför fiberbanken, kan ha uppstått till 
följd av att avloppsledningar från fabriken hade sina utsläpp på dessa platser. (Apler et al., 
2014, s. 137, figur 1:60). Ett skred innebär att stora mängder av sedimentmaterialet, i detta 
fall innehållande miljögifter, avsätts på större djup och kan då bli mer utbrett (a.a., 2014, s. 7). 
Sannolikheten för skred är större för fiberbankar som finns i branta sluttningar (a.a., 2014, s. 
34). Detta är fallet i Väja, där fiberbanken ligger i en sluttning vars djup varierar med cirka 15 
meter (se figur 3).  

Jordart 
Älvbottens yta består i huvudsak av olika former av postglaciala leror (Apler et al., 2014, s. 
134, figur 1:58). De dominerande formerna är lergyttja och gyttjelera (a.a., s. 132, tabell 
1:36), vilka vanligtvis avsätts både i skyddade vikar och på större djup i Östersjön. Dessa har 
ett rikt innehåll av organiskt material (SGU, u.å.).  

 

Miljöpåverkan av papperstillverkning 
Pappersmassa kan tillverkas både genom mekanisk och kemisk tillverkning. Oavsett 
tillverkningsprocess bildas träfiber som restprodukt (NE, u.å.g). Mellan 1908 och 1983 
beräknas 10,8 miljoner ton fibermassa ha släppts ut från massaproduktionen i Sverige 
(Naturvårdsverket, 1995). Träfiber består av organiskt material vilket bryts ner av 
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mikroorganismer då fibermassan sedimenteras på havsbotten. När syret förbrukats bildas en 
anaerob miljö där sulfatjonen (!!!!!) används som oxidationsmedel istället för syre. Det 
svavelväte (!!!) som bildas är en toxisk gas och mycket skadlig för organismer (Apler et al., 
2014, s.12). Efter att allt syre i sedimentet har konsumerats börjar en fermenteringsprocess 
(jäsning) där koldioxidgas och metangas bildas.   
 
Mekanisk pappersmassatillverkning används främst för tillverkning av grövre papper så som 
tidningspapper och kartong. En nackdel är att pappret inte blir lika slitstarkt som vid kemisk 
framställning men fördelen är att närmare 100% av veden kan utnyttjas till den färdiga 
produkten vilket kan jämföras med ca 50% vid kemisk massatillverkning (Steenberg, u.å.a).  
 
Kemisk tillverkning av pappersmassa delas in i två olika processer; sulfit- och sulfatprocess. 
Vid sulfitprocessen kokas pappersmassan vanligtvis i en lösning av kalciumbisulfit, men 
också magnefit, ammoniumvätesulfit, natriumvätesulfit samt svaveldioxid kan användas 
(Steenberg, u.å.c). Tillverkning av svaveldioxid görs i en kisugn och har gjorts på en del 
platser i anslutning till pappersmassafabrikerna. Vid tillverknig bildas järnoxid, arsenik samt 
tungmetallerna bly, koppar, zink, nickel och kobolt (Apler et al., 2014, s.12).  
 
Sulfatprocessen är idag den mest använda processen för pappersmasssaframställning. 
Processen liknar sulfitprocessen men kemikalierna som används är främst natrium och 
karbonat, och kemikalierna kan återanvändas efter användning (Steenberg, u.å.b). 
 
Mellan åren 1941 och 1967 användes fenylkvicksilver och fenylkvicksilveracetat i många 
processer för bland annat impregnering av slipmassa, vilket är den pappersmassa som fås 
genom mekanisk pappersmassatillverkning (Steenberg, u.å.a). Vid kloralkalifabriker har även 
kvicksilver använts för att producera klor som sedan använts vid blekningsprocessen av 
pappret (Ohlson, u.å.). De ämnen som användes vid blekningsprocesserna är olika typer av 
klorerade föreningar så som dioxin, hexaklorbensen samt furaner. Dessa bildar starka 
föreningar med organiskt material så som lignin och cellulosa. Vid utsläpp av trä- och 
cellulosafiber till vattendrag utanför fabriken kan de starka komplexen brytas ner av 
mikroorganismerna i sedimentet men en del kan också bli kvar som mindre mycket giftiga 
föroreningar (Apler et al., 2014, s.13) (Elding & Steenberg, u.å.). 
 
Vid tillverkning av självkopierade papper, främst under 1960- och 1970-talet, användes PCB 
vid papperstillverkningen. När PCB:s negativa miljöpåverkan upptäcktes förbjöds 
tillverkningen. (Apler et al., 2014, s.13) (Naturvårdsverket, 1995). 
 
Klorfenoler förorenade med dioxiner har använts vid många av sågverken som 
behandlingspreparat för att skydda virket mot mögelsvampar samt missfärgande svampar. Ett 
vanligt träskyddsmedel var kreosot som innehåller fenoler. Doppningspreparaten går inte så 
djupt in i vedämnet vilket betyder att om materialet har bearbetats vid sågverken, vid till 
exempel sågning och hyvling, så återfinns det mesta av klorfenolerna i restavfallet 
(Naturvårdsverket, 2009a).  
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Mellan 1940- och 1960-talet användes DDT som insekticid inom skogsindustrin innan ämnets 
miljöskadliga påverkan uppdagades och ämnet förbjöds i Sverige i början av 1970-talet 
(Dencker & Eberson). Den DDT som idag finns i akvatiska områden tros ha kommit dit via 
sågverk och pappersmassafabriker (Apler et al., 2014, s.14). 
 
Stenkol, olja, ved och bark användes som bränsle vid industrierna i Västernorrland. Vid 
förbränning av dessa ämnen bildades polycykliskt aromatiskt kolväte, PAH. Fartygstrafiken 
längs Västernorrland kust tros också vara en tänkbar utsläppskälla av PAH (Apler et al., 2014, 
s.14).  

 

Metod för Inventering av Förorenade 
Områden 
Ett förorenat område är enligt Naturvårdsverket “... ett område, deponi, mark, grundvatten 
eller sediment som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider lokal/regional 
bakgrundshalt.” (Naturvårdsverket, 1999, s. 6). Ett förorenat område som undersöks benämns 
objekt. Naturvårdsverket beskriver i sin rapport så kallade bedömningsgrunder för förorenade 
områden samt en metodik för undersökning av förorenade områden. Denna kan användas för 
att göra en bedömning av de risker ett förorenat område orsakar och kan komma att orsaka på 
sikt. Metoden resulterar i en riskklass som är en samlad bedömning av  “.. föroreningens 
farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningar och känsligheten och skyddsvärdet” 
(a.a., s. 6). Undersökning av dessa fyra delar står för grunden till riskbedömningen. Rapporten 
utgör en av sex delar i serien Bedömningsgrunder för miljökvalitet av Naturvårdsverket 
(ibid.). 

Bedömning av mätvärden och data 
Mätvärden och data samlas in för att ge svar om riskbedömningens fyra delar: föroreningars 
farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde.  Vid 
bedömning av insamlade mätvärden och data tas två huvudfrågor upp. Dels bedömning av 
tillstånd som behandlar i vilken utsträckning miljötillståndet påverkar ekosystemet, dess 
biologiska mångfald eller människors hälsa, och dels en bedömning av hur mycket mätvärden 
och data avviker från jämförvärdet. Jämförvärdet tas i praktiken fram genom att undersöka 
liknande områden som är opåverkade eller mindre påverkade av föroreningar och ska tolkas 
som ett “.. naturligt tillstånd utan mänsklig påverkan.” (Naturvårdsverket, 1999, s. 14).  För 
organiska miljögifter gäller att jämförvärdet är noll, då dessa inte förekommer naturligt 
(Naturvårdsverket, 1999). Hur stor avvikelsen från jämförvärdet är beräknas som 
!""#$%&'% = ! !""#ä!!!!ä!"#!ä!"ö!"ä!"#  (ibid.). Storleken på avvikelsen bedöms utifrån en fyrgradig 

indelning (1-4), där klass 1 innebär en obetydlig eller försumbar påverkan och ökar sedan 
successivt upp till klass 4 vilket innebär en tydlig påverkan. Övriga bedömningsgrunder från 
Naturvårdsverkets serie Bedömningsgrunder för Miljökvalitet, exempelvis den för kust och 
hav, har en femgradig skala. I praktiken innebär detta en mer detaljerad uppdelning av de sista 
2 klasserna (klass 4 och 5) i övriga bedömningsgrunder (a.a., s. 15). 
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Rapporten nämner ingen begränsning gällande antal parametrar som ska undersökas, alla 
föroreningar som kan finnas ska bedömas (ibid.).   

Föroreningarnas farlighet 
“Med farlighet avses i detta sammanhang ett ämnes inneboende möjlighet att skada människa 
och miljö…” (Naturvårdsverket, 1999, s. 20).  Trots att det kan röra sig om flera föroreningar 
tas ingen hänsyn till eventuella samverkanseffekter. Detta tas istället upp vid den samlade 
bedömningen, ett objekt med flera föroreningar bedöms ha totalt högre risk än samma objekt 
med bara en förorening (ibid.). 

Rapporten föreslår att en förorenings farlighet bör bedömas utifrån Kemikalieinspektionens 
föreskrifter och klassificeringar. I Naturvårdsverkets rapport hittas en tabell, tabell 3 sida 22, 
där vanligt förekommande föroreningar har bedömts och sammanställts (ibid.). 

Föroreningsnivå 
Inom delen föroreningsnivå beskrivs till vilken grad objektet är förorenat. Om föroreningen 
påträffas i flera medier sker bedömningen separat i vart och ett av medierna. Här ingår 
uppskattningar av mängd föroreningar samt volym förorenad massa (Naturvårdsverket, 1999). 
Bedömning av tillstånd innebär i detta avsnitt jämförelse med effektbaserade värden. I tabell 6 
i bilaga 4 återfinns ett antal effektgränser gällande förorenade sediment, men överlag är 
effektgränser för sediment undermåligt. Istället bör bedömningen då i större grad utgå från 
avvikelsen från jämförvärdet. För varje förorening, oavsett halt, görs en bedömning av vad 
som är “liten” upp till “mycket stor” mängd. Indelningarna är väldigt diffusa och beror till 
stor del på vilken förorening det handlar om (ibid.). 

Spridningsförutsättningar 

Avsnittet om spridningsförutsättningar behandlar frågor om hur fort spridningen av 
föroreningar kan ske samt i vilka medier det kan ske. Här krävs mycket information, bland 
annat om objektets geologi, hydrologi, markens egenskaper, tekniska installationer med mera. 
Faktorer som kan öka eller minska spridning till andra områden är viktiga, så som sprickzoner 
i berg, sand- och gruslager med mera. Påverkansområdet är också viktigt och innefattar alla 
medier som kan påverkas om föroreningar sprids. För ett förorenat sediment kan en indelning 
av spridningsförutsättningar se ut enligt tabell 1. 

Tabell&1.&Indelning&av&spridningsförutsättning&omarbetat&efter&Naturvårdsverkets&rapport&(Naturvårdsverket,&1999,&s.40)&

Klass Små Måttliga Stora Mycket stora 
Spridning ingen spridning < 0,1 m/år 0,1-10 m/år  > 10 m/år 
 

I spridningsförutsättningar ingår även kartor och borrhålsskissar (ibid.).  

Känslighet och skyddsvärde 
I avsnittet om känslighet och skyddsvärde bedöms föroreningens exponering mot människor 
och miljö. Bedömning görs även för hur exponeringen kan se ut längre fram i tiden 
(Naturvårdsverket, 1999). Hur sannolik exponeringen är beror till stor del på 
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markanvändningen. Känslighet bedöms oavsett hur många som exponeras (individnivå) och 
delas in i fyra klasser från “liten” upp till “mycket stor”. Tabell 8 på sida 46 i rapporten (a.a., 
s. 46) ger principer för denna indelning. Ekosystem som objektet är lokaliserat i kan ha 
varierande skyddsvärde. Naturvårdsplaner och naturinventeringar kan ge vägledningen om 
skyddsvärdet, se även tabell 9 på sida 47 i rapporten (a.a., s. 47). 

Sammanlagd bedömning 
Inom samtliga avsnitt finns blanketter som kan fyllas i. Osäker data ska markeras med ett 
frågetecken. Utöver det beskriver rapporten att “undersökningar skall utföras av ackrediterade 
laboratorier, vilka använder intern kvalitetskontroll.” (Naturvårdsverket, 1999, s. 103). Om 
osäkerhet uppstår ska det noggrant dokumenteras.      

I slutet av bedömningen vägs samtliga delar samman till en samlad riskbedömning för 
objektet. Efter bedömning tilldelas objektet en riskklass som ska tolkas enligt tabell 2. 
Bedömning kan även göras efter figur 4. 

 

 
Figur&4.&Illustration&över&hur&riskklasserna&ska&tolkas&enligt&Naturvårdsverket&(Naturvårdsverket,&1999,&s.&48).&

Tabell&2.&Riskklassernas&innebörder.&Omarbetad&efter&Naturvårdsverkets&rapport.&(a.a.,&s.&16).&

Riskklass Innebörd 
Klass 1 Mycket stor risk 
Klass 2 Stor risk 
Klass 3 Måttlig risk 
Klass 4 Liten risk 

 

Riskklassen bör användas som besluts- och prioriteringsunderlag för vidare studier och 
eventuella saneringsåtgärder. Vid bedömning ingår både dagens och framtidens tillstånd i ett 
tidsperspektiv på 100-tals till 1000-tals år (ibid.). 
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Miljöfarliga ämnen 
Miljögifter och tungmetaller vid Väja 
SGU har tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland genomfört en kemisk analys på två 
provplatser i Väja vilka är utmärkta i orange färg på kartan i figur 1. Den ena provplatsen som 
benämns 11_0329 är belägen i fiberbanken och den andra som benämns 11_0327 är placerad i 
det fiberrika sedimentet i anslutning till fiberbanken. Provplatsen 11_0329 i fiberbanken är 
uppbyggd av träflisor ned till 40 cm djup med cellulosafibrer i det översta lagret på 0-10 cm. 
Det är ungefär 15-20 m djupt på positionen och provet för den kemiska analysen har tagits på 
0-5 cm respektive 15-25 cm. Provplatsen 11_0327 i det fiberrika sedimentet består av 
fiberrikt ytsediment på 0-30 cm som innehåller mycket gaser. Djupet är ungefär 39 m på 
denna plats och provet har tagits i ytskiktet på 5-15 cm (Apler et al., 2014, ss. 135–136). 

Det har genomförts två olika kemiska analyser, en tungmetallsidentifiering samt en 
fastställning av vilka organiska miljögifter proverna innehöll (Apler et al., 2014, s. 136 & 
139). Båda analyserna har klassificerats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för 
miljökvalitet som har en klassificering från klass 1 till klass 5 (Naturvårdsverket, 1999, ss. 
49–72). Resultaten för de båda kemiska analyserna visas i figur 5 respektive figur 6.  

Tungmetallerna som analyserats och jämförts med bakgrundshalter är arsenik, kadmium, 
kobolt, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink. Vanadin och metylkvicksilver har 
även undersökts men ingår inte i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet och 
har således inte klassificerats (Naturvårdsverket, 1999; Apler et al., 2014, s. 139). I figur 5 
visas resultaten för tungmetallernas förekomst och halt på de båda provplatserna.  

Vid provplatsen 11_0329 i fiberbanken är krom den mest alarmerande tungmetallen med den 
högsta klassificeringen på nivån 15-25 cm. Tungmetallerna kvicksilver och bly har en tydlig 
avvikelse från bakgrundshalten och koppar har en liten avvikelse. Övriga tungmetaller har 
obetydlig avvikelse från bakgrundshalten. På nivån 0-5 cm har koppar en tydlig avvikelse från 
bakgrundshalten och metylkvicksilver förekommer. På denna nivå förkommer dessutom 
kvicksilver i halten < 0,4 mg/kgTS och kan klassificeras i någon av klasserna 1-
4(Naturvårdsverket, 1999, s. 139). 

Vid den andra provplatsen 11_0327 i det fiberrika sedimentet har också krom den högsta 
klassificeringen på nivån 5-15 cm. Här finns dessutom höga halter av kadmium och zink. 
Koppar har en tydlig avvikelse från bakgrundshalten och arsenik och nickel har en liten 
avvikelse. Kvicksilver förkommer i halter < 0,3 mg/kgTS och kan klassificeras som högst 
klass 4. Resterande tungmetaller har obetydlig avvikelse från bakgrundshalten på denna nivå. 
För ytnivån på 0-2 cm har metylkvicksilver påvisats (Apler et al., 2014, s. 139). 
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Figur&5.&Resultaten&för&den&kemiska&analysen&för&tungmetaller&som&genomförts&av&SGU&i&samarbete&med&Länsstyrelsen&i&
Västernorrland.&Provplatsen&i&det&fiberrika&sedimentet&benämns&11_0327&och&provplatsen&i&fiberbanken&benämns&
11_0329&(Apler&et&al.,&2014,&ss.&135]139).&Tillstånd&av&SGU&har&givits&för&att&använda&figuren.&

I figur 6 visas resultaten för vilka miljögifter som de båda provplatserna påvisade efter den 
kemiska analysen. Provplatsen 11_0329 i fiberbanken påvisar en stor halt av PAH samt HCH 
på nivån 15-25 cm. På denna nivå påvisas även en hög halt av HCB och PCB. Dessutom finns 
det en medelhög halt av DDT. På samma provplats på nivån 0-5 cm finns det en mycket hög 
halt av PCB. Även PAH och HCH finns i höga halter. På denna nivå förekommer också DDT 
i medelhög halt. Provplatsen 11_0327 i det fiberrika sedimentet på nivån 5-15 cm innehåller 
en mycket hög halt av PAH och PCB. Även HCB, HCH samt DDT förekommer i höga halter. 

 

Figur&6.&Resultaten&för&den&kemiska&analysen&för&organiska&miljögifter&på&de&båda&provplatserna&som&genomförts&av&SGU&i&
samarbete&med&Länsstyrelsen&i&Västernorrland.&Provplatsen&i&det&fiberrika&sedimentet&benämns&11_0327&och&provplatsen&
i&fiberbanken&benämns&11&(Apler&et&al.,&2014,&s.&135]139).&Tillstånd&från&SGU&har&givits&för&att&använda&figuren.&

 
Det finns en risk att de organiska miljögifterna och tungmetallerna som har påvisats i 
fiberbanken och i det fiberrika sedimentet vid Väja kan spridas. Detta kan ske genom att 
ämnena läcker ut långsamt och kontinuerligt genom konvektion eller diffusion (Apler et al., 
2014, s. 34). Diffusion innebär att ämnena sprids spontant på grund av förändringar i ämnets 
atomers eller molekylers rörelser (Hallström & Nordén, u.å.). Konvektion definieras som 
rörelser i gaser och vätskor som uppstår eftersom dess komponenters densitet varierar (Fritz & 
Hallström, u.å.). Gifterna vid Väja kan även spridas vid konstant gasavgång från fiberbanken 
samt det fiberrika sedimentet (Apler et al., 2014, s. 34).  
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Tungmetaller 
En tungmetall definieras som en metall eller legering som har en densitet högre än 4500-5000 
kg/m3 (Elding, u.å.b). Tungmetaller kan vara mycket miljöfarliga eftersom dess joner eller 
sammansatta former är lösliga i vatten och kan adsorberas i levande organismer. 
Tungmetallerna kan sedan binda till proteiner, enzymer och nukleinsyror vilket störa deras 
viktiga funktioner (Landis & Yu, 1999, s. 177).  

Många tungmetaller kan bioackumuleras i organismer och en del kan även biomagnifieras. 
(Stockholms universitets Östersjöcentrum & Umeå marina forskningscentrum, u.å.). 
Bioackumulering innebär att ämnets koncentration ökar i organismen medan biomagnifikation 
innebär att koncentrationen av ämnet ökar i en näringskedja (NE, u.å.a) (NE, u.å.b) 

Fiberbankar består av organiskt material i form av cellulosafibrer (Apler et al., 2014, s. 12). 
Tungmetaller binds in adsorptivt till det organiska materialet och detta är en pH-beroende 
process. Vid ett sjunkande pH-värde kan vätejoner ta plats på det negativt laddade organiska 
materialet och byta ut metalljoner som då hamnar i lösning. På detta sätt blir metalljonerna 
mobila och kan spridas (Kleja, Elert, Gustafsson, Jarvis & Norrström, 2006, ss.18-19). 

En sötvattenmiljö är mer utsatt än en marin miljö när det kommer till belastning av 
tungmetaller. Detta eftersom en sötvattenmiljö ofta har ett lägre pH-värde än en marin miljö. 
Således blir tungmetallerna mer biotillgängliga i sötvattenmiljön (Naturvårdsverket, 1999, 
s.121). Ångermanälvens tillrinning sker från Lappland och är således en sötvattensmiljö (NE, 
u.å.b).  

Tungmetallers toxiska påverkan på fiskar ökar med stigande vattentemperatur eftersom 
fiskarnas metabolism ökar med temperaturen. Detta innebär att exponeringen blir större under 
sommarmånaderna då vattentemperaturen är högre (Landis & Yu, 1999, s. 183). 

För tungmetaller kan Kd-värden användas för att fastställa utlakningen av föroreningarna. Kd-
värden är generella fördelningsfaktorer där koncentrationen av en löst förorening antas vara 
proportionell mot halten av föroreningen som har sorberat (Naturvårdsverket, 2009, ss. 49-
50). Kd-värdet beräknas genom att dela halten i fast fas med halten i löst fas. Ett högre Kd-
värde innebär således att halten i fast fas är högre (Elert, Fanger, Höglund & Jones, 2006, s. 
16).  

Generella Kd-värden för tungmetaller i mark presenteras i tabell 3. Eftersom riktvärdena inte 
är anpassade till just fiberbankar ska det tas i beaktande att värdena inte stämmer helt överens, 
men kan användas som en fingervisning (Naturvårdsverket, 2009, s. 143). 

Tabell&3.&Generella&Kd]värden&för&tungmetaller&i&mark&(Naturvårdsverket,&2009,&s.&143).&

Tungmetall As Pb Cd Co Cu Cr 
tot. 

Cr 
(VI) 

Hg Ni V Zn 

kg/l 300 1800 200 300 600 1500 15 300 300 1000 600 
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Krom 
Kroms toxicitet varierar beroende på i vilken form det förkommer. Trevärt krom tas inte upp 
av kroppen så lätt medan sexvärt krom lättare tas upp. Det sexvärda kromet kan reduceras till 
trevärt krom när det tagits upp av celler och binds sedan till proteiner. Troligen kan även krom 
bindas till DNA och blir således cancerframkallande (Sterner & Lyons, 2010, s. 343). 

Kvicksilver 
Metylkvicksilver kan bildas i syrefattiga miljöer då sulfatreducerande bakterier omvandlar det 
metalliska kvicksilvret. Metyleringsprocessen kan gynnas av ett lägre pH (W. Clarkson, 1992, 
s. 2). Kvicksilver som återfinns i fisk är oftast i form av metylkvicksilver. Denna form av 
kvicksilver är mycket miljöfarlig eftersom den i akvatiska miljöer både kan bioackumuleras 
och biomagnifieras (Brunström, Larsson, Johansson & Naturvårdsverket , 2008, s. 14). 
Upptaget av metylkvicksilver startar hos små organismer som plankton och biomagnifieras 
sedan i näringskedjan så den högsta koncentrationen av metylkvicksilver kan återfinns bland 
toppkonsumenterna (W. Clarkson, 1992, s. 2). Metylkvicksilver är en organisk förening som 
kan vara mellan 10 till 100 gånger mer giftig än oorganiska kvicksilverföreningar. Detta 
eftersom metylkvicksilver kan tas upp lättare och distribueras mer effektivt (Sterner & Lyons, 
2010, s. 344). Exponering av metylkvicksilver kan leda till skador på perifera nervsystemet, 
muskler, njurar samt immunförsvar. Således är metylkvicksilver mycket toxiskt (W. Clarkson, 
1992, ss. 2-5; Brunström et al., 2008, s. 14; Sterner & Lyons, 2010, s. 345). 

Bly 
Bly bioackumuleras i akvatiska näringskedjor men biomagnifieras inte (Spry & Wiener, 1991, 
s. 262). Vissa fiskarter är mer resistenta mot bly än andra och effekten av exponeringen blir 
således olika för olika arter (Landis & Yu, 1999, s. 180). 

Bly ackumuleras främst i benvävnad men även i lever.  Exponering av bly hos människor kan 
bland annat leda till skador på det centrala nervsystemet, hjärt- och kärlsjukdomar, nedsatt 
reproduktionsförmåga samt njurskador (Landis & Yu, 1999, s. 180; Brunström et al., 2008, s. 
14).       

Kadmium 
Likt bly bioackumuleras kadmium i akvatiska näringskedjor men biomagnifieras inte (Spry & 
Wiener, 1991, s. 262). Kadmium är inte ett livsnödvändigt ämne och är giftigt redan i små 
mängder (Landis & Yu, 1999 s. 183; Clark et al., 2001, s. 110). Kadmium binds in i albumin i 
blodet som transporteras till levern. Sedan binds kadmiumet till metallotionein och sprids 
mestadels till njurar men även en liten mängd till ben- och muskelvävnad. Kadmium kan 
bland annat orsaka njurskador och det är toxiskt för embryon som i sin tur kan leda till 
fosterskador (Landis & Yu, 1999, ss. 183–184; Brunström et al., 2008, s. 14).   

Zink 
För akvatiska organismer kan en för hög halt av zink vara farlig. Det är främst i näringsfattiga 
vattendrag med lite humus, mjukt vatten samt lågt pH där riskerna för påverkan är störst. 
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Höga halter kan vara giftigt för människan. Zink är en livsnödvändig metall för viktiga 
funktioner i kroppen (Naturvårdsverket, u.å.). 

Koppar 
Förhöjda halter av koppar kan påverka blod och lever men vanligtvis kan kroppen snabbt 
reglera en för hög halt koppar genom att utsöndra kopparöverskottet. Vid kopparförgiftning 
kan tarmfloran påverkas eftersom bakterier är lättpåverkade av för höga halter koppar (Sterner 
& Lyons, 2010, s. 342-343). Även akvatiska organismer kan reglera kopparhalter men 
regleringen är känsligare om andra påfrestningar och störningar i den akvatiska miljön sker 
samtidigt. Akut kopparförgiftning hos fiskar varierar med vattnets hårdhet. Hårdare vatten 
innebär högre toxicitet för fiskar. Oftast är vattnet inte särskilt hårt i skandinaviska vattendrag 
och således är akut kopparförgiftning hos fiskar inte ett vanligt miljöproblem (Landner et al., 
2005, s. 292–293). Generellt ackumuleras inte heller koppar i näringskedjor (Clark et al., 
2001, s. 113). 

Arsenik 
I vilken utsträckning arsenik är giftigt varierar mycket beroende på dess sammansättning 
respektive valens (Clark et al., 2001, s. 122). Det finns både organisk och oorganisk arsenik 
och den oorganiska formen är den mest toxiska för människor (Livsmedelsverket, u.å.). Det 
finns flera studier som visar att bottensediment som är förorenade med arsenik har lett till en 
minskning av bentisk fauna. Hittills har det inte förekommit några allvarliga förgiftningar 
orsakade av arsenik när det kommer till människors konsumtion av fisk- och skaldjur (Clark 
et al., 2001, ss. 122–123). Detta eftersom arsenik i fisk- och skaldjur är organisk arsenik som 
inte anses vara lika toxisk som oorganisk arsenik (Livsmedelsverket, u.å.a).   

Nickel 
Nickels toxicitet har en stor variation och påverkas av närvaron av andra joner samt salthalten 
i vattnet. Än så länge har det inte upptäckts några höga halter av nickel i organismer eftersom 
nickel troligen varken bioackumuleras eller biomagnifieras i näringskedjor. Det finns studier 
där nickelhalten har varit hög och den bentiska faunan har reducerats. Men det har inte varit 
möjligt att fastställa om reduceringen berodde av den höga nickelhalten eller övriga metaller 
som fanns närvarande (Clark et al., 2001, ss. 124–125). 

Vanadin 
Vanadin finns i naturen som en blandning av två isotoper som inte är särskilt kemiskt 
reaktiva. Den ena isotopen är svagt radioaktiv. I höga koncentrationer kan vanadin vara 
toxiskt eftersom det hindrar ATP-aser (Elding, u.å.c). I djurförsök med vanadin har 
biverkningar påvisats i form av njurskador, skador på mjälte och lunga samt höjning av 
blodtryck. Dessutom har vanadin haft påverkan på arvsmassan. För människor kan problem 
med mage och tarm uppstå (Livsmedelsverket, u.å.b). 

Organiska miljögifter 
Miljögifter är toxiska för levande organismer och är mycket persistenta i naturen. Således kan 
gifterna finnas kvar länge i miljön eftersom de har en långsam nedbrytning. Många miljögifter 
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kan bioackumuleras i näringskedjor och en del kan även biomagnifieras. För långlivade 
organiska föroreningar finns ett samlingsnamn, POP som står för persistent organic pollutants 
(Eklund & Lundgren, u.å.). POP är svårnedbrytbara föreningar som kan bioackumuleras i 
näringskedjor (Eklund & Lundgren, u.å.; Abdallah, 2015, s. 150). Miljögifterna HCB, PCB, 
DDT samt vissa föreningar av HCH ingår i POP. Kriterierna för att ingå i POP är att 
miljögiften ska vara persistent, ska kunna bioackumuleras, är toxisk och kan transporteras 
långt (Abdallah, 2015, s. 152–155). 

PAH 
PAH består av många olika föreningar med olika antal aromatiska ringar som kan vara 
placerade på olika sätt (Brunström et al., 2008, p 16). Föreningarna är både svårlösliga i 
vatten och kan vara mycket svårflyktiga. Fler egenskaper hos föreningarna är att de är relativt 
kemiskt stabila och kan bioackumuleras mycket effektivt. PAH kan påverka DNA och vara 
cancerframkallande (Sterner & Lyons, 2010, ss. 223–227). 
 
HCB 
HCB består av 1-6 kloratomer och är mindre flyktig och reaktiv vid ett större antal klor. 
Samtidigt blir ämnet mer lipofilt och persistent vid större klorinnehåll. Långvarig exponering 
av HCB påverkar det centrala nervsystemet, lever samt njurar.  HCB finns ofta i höga halter 
bland toppkonsumenterna i en näringskedja. Ämnet är inte akuttoxiskt men kan förutom 
ovanstående effekter även påverka syntesen av hemoglobin (Sterner & Lyons, 2010, s. 252–
253). 

PCB 
PCB har olika egenskaper beroende på klorhalten. Ju mindre klor, desto högre vattenlöslighet, 
flyktighet och nedbrytning. Mindre klor ger lägre bioackumulering och persistens. Den 
vanligaste formen av PCB som används idag innehåller 40-60% kol och är mycket kemiskt 
stabil. Dessutom är PCB ett lipofilt ämne. I och med stabiliteten och dess lipofila egenskaper 
kan ämnet bioackumuleras i näringskedjor. PCB är ett cancerframkallande ämne men tyvärr 
finns det ingen större vetskap om hur människor och miljö påverkas av ämnet (Sterner & 
Lyons, 2010, s. 300–301). 

HCH 
HCH är en organisk klorförening som bland annat kan förekomma som alfa-, beta- samt 
gamma-hexaklorcyklohexan (NE, u.å.c; Abdallah, 2015, s. 154). Beta-hexaklorcyklohexan 
och alfa-hexaklorcyklohexan är båda cancerogena ämnen (United States Environmental 
Protection Agency, u.å.) (United States Environmental Protection Agency, u.å.). Gamma-
hexaklorcyklohexan kallas även för lindan och är giftigt både för det akvatiska ekosystemet 
samt för människan. Ämnet kan vara cancerogent och bioackumuleras i organismer (NE, 
u.å.d) 

DDT 
DDT förkommer i olika komponenter och vid mätningar om hur mycket DDT som finns i ett 
prov sammanställs dessa (Brunström et al., 2008, s. 15). DDT är ett bekämpningsmedel som 
är mycket lipofilt. Ämnet kan både bioackumuleras och biomagnifieras i näringskedjor och 
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reagerar vanligen inte med andra ämnen vilket gör det till ett långlivat kemiskt stabilt ämne. I 
fisk kan halten DDT öka 10 000 gånger från ursprungshalten i vattnet och är således farligt 
(Sterner & Lyons, 2010, ss. 249–250).  

När DDT förekommer i höga halter blir det giftigt för nervsystemet då det inverkar på 
jonpumparna i nervcellernas membran. Detta sker hos insekter vid exponering som gör att de 
dör. Även hos människor påverkar DDT nervsystemet men det blir inte akut toxiskt på samma 
sätt eftersom det behövs en mycket stor mängd för att utgöra en hälsorisk. DDT påverkar det 
endokrina systemet hos vissa levande organismer som exempelvis fåglar, som kan påverka 
fosterutvecklingen. Dessutom kan fåglars ägg bli för tunna vilket kan leda till att de kläcks för 
tidigt (Sterner & Lyons, 2010, ss. 249–250). När DDT bryts ned kan DDD och DDE bildas 
vilka båda är mer toxiska än DDT (Eklund & Lundgren, u.å.).   

Gaser 

Fiberbankar består av organiskt material som utsätts för nedbrytning vilket förbrukar syrgas 
(O2). När syre från ovanliggande vatten förbrukats sker istället en reduktion av sulfatjoner 
(SO4

2-) till svavelväte (H2S). Svavelväte är en giftig gas som upplevs som irriterande vid så 
låga halter som 5 ppm (Elding, u.å.a). Gasen har toxisk påverkan på organismer i sedimentet 
redan vid små mängder (Apler et al., 2014, s. 12). Även fermentation av det organiska 
materialet sker vilket resulterar i koldioxidutveckling (CO2) samt metangasutveckling (CH4). 
Nedbrytningen bidrar till låga syrgashalter i bottenvattnet (Apler et al., 2014e, p 12). 

Gaser som producerats i sediment kan stiga i vattenkolonnen och tillföras till omgivande 
vattenmassa. I vilken utsträckning detta sker beror till stor del på sedimentets struktur. Gaser 
kan även tillföras till atmosfären efter de stigit i vattenkolonnen. Kvicksilver som tillförts 
atmosfären kan oxideras och spridas till närliggande vattendrag (Elert et al., 1992, s. 36).  

 

TREASURE-projektet 
För att öka kunskapen om fiberbankar längs Västernorrlands kust har myndigheterna SGU 
och Statens Geotekniska Institut, SGI, tillsammans med fyra svenska universitet startat 
projektet TREASURE. Projektet startade 2014 och de fyra universiteten som är delaktiga i 
projektet är Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och 
Lunds universitet (SGU, 2014). TREASURE står för “Targeting Emerging Contaminated 
Sediments Along The Uplifting Northern Baltic Coast of Sweden For Remediation” (Uppsala 
universitet, u. å.), på svenska “Sanering av starkt förorenade sediment längs norra 
Östersjökusten för hållbar utveckling och levande kust och skärgård” (Uppsala universitet, 
2014). Syftet med projektet är att utveckla metoder för att kunna bedöma spridningsrisken av 
ämnen som finns i fiberbankar samt att identifiera vilka områden som är i störst behov av 
åtgärder (Uppsala universitet, u. å.). Projektet utforskar i vilken utsträckning som 
fiberbankarnas giftiga ämnen sprider sig upp i näringskedjan (SGU, 2014). Projektet 
fokuserar på två drabbade områden längst Västernorrlands kust, varav ett är Väja. Den data 
som insamlas från fiberbankarna ska analyseras för att bedöma kemiska och fysikaliska 
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stabiliteter och sammanlagda risknivåer. Resultaten ska användas för framtida 
saneringsarbeten (Uppsala universitet, u. å.), för att på lång sikt kunna nå miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö (SGU, 2014). 

Åtgärder 
Muddring 
En vanlig åtgärd vid förorenade sediment i vattendrag är muddring. Det är i sig inte en 
behandling av sedimenten utan en transport av det förorenade materialet till en annan plats för 
(eventuell) behandling (Naturvårdsverket, 2003, s. 40). Den specifika muddring som utförs 
för att ta bort förorenade sediment kallas miljömuddring. En optimalt utförd miljömuddring 
tar bort allt förorenat sediment med så små konsekvenser för miljön som möjligt. En av de 
största riskerna med miljömuddring är återsuspension, det vill säga att förorenat sediment rörs 
upp i och med muddringen och sprids i vattendraget. Detta kan förhindras med vissa 
skyddsåtgärder (Naturvårdsverket, 2003, s. 65).  

Det finns två typer av muddring som i dagsläget används: mekanisk och hydraulisk muddring. 
Den mekaniska går ut på att gräva upp sedimenten, medan hydraulisk innebär att sedimenten 
sugs upp. Hydraulisk muddring kallas också sugmuddring. Det finns både för- och nackdelar 
med båda varianterna. Fördelen med mekanisk muddring är att sedimenten ofta är redo för 
efterbehandling eller deponering med en gång, medan sedimenten efter hydraulisk muddring 
måste avvattnas. En nackdel med mekanisk muddring är att risken för återsuspension är stor, 
en risk som är mycket mindre vid hydraulisk muddring (Naturvårdsverket, 2003, ss. 65–67). 

Efterbehandling och deponering 
När material muddrats och tagits upp på land måste det tas om hand om på något sätt.  

Förbehandling av muddrat sediment förekommer i vissa fall. Det innebär någon form av 
behandling, efter muddring, inför antingen slutgiltig behandling eller inför deponering. Den 
vanligaste formen av förbehandling är avvattning av sediment, vilket alltid måste utföras vid 
sugmuddring. Avvattningen gör att det förorenade materialet minskar i volym och massa, 
vilket ger en enklare hantering. Nackdelen med avvattning är att vattnet som avlägsnas i 
många fall är förorenat och även det måste behandlas på något sätt (Naturvårdsverket, 2003, s. 
69). 

De metoder som används för att behandla förorenade sediment är ofta lika de som används för 
att behandla förorenad jord. Dessa typer av behandlingar går ut på att antingen ta bort 
föroreningarna, minska föroreningarna eller förhindra spridning av föroreningarna från 
materialet. Några exempel på behandlingar som kan utföras är förbränning, upphettning, 
oxidation, olika typer av kemiska och biologiska behandlingar (Naturvårdsverket, 2003, ss. 
70–82).  

Ett vanligt sätt att hantera muddrat sediment är att deponera det på någon för syftet lämplig 
plats. Deponering är inte en efterbehandling utan bara en förflyttning av förorenat material. 
Orsaken till att deponering är så vanligt är att det är ett billigt och enkelt sätt att bli av med 
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förorenat material. Nackdelen är att föroreningarna finns kvar. Valet av plats för deponin är 
mycket viktig. Den måste uppfylla krav med avseende bland annat läckage. Olika 
skyddsåtgärder används för att föroreningarna varken ska spridas ned i marken eller ut i 
atmosfären (Naturvårdsverket, 2003, ss. 82–83).  

Andra saneringsåtgärder 
Idag finns det flera typer av saneringsåtgärder för förorenade sediment. Dessa är täckning, 
kemisk och biologisk behandling, kemisk och termisk stabilisering, förbiledning samt 
invallning. Samtliga nämnda saneringsåtgärder innebär efterbehandling på plats och är 
enstegsmetoder, det vill säga att de flesta inte kräver sedimentupptagning, transporter eller 
förbehandling. Dock kräver täckning och invallning upptagning och kortare transporter inom 
recipientområdet. Kemisk och biologisk behandling innebär att föroreningarna i de förorenade 
sedimenten oskadliggörs. De övriga metoderna innebär att kontakten mellan vatten och de 
förorenade sedimenten minimeras (Naturvårdsverket, 2003, s. 40). 
Täckning 
Vid täckning minskas föroreningarnas diffusion och det reducerar även bottenlevande 
organismers förmåga att gräva fram föroreningar som finns i sedimenten. En nackdel med 
täckning är att föroreningarna inte försvinner; de blir bara mindre tillgängliga 
(Naturvårdsverket, 2003, s. 40).  

Grundläggande förutsättningar 
På de ytor som är aktuella för täckning är det viktigt att undersöka hydrodynamiken, det vill 
säga vattnets rörelse. Detta bör genomföras på ackumulationsbottnar, bottnar där sedimenterat 
material ligger kvar. Många precisionsmätningar måste genomföras för att få fram 
djupförhållande, mäktighet och de exakta positioner som är planerade för placeringen av 
täckningsmassor. På bottenområdet bör även geotekniska egenskaper, så som vattenhalt, 
undersökas. Kännedom om bioturbation på det undersökta området har också en stor 
betydelse, det vill säga omrörningen av bottensedimentet på grund av bottenlevande djur. Ett 
område som bör undvikas är där grundvatten strömmar ut. I grunda sjöar eller mindre 
vattendrag kan täckning medföra att förutsättningarna för sedimentation och erosion 
förändras. Material som kan användas som täckningsmaterial är silt, siltig lera, siltig sand 
eller sand av olika kornstorlekar. Dessa massor är i de flesta fall muddermassor, vilket är 
avfall med varierande föroreningsgrad. Vid övertäckning är det även möjligt att använda 
material som inte kommer från naturen, till exempel betong, bentonit och avfallsprodukter så 
som flygaska från kolkraftverk. I vissa fall är det praktiskt att lägga ut geotextiliter eller täta 
membran innan övertäckning görs på förorenade sedimentytor (Naturvårdsverket, 2003, s. 
41).  

Metoder 
Det finns tre typer av täckningsmetoder: in-situ täckning, plan bottentäckning samt invallande 
undervattensdeponering (Naturvårdsverket, 2003, s. 42). 

In-situ täckning 
In-situ täckning innebär täckning på plats utan att flytta på de förorenade sedimenten. Målet 
vid in-situ täckning är att stänga inne föroreningarna så att de inte kan spridas. Denna metod 
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utnyttjas bäst på ackumulationsbottnar då det är en teknik som inte tål erosion så bra 
(Naturvårdsverket, 2003, s. 42).  

Plan bottentäckning 
Detta är en metod där förorenade sediment flyttas från ett olämpligt område, exempelvis en 
hamn, med hjälp av pråmar till ett lämpligare område som sedan övertäcks med 
muddermassor. För att vara ett lämpligt område för deponering ska platsen ha en 
ackumulationsbotten och helst inte djupare än 30 meter (Naturvårdsverket, 2003, s. 43).  

Invallad undervattendeponering 
Principen för invallad undervattendeponering är att utnyttja naturlig bottenfördjupning eller 
skapa en vallformation som kan rymma de förorenade sedimenten samt de täckningslager som 
läggs på. Vid denna metod är vatten i rörelse acceptabel då den tål erosion (Naturvårdsverket, 
2003, s. 43).  
 

Kemisk och teknisk behandling 
Kemisk behandling 
Det finns mycket få tillämpningar som kan utföras på sediment som behandlas med kemisk 
in-situ behandling. Endast en metod används idag (Naturvårdsverket, 2003, s. 51). 

Biologisk behandling 
Att få en effektiv biologisk in-situ behandling är svårt då den beror av tillgången på lämpliga 
mikroorganismer, mängden toxiska metaller, pH-värde samt fördelningen av föroreningar 
(Naturvårdsverket, 2003, s. 51).  
 

Kemisk och termisk stabilisering 
Vid stabilisiering ändras sedimentens fysikaliska och/eller kemiska egenskaper så att risken 
för att föroreningarna avgår från sedimenten till omgivningen minskas. Då det inte finns en 
generell modell för hur sediment stabiliseras måste varje nytt sediment utvärderas och testas 
(Naturvårdsverket, 2003, s. 52). 
 

Förbiledning 
Det finns två sätt att göra en förbiledning; antingen kringledning eller kulvertering. Båda 
metoderna förhindrar att föroreningarna sprids, men både föroreningskällan och sedimenten är 
kvar i oförändrat skick när behandlingen är klar (Naturvårdsverket, 2003, s. 52).  

Kringledning 
Vattnet leds förbi det förorenade området i en kanal. Detta är en metod som helt bygger på 
schaktning och som de flesta entreprenörer kan utföra. Det är en metod som bör användas i 
lugna vattendrag utan stor erosionsbenägenhet (Naturvårdsverket, 2003, s. 52). 

Kulvertering 
Både uppströms och nedströms byggs dammar som förbinds med kulvertar (underjordiska 
tunnlar). Kulvertering utgör inte stora ingrepp på naturen, då det endast är dammarna som 
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syns. Dock kan inte metoden användas i allt för starkt strömmande vatten. Även risk för 
igensättning av kulvertarna samt läckage finns. Metoden innebär relativt låga kostnader 
(Naturvårdsverket, 2003, s. 52). 
   

Invallning  
Invallning är en metod där en vall byggs för att förhindra spridning av föroreningar. Den är 
lämplig att använda på sådana platser där en vall är tillräcklig för att begränsa 
vattenomsättningen. Invallning bör undvikas där det sker en tillströmning av vatten från andra 
källor eller utströmning av grundvatten samt om det kan komma att behövas underhållning 
eller reparationer. Både hydrogeologiska förhållanden och geotekniska förutsättningar bör 
undersökas innan en vall anläggs. Invallningen kan också kombineras med muddring och 
deponering (Naturvårdsverket, 2003, s. 53).  
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Sammanfattning 
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Svar på opponering 
 
Rapporten ger ett “köttigt och kompakt intryck” pga tätt radavstånd och att indrag har 
använts som styckemarkör → skulle vara mer “läsvänlig” om det vore luftigare. 
Eftersom rapporten är så lång borde det ses över om det går att skala ner på något sätt. 
Är allt som står verkligen nödvändingt och relevant? 
 
Ibland används onödigt krångliga ord där enklare synonymer hade kunnat användas 
istället (tex recipient). Enklare ord hade bidragit till en mer läsvänlig text. När ni 
använder svåra ord är det dock väldigt bra att ni förklarar dem väl. 
 
I vissa delar av rapporten (tex metod) används olika tempus i samma stycke, vilket 
försämrar läsbarheten. 
 
Kommentar: 
Vi har ökat radavståndet från 1.0 till 1.15. Detta gör att rapporten blir längre än 40 sidor, 
vilket är mer än rekommenderat. Men vi ansåg att det var viktigare att rapporten blev mer 
lättläst även om den blev längre. Vi har valt att ha kvar våra tempusformer. Det är korrekt 
använt, men kan möjligtvis verka rörigt. 
 
Hur användarvänlig är modellen med hänsyn till hur lättillgänglig informationen är? 
 
Vi anser att detta är en svår frågeställning. Vi förstår att ni har testat 
användarvänligheten under projektets gång men då det saknas konkreta resultat på 



detta i rapporten så tycker vi att det är svårt för oss som utomstående att förstå vad er 
diskussionen grundar sig på. Det hade t.ex. varit lättare att förmedla hur 
“användarvänlig” modellen är om det gjorts en enkätstudie. 
 
Kommentar: Tyvärr är det svårt att presentera konkreta resultat kring användarvänligheten. 
En enkätstudie kunde av flera anledningar inte genomföras. Vi har infört en del under resultat 
där vi försökt flytta upp det under diskussion som egentligen var resultat kring 
användarvänligheten. 
 
Vi undrar varför den är formulerad som, “... användarvänligheten med hänsyn till hur 
lättillgänglig informationen är”? Vi tycker inte att det nämns något om tillgängligheten 
i slutsatsen. Vi undrar lite vad det är ni egentligen vill få fram med denna? (“Hur gott 
är det här päronet, i förhållande till hur svårt det är att få tag på? Blir det godare om 
det är lättare att få tag på?”) 
 
I diskussionen tycker vi att man får intrycket av att ni tycker att det krävs en hel del 
förbättringar, vilket inte känns som att det stämmer helt överens med slutsatsen ni drar 
efteråt där användarvänligheten överlag verkar bra. 
 
Kommentar: Vi har omformulerat oss lite för att bättre beskriva att det vi menar är att den 
överlag är bra eftersom faktiskt vi lyckats fylla i modellen. Handläggare som kommer fylla i 
den “i verkligheten” är mer insatta i riskklassficiering och hittar därför lättare viss 
information som vi tyckt var svårtillgänglig. Vi har som sagt omformulerat detta så att det ska 
bli tydligare. 
 
På vilket sätt påverkas modellens resultat vid förändringar av parametrars värden? 
 
För att göra det tydligare för läsaren från början tycker vi att man kunde definiera i 
frågeställningen vilka parametrar som undersökts. Det är också ibland lite svårt att 
hänga med på vad ni har gjort, till exempel så undrar vi hur torrsubstansfaktorn 
förändrades då den undersöktes? Ökades eller minskades den? Hur mycket? 
 
Kommentar: Vi har förtydligat att den halverades och dubblerades. Även förtydligat att det 
ger samma inverkan som att halvera och dubblera volym. 
 
 
På sidan 11 där ni diskuterar klassificering av fiberområden säger ni att klass 1 
innehåller fyra undergrupper. Ni nämner sedan endast 1a, 1b och 1c. Finns det en 
fjärde klass? Vi har även funderat om synnerligen stor risk eller särskilt stor risk är 
värst. 



Ni tar sedan upp ett exempel på medelvärdesberäkning. Vi undrar om vi kan få veta 
vad medelvärdet för någon av era modeller blev eller få en tabell med mellan vilka 
medelvärden de olika klasserna ligger? Hur stora skillnader är det vi pratar om? 
 
Kommentar: Fyra undergrupper var fel, vi har ändrat till det korrekta antalet tre. Vi har valt 
att inte inkludera någon bakomliggande intervallförklarning eftersom vi bedömer att det 
skulle vara överflödigt. Det finns en hel del sådana här bakomliggande intervaller så det är 
inte relevant att presentera en (eller flera). Vi nämner även att modellens samtliga 
beräkningar, viktningar och riskvärden kan hittas i dolda flikar i modellen för den 
intresserade. 
 
I rapporten beskrivs att volymen är väldigt osäker. Ändå anges den med en väldigt 
exakt siffra (6 värdesiffror). Vi tycker det hade varit snyggare att avrunda volymen. 
Finns det en anledning till att ni valde ett sådant alternativ? 
 
Kommentar: 
Vår data hade många värdesiffror. Dessutom var hela volymen väldigt osäker och kan vara 
dubbelt så stor det kändes därför inte relevant att göra någon avrundning av volymsvärdet.  
 
Kommentarer från rapporten 
Sammanfattning 

● Ändrade kritiken angående avsaknad av Västernorrland. Lade in Västernorrland och 
tog bort Väja. 

Bakgrund 
● Ändrade från fyra till tre undergrupper i riskklass 1 samt flyttade den textbiten till 

nästa underrubrik. Förtydligade vilken underklass till klass 1 som är värst också.  
● Valde att inte lägga till information om medelvärdena för riskklassificering (se 

kommentar under figur 7) då den inte känns relevant, samt att då även varje understeg 
i MIFO skulle få förklaras.  

● Under “a) Halter” lades det till att SGU gjorde proverna.  
 
Diskussion 

● Diskussionen av mätdata förkortades något så att upprepningar eliminerades 
 
Övrigt 

● Mindre kommentarer har korrigerats om nödvändigt, annars har det inte gjorts någon 
större åtgärd.  
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Sammanfattning 

SGU och Länsstyrelsen i Västernorrland har tillsammans utforskat fiberbankar längst 
Östersjökusten för att kartlägga var de finns och vilka ämnen de innehåller. I Väja 
finns en fiberbank och ett stort område med fiberrika sediment. Kemiska prover har 
utförts både på fiberbanken och de fiberrika sedimenten. 

Kartläggning av fiberbankar och 
fiberhaltiga sediment i Väja 
För att undersöka situationen med fiberhaltiga sediment längst Västernorrlands kust 
har Länsstyrelsen i Västernorrland och Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, 
samarbetat i det så kallade Fiberbanksprojektet. Projektets syfte var att utveckla 
metoder för att kartlägga fiberbankar och fiberrika sediment i några utvalda områden. 
En fiberbank definieras som en ansamling av sediment bestående av enbart trä- och 
cellulosafibrer, och fiberrika sediment definieras som fibermaterial uppblandat med 
naturliga sediment. Syftet för projektet var även att ta reda på miljökemisk status i de 
utvalda områdena. Resultaten ska slutligen leda till beslut om ytterligare 
undersökningar och eventuella åtgärder (Apler, Hedlund, Heinemo, Jönsson, Kjellin 
& Nyberg 2014, ss. 7–14).  
 
I Ångermanälven utanför Väja har provtagning utförts på 18 olika platser inom ett 2 
km2 stort område på älvens botten (Apler et al., 2014, s. 132). De olika mätpunkterna 
återfinns i figur 1. Både hydroakustiska metoder och sedimentprovtagning har använts 
vid provtagningarna. Hydroakustiska mätningar sker genom att sända ut ljudpulser 
och mäta hur lång tid det tar innan de reflekteras (SGU, u. å.). Denna metod har 
använts för att kartlägga fiberbankarnas och de fiberrika sedimentens lokalisering och 
utbredning. Sedimentprovtagning har använts för att bekräfta hydroakustiska data 
samt för att insamla sediment till kemisk analys. Olika provtagare användes vid 
sedimentprovtagningen, vilket gav både hela borrkärnor och enstaka prov av 
sedimenten (Apler et al., 2014, ss. 21-29).  
 



!
Figur&1:&Provtagningsområdet&i&Väja.&(Källa:&Apler&et&al.,&2014,&p&133) 

 
Från undersökningarna kunde en fiberbank lokaliseras utanför kajen vid fabriken i 
Väja. I fiberbanken har ett skred skett vilket har delat upp banken i två delar. De 
provpunkter som fanns i fiberbanken visade på högt fiberinnehåll hos sedimenten. I 
en av provpunkterna var fiberbanken cirka sex meter djup och bestod enbart av 
cellulosafibrer. Syrefria miljöer i sedimenten kunde kartläggas med hjälp av 
undervattensbilder. I en annan av provpunkterna från fiberbanken återfanns 
svavelbakterien Beggiatoa. Bredvid fiberbanken, längre ut i älven, återfanns ett stort 
område med fiberrika sediment. Proverna från området visar ojämna lager av 
vedrester, fibrer och lera. Fibrerna i detta område tros ha kommit dit både genom 
direkta utsläpp av fibrer samt med skred eller erosion från deponerat material vid 
fabrikens kajkant. De fiberrika sedimenten innehåller en stor mängd gas. Kemisk 
analys gjordes av två prov varav ett från fiberbanken och ett från de fiberrika 
sedimenten. Hastigheten med vilken sediment ackumuleras i Bollstafjärden har 
bestämts genom att mäta cesiumaktiviteten i ett prov strax öster om området med 
fiberrika sediment (Apler et al., 2014, ss. 136–138). 
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Sammanfattning 

I denna rapport gjordes en litteraturstudie kring Naturvårdsverkets ”MIFO”-metod 
(Metod för Inventering av Förorenade Områden). Litteraturstudien baseras på 
Naturvårdsverkets rapport med samma namn (Naturvårdsverket, 1999). 
 
  



Ett förorenat område är enligt rapporten “... ett område, deponi, mark, grundvatten 
eller sediment som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider lokal/regional 
bakgrundshalt.” (Naturvårdsverket, 1999, s. 6). Ett förorenat område som undersöks 
benämns objekt. Rapporten beskriver så kallade bedömningsgrunder för förorenade 
områden samt en metodik för undersökning av förorenade områden. Denna kan 
användas för att göra en bedömning av de risker ett förorenat område orsakar och kan 
komma att orsaka på sikt. Metoden resulterar i en riskklass som är en samlad 
bedömning av  “.. föroreningens farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningar 
och känsligheten och skyddsvärdet” (a.a., s. 6). Undersökning av dessa fyra områden 
står för den stora grunden till riskbedömningen. Rapporten utgör en av sex delar i 
serien Bedömningsgrunder för miljökvalitet av Naturvårdsverket. 
 
Bedömning av mätvärden och data 
Mätvärden och data samlas in för att ge svar om riskbedömningens fyra delar: 
föroreningars farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet 
och skyddsvärde.  Vid bedömning av insamlade mätvärden och data tas två 
huvudfrågor upp. Dels bedömning av tillstånd som behandlar i vilken utsträckning 
miljötillståndet påverkar ekosystemet, dess biologiska mångfald eller människors 
hälsa, dels en bedömning av hur mycket mätvärden och data avviker från 
jämförvärdet. Jämförvärdet tas i praktiken fram genom att undersöka liknande 
områden som är opåverkade eller mindre påverkade av föroreningar och ska tolkas 
som ett “.. naturligt tillstånd utan mänsklig påverkan.” (Naturvårdsverket, 1999, s. 
14). Hur stor avvikelsen från jämförvärdet är beräknas som 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 =
 𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑗ä𝑚𝑓ö𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 (a.a., s. 14). Storleken på avvikelsen bedöms utifrån en fyrgradig 

indelning (1-4), där klass 1 innebär en obetydlig eller försumbar påverkan och ökar 
sedan successivt upp till klass 4 vilket innebär en tydlig påverkan. Övriga 
bedömningsgrunder från Naturvårdsverketserie “Bedömningsgrunder för 
Miljökvalitet”, exempelvis den för kust och hav, har en femgradig skala. I praktiken 
innebär detta en mer detaljerad uppdelning av de sista 2 klasserna (klass 4 och 5) i 
övriga bedömningsgrunder (a.a., s. 15). 
 
Rapporten nämner ingen begränsning gällande antal av parametrar som ska 
undersökas, alla föroreningar som kan finnas ska bedömas.   
 
Föroreningarnas farlighet 
“Med farlighet avses i detta sammanhang ett ämnes inneboende möjlighet att skada 
människa och miljö…” (Naturvårdsverket, 1999, s. 20).  Trots att det kan röra sig om 
flera föroreningar tas ingen hänsyn till eventuella samverkanseffekter. Detta tas 
istället upp vid den samlade bedömningen, ett objekt med flera föroreningar bedöms 
ha totalt högre risk än samma objekt med bara en förorening. 
Rapporten föreslår att en föroenings farlighet bör bedömas utifrån 
Kemikalieinspektionens föreskrifter och klassificeringar. I rapporten hittas en tabell, 



tabell 3 sida 22, där vanligt förekommande föroreningar har bedömts och 
sammanställts. 
 
Föroreningsnivå 
Inom denna del beskrivs till vilken grad objektet är förorenat. Om föroreningen 
påträffas i flera medier sker bedömningen separat i vart och ett av medierna. Här ingår 
uppskattningar av mängd föroreningar samt volym förorenad massa 
(Naturvårdsverket, 1999). Bedömning av tillstånd innebär i detta avsnitt jämförelse 
med effektbaserade värden. I tabell 6 i bilaga 4 återfinns ett antal effektgränser 
gällande förorenade sediment, men överlag är effektgränser för sediment undermåligt. 
Istället bör bedömningen då i större grad utgå från avvikelsen från jämförvärdet. För 
varje förorening, oavsett halt, görs en bedömning  av vad som är “liten” upp till 
“mycket stor” mängd. Indelningarna är väldigt diffusa och beror till stor del på vilken 
förorening det handlar om. 
 
Spridningsförutsättningar 
Avsnittet behandlar frågor om hur fort spridningen av föroreningar kan ske samt i 
vilka medier det kan ske. Här krävs mycket information, bland annat om objektets 
geologi, hydrologi, markens egenskaper, tekniska installationer med mera. Faktorer 
som kan öka eller minska spridning till andra områden är viktig, så som sprickzoner i 
berg, sand- och gruslager med mera. Påverkansområdet är också viktig och innefattar 
alla medier som kan påverkas om föroreningar sprids.  För ett förorenat sediment kan 
en indelning av spridningsförutsättningar se ut enligt tabell 1. 
 
Tabell 1. Indelning av spridningsförutsättning omarbetat efter Naturvårdsverkets 
rapport (Naturvårdsverket, 1999, s.40) 
Klass  Små  Måttliga  Stora  Mycket stora 
Spridning ingen sprid. <0,1 m/år  0,1-10m/år >10 m/år 
 
I spridningsförutsättningar ingår även kartor och borrhålsskissar.  
 
Känslighet och skyddsvärde 
I detta avsnitt bedöms föroreningens exponering mot människor och miljö. 
Bedömning görs även för hur exponeringen kan se ut längre fram i tiden 
(Naturvårdsverket, 1999). Hur sannolik exponeringen är beror till stor del på 
markanvändningen. Känslighet bedöms oavsett hur många som exponeras 
(individnivå) och delas in i fyra klasser från “liten” upp till “mycket stor”. Tabell 8 på 
sida 46 (a.a., s. 46) ger principer för denna indelning. Ekosystem som objektet är 
lokaliserat i kan ha varierande stort skyddsvärde. Naturvårdsplaner och 
naturinventeringar kan ge vägledningen om skyddsvärdet, se även tabell 9 på sida 47 
(a.a., s. 47). 
 
 



Sammanlagd bedömning 
Inom samtliga avsnitt finns blanketter som kan fyllas i. Osäker data ska markeras med 
ett frågetecken. Utöver det beskriver rapporten att “undersökningar skall utföras av 
ackrediterade laboratorier, vilka använder intern kvalitetskontroll.” (Naturvårdsverket, 
1999, s. 103).  Om osäkerhet uppstår ska det noggrant dokumenteras.      
 
I slutet av bedömningen vägs samtliga delar samman till en samlad riskbedömningen 
för objektet. Efter bedömning tilldelas objektet en riskklass som ska tolkas enligt 
tabell 2. Bedömning kan även göras efter figur 1. 
 

 
Figur 1. Illustration över hur riskklasserna ska tolkas enligt Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 1999, s. 48). 

 
Tabell 2. Riskklassernas innebörder. Omarbetad efter Naturvårdsverkets rapport. (a.a., 
s. 16). 

Klass 1  Mycket stor risk 
Klass 2  Stor risk 
Klass 3  Måttlig risk 
Klass 4  Liten risk 

 
Riskklassen bör användas som besluts- och prioriteringsunderlag för vidare studier 
och eventuella saneringsåtgärder. Vid bedömning ingår både dagens och framtidens 
tillstånd i ett tidsperspektiv på 100-tals till 1000-tals år. 
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TREASURE 
För att öka kunskapen om fiberbankar längs Västernorrlands kust har myndigheterna 
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, och Statens Geotekniska Institut, SGI, 
tillsammans med fyra svenska universitet startat projektet TREASURE. Projektet 
startade 2014 och de fyra universiteten som är delaktiga i projektet är Uppsala 
universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Lunds 
universitet (SGU, 2014). TREASURE står för “Targeting Emerging Contaminated 
Sediments Along The Uplifting Northern Baltic Coast of Sweden For Remediation” 
(Uppsala universitet, u. å.), på svenska “Sanering av starkt förorenade sediment längs 
norra Östersjökusten för hållbar utveckling och levande kust och skärgård” (Uppsala 
universitet, 2014). Syftet med projektet är att utveckla metoder för att kunna bedöma 
spridningsrisken av ämnen som finns i fiberbankar samt att identifiera vilka områden 
som är i störst behov av åtgärder (Uppsala universitet, u. å.). Detta sker med 
bakgrunden att halten gifter i havsörnens ägg längst Västernorrlands kust har ökat 
igen, till nivåer som liknar dem på 1970-talet. Projektet utforskar i vilken utsträckning 
som fiberbankarnas giftiga ämnen sprider sig upp i näringskedjan (SGU, 2014). Den 
data som insamlas från fiberbankarna ska analyseras för att bedöma kemiska och 
fysikaliska stabiliteter och sammanlagda risknivåer. Resultaten ska användas för 
framtida saneringsarbeten (Uppsala universitet, u. å.), för att på lång sikt kunna nå 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (SGU, 2014). 
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Dagens miljösituation i Västernorrland 

Sedan utsläppen från pappersmassaindustrin minskat drastiskt i Västernorrland har 
även halten giftiga ämnen i ekosystemen minskat (Umeå universitet, 2013). 
Mätningar från Bottenviken, utförda 2014, visar dock att halterna av DDT och PCB i 
havsörnars ägg återigen har ökat till höga halter. Mätningarna har också visat att 
bottenlevande organismer och fiskar som lever nära gamla utsläppskällor med 
fiberbankar har de högsta halterna av miljögifter. Då halten miljögifter är hög även i 
fiberbankarnas ytliga sediment dras slutsatsen att fiberbankarna idag släpper ifrån sig 
miljögifter, trots att de har legat på botten en längre tid (Umeå universitet, 2014). 
Flera olika projekt i form av samarbeten mellan myndigheter och svenska universitet 
är idag igång för att kartlägga och öka kunskapen om situationen för att på sikt 
åtgärda problemet (Apler et al., 2014, s. 35). 
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Sammanfattning 
Vid Väja har två kemiska analyser genomförts av SGU i samarbete med Länsstyrelsen i 
Västernorrland. Den ena analysen har gjorts i fiberbanken och den andra i det fiberrika 
sedimentet i anslutning till fiberbanken. Både tungmetaller och organiska miljögifter har 
påvisats på platserna vilka kan vara giftiga både för det akvatiska ekosystemet samt för 
människor. 
 

Giftiga ämnen 
 
Miljögifter och tungmetaller vid Väja 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland 
genomfört en kemisk analys på två provplatser i Väja vilka är utmärkta på kartan i figur 1. 
Den ena provplatsen som benämns 11_0329 är belägen i fiberbanken och den andra som 
benämns 11_0327 är placerad i det fiberrika sedimentet i anslutning till 
fiberbanken.  Provplatsen 11_0329 i fiberbanken är uppbyggd av träflisor ned till 40 cm djup 
med cellulosafibrer i det översta lagret på 0-10 cm. Det är ungefär 15-20 m djupt på 
positionen och provet för den kemiska analysen har tagits på 0-5 cm respektive 15-25 cm. 
Provplatsen 11_0327 i det fiberrika sedimentet består av fiberrikt ytsediment på 0-30 cm som 
innehåller mycket gaser. Djupet är ungefär 39 m på denna plats och provet har tagits i 
ytskiktet på 5-15 cm. (Apler et al., 2014, ss. 135–136) 
 



 
Figur 1. Området kring Väja. De två provplatserna där kemisk analys genomförts av SGU i 
samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland har markerats med ringar i orange färg (Apler 
et al., 2014, s. 133). Tillstånd av SGU har givits för att få använda figuren.  
 
Det har genomförts två olika kemiska analyser, en tungmetallsidentifiering samt en 
fastställning av vilka organiska miljögifter proverna innehöll (Apler et al., 2014, s. 136 & 
139). Båda analyserna har klassificerats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för 
miljökvalitet som har en klassificering från klass 1 till klass 5 (Naturvårdsverket, 1999, ss. 
49–72). Resultaten för de båda kemiska analyserna visas i tabell 1 respektive tabell 2.  
 
Tungmetallerna som analyserats och jämförts med bakgrundshalter är arsenik, kadmium, 
kobolt, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly samt zink. Vanadin och metylkvicksilver har 
även undersökts men ingår inte i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet och 
har således inte klassificerats (Naturvårdsverket, 1999; Apler et al., 2014, s. 139). I tabell 1 
visas resultaten för tungmetallernas förekomst och halt på de båda provplatserna.  
 
Vid provplatsen 11_0329 i fiberbanken är krom den mest alarmerande tungmetallen med den 
högsta klassificeringen på nivån 15-25 cm. Tungmetallerna kvicksilver och bly har en tydlig 
avvikelse från bakgrundshalten och koppar har en liten avvikelse. Övriga tungmetaller har 
obetydlig avvikelse från bakgrundshalten. På nivån 0-5 cm har koppar en tydlig avvikelse från 
bakgrundshalten och metylkvicksilver förekommer. På denna nivå förkommer dessutom 
kvicksilver i halten < 0,4 mg/kgTS och kan klassificeras som högst klass 4 (Naturvårdsverket, 
1999, s. 139). 
 
Vid den andra provplatsen 11_0327 i det fiberrika sedimentet har krom också den högsta 
klassificeringen på nivån 5-15 cm. Här finns dessutom höga halter av kadmium och zink. 
Koppar har en tydlig avvikelse från bakgrundshalten och arsenik och nickel har en liten 
avvikelse. Kvicksilver förkommer i halter < 0,3 mg/kgTS och kan klassificeras som högst 
klass 4. Resterande tungmetaller har obetydlig avvikelse från bakgrundshalten på denna nivå. 
För ytnivån på 0-2 cm har metylkvicksilver påvisats (Apler et al., 2014, s. 139). 



 

Tabell 1. Resultaten för den kemiska analysen för tungmetaller som genomförts av SGU i 
samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland. Provplatsen i det fiberrika sedimentet 
benämns 11_0327 och provplatsen i fiberbanken benämns 11_0329 (Apler et al., 2014, s. 
137). Klassificering enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet med 
tillhörande förklaring om vad klasserna betyder (Naturvårdsverket, 1999). Tillstånd av SGU 
har givits för att få använda tabellen.  

	
 

I tabell 2 visas resultaten för vilka miljögifter som de båda provplatserna påvisade efter den 
kemiska analysen. Provplatsen 11_0329 i fiberbanken påvisar en stor halt av PAH samt HCH 
på nivån 15-25 cm. På denna nivå påvisas även en hög halt av HCB och PCB. Dessutom finns 
det en medelhög halt av DDT. På samma provplats på nivån 0-5 cm finns det en mycket hög 
halt av PCB. Även PAH och HCH finns i höga halter. På denna nivå förekommer också DDT 
i medelhög halt. Provplatsen 11_0327 i det fiberrika sedimentet på nivån 5-15 cm innehåller 
en mycket hög halt av PAH och PCB. Även HCB, HCH samt DDT förekommer i höga halter. 

Tabell 2. Resultaten för den kemiska analysen för organiska miljögifter på de båda 
provplatserna som genomförts av SGU i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland. 
Provplatsen i det fiberrika sedimentet benämns 11_0327 och provplatsen i fiberbanken 
benämns 11_0329 (Apler et al., 2014, ss. 135–136). Klassificering enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet med tillhörande förklaring om vad klasserna betyder 
(Naturvårdsverket, 1999). Tillstånd av SGU har givits för att få använda tabellen. 

 
 



Det finns en risk att de organiska miljögifterna och tungmetallerna som har påvisats i 
fiberbanken och i det fiberrika sedimentet vid Väja kan spridas. Detta kan ske genom att 
ämnena läcker ut långsamt och kontinuerligt genom konvektion eller diffusion. (Apler et al., 
2014, s. 34). Diffusion innebär att ämnena sprids spontant på grund av förändringar i ämnets 
atomers eller molekylers rörelser (Hallström & Nordén, u.å.). Konvektion definieras som 
rörelser i gaser och vätskor som uppstår eftersom dess komponenters denistet varierar (Fritz 
& Hallström, u.å.).  Gifterna vid Väja kan även spridas vid konstant gasavgång från 
fiberbanken samt det fiberrika sedimentet (Apler et al., 2014, s. 34).  

 

Tungmetaller 
En tungmetall definieras som en metall eller legering som har en densitet högre än 4500-5000 
kg/m3 (Elding, u.å.). Tungmetaller kan vara mycket miljöfarliga eftersom dess joner eller 
sammansatta former är lösliga i vatten och kan adsorberas i levande organismer. 
Tungmetallerna kan sedan binda till proteiner, enzymer, nukleinsyror och störa dess viktiga 
funktioner (Landis & Yu, 1999, s. 177).  

Fiberbankar består av organiskt material i form av cellulosafibrer (Apler et al., 2014, s. 12). 
Tungmetaller binds in adsorptivt till det organiska materialet och detta är en pH-beroende 
process. Vid ett sjunkande pH-värde kan vätejoner ta plats på det negativt laddade organiska 
materialet och byta ut metalljoner som då hamnar i lösning. På detta sätt blir metalljonerna 
mobila och kan spridas (Berggren Kleja et al., 2006, ss.18-19). 

En sötvattenmiljö är mer utsatt än en marin miljö när det kommer till belastning av 
tungmetaller. Detta eftersom en sötvattenmiljö ofta har ett lägre pH-värde än en marin miljö. 
Således blir tungmetallerna mer biotillgängliga i sötvattenmiljön (Naturvårdsverket, 1999, 
s.121). Ångermanälvens tillrinning sker från Lappland och är således en sötvattensmiljö (NE, 
u.å.).  

Tungmetallers toxiska påverkan på fiskar ökar med stigande vattentemperatur eftersom 
fiskarnas metabolism ökar med temperaturen. Detta innebär att exponeringen blir större under 
sommarmånaderna då vattentemperaturen är högre (Landis & Yu, 1999, s. 183). 

För tungmetaller kan Kd-värden användas för att fastställa utlakningen av föroreningarna. Kd-
värden är generella fördelningsfaktorer där koncentrationen av en löst förorening antas vara 
proportionell mot halten av föroreningen som har sorberat (Naturvårdsverket, 2009, ss. 49-
50). Kd-värdet beräknas genom att dela halten i fast fas med halten i löst fas. Ett högre Kd-
värde innebär således att halten i fast fas är högre (Elert et al., 2006, p 16).  

Generella Kd-värden för tungmetaller i mark presenteras i tabell 3. Eftersom riktvärdena inte 
är anpassade till just fiberbankar ska det tas i beaktande att värdena inte stämmer helt överens, 
men kan användas som en fingervisning (Naturvårdsverket, 2009, s. 143). 

 

 



Tabell 3. Generella Kd-värden för tungmetaller i mark (Naturvårdsverket, 2009, s. 143)  

Tungmetall As Pb Cd Co Cu Cr 
tot. 

Cr 
(VI) 

Hg Ni V Zn 

kg/l 300 1800 200 300 600 1500 15 300 300 1000 600 

   

Krom 
Kroms toxicitet varierar beroende på i vilken form det förkommer. Trevärt krom tas inte upp 
av kroppen så lätt medan sexvärt krom lättare tas upp. Det sexvärda kromet kan reduceras till 
trevärt krom när det tagits upp av celler och binds sedan till proteiner. Troligen kan även 
krom bindas till DNA och blir således cancerframkallande (Sterner & Lyons, 2010, s. 343). 

Kvicksilver 
Metylkvicksilver kan bildas i syrefattiga miljöer då sulfatreducerande bakterier omvandlar det 
metalliska kvicksilvret. Metyleringsprocessen kan gynnas av ett lägre pH (W. Clarkson, 1992, 
s. 2). Kvicksilver som återfinns i fisk är oftast i form av metylkvicksilver. Denna form av 
kvicksilver är mycket miljöfarlig eftersom den i akvatiska miljöer både kan bioackumuleras 
och biomagnifieras (Brunström et al., 2008, s. 14). Upptaget av metylkvicksilver startar hos 
små organismer som plankton och biomagnifieras sedan i näringskedjan så den högsta 
koncentrationen av metylkvicksilver kan återfinns bland toppkonsumenterna (W. Clarkson, 
1992, s. 2). Metylkvicksilver är en organisk förening som kan vara mellan 10 till 100 gånger 
mer giftig än oorganiska kvicksilverföreningar. Detta eftersom metylkvicksilver kan tas upp 
lättare och distribueras mer effektivt (Sterner & Lyons, 2010, s. 344). Exponering av 
metylkvicksilver kan leda till skador på perifera nervsystemet, muskler, njurar samt 
immunförsvar. Således är metylkvicksilver mycket toxiskt (W. Clarkson, 1992, ss. 2-5; 
Brunström et al., 2008, s. 14; Sterner & Lyons, 2010, s. 345). 

 
Bly 
Bly bioackumuleras i akvatiska näringskedjor men biomagnifieras inte (Spry & Wiener, 1991, 
s. 262). Vissa fiskarter är mer resistenta mot bly än andra och effekten av exponeringen blir 
således olika för olika arter (Landis & Yu, 1999, s. 180). 

Bly ackumuleras främst i benvävnad men även i lever.  Exponering av bly hos människor kan 
bland annat leda till skador på det centrala nervsystemet, hjärt- och kärlsjukdomar, nedsatt 
reproduktionsförmåga samt njurskador (Landis & Yu, 1999, s. 180; Brunström et al., 2008, s. 
14).  
      
Kadmium 
Likt bly bioackumuleras kadmium i akvatiska näringskedjor men biomagnifieras inte (Spry & 
Wiener, 1991, s. 262). Kadmium är inte ett livsnödvändigt ämne och är giftigt redan i små 
mängder (Landis & Yu, 1999 s. 183; Clark et al., 2001, s. 110). Kadmium binds in i albumin i 



blodet som transporteras till levern. Sedan binds kadmiumet till metallotionein och sprids 
mestadels till njurar men även en liten mängd till ben- och muskelvävnad. Kadmium kan 
bland annat orsaka njurskador och det är toxiskt för embryo som i sin tur kan leda till 
fosterskador (Landis & Yu, 1999, ss. 183–184; Brunström et al., 2008, s. 14).   

 
Zink 
För akvatiska organismer kan en för hög halt av zink vara farlig. Det är främst i näringsfattiga 
vattendrag med lite humus, inte så hårt vatten samt lågt pH där riskerna för påverkan är störst. 
Höga halter kan vara giftigt för människan men zink är snarare än livsnödvändig metall för 
viktiga funktioner i kroppen som människor inte ska ha brist på (Naturvårdsverket, u.å.). 

Koppar 
Förhöjda halter av koppar kan påverka blod och lever men vanligtvis kan kroppen snabbt 
reglera en för hög halt koppar genom att utsöndra kopparöverskottet. Vid kopparförgiftning 
kan tarmfloran påverkas eftersom bakterier är lättpåverkade av för höga halter koppar (Sterner 
& Lyons, 2010, s. 342-343). Även akvatiska organismer kan reglera kopparhalter men 
regleringen är känsligare om andra påfrestningar och störningar i den akvatiska miljön sker 
samtidigt. Akut kopparförgiftning hos fiskar varierar med vattnets hårdhet. Ju hårdare vatten 
är desto mer toxiskt är det för fiskar. Oftast är vattnet inte särskilt hårt i skandinaviska 
vattendrag och således är akut kopparförgiftning hos fiskar inte ett vanligt miljöproblem 
(Landner et al., 2005, s. 292–293). Generellt ackumuleras inte heller koppar i näringskedjor 
(Clark et al., 2001, s. 113). 
 
Arsenik 
I vilken utsträckning arsenik är giftigt varierar mycket beroende på dess sammansättning 
respektive valens (Clark et al., 2001, s. 122). Det finns både organiskt och oorganiskt arsenik 
och den oorganiska formen är den mest toxiska för människor (Livsmedelsverket, u.å.). Det 
finns flera studier som visar att bottensediment som är förorenade med arsenik har lett till en 
minskning av bentisk fauna. Hittills har det inte förekommit några allvarligare förgiftningar 
orsakat av arsenik när det kommer till människors konsumtion av fisk- och skaldjur (Clark et 
al., 2001, ss. 122–123). Detta eftersom arsenik i fisk- och skaldjur är organiskt arsenik som 
inte anses vara lika toxisk som oorganiskt arsenik (Livsmedelsverket, u.å.).   

 
Nickel 
Nickels toxicitet har en stor variaration och påverkas av närvaron av andra joner samt 
salthalten i vattnet. Än så länge har det inte upptäckts några höga halter av nickel i organismer 
eftersom nickel troligen varken bioackumuleras eller biomagnifieras i näringskedjor. Det 
finns studier där nickelhalten har varit hög och den bentiska faunan har reducerats. Men det 
har inte varit möjligt att fastställa om reduceringen berodde av den höga nickelhalten eller 
övriga metaller som fanns närvarande (Clark et al., 2001, ss. 124–125). 

 



Vanadin 
Vanadin finns i naturen som en blandning av två isotoper som inte är särskilt kemiskt 
reaktiva. Den ena isotopen är svagt radioaktiv. I höga koncentrationer kan vanadin vara 
toxiskt eftersom det hindrar ATP-aser. (Elding, u.å.). I djurförsök med vanadin har 
biverkningar påvisats i form av njurskador, skador på mjälte och lunga samt höjning av 
blodtryck. Dessutom har vanadin haft påverkan på arvsmassan. För människor kan problem 
med mage och tarm uppstå (Livsmedelsverket, u.å.). 

 

Organiska miljögifter 
Miljögifter är toxiska för levande organismer och är mycket persistenta i naturen. Således kan 
gifterna finnas kvar länge i miljön eftersom de har en långsam nedbrytning. Många miljögifter 
kan bioackumuleras i näringskedjor och en del kan även biomagnifieras. För långlivade 
organiska föroreningar finns ett samlingsnamn, POP som står för persistent organic pollutants 
(Eklund & Lundgren, u.å.). POP är svårnedbrytbara föreningar som kan bioackumuleras i 
näringskedjor (Eklund & Lundgren, u.å.; Abdallah, 2015, s. 150). Miljögifterna HCB, PCB, 
DDT samt vissa föreningar av HCH ingår i POP. Kriterierna för att ingå i POP är att 
miljögiften ska vara persistent, ska kunna bioackumuleras, är toxisk och kan transporteras 
långt (Abdallah, 2015, s. 152–155). 

PAH 
PAH består av många olika föreningar med olika antal aromatiska ringar som kan vara 
placerade på olika sätt (Brunström et al., 2008, p 16). Föreningarna är både svårlösliga i 
vatten och kan vara mycket svårflyktiga. Fler egenskaper hos föreningarna är att de är relativt 
kemiskt stabila och kan bioackumuleras mycket effektivt. PAH kan påverka DNA och vara 
cancerframkallande (Sterner & Lyons, 2010, ss. 223–227). 
 
HCB 
HCB består av 1-6 kloratomer och är mindre flyktig och reaktiv vid ett större antal klor. 
Samtidigt blir ämnet mer lipofilt och persistent vid större klorinnehåll. Långvarig exponering 
av HCB påverkar det centrala nervsystemet, lever samt njurar.  HCB finns ofta i höga halter 
bland toppkonsumenterna i en näringskedja. Ämnet är inte akuttoxiskt men kan förutom 
ovanstående effekter även påverka syntesen av hemoglobin (Sterner & Lyons, 2010, s. 252–
253). 
 
PCB 
PCB har olika egenskaper beroende på klorhalten. Ju mindre klor, desto högre vattenlöslighet, 
flyktighet och nedbrytning. Mindre klor ger lägre bioackumulering och persistens. Den 
vanligaste formen av PCB som används idag innehåller 40-60% kol och är mycket kemiskt 
stabil. Dessutom är PCB ett lipofilt ämne. I och med stabiliteten och dess lipofila egenskaper 
kan ämnet bioackumuleras i näringskedjor. PCB är ett cancerframkallande ämne men tyvärr 
finns det ingen större vetskap om hur människor och miljö påverkas av ämnet (Sterner & 
Lyons, 2010, s. 300–301). 
 
 



HCH 
HCH är en organisk klorförening som bland annat kan förekomma som alfa-, beta- samt 
gamma-hexaklorcyklohexan (NE, u.å.; Abdallah, 2015, s. 154).  
 
DDT 
DDT förkommer i olika komponenter och vid mätningar om hur mycket DDT som finns i ett 
prov sammanställs dessa (Brunström et al., 2008, s. 15). DDT är ett bekämpningsmedel som 
är mycket lipofilt. Ämnet kan både bioackumuleras och biomagnifieras i näringskedjor och 
reagerar vanligen inte med andra ämnen vilket gör det till ett långlivat kemiskt stabilt ämne. I 
fisk kan halten DDT öka 10 000 gånger från ursprungshalten i vattnet och är således farligt 
(Sterner & Lyons, 2010, ss. 249–250).  

När DDT förekommer i höga halter blir det giftigt för nervsystemet då det inverkar på 
jonpumparna i nervcellernas membran. Detta sker hos insekter vid exponering som gör att de 
dör. Även hos människor påverkar DDT nervsystemet men det blir inte akut toxiskt på samma 
sätt eftersom det behövs en mycket stor mängd för att utgöra en hälsorisk. DDT påverkar det 
endokrina systemet hos vissa levande organismer som exempelvis fåglar, som kan påverka 
fosterutvecklingen. Dessutom kan fåglars ägg bli för tunna vilket kan leda till att de kläcks för 
tidigt (Sterner & Lyons, 2010, ss. 249–250). När DDT bryts ned kan DDD och DDE bildas 
vilka båda är mer toxiska än DDT (Eklund & Lundgren, u.å.).   
 

Gaser 

Fiberbankar består av organiskt material som utsätts för nedbrytning vilket förbrukar syrgas 
(O2). När syre från ovanliggande vatten förbrukats sker istället en reduktion av sulfatjoner 
(SO4

2-) till svavelväte (H2S).  “Svavelväte är en giftig gas som redan i små mängder kan verka 
toxiskt på organismerna i sedimentet” (Apler et al., 2014, s. 12). Svavelväte är en giftig gas 
som upplevs som irriterande vid så låga halter som 5 ppm (Elding, u.å.). Gasen har toxisk 
påverkan på organismer i sedimentet redan vid små mängder (Apler et al., 2014, s. 12). 

ven fermentation (jäsning) av det organiska materialet sker vilket resulterar i koldioxid- och 
metangasutveckling. Nedbrytningen bidrar till låga syrgashalter i bottenvattnet (Apler et al., 
2014, s. 12). 

Gaser som producerats i sediment kan stiga i vattenkolonnen och tillföras till omgivande 
vattenmassa. I vilken utsträckning detta sker beror till stor del på sedimentets struktur. Gaser 
kan även tillföras till atmosfären efter de stigit i vattenkolonnen. Kvicksilver som tillförts 
atmosfären kan oxideras och spridas till närliggande vattendrag (Elert et al., 1992, s. 36).  
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Sammanfattning 

I denna rapport redogörs för de geologiska förutsättningarna i området kring Väja, och vilken 
inverkan de kan ha på eventuell spridning av föroreningar från fiberbanken. Undersökta 
aspekter är landhöjning, erosion och skred. Även information om Ångermanälven, 
Bollstafjärden och jordarten vid Väja redovisas.  
 
 

Väjas geologiska förutsättningar 
 

Ångermanälven och Bollstafjärden 
Ångermanälven sträcker sig från södra Lappland genom Jämtland och Ångermanland, för att 
sedan mynna ut i Bottenhavet norr om Härnösand. Den avvattnar tillsammans med två andra 
älvar ett område på cirka 32 000 km2. Ångermanälven räknas som Sveriges tredje största älv 
med avseende på avrinningsområde och vattenföring, dess medelvattenföring är 485 m3/s 
(NE, u.å.). 
 
Nedströms Högforsåns mynning i Ångermanälven, vilket är det område där älven passerar 
Bollstafjärden, är medelvattenföringen ungefär 500 m3/s (Bergstrand, 2014). Eftersom Väja 
ligger i Bollstafjärden bör vattenföringen vara lägre där än i älven. Detta eftersom fjärden är 
ett avgränsat område dit en mindre mängd vatten strömmar än i älven som passerar utanför 
(se karta i Figur 1).  
 
Om föroreningar från fiberbanken vid Väja skulle frigöras och spridas nedströms finns dock 
en betydande risk för att de skulle transporteras en lång sträcka i Ångermanälven och mot 
dess utlopp i Bottenhavet. Därmed finns en risk för att dessa ämnen skulle kunna förorena 
delar av Östersjön. 
 



Figur 1: Kartbild över Bollstafjärden (markerat i turkost) och Ångermanälven.  
Tillstånd från VISS har givits för att använda bilden (VISS, 2014). 
 

Landhöjning 
Regionen Höga kusten sträcker sig från området kring Väja och norrut till Örnsköldsvik 
(Guide Höga Kusten, u.å.) och är ett område som kännetecknas av en snabb landhöjning. Till 
följd av att inlandsisen var som tjockast i detta område är landhöjningen bland de snabbaste i 
världen (Om Höga Kusten, u.å.), landet reser sig 8-10 mm per år (Apler et al., 2014, s. 7). 
Direkt efter att inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 10 400 år sedan höjdes landet med  
100-150 mm årligen. Landhöjningens hastighet avtar därmed med tiden men kommer att 
fortgå i tusentals år (Landhöjning, u.å.). 
 
Samtidigt som landhöjningen pågår så höjs också den globala havsvattennivån. Detta till följd 
av klimatförändringar som leder till smältning av glaciärer och landisar. Den ökade 
temperaturen leder även till en expansion av havet. Östersjöns havsvattennivåer påverkas 
också av förändrade vindar över Nordsjön (SMHI, 2014). Mätningar av havsvattennivåer har 
genomförts i Sverige sedan 1886. Efter att ha försummat effekten från landhöjning har SMHI 
beräknat genom att använda långtidsmedelvärden att havsvattenståndet år 2015 hade ökat 
med ungefär 22 cm i Sverige (SMHI, 2016). IPCC:s klimatmodell för framtida 
havsvattenstånd visar på en global höjning av havsvattennivån på mellan 0,26 och 0,82 meter 
till år 2100. Den stora variationen beror på vilket scenario av koncentrationen växthusgaser i 
atmosfären som blir aktuellt (Pachauri et al., 2015, s. 13). Prognoser av hur stor den framtida 
havsnivåhöjningen kommer att bli innehåller väldigt stor osäkerhet, eftersom många 
parametrar spelar in. Men på de platser i Sverige där landhöjningen är stor kommer 
havsnivåns höjning förmodligen inte vara av betydande inverkan (SMHI, 2016).  
 
Det innebär att landhöjningen är av betydelse i området kring Väja, då havsvattenståndets 
ökning förmodligen kommer ge endast en liten påverkan i jämförelse med landhöjningen. 



Landhöjningen är av stor betydelse för en eventuell spridning av föroreningarna i fiberbanken 
i Väja. Detta eftersom den bidrar till att fiberbankarna kommer närmare vattenytan och 
därmed kan påverkas av erosion i större utsträckning (Apler et al., 2014, s. 7).  
 

Risk för erosion 
Erosion under en vattenyta innebär en skulptering och nötning av berggrunden och jordtäcket. 
I Ångermanälven sker detta främst genom bottenerosion, vilket är en typ av floderosion. 
Bottenerosion innebär en erosion och transport av partiklar från strömfårans botten. Även 
sidoerosion är en typ av floderosion, och inträffar vid krökningar av vattendraget (Rapp, u.å.). 
Detta är dock inte intressant i fallet med Väja, eftersom fiberbanken är lokaliserad i 
Bollstafjärden där det bör vara en förhållandevis rak strömningsriktning ut mot älven, även 
om inströmning från Ångermanälven även är möjlig. 
 
Strömningshastigheten på platsen bör vara relativt långsam eftersom den ligger i en fjärd. 
Trots detta kan erosion uppstå, genom bland annat bottenströmmar orsakade av kraftig vind, 
båttrafik och skillnader i atmosfärstryck (Apler et al., 2014, s. 34). Erosion ökar med ökande 
strömningshastighet men små partiklar kan erodera trots en låg hastighet (Rapp, u.å.). Den 
aktuella fiberbanken ligger på ett djup på mellan 10 och 25 meter (Apler et al., 2014, s. 135, 
figur 1:59). Att vissa delar av fiberbanken ligger grundare än 15 meter innebär att det redan i 
dagsläget finns risk för erosion (a.a., s. 7).  
 

Risk för skred 
Fiberbanken består egentligen av två stycken fiberbankar, men den har troligtvis varit 
sammanhängande från början och delats av ett skred, se Figur 2.  
 

 
Figur 2: Terrängmodell av fiberbanken i Väja, med skred markerade. Det vänstra skredet har delat 
fiberbanken i två delar. Tillstånd från SGU har givits för att använda bilden (Apler et al., 2014, s. 
137, figur 1:60B). 
 



Detta skred, och även ett annat stort skred som skett utanför fiberbanken, kan ha uppstått till 
följd av att avloppsledningar från fabriken hade sina utsläpp på dessa platser. (Apler et al., 
2014, s. 137, figur 1:60). Ett skred innebär att stora mängder av sedimentmaterialet, i detta 
fall innehållande miljögifter, avsätts på större djup och kan då bli mer utbrett (Apler et al., 
2014, s. 7). Risken för skred är större för fiberbankar som finns i branta sluttningar (Apler et 
al., 2014, s. 34). Detta är fallet i Väja, där fiberbanken ligger i en sluttning vars djup varierar 
med cirka 15 meter (se Figur 2).  
 

Jordart 
Älvbottens yta består i huvudsak av olika former av postglaciala leror (Apler et al., 2014, s. 
134, figur 1:58). De dominerande formerna är lergyttja och gyttjelera (a.a., s. 132, tabell 
1:36), vilka vanligtvis avsätts både i skyddade vikar och på större djup i Östersjön. Dessa har 
ett rikt innehåll av organiskt material (SGU, u.å.).  
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Sammanfattning 
En vanlig åtgärd vid förorenade sediment i vattendrag är muddring. Muddring är 
enbart en förflyttning av förorenade sediment och inte en behandling. Det finns två 
varianter av muddring; mekanisk och hydraulisk muddring. Efter förflyttning av 
sedimenten kan antingen en behandling utföras för att minska giftigheten i materialet, 
eller så kan materialet deponeras på en lämplig plats. Denna plats måste uppfylla 
specifikationer med avseende på bland annat spridning. 

Muddring 
En vanlig åtgärd vid förorenade sediment i vattendrag är muddring. Det är i sig inte 
en behandling av sedimenten utan en transport av det förorenade materialet till en 
annan plats för (eventuell) behandling (Naturvårdsverket, 2003, s. 40). Den specifika 
muddring som utförs för att ta bort förorenade sediment kallas miljömuddring. En 
optimalt utförd miljömuddring tar bort allt förorenat sediment med så små 
konsekvenser för miljön som möjligt. En av de största riskerna med miljömuddring är 
återsuspension, det vill säga att förorenat sediment rörs upp i och med muddringen 
och sprids i vattendraget. Detta kan förhindras med vissa skyddsåtgärder 
(Naturvårdsverket, 2003, s. 65).  
 
Det finns två typer av muddring; mekanisk och hydraulisk muddring. Den mekaniska 
går ut på att gräva upp sedimenten, medan hydraulisk innebär att sedimenten sugs 
upp. Hydraulisk muddring kallas också sugmuddring. Det finns både för- och 
nackdelar med båda varianterna. Fördelen med mekanisk muddring är att sedimenten 
ofta är redo för efterbehandling/deponering med en gång, medan sedimenten efter 
hydraulisk muddring måste avvattnas. En nackdel med mekanisk muddring är att 
risken för återsuspension är stor, en risk som är mycket mindre vid hydraulisk 
muddring (Naturvårdsverket, 2003, ss. 65–67). 

Efterbehandling och deponering 
När material muddrats och tagits upp på land måste det tas om hand om på något sätt.  
Förbehandling av muddrat sediment förekommer i vissa fall. Det innebär någon form 
av behandling, efter muddring, inför antingen slutgiltig behandling eller inför 



deponering. Den vanligaste formen av förbehandling är avvattning av sediment, vilket 
alltid måste utföras vid sugmuddring. Avvattningen gör att det förorenade materialet 
minskar i volym och massa, vilket ger en enklare hantering. Nackdelen med 
avvattning är att vattnet i många fall är förorenat och även det måste behandlas på 
något sätt (Naturvårdsverket, 2003, s. 69). 
 
De metoder som används för att behandla förorenade sediment är ofta lika de som 
används för att behandla förorenad jord. Dessa typer av behandlingar går ut på att 
antingen ta bort föroreningarna, minska föroreningarna eller förhindra spridning av 
föroreningarna från materialet. Några exempel på behandlingar som kan utföras är 
förbränning, upphettning på olika sätt, oxidation, olika typer av kemiska och 
biologiska behandlingar med mera (Naturvårdsverket, 2003, ss. 70–82).  
 
Ett vanligt sätt att hantera muddrat sediment är att deponera det på någon för syftet 
lämplig plats. Deponering är inte en efterbehandling utan bara en förflyttning av 
förorenat material. Orsaken till att deponering är så vanligt är att det är ett billigt och 
enkelt sätt att bli av med förorenat material. Nackdelen är att föroreningarna finns 
kvar. Valet av plats för deponin är mycket viktig. Den måste uppfylla krav med 
avseende bland annat läckage. Olika skyddsåtgärder används för att föroreningarna 
varken ska spridas ned i marken eller ut i atmosfären (Naturvårdsverket, 2003, ss. 82–
83).  
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Sammanfattning 
Detta är en rapport om vilka andra typer utav saneringsåtgärder det finns för sediment 
förutom muddring. Den tar upp täckning, kemisk och biologisk behandling, kemisk och 
termisk stabilisering, förbiledning samt invallning.  

Andra saneringsåtgärder 
Idag finns det flera typer av saneringsåtgärder för förorenade sediment. Dessa är täckning, 
kemisk och biologisk behandling, kemisk och termisk stabilisering, förbiledning samt 
invallning. Samtliga nämnda saneringsåtgärder innebär efterbehandling på plats och är 
enstegsmetoder, det vill säga att de flesta inte kräver sedimentupptagning, transporter eller 
förbehandling. Dock kräver täckning och invallning upptagning och kortare transporter inom 
recipientområdet. Kemisk och biologisk behandling innebär att föroreningarna i de förorenade 
sedimenten oskadliggörs. De övriga metoderna innebär att kontakten mellan vatten och de 
förorenade sedimenten minimeras.  

Täckning 
Vid täckning minskas föroreningarnas diffusion och det reducerar även bottenlevande organismers 
förmåga att gräva fram föroreningar som finns i sedimenten. En nackdel med täckning är att 
föroreningarna inte försvinner; de blir bara mindre tillgängliga.  
 
Grundläggande förutsättningar 
På de ytor som är aktuella för täckning är det viktigt att undersöka hydrodynamiken, det vill säga 
vattnets rörelse, och detta bör genomföras på ackumulationsbottnar, bottnar där sedimenterat material 
ligger kvar. Många precisionsmätningar måste genomföras för att få fram djupförhållande, mäktighet 
och de exakta positioner som är planerade för placeringen av täckningsmassor. På bottenområdet bör 
även geotekniska egenskaper, så som vattenhalt, undersökas. Kännedom om bioturbation på det 
undersökta området har också en stor betydelse, det vill säga omrörningen av bottensedimentet på 
grund av bottenlevande djur. Ett område som bör undvikas är där grundvatten strömmar ut. I grunda 
sjöar eller mindre vattendrag kan täckning medföra att förutsättningarna för sedimentation och erosion 
förändras. Material som kan användas som täckningsmaterial är silt, siltig lera, siltig sand eller sand av 
olika kornstorlekar. Dessa massor är i de flesta fallen muddermassor,som är avfall med varierande 
föroreningsgrad. Vid övertäckning går det även att använda material som inte kommer från naturen, 



till exempel betong, bentonit och avfallsprodukter så som flygaska från kolkraftverk. I vissa fall är det 
praktiskt att lägga ut geotextiliter eller täta membran innan övertäckning görs på förorenade 
sedimentytor.  
 
Metoder 
Det finns tre typer av täckningsmetoder: in-situ täckning, plan bottentäckning samt invallande 
undervattensdeponering. 
 
In-situ täckning 
In-situ täckning innebär täckning på plats utan att flytta på de förorenade sedimenten. Målet vid in-situ 
täckning är att stänga inne föroreningarna så att de inte kan sprida sig. Denna metod utnyttjas bäst på 
ackumulationsbottnar då detta är en teknik som inte tål erosion så bra.  
 
Plan bottentäckning 
Detta är en metod där förorenade sediment flyttas från ett olämpligt område, till exempel en hamn, 
med hjälp av pråmar till ett lämpligare område som sedan övertäcks med muddermassor. För att vara 
ett lämpligt område för deponering ska platsen ha en ackumulationsbotten och helst inte djupare än 30 
meter.  
 
Invallad undervattendeponering 
Principen för invallad undervattendeponering är att utnyttja naturlig bottenfördjupning eller skapa en 
vallformation som kan rymma de förorenade sedimenten samt de täckningslager som läggs på. Vid 
denna metod kan vatten i rörelse vara accepterad.  

Kemisk och teknisk behandling 
Kemisk behandling 
Det finns mycket få tillämpningar som kan utföras på sediment som behandlas med kemisk in-situ 
behandling. Det finns endast en metod som används idag. 
 
Biologisk behandling 
Att få en effektiv biologisk in-situ behandling är svårt då den är beror av tillgången på lämpliga 
mikroorganismer, mängden toxiska metaller, pH samt fördelningen av föroreningar.  

Kemisk och termisk stabilisering 
Vid stabilisiering så ändras sedimentens fysikaliska och/eller kemiska egenskaper så att risken för att 
föroreningarna avgår från sedimenten till omgivningen minskas. Då det inte finns en generell modell 
för hur sediment stabiliseras måste varje nytt sediment utvärderas och testas.  

Förbiledning 
Det finns två sätt att göra en förbiledning; antingen kringledning eller kulvertering. Båda metoderna 
förhindrar att föroreningarna sprids, men både föroreningskällan och sedimenten är kvar i oförändrat 
skick när behandlingen är klar.  
 
 



Kringledning 
Vattnet leds förbi det förorenade området i en kanal. Detta är en metod som helt bygger på schaktning 
och som de flesta entreprenörer kan utföra. Det är en metod som bör användas i lugna vattendrag utan 
stor erosionsbenägenhet. 
  
Kulvertering 
Både uppströms och nedströms byggs dammar som förbinds med kulvertar (underjordiska tunnlar). 
Kulvertering gör inte så stora ingrepp på naturen som kan störa, då det endast är dammarna som syns. 
Dock kan inte metoden användas i allt för starkt strömmande vatten. Även risk för igensättning av 
kulvertarna samt läckage finns. Metoden innebär relativt låga kostnader.   

Invallning  
Invallning är en metod där en vall byggs för att förhindra spridning av föroreningar och är lämplig att 
använda på sådana platser där en vall är tillräcklig för att begränsa vattenomsättningen. Invallning bör 
undvikas där det sker en tillströmning av vatten från andra källor eller utströmning av grundvatten 
samt om det kan komma att behövas underhållning eller reparationer. Både hydrogeologiska 
förhållanden och geotekniska förutsättningar bör undersökas innan en vall anläggs. Invallningen kan 
också kombineras med muddring och deponering (Naturvårdsverket, 2003).  
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Sammanfattning  

En övergripande presentation av de miljögifter som uppkommer i samband med 
papperstillverkningen. Var i produktionen giftern har används samt hur det accumulerats i 
fiberbankar. Rapporten ger också en kort beskrivning av de produktionssätt som fibermassa 
kan tillverkas på.  

Miljöeffekter av papperstillverkning 

 

Pappersmassa kan tillverkas både genom mekanisk och kemisk tillverkning. Oavsett 
tillverkningsprocess bildas träfiber som restprodukt  (NE, u. å.). Mellan 1908 och 1983 
beräknas 10,8 miljoner ton fibermassa ha släppts ut från massaproduktionen i Sverige 
(Naturvårdsverket, 1995, s.128). Träfiber består av organiskt material vilket bryts ner av 
mikroorganismer då fibermassan sedimenteras på havsbotten. När syret förbrukats bildas en 
anaerob miljö där sulfatjonen (       används som oxidationsmedel istället för syre. Det 
svavelväte       som bildas är en toxisk gas och mycket skadlig för organismerna (Apler et 
al., 2014, s.12). Efter att allt syre i sedimentet har konsumerats börjar en fermenteringsprocess 
(jäsning) där koldioxid och metangas bildas.   
 
Mekanisk pappersmassatillverkning används främst för tillverkning av grövre papper så som 
tidningspapper och kartong. En nackdel är att pappret inte blir lika slitstarkt som vid kemisk 
framställning men fördelen är att närmare 100% av veden kan utnyttjas till den färdiga 
produkten vilket kan jämföras med ca 50% vid kemisk massatillverkning (Steenberg, u. å.).  
 



Kemisk tillverkning av pappersmassa delas in i två olika processer, sulfit- och sulfatprocess. 
Vid sulfitprocessen kokas pappersmassan vanligtvis i en lösning av kalciumbisulfit, men 
också magnefit, ammoniumvätesulfit, natriumvätesulfit samt svaveldioxid kan användas 
(Steenberg, u. å.). Tillverkning av svaveldioxid görs i en kisugn och har gjorts på en del 
platser i anslutning till pappersmassafabrikerna. Vid tillverkning av svaveldioxid bildas 
järnoxid, arsenik samt tungmetallerna bly, koppar, zink, nickel och kobolt. (Apler et al., 2014, 
s.12).  
 
Sulfatprocessen är idag den mest använda processen för pappersmasssaframställning. 
Processen liknar sulfitprocessen men kemikalierna som används är främst natrium och 
karbonat, och kemikalierna kan återanvändas efter användning (Steenberg, u. å.). 
 
Mellan åren 1941 och 1967 användes fenylkvicksilver och fenylkvicksilveracetat i många 
processer för bland annat impregnering av slipmassa, vilket är den pappersmassa som fås 
genom mekanisk pappersmassatillverkning (Steenberg, u. å.). Vid kloralkalifabriker har även 
kvicksilver använts för att producera klor som sedan använts vid blekningsprocessen av 
pappret (Ohlson, u. å.). De ämnen som användes vid blekningsprocesserna är olika typer av 
klorerade föreningar så som dioxin, hexaklorbensen samt furaner. Dessa bildar starka 
föreningar med organiskt material så som lignin och cellulosa. Vid utsläpp av trä- och 
cellulosafiber till vattendrag utanför fabriken bryts de starka komplexen ner av 
mikroorganismerna i sedimentet men en del blir också kvar som mindre mycket giftiga 
föroreningar (Apler et al., 2014, s.13) (Elding & Steenberg, u. å.). 
 
Vid tillverkning av självkopierade papper, främst under 1960- och 1970-talet,  användes PCB 
vid papperstillverkningen. När PCB:s negativa miljöpåverkan upptäcktes förbjöds 
tillverkningen. (Apler et al., 2014, s.13)  (Naturvårdsverket, 1995, s.129). 
 
Klorfenoler förorenade med dioxiner har använts vid många av sågverken som 
behandlingsprepparat för att skydda virket mot mögelsvampar samt missfärgande svampar. 
Ett vanligt träskyddsmedlet var kreosot som innehåller fenoler. Doppningspreparaten går inte 
så djupt in i vedämnet vilket betyder att om materialet har bearbetats vid sågverken, vid till 
exempel sågning och hyvling, så återfinns det mesta av klorfenolerna i restavfallet. 
(Naturvårdsverket, 2009).  
 
Mellan 1940- och 1960-talet användes DDT som insekticid inom skogsindustrin innan ämnets 
miljöskadliga påverkan uppdagades och ämnet förbjöds i Sverige i början av 1970-talet 
(Dencker & Eberson, u. å.). Den DDT som idag finns i akvatiska områden tros ha kommit dit 
via sågverk och pappersmassafabriker (Apler et al., 2014, s.14). 
 
Stenkol, olja, ved och bark användes som bränsle vid industrierna i Västernorrland. Vid 
förbränning av dessa ämnen bildadades polycykliskt aromatiskt kolväte, PAH. Fartygstrafiken 
längs Västernorrland tros också vara en tänkbar utsläppskälla av PAH (ibid.).  
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Sammanfattning 
I denna rapport gjordes en litteraturstudie om Väja och dess industriella historia samt vilka 
miljöförbättringar som papperbruket har gjort genom åren.  

Väjas industriella historia 

Kort historia om Väja 
Väja är ett brukssamhälle som ligger i Kramfors kommun i Västernorrlands län. Det är beläget vid 
Bollstafjärden som ligger i anslutning till Ångermanälven, knappt en mil norr om tätorten Kramfors 
(Lind, M., 2016). I slutet av 1800-talet grundades två ångsågsverk, det ena år 1867 i Väja och det 
andra år 1884 i Dynäs, som är grannbyn till Väja. Den första sulfatmassafabriken anlades 1914 och 
började sin produktion året efter. Sulfatmassan som tillverkades såldes, till bland annat Amerika 
(Ringström, 1998, s. 20).  Det första pappersbruket byggdes i Väja mellan åren 1917-1918 i anslutning 
till sulfatmassafabriken ( Kulturarv Västernorrland, u. å.). På 1970-talet övergavs 
sulfatmassaförsäljningen då den inte längre var lönsam, men idag är Väjafabrikens pappersbruk 
fortfarande igång (Åmell, E., 2015).  

Industrihistoria och miljöpåverkan 
I Väja-området finns en fiberbank och även ett område med fiberrikt sediment. Fiberbanken har delats 
i två på grund av ett skred, men benämns som en fiberbank. De tidigare nämnda verksamheterna tros 
ligga bakom fiberutsläppen i Bollstafjärden. Dynäs sågverk lades ner 1948 och Wäjasågen lades ner 
1981.  

Från fabrikerna har det under åren släppts ut en del föroreningar som till exempel mesan. Det 
är slammet som bildas vid framställning av massa med sulfatprocess. Fram till år 1955 gick 
mesanutsläppen direkt ut i älven (Apler et al., 2014, ss. 132, 136). Fiberhaltigt vatten spolades ut i 
älven fram till 1969 då det började renas genom en sedimenteringsbassäng. Detta i enlighet med 
miljöbeslutet av Vattendomstolen år 1968 (Ringström, 1998, s. 93).  

Miljökraven från Vattendomstolen 1968 var inte uppfyllda till fullo och därför var det 
nödvändigt att vidta ett antal åtgärder för att gränserna för utsläpp till luft och vatten skulle uppfyllas. 
Barktrumman som användes för att skala av barken och tina veden, släppte ut suspenderande ämnen 
(mått på både organiska och oorganiska ämnen som sedimenterar samt har en diameter större än 0,45 



μm (Dahlberg, M., u. å.) och därför byggdes en flotationsanläggning som renade det förorenade 
avloppsvattnet (Ringström, 1998, s. 99). En flotationsanläggning är en typ av reningsanläggning som 
använder sig utav tryck för att skapa mikrobubblor som fäster på partiklarna och lyfter dem mot ytan 
(Halfor, 2015). 

Avloppsvattnet från fabriken har under olika perioder genomgått rening, till exempel leddes 
det sanitära avloppsvattnet från de 500 anställda ut till rötbrunnar och sedan ut i recipienten fram till 
1975. Därefter anslöts avloppet till det kommunala nätet. Fram till 1975 spolades grönlutslam (Apler 
et al., 2014, s. 136) en restprodukt vid massatillverkning enligt sulfatmetoden (NE, u. å.) 
innehållandes både aluminium och magnesium, ut i älven. På grund av miljökraven från 
koncessionsnämnden för miljöskydd, installerades filter så att grönlutslammet kunde fångas upp och 
deponeras istället för att släppas ut i avloppsvattnet. Även i pappersmaskinerna installerades filter så 
att bakvattnet, det vattnet som pressas genom reduktionsprocessen, renades från fiber. Under perioden 
1969-1974 gjordes stora miljöinvesteringar och de kom även att fortsätta i stor skala från 1980-talet 
och framåt (Ringström, 1998, s. 99).  

Längst upp i Bollstafjärden ligger Graningeverkens sågverk och Bollsta sågverk. Där har inga 
fiberbankar påvisats. Dock har impregnering av virke med kreosot skett vid Graningeverkens sågverk. 
Stora utsläpp av kreosot vid Graningeverkens sågverk skedde på grund av ovarsam hantering när det 
pumpades från stora tankbåtar. Enligt SGU:s rapport har tidigare undersökningar visat att kreosotet har 
spridit sig samt har negativa miljöeffekter. Dessa undersökningar har gjorts på både sediment och fisk 
i det området (Apler et al., 2014, s.136). 
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Sammanfattning 

I denna rapport behandlas MIFO-filen och hur dess två flikar “Allmän information” och 
“Föroreningarnas farlighet (F)” fylls i för den aktuella fiberbanken i Väja. Med MIFO-fil och 
MIFO-modell avses här den modell som Västernorrlands län tagit fram i samarbete med 
Golder Associates, se bilaga “Bilaga MIFO-modell.xls”. MIFO är Naturvårdsverkets Metod 
för Inventering av Förorenande Områden. 
 
 

MIFO: Allmän information och  

Föroreningarnas farlighet 

 

Flik 1: Allmän information 

Under denna flik behandlas allmän information, så som uppgifter om vattenförekomstens 
namn och ID i Vatteninformationssytem i Sverige (VISS), föroreningskällans uppgifter och 
verksamhetstid. 
 

Allmän information  
Objektets namn är “Fiberrikt område i Bollstafjärden”. I det aktuella fallet finns varken 
löpnummer i EBH-databasen eller MIFO-ID eftersom MIFO-modellen fylls i endast i 
utvärderingssyfte. Skulle den senare laddas upp i EBH-databasen eller få ett MIFO-ID 
kommer dessa nummer anges i efterhand. Datum anges den dagen då modellens samtliga 
parametrar fylls i, och gällande vem som upprättat bedömningen kommer namn på samtliga 
medlemmar i projektgruppen fyllas i. 
 

Information om objektet 

Den aktuella fiberbanken ligger i Kramfors kommun som tillhör Västernorrlands län. 
Fiberbanken i Väja har koordinater 6985829,6 (X) och 637880,0 (Y) i koordinatsystemet 
SWEREF99 (Apler, Hedlund, Heinemo, Jönsson, Kjellin & Nyberg 2014, tabell 1:36, s. 132). 



Vattenförekomstens namn i VISS är Bollstafjärden med tillhörande VISS-ID SE625900-
174360 (VISS, u.å.). 
 

Föroreningskällan (landbaserad industri) 

Här beskrivs föroreningskällan och dess verksamhetstid. 
 
Namnet på verksamheten är “Väja sulfatfabrik och pappersbruk”. Dess verksamhetstid är från 
år 1867 till idag (Svedberg & Hägglund, 2015). Under den tiden har olika slags verksamheter 
bedrivits och mer detaljer kring detta anges i fältet “kortfattad information om 
föroreningskällan”. 
 
Under “kortfattad information om föroreningskällan” anges:  
I Väja har sedan 1914-1915 en sulfatmassafabrik och pappersbruk varit i drift. Dagens 
verksamhet bedrivs av Mondi Dynäs AB. Dynäs ångsåg och Wäjasågen är två sågverk som 
anlades 1867 och lades ned 1948 respektive 1981. Fiberhaltigt vatten har spolats ut direkt i 
recipienten fram till 1969. Grönlutslam, en restprodukt från massatillverkning, spolades ut 
fram till 1975. Avloppsvatten från fabriken har under perioder tillförts direkt till recipienten 
men är sedan 1975 anslutet till det kommunala avloppsnätet (Svedberg & Hägglund, 2015). 
 
Informationskällor är SGU:s rapport Kartläggning av fiberhaltiga sediment (Apler et al., 
2014, ss. 132-140), en MIFO-rapport från en inventering av Väja sulfatfabrik/pappersbruk 
(Svedberg & Hägglund, 2015) och muntlig kontakt med Ian Snowball som är projektledare 
för TREASURE.  
 
Väja sulfatfabrik och pappersbruk har inventerats av länsstyrelsen där en MIFO gjorts, med 
MIFO-ID F2282-0083 (Svedberg & Hägglund, 2015, s. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flik 2: Föroreningarnas farlighet (F) 

I denna flik beskrivs vilka föroreningar som förekommer i fiberbanken respektive de fiberrika 
sedimenten. I modellen är bedömningen av vilka föroreningar som anses ha “hög farlighet” 
respektive “mycket hög farlighet” redan utförd för vanligt förekommande ämnen. Här kan det 
även fyllas i övriga ämnen som påträffats i sedimenten. För dessa övriga ämnen bör 
bedömningen av “hög farlighet” eller “mycket hög farlighet” göras utifrån Naturvårdsverkets 
handbok för MIFO (Sverige & Naturvårdsverket, 1999). Möjlighet finns även att lista 
misstänkta ämnen vars halter är okända. Om egna ämnen fylls i ingår dessa inte i den 
automatiska bedömningen som görs av modellen men följer med i utdraget. Detta bör tas med 
i den manuella justeringen av riskklassen (Länsstyrelsen Västernorrland, u.å., s. 13). 
 

 
Figur 1: Området kring Väja. De två provplatserna där kemisk analys genomförts av SGU i 
samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland har markerats med ringar i orange färg (Apler et al., 
2014, s. 133). Tillstånd av SGU har givits för att få använda figuren.  
 

Fiberbank 

För föroreningar i fiberbanken används resultat från kemisk analys i provpunkt 11_0329 från 
SGU:s rapport, se figur 1. I proven förekommer följande metaller: arsenik, kadmium, kobolt, 
krom, koppar, kvicksilver (samt metylkvicksilver), nickel, bly, vanadin och zink. Utöver 
metaller har följande organiska miljögifter påvisats: HCB, PCB, HCH, DDT och PCDD-F 
vilket är en klass dioxiner (Apler et. al, 2014, s. 139). 
 
 
 
 



Fiberrika sediment 

För föroreningar i de fiberrika sedimenten används resultat från kemisk analys i provpunkt 
11_0327 från SGU:s rapport, se figur 1. I analysen har följande metaller påvisats: arsenik, 
kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver (samt metylkvicksilver), nickel, bly, vanadin och 
zink. Följande organiska miljögifter förekommer: HCB, PCB, HCH och DDT (Apler et. al, 
2014, s. 139).  
 
Zink bedöms enligt Naturvårdsverkets handbok i MIFO (Sverige & Naturvårdsverket, 1999, 
figur 3, s. 22) som “måttligt farlig” och ingår därför inte i modellen. 
 

Övriga ämnen som påträffats i sedimenten 

Analyser av PAH har utförts och PAH har påträffats i både fiberbanken och de fiberrika 
sedimenten (Apler et al., 2014, p 139). Men eftersom inga enskilda analyser av PAH L, PAH 
M respektive PAH H har utförts så kan inte PAH anges under “Fiberbank” respektive 
“Fiberrika sediment”. Därför anges PAH istället under denna punkt.  
 

Ämnen som misstänks på objektet men där halter inte är kända 

Eftersom utsläpp av kreosot har skett från Bollstabruks sågverk och från Graningesågen är 
stora delar av Bollstafjärden förorenade av kreosot (Apler et al., 2014, p 139). Därför är det 
mycket troligt att fiberbanken och de fiberrika sedimenten innehåller kreosot, och det anges i 
detta avsnitt under “mycket hög farlighet”. Detta eftersom kreosot finns under “mycket hög 
farlighet” längst upp i den aktuella fliken. 
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Sammanfattning 

I denna rapport redogörs för de parametrar som finns i fliken “Känslighet och skyddsvärde” i 
MIFO-modellen. Med MIFO-modellen avses den Excel-fil som finns i "Bilaga MIFO-
modell.xls”. Det som undersöks är olika mått på känslighet och skyddsvärde, genom olika 
slags exponering av människor och av miljön, bakgrundsbelastning, potential för metylering 
och framtida känslighet och skyddsvärde. Varje parameters innebörd förklaras och det 
redogörs för hur den tagits fram för fiberområdet vid Väja. 
 

MIFO: Känslighet och skyddsvärde 

 
 

Inledning 

Den eventuella risken vid exponering beror i den generella MIFO-metodiken på miljöns 
skyddsvärde och människors känslighet. I MIFO-modellen, precis som i den generella MIFO-
metodiken, bedöms känslighet hos en människa oberoende av hur många som exponeras. 
Vilken slags användning av ett vattenområde som finns och vilken utsträckning den har är 
avgörande för hur människor exponeras. Miljöns skyddsvärde bedöms utifrån de arter och 
ekosystem som exponeras av föroreningarna. Riskklassningen av känslighet och skyddsvärde 
sker enligt en fyrgradig skala som löper från liten risk till mycket stor risk. Vid riskklassning 
av fiberområden sker detta automatiskt i MIFO-modellen, utifrån de summerade värdena för 
skyddsvärde respektive känslighet (Länsstyrelsen Västernorrland, u.å., s. 31). Med 
fiberområden syftas på områden som kan innehålla både fiberbankar och fiberrika sediment. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Känslighet 

MIFO-modellen riskklassificerar ett fiberområdes känslighet genom att använda nedanstående 
parametrar: 
 
Närmaste bostadshus finns på ett avstånd av  
En viktig parameter för människors eventuella exponering för en förorening är avstånd till 
närmaste bostadshus. MIFO-modellen klassar alltid känsligheten som mycket stor om 
människor bor permanent i området (inom 250 meter från fiberområdet). De typer av 
exponering som är mest betydelsefulla när det gäller en förorening under vatten är bad och 
fiske. Dessa aspekter behandlas i andra punkter under “känslighet” men övrig risk för 
exponering som finns för eventuella närboende ingår i punkten gällande avstånd till närmaste 
bostadshus (Länsstyrelsen Västernorrland, u.å., s. 31).  
 
Avståndet till närmaste bostadshus har tagits fram med hjälp av Länsstyrelsens karta (VISS, 
u.å.) där ett avstånd mellan två punkter på kartan kan mätas. Med hjälp av Patrik Asplund på 
Kramfors kommun har det bekräftats att samtliga undersökta hus är just bostadshus (Asplund, 
2016). Den punkt i fiberområdet som ligger närmast ett bostadshus har hittats genom att 
jämföra med kartbilden i figur 1:57 i SGU:s rapport ”Kartläggning av fiberhaltiga sediment 
längs Västernorrlands kust” (Apler et al., 2014, s. 133). De olika alternativen att välja mellan i 
MIFO-modellen är “kortare än 250 meter”, “mellan 250 och 1000 meter” respektive “längre 
än 1000 meter”. Ett av de största bostadsområdena nära fiberområdet finns på samma sida av 
Bollstafjärden som Väja-fabriken, det ligger bakom fabriken på andra sidan av vägen. Ett 
annat relativt stort bostadsområde finns öster om fabriken, nära fjärden. Även på andra sidan 
av Bollstafjärden finns bostäder, men endast ett fåtal. Alla dessa bostadshus ligger på ett 
avstånd på mer än 250 meter från fiberområdet, och ett fåtal ligger endast något längre bort än 
250 meter. Det finns också ett bostadshus på ganska precis 250 meters avstånd. Det ligger på 
andra sidan vägen men väldigt nära fabriken, något västerut. Avståndsmätningarna innehåller 
osäkerheter och det finns en liten möjlighet att avståndet är något längre än 250 meter. Trots 
detta har alternativet “kortare än 250 meter” valts, eftersom huset med stor sannolikhet ligger 
på ett avstånd av 250 meter och att välja “mellan 250 och 1000 meter” hade inneburit ett 
väldigt stort spann. Enligt en inventering av Väja sulfatfabrik/pappersbruk är det 200 meter 
till bostadsbebyggelse från fabriken (Svedberg & Hägglund, 2015, s. 9), vilket gör att ett 
avstånd på 250 meter mellan fiberområdet och närmsta bostadshus verkar rimligt. 
 
Fiske förekommer i omfattningen 

En viktig parameter gällande föroreningens känslighet är huruvida fiske förekommer och i 
sådana fall i vilken utsträckning. Att äta fisk som innehåller gifter, speciellt om de är 
bioackumulerade eller biomagnifierade, är en av de primära orsakerna till att människor 
exponeras för farliga ämnen från förorenade områden som finns under vatten.  
 
De olika alternativen att välja på i MIFO-modellen gällande fiske är: ingen förekomst av 
fiske, förekomst av fritidsfiske, förekomst av yrkesfiske eller att det är okänt huruvida fiske 
förekommer. Enligt Patrik Asplund på Kramfors kommun förekommer inget yrkesfiske och 



ytterst lite fritidsfiske (Asplund, 2016). Hade det funnits fler alternativ att välja bland i 
modellen, där det hade varit möjligt att ange hur mycket fritidsfiske som bedrevs så hade 
“väldigt lite fritidsfiske” angetts. Men eftersom det alternativet inte finns anges att inget 
fritidsfiske förekommer, baserat på att det är så väldigt lite som bedrivs.  
 
Vattenbruk förekommer (till exempel fisk- kräft eller musselodling) 

Vattenbruk innebär odling av fisk, skaldjur och alger. I Sverige är omfattningen av vattenbruk 
liten i jämförelse med andra länder. Det som odlas i svenska vatten är främst regnbåge, ål, 
röding, blåmusslor och kräftor. I de norrländska älvarna kompensationsodlas även lax och 
öring eftersom det finns ett naturligt bortfall av dessa (Ollerstam & Ackefors, u.å.).  
 
Enligt Patrik Asplund på Kramfors kommun förekommer inget vattenbruk i Bollstafjärden 
(Asplund, 2016), vilket anges i MIFO- modellen. 
 
Badplats finns på ett avstånd av 

Utöver fiskeverksamhet så innebär bad en av de högsta riskerna för människors exponering av 
föroreningar under vatten. Därför är det viktigt att ange avstånd från fiberområdet till närmsta 
badplats. Utöver de kommunala badplatserna kan det finnas privata badplatser som ofta är 
mindre till storleken. Dessa är svåra att kartlägga då ingen information finns om deras 
placering.  
 
Enligt Patrik Asplund på Kramfors kommun finns inga kommunala badplatser i 
Bollstafjärden. Det finns ett ställe i fjärden där vissa personer har badat förut men 
förmodligen används det inte som badplats i dagsläget. Den närmaste kommunala badplatsen 
ligger cirka 3 kilometer från fiberområdet (Asplund, 2016). Därför har “längre än 1000 
meter” valts framför alternativen “kortare än 250 meter” och “mellan 250 och 1000 meter” i 
MIFO-modellen. 
 
Ytvatten inom fiberområdets möjliga påverkansområde (nedströms) används 
som dricksvattenresurs 

Det finns risk att ett förorenat vatten används som dricksvattenresurs om det nedströms från 
det förorenade området finns dricksvattenuttag. Om gifterna inte upptäcks eller inte är möjliga 
att rena bort i dricksvattenreningen finns risk för allvarliga skador hos dem som dricker det. 
Det kan i sådana fall drabba ett stort antal människor eftersom ett vattenverk kan förse väldigt 
många med dricksvatten. Den sammantagna riskklassificeringen av känslighet blir aldrig 
lägre än stor om dricksvattenuttag finns (Länsstyrelsen Västernorrland, u.å., s. 31). 
 
För fiberområdet i Väja finns inte någon risk för att ytvattnet inom påverkansområdet används 
som dricksvattenresurs. Det kommunala dricksvattnet i Kramfors kommun tas från sjöar, 
genom borrning i berggrunden och från en grusås (Kramfors.se - Vattenverk, 2016). Väjas 
påverkansområde nedströms är Ångermanälven och den rinner genom både Kramfors och 
Härnösands kommun. Därmed skulle även dricksvatten i Härnösands kommun kunna 
påverkas om det togs direkt från älven och vattnet från Väja skulle vara förorenat. Det 



kommunala vattnet i Härnösands kommun tas från bergborrade brunnar och från en sjö 
(Härnösand energi och miljö - Vattenverk, u.å.) (Sjöstrand, 2016) Därmed har slutsatsen 
dragits att ytvatten inom fiberområdets påverkansområde inte används som 
dricksvattenresurs. 
 
 

Skyddsvärde 

MIFO-modellen riskklassificerar ett fiberområdes skyddsvärde genom att använda 
nedanstående parametrar: 
 
Skyddsvärda naturområden finns i närområdet (företrädesvis nedströms) 

Exempel på skyddsvärda naturområden är marina reservat, nationalparker, riksintressen för 
naturvård eller andra områden med biotopskydd (Länsstyrelsen Västernorrland, u.å., s. 31). 
Om fiberområdet finns i ett sådant område eller påverkar det på något sätt så klassar MIFO-
modellen det till ett naturområde med mycket stort sammantaget skyddsvärde (Länsstyrelsen 
Västernorrland, u.å., ss. 31–32). Eftersom föroreningar från fiberområden ofta löper stor risk 
att spridas med ett vattendrag är det relevant att undersöka huruvida det finns skyddsvärda 
naturområden nedströms från fiberområdena. 
 
Ångermanälven är klassat som riksintresse för naturvård, enligt Naturvårdsverkets 
kartverktyg Skyddad natur (Naturvårdsverket, u.å.). Detta stämmer överens med 
inventeringen av Väja sulfatfabrik/pappersbruk, där det anges att är skyddsvärdet för ytvatten 
nära Väja-fabriken är mycket stort eftersom det ingår i riksintresse för naturvård (Svedberg & 
Hägglund, 2015, s. 25). Detta innebär att skyddsvärda naturområden finns i närområdet och 
även nedströms.  
 
Skyddsvärda arter finns i närområdet (företrädesvis nedströms) 
På samma sätt som för skyddsvärda naturområden så klassas även skyddsvärda arter i 
modellen.  
 
Enligt Naturvårdsverkets kartverktyg (Naturvårdsverket, u.å.) finns inga skyddsvärda arter i 
närområdet kring Väja. Däremot finns ett område som är skyddat av Art-och habitatdirektivet 
i havet utanför Ångermanälvens mynning, på ett avstånd av mer än 10 kilometer från älvens 
utlopp. Men eftersom det området ligger långt från Väja och vattnet från Bollstafjärden 
eventuellt inte ens strömmar just dit har detta bortsetts ifrån. Det innebär att inga skyddsvärda 
arter finns i närområdet eller nedströms. 
 
Upptag i fisk eller andra högre organismer har konstaterats (om ja, ange vilka 
ämnen) 

Om upptag av farliga ämnen påvisas i högre organismer leder det till en hög klassning av 
skyddsvärdet, eftersom det innebär att en förorening har spridits från fiberområdet till miljön 
(Länsstyrelsen Västernorrland, u.å., s. 31). 
 



De alternativ som finns i MIFO-modellen för upptag i fisk eller andra högre organismer har 
konstaterats är “ja”, “nej” och “okänt”. Inga provtagningar på organismer har utförts i Väja, 
så detta anges i modellen som “okänt”. Det enda relevanta som har påvisats är PCB, DDT och 
HCB i havsörnsägg, vilket kan ha en koppling till fiberbankarnas föroreningar då dessa 
ämnen ofta finns ytligt i fiberbankar (Apler et al., 2014, s. 35). Men då detta inte gäller 
specifikt för Väja kan det inte användas i modellen.  
 
 

Bakgrundsbelastning 
 
Finns bakgrundsbelastning (om ja, specifiera (vilka ämnen, vilken källa, vilka 
halter) 
Bakgrundsbelastning för ett fiberområde kan finnas om området påverkas av andra 
föroreningskällor än de som är aktuella för just fiberområdet. Hänsyn till 
bakgrundsbelastningen tas vid bedömning av känslighet och skyddsvärde, och hur det 
påverkar bedöms manuellt. Ett område med hög bakgrundsbelastning anses ha ett lågt 
skyddsvärde. Bakgrundsbelastning ingår inte i den beräknade riskklassningen av 
fiberområdet, utan anges manuellt under “Känslighet och skyddsvärde” och redovisas därmed 
som resultat under “Utdrag”. Detta ska sedan fungera som underlag för expertbedömning 
(Länsstyrelsen Västernorrland, u.å., s. 32). 
 
I MIFO-modellen är alternativen för bakgrundsbelastning att det finns med kraftig påverkan, 
att det finns med liten påverkan, att det inte finns eller att det är okänt om det finns. Ingen 
information om bakgrundsbelastning har hittats, varför alternativet “okänt” valts i modellen.  
 
 

Potential för metylering 

På samma sätt som för bakgrundsbelastning så ingår inte metyleringspotential i den beräknade 
riskklassningen av fiberområdet, utan anges manuellt under “Känslighet och skyddsvärde” 
och redovisas sedan som resultat under “Utdrag”. Detta är sedan tänkt att användas som 
underlag vid expertbedömning. 
 
Metyleringsgrad och Metyleringspotential bedöms finnas 

Genom att kvicksilver metyleras till metylkvicksilver kan det enklare tas upp i organismer. 
Eftersom kvicksilver är en av de viktigaste föroreningarna i fiberområden påverkar det 
känslighet och skyddsvärde.  
 
Om analyser av kvicksilver och metylkvicksilver har utförts i sedimenten bedöms 
metyleringsgraden utifrån detta (i fliken “Hjälp-formler”). Annars bedöms 
metyleringspotentialen istället, med utgångspunkt i exempelvis årsmedeltemperatur, 
primärproduktion, temperaturhöjande utsläpp och syrgashalt i bottenvatten. I detta fall krävs 
god kunskap om metyleringsprocessen (Länsstyrelsen Västernorrland, u.å., s. 32). I Väjas fall 



finns analysresultat av kvicksilver och metylkvicksilver, vilket gör att metyleringsgraden 
beräknas automatiskt utifrån de värden som anges för dessa i fliken “Hjälp-formler”.  
 
 

Framtida känslighet och skyddsvärde  

Även här sker riskklassningen inte automatiskt och framtida känslighet och skyddsvärde 
anges manuellt under “Känslighet och skyddsvärde”, med tillhörande kommentarer, och 
redovisas därmed automatiskt som resultat under “Utdrag”. Detta ska sedan fungera som 
underlag för expertbedömning. 
 
Framtida känslighet 
Känslighet kan komma att förändras i framtiden, till följd av exempelvis förändringar i 
exponering. Om handläggaren bedömer att så är fallet ska detta anges i MIFO-modellen 
(Länsstyrelsen Västernorrland, u.å., s. 32). 
 
Möjliga förändringar i exponering som skulle kunna ske kring fiberområdet i Väja skulle bero 
på att fiskeriverksamhet eller vattenbruk skulle påbörjas, att en badplats skulle anläggas 
närmare än 1000 meter från området eller att ytvattnet skulle börja användas som 
dricksvattenresurs. Dessa är de parametrar som skulle medföra förändringar i den 
sammantagna känsligheten som modellen beräknar. Eftersom människor är medvetna om 
föroreningarna i området är sannolikheten liten att något av detta skulle hända. Dessutom 
kommer känsligheten i MIFO-modellen förmodligen redan att klassas som “mycket stor” 
eftersom närmaste bostad finns inom 250 meter. Om det hus som ligger på ett avstånd av 250 
meter skulle rivas eller inte längre användas som bostadshus skulle känsligheten kunna 
minska. Sammantaget är sannolikheten liten att känsligheten skulle förändras mycket i 
framtiden.  
 
Framtida skyddsvärde 

Precis som för känslighet kan även skyddsvärde komma att förändras i framtiden. Även detta 
bedöms av handläggaren och anges i modellen (word-filen s 32). 
 
Något som skulle kunna förändra skyddsvärdet är om arter i området eller nedströms skulle 
klassas som skyddsvärda. Det finns en möjlighet att detta skulle kunna ske, exempelvis om 
ekosystem förändras i framtiden så att vissa arter blir sällsynta och därmed klassas som 
skyddsvärda. Även om farliga ämnens upptag i fisk eller andra högre organismer konstateras 
kommer skyddsvärdet ändras, och troligtvis öka. Eftersom området troligen kommer 
undersökas mer i framtiden finns en ganska stor sannolikhet att provtagningar kommer utföras 
på organismer. Dock så kommer MIFO-modellen troligen redan klassa skyddsvärdet som 
mycket stort, baserat på det skyddsvärda naturområde i form av riksintresse för naturvård som 
finns.   
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Sammanfattning 
I denna rapport utvecklas varje parameter under fliken ‘Spridningsförutsättningar’ som finns i 
MIFO-filen. Med MIFO-filen menas Excel-filen ”Bilaga MIFO-modell.xls”. Här redovisas 
hur de olika alternativen väljs och vad de baseras på. Även vilka alternativ som de olika 
parametrarna erbjuder nämns. 
 

Spridningsförutsättningar 

Allmänt 
Vattenförekomst 
Fiberområdet i Väja ligger i en vik, där vattnet är anslutet till Ångermanälven och till slut 
mynnar ut i Bottenhavet. MIFO-filen innehåller alternativen ”vattendrag”, ”sjö” samt ”kust” 
och i Väjas fall väljs ”kust” enligt information från VISS (Bollstafjärden - VISS, u.å.). 
Kustvatten har en inre gräns som begränsas av land, flodvatten eller eventuell 
övergångsvatten. Övergångsvatten är ”förekomst av vatten i närheten av flodutlopp som 
delvis är av salthaltskaraktär tillföljd av närheten till Kustvatten men som på västentligt sätt 
påverkas av sötvattentillflöde.”  (European Commission & Directorate-General for the 
Environment, 2003, s. 5).  
 
Area fiberbank [m2] & Area fiberrika sediment [m2] 
Dessa två parametrar får värden från fliken föroreningsnivå och fylls i automatiskt.  
 
Vattendjup 
Genom att tolka data från mätpunkter och terrängkarta har vattendjupet vid fiberområdet 
uppskattats till 15-30 m (Apler et al., 2014). I MIFO-filen finns följande alternativ: 0-3 meter, 
3-6 meter, mer än 6 meter eller okänt. Med de data som har framtagits väljs alternativ ”mer 
än 6 meter”.  
 
Skredkänslighet 
I Väjas fiberbank har skred skett då fiberbanken ligger i en sluttning och möjligheten för 
skred då ökar (Apler et al., 2014, s. 136). Alternativen i MIFO-filen är ”ej skredkänsligt”, 
”skredkänsligt”, ”har skredat” och ”okänt”, så därför väljs ”har skredat” i MIFO-filen. 



  
Fibertyp 
Fibret i Väjas fiberområde är till utseende och konsistent en stor massa där inga riktiga bitar 
syns. I området har dock större bitar stötts på som tros vara exempelvis gamla träpålar. (Berg 
Wiklund, 2015, s. 11). De alternativ som MIFO-filen har för fibertyp är: små trådliknande 
fibrer, medelstora fibrer, grövre fibrer där träråvaran kan identifieras samt okänt. För Väjas 
fall så väljs ”små trådliknande fibrer”. 
 

Faktorer som bidrar till eller begränsar spridning till vattenfasen 

Strömmar 
Det finns strömmar vid Väja då det mynnar ut vatten vid Bollstabruk som ligger uppströms 
(Vattenwebb - Hydrologiskt nuläge, u.å.). Dock anger inte SMHI’s vattenwebb att det finns 
strömmar precis ovanför fiberområdet. Alternativen i MIFO-filen är ”relativt stilla vatten 
över fiberområdet”, ”tillflöde eller annat orsakar strömmar över fiberområdet”, ”beläget i 
vattendrag eller kraftig ström” samt ”okänt”. Förslagsvis bör ”relativt stilla vatten över 
fiberområdet” väljas då det inte går att bekräfta exakt hur strömmarna går över fiberområdet, 
men det är ett vattenområde där vatten är i rörelse.  
  
Utsläppspunkter som riskerar störa fiberområdet  
De skred som skett i fiberbanken ligger i närheten av mynningar till utsläppspunkter. Utsläpp 
av processvatten kan ha skapat erosion och skred då det påverkat stabiliteten på fiberbanken 
(Apler, A., et al., 2014, s. 139). I MIFO-filen finns alternativen ''ja'', ''nej'' samt ''okänt''. Så i 
detta fall väljs ''ja'', då det finns utsläppspunkter som sagt enligt ovan. 
 
Reglering i vattendrag 
Då ingen information har gått att finna för Väja-området så väljs ''okänt'' av alternativen ''ja'', 
''nej'' samt ''okänt''. 
 
Vårflod som riskerar störa fiberområdet 
Då ingen information har fåtts tag på gällande vårflod så väljs alternativ ''okänt'' av 
alternativen ''förekommer'', ''förekommer inte'' samt ''okänt''. 
 
Båttrafik 
Det finns båttrafik i Ångermanälven, där lastbåtar, privata båtar och turistbåtar trafikerar 
vattendragen. Vid Väja och vid fiberområdet finns inte så mycket trafik, bortsett från att 
fabriken har några timmerbåtar. Mycket utav fabrikens avfall skickas till en annan hamn och 
transporteras bort därifrån och därför används inte Väjas hamn så mycket (munt. Östman, S., 
2016). De alternativ som MIFO har är: ingen båttrafik över fiberområdet, mindre fritidsbåtar 
passerar fiberområdet, större båtar/fartyg och/eller hög hastighet över fiberområdet samt 
okänt. För Väja väljs ”större båtar/fartyg och/eller hög hastighet över fiberområdet”. 
 
Bioturbation 
I fiberbankarna finns ingen biotutbation, det vill säga omrörning i sedimenten utav djur. 
Längre ut från banken finns mer liv och djuren kan komma att gräva upp gamla föroreningar 



som är begravda då de rör om i sedimenten. Inget är dock bevisat för Väjas fiberområde 
(Snowball, I., 2016a) (Snowball, I., 2016b). I MIFO erbjuds alternativen: organismer som 
kan orsaka bioturbation finns, inga organismer som kan orsaka bioturbation samt okänt. För 
fiberområdet väljs alternativet ”okänt” då det finns möjlighet att djurliv finns, men inget är 
bevisat.  
 
Gasavgång 
I de fiberrika sedimenten finns det mycket gas då det bildas gaskratrar, s.k. pockmarks, när 
gasavgång sker. I Väja finns det mycket gaskratrar (Apler et al., 2014, s. 136). MIFO-filen 
har alternativen ”mycket gasavgång”, ”lite gasavgång”, ”ingen gasavgång” samt ”okänt”. Det 
är svårt att veta vad som räknas som mycket eller lite gasavgång då MIFO-filen inte 
innehåller några definitioner till de olika alternativen. Genom att tolka texten i SGU-
rapporten (Apler et al., 2014) så väljs alternativet ”mycket gasavgång”.    
 
Vågor som kan påverka fiberområdet 
I Väja finns inga större problem med vågerosion. Vågerosion i sjöar sker vid ungefär tre 
meters djup, vilket i det här fallet då inte påverkar fiberbankarna i Väja (munt. Snowball, I., 
2016c). Vågexponeringen i Väja är beskrivet som ’mindre utsatt’ enligt SMHI (SMHI, u.å., s. 
3, punkt 18) (European Commission & Directorate-General for the Environment, 2003, s. 8). 
I MIFO-filen finns alternativen ”ja”, ”nej” samt ”okänt”. I detta fall väljs ”nej” då området 
utanför Väja inte har så stora problem med vågor enligt ovanstående beskrivning.  
 
Överlagring 
Ingen ackumulering sker eftersom det är grunt vatten och mycket rörelse i vattnet (munt. 
Apler, A., 2016). MIFO-filen har alternativen: ingen överlagring, 0-2 rena sediment (halter < 
RV) i ytan, 2-5 rena sediment (halter < RV) i ytan, 5-10 rena sediment (halter < RV) i ytan 
samt >10 rena sediment (halter < RV) i ytan. RV står för riktvärde. I Väja väljs ”ingen 
överlagring”. 
 
Språngskikt förekommer 
Enligt oceanografen Öberg (Öberg, J., 2016) så är Ångermanälvens mynningsområde ett 
estuarium (en mynningsvik där sötvatten gradvis blandas med saltvatten 
(Nationalencyklopedin - estuarium, Hall, R., Westerberg, H., u.å.)) med en tvålagerskiktning 
där det färska (lättare) ligger över det saltare (tyngre) vattnet. Vattnet i Väja är delvis skiktat 
(SMHI, u.å., s. 3, punkt 18). Alternativen MIFO-filen har är ”inget språngskikt”, ”delar av 
året”, ”hela året” samt ”okänt”. Då det är okänt när språngskikt förekommer så väljs 
alternativ ”okänt”.    
 

Spridning i näringsväven 

Konstaterat upptag i näringsväven  
Det finns inget bekräftat upptag i näringsväven där miljögifterna härstammar från 
fiberbanken eller det fiberrika sedimentet i Väja. Dock misstänks det starkt att mycket 



föroreningar plockas upp från fiberbankarna och sprids vidare (munt. Apler, A., 2016) (munt. 
Snowball, I., 2016b). Alternativ ”nej” väljs utav alternativen ”ja” och ”nej”.  
 
Förekomst av växt- och djurliv 
Det finns förekomst av svavelbakterier i fiberbanken (Apler, A., et al., 2014, s. 136). Längre 
ut i de fiberrika sedimenten kan förekomst av havsborrmaskar finnas, men inget liv av 
flercellig storlek (djur och växter bestående av mer än en cell) finns i fiberbanken (Snowball, 
I., 2016a). MIFO-filens alternativ är ”ja” och ”nej”. Här väljs alternativ ”nej” då det inte är 
bevisat att det finns något liv i det fiberrika sedimentet utan att det bara finns en möjlighet till 
liv.    
 
Låg salthalt 
Salthalten i Väja är 3-6 psu (practical salinity unit) (Bollstafjärden - VISS, u.å.). I 
Bottenhavet är salthalten på ungefär 5 psu (Naturvårdsverket, u.å.) (Afflux water - Salthalt, 
u.å.) Alternativen i MIFO är ”ja” och ”nej” och i det här fallet väljs då alternativ ”nej” då 
VISS rapporterar att det är en hög salthalt.  
 
Hög temperatur i vattnet 
Det är okänt vad för temperatur vattnet har vid fiberbanken. Alternativen i MIFO-filen är ''ja'' 
och ''nej'', vilket gör det svårt att välja alternativ då ingen temperatur är fastställd. Alternativ 
''nej'' väljs på grund av bristande information. 
 
Temperaturhöjande utsläpp 
Vid fabriken släps processvatten ut, vilket är vatten med högre temperatur. Det är vatten som 
används för kylning (Apler, A., et al., 2014, s. 139). I MIFO-filen finns alternativen ''ja'' och 
''nej'', där det i det här fallet väljs ''ja'' enligt ovanstående argument. 
 

Framtida spridningsförutsättningar 

Havsnivåförändring 
I Väja-området sker en havsnivåsänkning mellan ungefär 0,68-0,8 cm/år genom att beräkna 
på två närliggande stationer, Skagsudde och Spikarna (SMHI, 2016). I MIFO-filen finns 
endast alternativen ”ja” och ”nej” där det väljs alternativ ”ja” eftersom det sker en förändring 
i havsnivån.  
 
Klimatförändringars påverkan på framtida spridning  
I framtiden kommer klimatförändringarna höja temperaturen både i vatten och luft och här är 
Östersjön i fara, då Östersjön tros vara det hav som värms upp bland de snabbaste i världen. 
Det beräknas ske en temperaturökning på 3-5 grader de närmaste hundra åren och forskare 
tror att salthalten i Östersjön kommer sjunka. Med en förändring i både salthalt och 
temperatur kommer ekosystemet att påverkas så att nya arter trivs. Ett exempel är 
cyanobakterier som redan idag står för en stor del av algblomningen i Östersjön. Att ha i 
åtanke är att forskning kring klimatförändringars effekter innehåller osäkerheter 



(Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.). Detta handlar inte om Bottenhavet, men då 
Bottenhavet sitter ihop med Östersjön är informationen relevant.  
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Sammanfattning 
I denna rapport behandlas MIFO-filen och hur dess flik “Föroreningsnivå (N)” fylls i för den 
aktuella fiberbanken i Väja. Med MIFO-fil och MIFO-modell avses här den modell som 
Västernorrlands län tagit fram i samarbete med Golder Associates, se “Bilaga MIFO-
modell.xls”. 
 

MIFO: Föroreningsnivå 

Under fliken föroreningsnivå behandlas volym och densitet hos förorenade massor i 
fiberbank respektive fiberrika sediment samt bedömning av tillstånd, avvikelse från 
jämförvärde och föroreningsmängd för varje påvisad förorening.  
 
Volym förorenade massor i fiberbank respektive fiberrika sediment 
Fiberbankens och de fibberika sedimentens volym beräknas med hjälp av ArcGIS, se 
arbetsrapport W-16-55/L-17. Volymens osäkerhet bedöms som stor. Modellen klassificierar 
fiberbankens volym som “liten” (> 6 000m3), “måttlig” (6 000-100 000m3), “stor” (100 000-
200 000m3) eller “mycket stor” (> 200 0000m3) (word-fil s. 19). Fibberika sedimentens 
volym klassificeras som “liten” (< 25 000m3), “måttlig” (25 000 - 400 000m3), “stor” (400 
000 - 1 000 000m3) eller “mycket stor” (> 1 000 000m3). Om ingen volym är beräknad kan 
modellen bestämma detta utifrån area och medeldjup. 
 
Volym för fiberrika sediment ingår även i modellen och kan, om inte beräknad, bestämmas 
utifrån area och medeldjup. Densitet, uttryckt i ton/m3, och torrsubstans, uttryckt som en 
kvot, anges för både fiberbank och fiberrika sediment. Avsaknad av mätdata för beräkning av 
densitet gör att förvalda värden används, 1,1 ton/m3 för fiberbank och 1,3 ton/m3 för 
fiberrika sediment. 
 
Bedömning av tillstånd, avvikelse från jämförvärde och 
föroreningsmängd 
För varje förorening fylls här i halt, jämförelsevärde, riktvärde och medelhalt. Referenser till 
jämförelsevärde och riktvärde ska anges. Kvaliteten hos jämförvärdet anges som “Bra”, 
“Mindre bra” eller “Dåligt”. Modellen tilldelar utifrån medelhalt varje förorening en av 



kategorierna “Mycket stor mängd”, “Stor mängd” eller “Måttlig mängd”. Vid den aktuella 
fiberbanken i Väja har två kemiska prov tagits, ett i fiberbanken och ett i de fiberrika 
sedimenten, se figur 1. 
 

 
Figur 1. Området kring Väja. De två provplatserna där kemisk analys genomförts av SGU i 
samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland har markerat med ringar i orange färg. 
Tillstånd av SGU har givits för att få använda figuren (Apler et al., 2014, s. 133).  

 
Halter 
Vid kemisk analys i punkterna 11_0329 och 11_0327 bestämdes halter av ett antal metaller 
och organiska miljögifter, se figur 2 och 3. 

 
Figur 2. Resultaten för den kemiska analysen för tungmetaller som genomförts av SGU i 
samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland. Provplatsen i det fiberrika sedimentet 
benämns 11_0327 och provplatsen i fiberbanken benämns 11_0329 (Apler et al., 2014, s. 
137). Klassificering enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet med 
tillhörande förklaring om vad klasserna betyder (Naturvårdsverket, 1999a). Denna 



klassificering motsvarar inte den klassificering som görs av MIFO-modellen som diskuteras 
här. Tillstånd av SGU har givits för att få använda tabellen.  

 

 

Figur 3. Resultaten för den kemiska analysen för organiska miljögifter på de båda 
provplatserna som genomförts av SGU i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland. 
Provplatsen i det fiberrika sedimentet benämns 11_0327 och provplatsen i fiberbanken 
benämns 11_0329 (Apler et al., 2014, ss. 135-136). Klassificering enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet med tillhörande förklaring om vad klasserna betyder 
(Naturvårdsverket, 1999a). Denna klassificering motsvarar inte den klassificering som görs 
av MIFO-modellen som beskrivs i denna text. Tillstånd av SGU har givits för att få använda 
tabellen. 

Sum 11 PAH innefattar följande polycykliska aromatiska kolväten: fenantren, antracen, 
fluoranten, pyren, bens(a)antracen, chrysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, 
bens(a)pyren, bens(ghi)perylen, och indeno(cd)pyren. I sum PCB dutch 7 ingår följande 
polyklorerade bifenyler: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 138 och PCB 
180. I fiberbanken har två provtagits och i de fiberrika sedimenten har ett prov tagits, därför 
används maximal halt som halt (Länsstyrelsen Västernorrland, u.å., s. 38). Även medelhalt 
för varje förorening ska fyllas i vilket innebär att medelvärde tas för fiberbankens två halter. 
För fiberrika sediment används halter i prov 11_0327 eftersom endast detta prov finns för de 
fiberrika sedimenten. 

Jämförelsevärde 
För metaller har bakgrundshalter från Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för sjöar och 
hav använts som jämförelsevärde (Naturvårdsverket, 2007, bilaga A tabell 16.1). Dessa 
bakgrundshalter tillämpas då lokala bakgrundshalter inte är kända, vilket är fallet i Väja. För 
organiska miljögifter används jämförelsevärdet noll enligt Naturvårdsverkets 
Bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket, 1999a). I MIFO-modellen innebär 
detta ett problem då klassificering sker utifrån formeln för avvikelse, 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 =

ℎ𝑎𝑙𝑡
𝑗ä𝑚𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒

. Detta innebär att samtliga avvikelser för de organiska miljögifterna inte kan 

bli klassificerade. För att kringgå detta problem används statisk tillståndsklassning enligt 
Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet: Kust och hav (Naturvårdsverket, 



1999a) som ersätter modellens framtagna klass. Modellen använder en fyrgradig indelning 
för avvikelse från jämförelsevärdet (Länsstyrelsen Västernorrland, u.å., s. 18). Likadana 
klasser återfinns i Naturvårdsverkets handbok för MIFO (Naturvårdsverket, 1999b, bilaga 5 
tabell 17) vilka används för att fylla i en avvikelse som motsvara halten. 
 
För klassificering av området i Väja har jämförelsevärde i tabell 1 använts. Samtliga 
organiska miljögifter blir klassade som “mindre allvarliga” vilket måste uppmärksammas vid 
den manuella justeringen av riskklassen. 
 
Riktvärde 
Effektbaserade värden används som riktvärden för förorenade sediment. Ett effektbaserat 
värde är bestämt utifrån vid vilken halt ett ämne skadligt påverkar människors hälsa eller 
ekosystem. Avsaknaden av svenska effektbaserade värden innebär att internationella 
uppgifter måste användas. Dessa kan variera mycket på grund av olika känslighet mellan 
arter och djurgrupper samt olika klimatbetingelser. I Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
för kust och hav (Naturvårdsverket, 1999a, ss. 56-57) föreslås fyra arbeten som har undersökt 
effektbaserade värden för förorenade sediment. Modellens vägledning hänvisar till Hav- och 
vattenmyndighetens gränsvärde EQS (Enviromental Quality Standard) (Havs och 
vattenmyndigheten, 2015). I de fall ämnen saknas bör kanadensiska 
sedimentkvaliteteskriterier PEL (Probable Effect Level) användas.  
 
För klassificering av det fiberrika området i Väja har effektbaserade värden i första hand 
hämtats från Hav- och vattenmyndigheten och i andra hand från kanadensiska PEL-värden 
för sötvatten, se tabell 1. Då PEL-värden för ämnen saknas har effektbaserade värden hämtats 
från Statens forurensningstillsyn (Statens forurensningstilsyn, 2007). Samtliga effektbaserade 
värden räknas som osäkra då de inte är baserade på området Väja. Fiberområdet i Väja har 
bräckt vatten vilket inte de hämtade effektbaserade värdena är baserade på. Effektbaserade 
värden saknas för kobolt, vanadin och metylerad kvicksilver. Metylerad kvicksilver är 
miljöfarlig och bioackamuleras samt biomagnifieras vilket bör framhållas vid den manuella 
justeringen av riskklassifikationen.  
 
Metyleringsgraden beräknas av modellen i fliken “Hjälp-formler” genom att fylla i halter av 
kvicksilver och metylerad kvicksilver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 1. Jämförelsevärde och riktvärde som använts i modellen för området Väja. Kolumner 
“Ref JV” och “Ref RV” innebär referens till jämförelsevärde respektive riktvärde. Samtliga 
värden är uttryckta i milligram per kilogram torrsubstans. Följande beteckningar har använts 
för referenser: Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för Sjöar och Vattendrag tabell 16.1 
(NV: SoV), Havs- och vattenmyndighetens rapport HVMFS 2015:4 (HVMFS), PEL-värden 
från Canadian Council of Ministers of the Environment (PEL), PNEC (predicted no effect 
concentration) som motsvaras av gränsvärdet mellan “God” och “Moderat” status från 
Statens forurensningstilsyn 2007 (STF). 
 

Ämne Jämförelsevärde Ref JV Riktvärde Ref RV 
Arsenik 8 NV: SoV 17 PEL 

Kadmium 0,3 NV: SoV 2,3 HVMFS 
Kobolt 15 NV: SoV - - 
Krom 15 NV: SoV 90 PEL 

Koppar 15 NV: SoV 197 PEL 
Kvicksilver 0,08 NV: SoV 0,486 PEL 

Nickel 10 NV: SoV 0,046 STF 
Bly 5 NV: SoV 130 HVMFS 

Vanadin 20 NV: SoV - - 
Zink 100 NV: SoV 315 PEL 

Metylerad 
kvicksilver 

- - - - 

Sum 11 PAH 0 - 2,26 STF 
HCB 0 - 0,017 STF 

Sum 7 dutch 
PCB 

0 - 0,277 (tPCB) PEL 

Sum HCH 0 - 0,00138 
(gamma-HCH) 

PEL 

Sum DDT 0 - 0,02 STF 
sum WHO-
PCDD/F ub 

0 - 0,0000215 
(PCDD/F) 

PEL 
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Volymsberäkning 

 
Sammanfattning 

Många olika mätningar har gjorts på fiberbanksområdet i Bollstafjärden utanför Väja. En del 
av denna data har använts för att beräkna en volym på fiberbanken i Väja. Den mätdata som 
använts är CPTumätningar, en PCborrkärna samt batymetrisk djupdata från hydroakustiska 
mätningar. Volymsberäkningen har utförts i ArcMap som är en del av programmet ArcGIS. 
Volymen på fiberbanken beräknades till 197 143 m3. Många felkällor finns då datan är 
bristfällig. Det fanns exempelvis för få mätpunkter för att optimala verktyg i ArcMap skulle 
kunna användas och för att kunna verifiera att datan tolkats på ett riktigt sätt. Dessutom 
användes olika datatyper som behövde justeras på grund av att de saknade gemensamt 
referenssystem, vilket också ger större osäkerhet i resultatet. 
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Volymsberäkning 

Syfte 
Syftet med arbetet är att beräkna en volym av fiberbanken i Väja. Detta kan göras med hjälp 
av programvaran ArcGIS. Syftet är också att skapa en 3Dbild över fiberbanken för att 
visuellt kunna beskriva den. 

Bakgrund 
Olika typer av mätdata har använts för att beräkna en volym av fiberbanken i Väja. Denna 
mätdata har insamlats i Länsstyrelsen Västernorrland och Sveriges Geologiska 
Undersöknings (SGU) fiberbanksprojekt samt i TREASUREprojektet som letts av Uppsala 
universitet. 

Batymetri  
Batymetri ger en bild av terrängens struktur i hav och sjöar (NE, u. å.). Ekolod är det 
instrument som används för att ta fram en batymetriska kartan. Ett ekolod sänder ut 
ljudimpulser som ger ett avstånd till botten då de reflekteras tillbaka. Det är därmed en form 
av djupmätning. För att använda ett ekolod på sediment används lägre ljudfrekvenser än för 
lodning av berggrund (Johansson & Ulfvarson, u. å.). 

FFCPTu 
CPT står för Cone Penetrometer Test. Det är ett mätinstrument som används för att bestämma 
geotekniska egenskaper i marken. Ett CPTinstrument består av en liten kon fäst vid en 
cylinder med en stav som kan röra sig inuti. Mätningen utförs genom att själva 
mätinstrumentet körs ned i marken med en viss konstant hastighet. En sond i instrumentet 
mäter då bland annat friktionen som instrumentet utsätts för, och hur denna varierar med 
djupet. CPT är därmed en användbar metod för att kartlägga underjordisk stratigrafi, det vill 
säga de olika lager av material som finns i marken (Rogers u.å.) (Ahlberg u.å.). En särskild 
variant av CPTinstrumentet är FFCPTu, en så kallad FreeFall Piezocone Penetrometer. 
Den används för mätningar i lösa sediment under vatten. TIll skillnad från en vanlig CPT så 
drivs FFCPTuinstrumentet ner i sedimenten av sin egen tyngd vid ett “fritt fall” från 
vattenytan. FFCPTuinstrumentet kan liksom CPT mäta flera saker, där porvattentryck är en 
viktig parameter. Deacceleration/acceleration kan uppmätas i konens topp och omvandlas till 
friktion (Steiner et al. 2012, s. 99). FFCPTuinstrument ger information om sedimentytor 
under vatten och används tillsammans med batymetri och hydroakustiska data för att 
identifiera stabiltet hos sediment på lutande ytor (Steiner et al. 2012, s. 108). 
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PC  
Ett PC instrument (Piston Corer) är ett verktyg för sedimentprovtagning. Instrumentet består 
av ett 6 meter långt rör som borras ner i sedimentet. Då röret är fullt försluts toppen på röret 
och på så vis skapas ett undertryck i röret så att provkärnan hålls intakt då den tas upp på land 
(WHOI, u. å.).  

ArcGIS 
ArcGIS är ett geografiskt informationssystem utvecklat av Esri (Esri u.å. a). Geografiska 
informationssystem (GIS) används för att analysera, bearbeta och visualisera geografiska data 
(NE u.å.). ArcGIS innehåller många olika verktyg för att analysera data lagrat i koordinater, 
det är bland annat möjligt att beräkna areor samt volymer mellan olika geografiska ytor (Esri 
u.å. b). 

Mätningar i Väja 
Sedan 2010 driver Länsstyrelsen i Västernorrland ett projekt vid namn Fiberbanksprojektet  
en metodutveckling för att kartlägga miljögifter i havsmiljön. Projektet har utförts i 
samverkan med Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Syftet med projektet har varit att 
utveckla hydroakustiska metoder för att kartlägga fiberbankar och fiberhaltiga sediment, samt 
att identifiera var de finns i Västernorrland och hur miljön påverkats av dem. Under 
projektets gång har främst olika typer av hydroakustiska mätningar utförts (Apler et al. 2014, 
s. 14). Även olika typer av sedimentprovtagning har utförts under projektets gång, detta för 
att verifiera tolkning av hydroakustiska mätningar samt för att kunna göra kemisk analys på 
sedimenten (Apler et al. 2014, s. 28).  
 
Från fiberbanksprojektets mätningar i Väja finns  hydroakustisk data i form av transekt 
parallella med strandkanten med 75 meters mellanrum över hela området samt provtagningar 
från 18 olika punkter, utförda med olika typer av provtagare (Apler et al. 2014, s.132). De 
hydroakustiska mätningarna kan detektera fiberbankar och fiberrika sediment, men ger inte 
information om fiberbankars tjocklek. Orsaken till detta är att både fiberbankar och 
fiberhaltiga sediment innehåller mycket gas. Vanligtvis syns olika sedimentlager och deras 
tjocklek tydligt i hydroakustiska profiler. Ett stort gasinnehåll ger en suddig bild av den 
hydroakustiska profilen. Fiberbankar och fiberrika sediment kan därmed avläsas i bilden, 
men det går inte att utläsa någon tjocklek. I fiberbanksprojektet har SGU definierat två 
områden i Väja där en fiberbank samt fiberrika sediment anses ligga. Fiberbanken har 
detekterats med hjälp av batymetriska data från ytavbildande hydroakustiska mätsystem, där 
de ytor med skrovlig struktur har ansetts vara ytan på en fiberbank (Apler et al. 2014, ss. 
2228). 
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Fiberbanksprojektet utförde även tre borrningar i Väja som gav upphov till sex meter långa 
borrkärnor. En av dessa är belägen mitt i den västra fiberbanken, väster om mätpunkten i den 
västra delen av figur 1 som är närmast land. I punkten har hela borrkärnan fyllts med 
fibermaterial vilket tyder på att fiberbanken är minst sex meter tjock vid detta avstånd från 
land (Apler et al. 2014, Bilaga 2). 
 
Projektet TREASURE, med syfte att utveckla nya metoder för att bedöma risken för 
spridning av giftiga ämnen från fiberbankar, har också utfört olika mätningar i Väjaområdet 
(Uppsala universitet u.å.).  

Metod och utförande  

Bearbetning av data 
Till en början utvärderades mätdata från fiberbankar och fiberrika sedment som erhållits från 
SGU och Länsstyrelsen Västernorrlands fiberbanksprojekt samt TREASUREprojektet. Den 
data som bedömdes vara användbar var batymetrisk data från SGU, CPTumätdata från 
TREASUREprojektet samt data från en borrkärna hämtad med PCteknik från samma 
projekt. Samtliga dessa mätdata användes i beräkningar av fiberbankens tjocklek och därmed 
även fiberbankens volym. Mitt i fiberbanken i Väja har ett skred skett, vilket har delat upp 
den i två delar. I beräkningen av fiberbankens volym har dessa två delar kallats för den västra 
delen av fiberbanken samt den östra delen av fiberbanken. Volymen för båda dessa delar har 
beräknats och lagts ihop i en total volym för hela fiberbanken. 
 
Batymetrisk data över Bollstafjärden användes för att urskilja toppen på fiberbanken, det vill 
säga den yta som skiljer fiberbank från ovanliggande vatten. CPTumätdata gav information 
om var bottenytan av fiberbanken befinner sig. Mätningar med CPTu hade gjorts på 14 olika 
platser i området utanför massaindustrin i Väja, varav fem ansågs användbara. Dessa fem 
punkter ligger på en rak linje ut från land, över den västra delen av fiberbanken i Väja, se 
figur 1. Ingen av punkterna ligger i den östra delen av fiberbanken. Enbart två av punkterna i 
den västra delen av fiberbanken ligger innanför det område som SGU definierat som 
fiberbank. Under beräkningarna utgicks det ifrån att det kunde finnas fiberbank även utanför 
SGU:s definierade område. 
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Figur 1: Ortofoto över Bollstafjärden utanför Väja som visar batymetrin, fiberbankarnas utbredning samt det 
fiberrika sedimentet.. De mörkblå punkterna i den västra delen av fiberbanken visar de fem CPTumätpunkterna 
som använts i volymsberäkningar. Den tillagda mätpunkten i den östra delen av fiberbanken är markerad med 
ljusblått och har också använts i volymsberäkningar. Det orangeröda området visar SGU:s bedömning av 
fiberbankens utbredning. Från punkten som är inringad med grönt finns en PCborrkärna.  
 
Från mätningarna med CPTu användes data på deacceleration/acceleration, vattendjup samt 
porvattentryck. Då fibermaterial skiljer sig från andra sediment i struktur och densitet så 
började CPTuinstrumentet inte mäta förrän en bit ner i fiberbanken. Från porvattentrycket 
avlästes vid vilken djup CPTuinstrumentet började mäta. Ett antagande att ett tryck på 10 
kPa motsvarar 1 meters djup användes. Från data på deacceleration/acceleration avlästes vid 
vilket djup instrumentet nådde sedimentlagret under fiberbanken. Denna punkt syns på grafer 
över deacceleration/acceleration då instrumentet utsätts för ett större motstånd i det mer 
kompakta sedimentet. Genom att addera djupet vid vilket varje mätning började och hur långt 
ned instrumentet nådde nästa sedimentlager kunde fiberbankens bottendjup beräknas i de fem 
mätpunkterna. Ytterligare beskrivning av tolkning av CPTumätdata återfinns i bilaga 1. 
 
Batymetrin och CPTumätningarna utgick inte från samma referenssystem. För att relatera 
dessa två uppsättningar data till samma referenssystem användes data från en PCborrkärna 
från en av mätpunkterna i området. Mätpunkten är den tredje från land i den västra delen av 
fiberbanken och återfinns i figur 1. Datan bestod av djupet vid vilket borrkärnan togs upp 
samt en bild av borrkärnan i genomskärning, se figur 2. 
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Figur 2: Bild av borrkärna från den tredje punkten från land i den västra delen av fiberbanken.   
 
Dessutom fanns data på vattendjupet vid denna punkt. Genom att titta på borrkärnan och 
relatera detta till djupet vid vilket borrkärnan togs upp kunde djupet vid gränsen mellan 
fiberbank och underliggande sedimentlager bestämmas. Från detta djup subtraherades 
vattendjupet, uppmätt från båten, vilket resulterade i en tjocklek av fiberbanken i denna 
punkt. Denna tjocklek antogs vara den korrekta. I och med att punkten från vilken borrkärnan 
togs ligger utanför SGU:s definierade fiberbank antogs att fler punkter potentiellt kunde 
innehålla fibermaterial och därmed ligga i fiberbanken. CPTudatan för samtliga punkter 
modifierades så att fiberbankens tjocklek i borrkärnepunkten, det vill säga skillnaden mellan 
batymetrin och CPTudatan, blev lika med den beräknade tjockleken. I och med detta 
relaterades batymetri och CPTudata till samma referenspunkt, det vill säga data från 
borrkärnan.  
 
Den nya avgränsningen av fiberbanken ligger något utanför SGU:s kartlagda fiberbank. De 
antaganden som ligger till grund för det nya fiberbanksområdet bygger till största delen på 
den borrkärna som finns från den tredje punkten i den västra delen av fiberbanken. Den visar 
på sex meter fiberbanksmaterial. Dessa sex meter ligger till grund för de korrigeringar av 
CPT:u värdena som sedan gjordes på övriga punkter. Korrigeringarna gav nya värden på 
fiberbankens tjocklek i de övriga punkterna (se tabell 1). Att endast de fyra första 
provpunkterna tagits med beror på antagandet att fiberbankens tjocklek inte ökar längre ut 
från land. Värdet från den femte punkten, räknat från land, tros därför vara felaktigt och har 
därför inte tagits med i beräkningen av fiberbankens volym eller i den avgränsning av banken 
som gjorts (se tabell 1). Därmed har gränsen för fiberbanken utbredning i norrgående riktning 
dragits strax efter punkt fyra.  
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Fiberbanken har även utvidgats i nordvästlig riktning utgående från de bedömningar av 
fiberbankens utbredning som gjordes i samband med TREASURE projektet (Snowball, 2016) 
samt att hänsyn har tagits till den tidigare avgränsningen som gjorts av SGU.  
 
Punkten som ligger i fiberbankens östra del har inte någon bakomliggande data på grund av 
att det saknas provtagningar på den delen av fiberbanken. För att kunna beräkna en volym av 
den östra delen har därför en tillagd provpunkt placerats ut där. Med antagandet att de båda 
fiberbankarna har samma tjocklek vid ett visst avstånd från strandkanten fick den tillagda 
punkten samma djup som en provpunkt i den västra delen. Tjockleken från den punkt som låg 
närmast strandkanten användes. 
 

Beräkningar i ArcGIS 
För att beräkna volymen för fiberbanken användes programvaran ArcMap som är en del av 
ArcGIS. Först laddades xyzdata in för batymetrin som är själva toppen av fiberbanken. Det 
laddades även in xyzdata för de fyra mätpunkterna för djupet i den västra delen av 
fiberbanken samt xyzdata för den tillagda mätpunkten i den östra delen. Batymetrin 
konverterades till formatet TIFF för att lättare kunna arbetas med. Filen bestod av punkter 
som gjordes om till en yta med verktyget Natural Neighbour för att underlätta bearbetningen. 
Den västra delen av fiberbanken valdes att utökas från SGU:s avgränsning vilket utfördes 
med verktyget Editor. Den östra delen behöll sin ursprungliga form.   
 
Fiberbanksytornas kanter behövde göras om till punkter vilket utfördes med verktyget 
Feature Vertices to Points. Efter detta lades kantpunkterna ihop med mätpunkterna inuti 
fiberbankarna till en egen fil med verktyget Merge. Ett nytt attribut med djupen lades till, där 
kantpunkterna fick djupet noll, och mätpunkterna tilldelades sina tidigare beräknade djup.  
Två djupytor för den västra samt den östra delen av fiberbanken skapades sedan som innehöll 
de djup som fanns att tillgå för de båda delarna av fiberbanken. Detta utfördes med verktyget 
Trend där regression med ett femtegrads polynom valdes. Även interpolationsmetoderna 
IDW (Inverse Distance Weighting), Kriging samt Natural Neighbour provades också men 
eftersom det erhållits så få mätdata för djupen så klarade inte programmet av att göra en bra 
interpolation. Metoden Trend ansågs vara den mest lämpade eftersom den gav djup över hela 
fiberbanken. Djupytorna som bildades täckte hela området och anpassades efter 
fiberbanksytorna med verktyget Extract by Mask. 
 
Efter att djupytorna skapats kunde bottenytor framställas genom verktyget Raster Calculator 
där en subtraktion mellan batymetriytan och djupytorna utfördes. Efter detta kunde volymen 
beräknas mellan batymetrin och bottenytorna med verktyget Cut Fill.  
 
För att visualisera fiberbankens volym skapades en 3Dbild i programmet ArcScene som är 
en del av ArcGIS. Men tjockleken på fiberbanken var inte tillräckligt stor för att få en bra 
beskrivande bild och valdes således att inte användas i projektet. 
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Resultat 
Beräknade tjocklekar på fiberbanken i de olika punkterna med tillhörande koordinater 
återfinns i tabell 1. 
 
Tabell 1. Punkt 15 i den västra delen av fiberbanken samt den tillagda punkten i den östra delen av fiberbanken 
med tillhörande platskoordinater samt tjocklek för fiberbanken i varje punkt.  

Punkt  E (SWEREF 99TM)  N (SWEREF 99TM)  Tjocklek 

fiberbank [m] 

1  637911,260  6985835,970  11,275 

2  637925,370  6985882,990  7,835 

3  637943,740  6985926,560  6,035 

4  637960,450  6985975,130  1,565 

5  637980,770  6986020,420  7,795 

Tillagd mätpunkt  638158,808  6985759,156  11,275 

 
Beräknade volymer för den västra respektive östra delen av fiberbanken återfinns i tabell 2, 
tillsammans med maxtjocklek och medeltjocklek från de skapade djupytorna i ArcMap. 
 
Tabell 2. Max tjocklek, medelvärde för tjockleken, arean samt volymen för den västra och den östra delen av 
fiberbanken samt den totala arean och volymen. 

Plats  Max tjocklek 

[m] 
Medelvärde 

tjocklek [m] 
Area [m2]  Volym [m3] 

Västra delen av 
fiberbanken 

6,02  2,73  56 260  154 906 

Östra delen av 
fiberbanken 

2,32  1,11  37 302  42 237 

Totalt       93 562  197 143 

 
 
Fiberbankens utsträckning samt mätpunkter återfinns i figur 3. Det mörkare fältet visar 
SGU:s definierade fiberbank medan det ljusare orange fältet visar hur SGU:s fiberbank 
modifierats. Den fiberbank som volymsberäkningarna utgått ifrån omfattar både mörka och 
ljusare orange fält. 
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Figur 3: Fastighetskarta över Bollstafjärden utanför Väja som visar batymetrin, fiberbankarnas utbredning samt 
det fiberrika sedimentet. De mörkblå punkterna i den västra delen av fiberbanken visar de fem 
CPTumätpunkterna som använts i volymsberäkningar. Den tillagda mätpunkten i den östra delen av 
fiberbanken är markerad med ljusblått och har också använts i volymsberäkningar. Det orangeröda området 
visar SGU:s bedömning av fiberbankens utbredning. Från punkten som är inringad med grönt finns en 
PCborrkärna. 
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Diskussion 
 

Mätdata 
En stor utmaning med att kartlägga fiberbankar är att en del av de mätinstrument som idag 
används är anpassade för sediment med högre densitet så som till exempel lersediment. Detta 
gör att instrumenten fungerar dåligt på fiberbankar då de inte registrerar fiberbanken som 
något annat än vatten (Snowball, 2016). Detta har varit fallet för det CPTuinstrument som 
användes för att mäta botten av fiberbanken. I beräkningen av fiberbankens volym har 
CPTudata, batymetrisk data samt en bild av PCborrkärnan använts. 
  
CPTu instrument har, som beskrivits ovan, svårt att registrera fiberbanken och mätvärdena 
har därmed en hög mätosäkerhet. Vanligtvis kan en CPTu mätning ge mycket information på 
ett relativt enkelt sätt men en svårighet finns med att tolka datan på rätt sätt. I bilaga 1 
återfinns en beskrivning på hur två grafer på deacceleration och porvattentryck har avlästs. 
Alla mätpunkter som använts hade inte lika tydliga grafer på deacceleration som i bilaga 1, 
varmed det i de flesta mätpunkter blev en tolkningsfråga var gränsen mellan fiberbank och 
underliggande sediment befann sig. När CPTudatan kombinerades med övriga mätdata fick 
den femte mätpunkten från land, det vill säga den längst ut, en betydligt större tjocklek än 
mätpunkterna närmare land. Tjocklekarna återfinns i tabell 1. Att tjockleken på fiberbanken 
ökar ut från land från cirka 1,6 meter till cirka 7,8 meter anses ej vara troligt. Därmed 
förkastades den femte mätpunkten. En alternativ tolkning av detta resultat är att samtliga 
CPTumätningar är felaktiga. 
  
Den batymetriska datan, som ger ett värde på fiberbankens övre del, anses vara noggrann då 
den har en upplösning på 2x2 meter. 
 
Fördelen med PCborrkärnan är att mätningen ger upphov till en faktisk borrkärna som kan 
tas upp på båten och analyseras. Fibermaterialet, som innehåller mycket gas, expanderar när 
borrkärnan tas upp på båten vilket resulterar i att en del material läcker ut när borrkärnan 
öppnas. Detta är orsaken till att delar av borrkärnan i figur 2 är tom. Borrkärnan anses ändå 
vara tillförlitlig i och med att övriga lager av sediment är intakta. En nackdel med 
PCborrkärnan är att den likt CPTu instrumentet inte registrerar början av fiberbanken och 
därmed börjar borra först en bit ned i fiberbanken. För att få en tjocklek på fiberbanken måste 
därmed informationen från borrkärnan kompletteras med en mätning av vattendjupet (det vill 
säga avståndet mellan vattenyta och fiberbankens yta) på samma plats. Då kvaliteten på 
mätningen av vattendjupet är okänd finns en risk för att fiberbanken egentligen är tjockare, 
eller tunnare, i denna punkt. 
 
I och med att flera olika typer av mätdata användes så behövdes en gemensam referenspunkt. 
Batymetrisk djupdata och avlästa djup från CPTu:n stämde inte överens då djup från CPTu:n 
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visade sig ligga högre upp än batymetriska djup i vissa mätpunkter. Detta skulle innebära att 
botten av fiberbanken ligger ovanför toppen på fiberbanken. Datan har alltså antingen utgått 
från olika referenssystem eller varit felaktig. Det fanns inga tydliga uppgifter att tillgå om 
vilket referenssystem som använts så för att kunna arbeta vidare antogs det att 
referenssystemen varit olika men att datan i sig var korrekt. PCborrkärnan, med tillhörande 
mätning av vattendjupet, användes för att “kalibrera” CPTumätdatan efter batymetrin. Detta 
innebär dock att om den beräknade tjockleken i mätpunkten med borrkärna inte stämmer så 
blev samtliga mätpunkters tjocklekar felaktiga. Det blir också större felkällor i och med att 
olika typer av mätdata, med olika mätosäkerhet, kombinerades.  
 
Från CPTumätningarna fanns det endast fem mätpunkter som var användbara och från 
PCmätningen fanns det endast en borrkärna. Detta är få värden jämfört med exempelvis 
batymetrin som gav djupdata i väldigt många punkter. Att det finns få mätvärden påverkar 
både volymsberäkningen och trovärdigheten av datan. Dessutom har CPTumätningarna 
gjorts längst en rak linje ut från land vilket inte ger en tillräckligt tydlig bild av fiberbankens 
utbredning. För att kunna beräkna en mer trovärdig volym av fiberbanken skulle både fler 
samt mer utspridda provtagningar behöva göras. Till exempel skulle det behövas fler 
mätningar på olika punkter i fiberbanken som ligger på samma avstånd från land. Detta för att 
verifiera varje mätvärde samt för att kontrollera att avläsning av grafer skett på ett korrekt 
sätt. Utöver fler mätpunkter skulle en bättre metod för att ta fram djupdata för såväl botten 
som toppen av fiberbankarna behöva användas. Detta skulle innebära en metod som kan 
avgöra fiberbankens topp och botten trots att fiberbankens densitet är nästan lika stor som 
vattnets densitet. En fast referenspunkt på land skulle också underlätta då havsnivån varierar 
och ger ett osäkert referensvärde. 
 

Utvidgning av fiberbanksområde 
Eftersom fibermaterial återfanns utanför SGU:s avgränsning av fiberbank utökades 
fiberbanksområdet genom att göra en ny avgränsning. Utökningen av den västra delen av 
fiberbanken illustreras i figur 4. Som nämnts tidigare så korrigerades CPTumätningarna efter 
borrkärnans tjocklek på fiberbanken vilket visas i tabell 1. Resultaten för fiberbankens 
tjocklek i dessa punkter visade att fiberbanken hade en tjocklek på cirka 1,6 meter vid den 
fjärde punkten från land vilket tyder på att det finns fiberbank så pass långt utanför SGU:s 
bestämning. Då fiberbanken inte antas sluta tvärt efter cirka 1,6 meters tjockek utökades 
området till en bit utanför denna punkt. Höjdkurvorna bortanför punkten visar på en brant 
lutning så på grund av risken för skred är det således inte sannolikt att fiberbanken fortsätter 
längre ut från land än det område som valts. Den västra delen av fiberbanken utökades även i 
nordvästlig riktning då den antas följa formen som gjorts enligt SGU:s avgränsning. Detta är 
även en bedömning som gjorts i samband med TREASURE projektet (Snowball, 2016).  

Den östra delen av fiberbanken behöll sin ursprungliga form enligt SGU:s avgränsning 
eftersom det inte hade utförts några mätningar på tjockleken i denna del av fiberbanken.  
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Volymsberäkning 
Djupytan som skapades för att kunna beräkna volymen utfördes i ArcMap med verktyget 
Trend där regression med ett femtegradspolynom valdes. Verktyget Trend valdes eftersom 
denna metod resulterade i en djupyta med ett jämnt djup över hela fiberbanken. 
 
Vid beräkning av volymen skapades djupytor för båda delarna av fiberbanken vars 
maxtjocklekar presenteras i tabell 2. Tjockleken för fiberbanken vid varje mätpunkt visas i 
tabell 1. När maxtjockleken för djupytorna jämförs med tjocklekarna vid varje mätpunkt 
korrilerar inte värdena med varandra. Tre av fyra mätpunkter i den västra delen av 
fiberbanken har en större tjocklek än maxtjockleken för den skapade djupytan. Den tillagda 
mätpunkten i den östra delen av fiberbanken har också en större tjocklek än maxtjockleken 
för den skapade djupytan. Orsaken till att de skapade ytornas maxtjocklekar för fiberbanken 
inte stämmer överens med tjocklekarna i varje mätpunkt är att det fanns för få mätpunkter att 
tillgå vid skapandet av djupytan i ArcMap. När det endast finns få mätpunkter fungerar inte 
regressionen optimalt i ArcMap. 
 
För att skapa djupytan testades flera olika interpolationsmetoder. Metoderna resulterade i 
djupytor med stora djup närmast mätpunkterna, men med djupet noll över mer än halva 
fiberbanken. Detta innebär att metoderna skulle ha gett en stor underskattning av volymen. 
Interpolationsmetoder ger vanligtvis en bättre bild av naturliga ytor då de skapar ytor som 
följer givna punkter, men eftersom det fanns för få mätpunkter gav metoderna inga bra 
resultat. Verktyget Trend valdes istället eftersom denna metod åtminstone kunde ge en jämnt 
utbredd djupyta över hela fiberbanken. Ett femtegradspolynom valdes eftersom gradtal under 
fem gav mindre maxdjup och gradtal över gav ingen skillnad. Som diskuterats ovan gav dock 
inte heller denna metod ett bra resultat eftersom maxtjockleken inte stämde överens med 
tjockleken från mätpunkterna, vilket berodde på för lite mätdata. 
 
För att kunna beräkna en pålitlig volym skulle fler mätpunkter behövas. Resultaten i detta 
projekt visar på en total volym för fiberbanken på 197 143 m3 vilket troligtvis är en 
underskattning. Orsaken till att detta antas vara en underskattning är att maxtjocklekarna 
skiljer sig mycket från mätpunkternas tjocklekar.  
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Bilaga 1 
För att beräkna vid vilket djup fiberbanken slutar användes grafer från CPTumätningar 
utförda av TREASUREprojektet 2015. Den data som användes från de sju mätpunkterna var 
deacceleration och porvattentryck. Nedan återfinns grafer över deacceleration och 
porvattentryck för mätpunkten längst ut utanför . Först lästes porvattentrycket av vid det djup 
där instrumentet började mäta, alltså vid djupet 0 meter. Porvattentrycket är i detta fall cirka 
440 kPa, vilket motsvarar ett djup på 44 meter. Observera att detta djup troligtvis inte är där 
fiberbanken börjar, utan en bit ned i fiberbanken. Efter det avläses i grafen över 
deacceleration vid vilket djup som CPTuinstrumentet når nästa sedimentlager under 
fiberbanken, i detta fall vid cirka 1,4 meters djup. Slutligen adderades dessa två djup, i detta 
fall till det totala djupet 45,4 meter. Detta anses vara det djup där botten av fiberbanken 
befinner sig i denna mätpunkt. 
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Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp 
Dokumenttyp 
Arbetsrapport 

Dokumentkod 
W-16-55/L-18 
 

Datum 
11/5-2016 

Ersätter 

 Författare 
Emelie Roth 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Kompletterande text om miljögifter 

 
 
	
Organiska miljögifter – bindning till organiskt material 
 
Organiska miljögifter är hydrofoba och kan bindas till organiskt material (Sveriges 
Geologiska Undersökning, u.å.). Bottensediment kan lagra de organiska föreningarna men det 
finns en risk att dessa släpps ut till vattnet genom resuspension om tillförseln av miljögifterna 
till bottensedimenten avtar (Stockholms universitets Östersjöcentrum, u.å.)(L. Sundqvist et 
al., 2015).  
 



 

 
Självständigt arbete i miljö 
och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Arbetsrapport 

Dokumentkod 
W1655/L19 

Datum 
20160509 

Ersätter 
 

  Författare 
Anders Retzner och Åsa Söderqvist  

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
MIFO: Modellens resultat och klassificering 

 
Sammanfattning 
Med modell avses här den modell som Västernorrlands län tagit fram i samarbete med Golder 

Associates, se “Bilaga MIFOmodell.xls”. I den här arbetsrapporten redovisas parametrar 

som användes för att klassificera fiberområdet med hjälp av modellen. Fiberområdet erhöll 

riskklassen 1C på en sexgradig skala. Klass 1C innebär särskilt stor risk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIFO: Modellens resultat och 
klassificering 
 

Nedan visas bilder från MIFOmodellen för att redovisa de använda parametrarna och 

resultatet för den körning som utfördes med data för fiberbanken i Bollstafjärden.  

 

Figur 1 visar den första fliken som innehåller allmän information om fiberområdet. 

 

 

 

Figur 1. Allmän information. 

 



I Figur 2 redovisas fliken “Föroreningarnas farlighet” där samtliga föroreningar som 

påträffats redovisas. 

 

 

Figur 2. Föroreningarnas farlighet (F). 

 

Figur 3 innehåller den översta delen av fliken “Föroreningsnivå”, där värden för fiberbankens 

föroreningar redovisas. Nedan det som syns i bilden finns en likande tabell, men med 

redovisning av värden för de fiberrika sedimenten. 



 

Figur 3. Föroreningsnivå (N). Observera att inte hela Excelfliken syns i bilden. Utöver det 

som syns finns likartade fält för fiberrika sediment. 

 

Både figur 4 och figur 5 visar bilder från fliken “Spridningsförutsättningar”.  

 



 

Figur 4. Spridningsförutsättningar, bild 1 av 2. 

 

Figur 5. Spridningsförutsättningar, bild 2 av 2. 

 

 

Figur 6 och figur 7 visar bilder från fliken “Känslighet & skyddsvärde (K&S)”.  



 

Figur 6. Känslighet & skyddsvärde, bild 1 av 2. 

 

 

Figur 7. Känslighet & skyddsvärde, bild 2 av 2. 

 

Figur 8, 9, 10 och 11 visar fliken “Utdrag” där MIFOmodellens resultat redovisas. Den 

sammanlagda riskklassen blev 1C (särskilt stor risk). Ingen förändring av riskklass gjordes 

vid den manuella justeringen. Detta motiveras i den generella kommentaren från 

handläggaren i figur 11: “Väldigt förorenat område beläget i isolerande vik. Observera att 

metylkvicksilver har påträffats både i fiberbank och i fiberrika sediment. Det finns anledning 



att misstänka upptag i näringsväven men detta har inte studerats nog för att bevisa. Skulle ett 

upptag i näringsväven påvisas bör bedömningen revideras”. 

 

  

Figur 8. Utdrag, bild 1 av 4. 

 

Figur 9. Utdrag, bild 2 av 4. 



 

Figur 10. Utdrag, bild 3 av 4. 

 

Figur 11. Utdrag, bild 4 av 4. 

 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö 
och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Arbetsrapport 

Dokumentkod 
W1655/L20 

Datum 
20160510 

Ersätter 
 

  Författare 
Anders Retzner och Åsa Söderqvist  

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
MIFO: Parametrars påverkan på resultatet 

 
Sammanfattning 
I denna rapport undersöks hur MIFOmodellens automatiska bedömning påverkas av utvalda 
ingående parametrar. Två rimliga ytterligheter testas även. Med MIFOmodell och modell 
avses här den modell som Västernorrlands län tagit fram i samarbete med Golder Associates, 
se “Bilaga MIFOmodell.xls”. 
 
 

MIFO: Parametrars påverkan på resultatet 
 
Vid ändring av en specifik parameter hålls de andra konstanta. Värdena på dessa parametrar 
återfinns i arbetsrapporten W1655/L19. Modellens klassificering av fiberområdet i 
Bollstafjärden var 1C innan ändringen av parametrar genomfördes. Fiberområden delas in i 
följande riskklasser: 
 
Klass 1A – Synnerligen stor risk 
Klass 1B – Mycket stor risk 
Klass 1C –Särskilt stor risk 
Klass 2 – Stor risk 
Klass 3 – Måttlig risk 
(Klass 4 – Liten risk) 
 
Klass 4 står inom parentes då den ej kan ges av den automatiska bedömningen i modellen. 
Den justerade riskklassen kan dock manuellt tilldelas klass 4 (Länsstyrelsen i Västernorrland, 
u.å.). 
 
 

Fiberbankens volym 
Den ursprungliga volymen på fiberbanken bestämdes i ArcGIS till 197 143 m3. Detta är en 
parameter med väldigt stor osäkerhet som troligtvis är större i verkligheten. Därför testas att 
ändra volymen till dubbelt så stor respektive hälften så liten för att se hur resultatet påverkas. 



Genom att ändra volymen i fliken “Föroreningsnivå” kan mängd förorening förändras, vilket 
i sin tur påverkar den automatiska riskklassificeringen. Mängd av en viss förorening beräknas 
i modellen som en produkt av medelhalt och mängd sediment, där mängd sediment i sin tur är 
en produkt av volym, densitet och torrsubstans. 
 
Tabell 1. Volym som användes för att undersöka påverkan på resultat. Dubblerad och 

halverad är relativt den ursprungligt beräknade volymen på 197 143 m 3. 
Volym   Riskklass 

Dubblerad: 394 286 m3  1C 

Halverad: 98 572 m3  1C 

  
 
 

De fiberrika sedimentens volym 
Volymen av de fiberrika sedimenten beräknas med arean och medeldjupet till 245 126 m3. 
Arean är beräknad i ArcGIS utifrån SGU:s kartläggning. För att variera volymen ändras 
medeldjupet. Värdet på detta är uppskattad till 0,3 meter utifrån fiberområdet i Hallstanäs, 
eftersom inga användbara mätvärden finns tillgängliga från Bollstafjärden. Därför kan det 
finnas stora osäkerheter då området är väldigt stort och djupet troligtvis varierar mycket. 
Även här testades ett halverat respektive dubblerat värde. 

 
Tabell 2. Medeldjup för fiberrika sediment som användes för att undersöka påverkan på 

resultat. Dubblerat och halverat är relativt det ursprungliga djupet på 0,3 meter. 

Medeldjup   Volym   Riskklass 

Dubblerat: 0,6 meter  490 253 m3  1C 

Halverat: 0,15 meter  122 563 m3  1C 

 
 
Torrsubstansfaktor 
Även torrsubstansfaktorn är en parameter med hög osäkerhet eftersom värdet utgår från 
endast en mätpunkt i fiberbanken och en i de fiberrika sedimenten. Att ändra 
torrsubstansfaktorn skulle ge samma inverkan på resultatet som att ändra volym eller densitet, 
eftersom mängden sediment påverkas på samma sätt.  
 
Sammanfattningsvis förblir riskklassen 1C vid rimliga ändringar av volym, denisitet och 
torrsubstansfaktor.  



 

Spridningsförutsättningar 
Det som påverkar den automatiska riskklassificeringen från fliken 
“Spridningsförutsättningar” är den manuellt bedömda sammanvägda 
spridningsförutsättningen. Det ursprungliga bedömningen var “stora 
spridningsförutsättningar”. Nedan redovisas hur resultatet påverkas när denna bedömning 
ändras och övriga parametrar hålls konstanta. 
 
Tabell 3. Resultat vid ändring av den manuella bedömningen av spridningsförutsättningar.  

Sammanvägd bedömning   Riskklass 

Små spridningsförutsättningar   2 

Måttliga spridningsförutsättningar   1C 

Mycket stora spridningsförutsättningar   1B 

 
Känslighet och skyddsvärde 
Under denna flik sker den automtiska bedömningen med hjälp av riskvärden och viktning för 
olika parametrar under “känslighet” och “skyddsvärde”. “Bakgrundbelastning”, 
“metyleringspotential” och “framtida känslighet och skyddsvärde” ingår inte i den 
automatiska riskklassningen och därför har ingen förändring av dessa parametrar genomförts.  
 
Känslighet 
Den ursprungliga känsligheten bedöms som måttlig. De parametrar som innehåller osäkerhet 
eller har ett värde som är på gränsen till ett annat intervall är avstånd till närmaste bostadshus 
och avstånd till badplats.  
 
Närmaste bostadshus bedöms finnas på ett avstånd av cirka 280 meter utifrån SGU:s 
definition av fiberområdet. Eftersom definitionen av fiberområdet är väldigt diffus kan det 
vara större och därmed minska avstånd till närmaste bostadshus. När intervallet ändras från 
“2501000 meter” till “mindre än 250 meter” blir känsligheten mycket stor, vilket ger 
riskklass 1B. 
 
Avstånd till badplats är endast baserat på kommunala badplatser, och även om ingen 
information om privata badplatser har hittats så finns en möjlighet att sådana kan finnas inom 
ett kortare avstånd än 1000 meter, vilket är det avstånd som ursprungligen anges i modellen. 
Dessutom finns ingen definition av vilken slags badplats som avses i modellen. När avståndet 
ändras till de andra intervallen eller “okänt” blir känsligheten stor. Riskklassen är då 
fortfarande 1C. 
 



 
Skyddsvärde 
Eftersom det finns skyddsvärda naturområden i närområdet klassas skyddsvärdet som mycket 
stort, även om övriga parametrar ändras. Sannolikheten att området inte längre skulle klassas 
som skyddsvärt är liten och därför har ingen ändring av detta testats.  
 
 

Ytterligheter 
Slutligen genomfös test för att undersöka riskklassningen vid ytterligheter, det vill säga då 
samtliga parametrar ovan samtidigt ändras till sitt lägsta respektive högsta rimliga värde. 
 
Fall 1: de lägsta rimliga värdena 
 
Tabell 4. Pametrar och dess värde som användes vid test av låga värden. Övriga parametrar 

hölls konstanta. 

Parameter  Värde 

Volym fiberbank  Halverad: 98 572 m3 

Volym fiberrika sediment  Halverad: 122 563 m3 

Spridningsförutsättningar  Måttliga 

Avstånd till närmaste bostadshus  2501000 meter 

Avstånd till badplats  > 1000 meter 

 
Riskklassen utifrån dessa ändringar blev 1C, alltså densamma som med ursprungliga värden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fall 2: de högsta rimliga värdena 
 
Tabell 5. Parametrar och dess värde som användes vid test av höga värden. Övriga 

parmetrar hölls konstanta. 

Parameter  Värde 

Volym fiberbank  Dubblerad: 394 286 m3 

Volym fiberrika sediment  Dubblerad: 490 253 m3 

Spridningsförutsättningar  Mycket stora 

Avstånd till närmaste bostadshus  < 250 meter 

Avstånd till badplats  < 250 meter 

 
I detta fall blev riskklassen 1A, alltså den högsta riskklassen.  
 

Referenser 
Länsstyrelsen i Västernorrland. “Vägledning till MIFOModell. Opublicerat Material,” 

u.å. 



 
 

Självständigt arbete i miljö 
och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Arbetsrapport 

Dokumentkod 
W1655/L21 

Datum 
20160510 

Ersätter 
 

  Författare 
Anders Retzner och Åsa Söderqvist  

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
MIFO: Hur avsaknad av parametrar påverkar resultatet 

 
Sammanfattning 
I denna rapport undersöks hur MIFOmodellens automatiska bedömning påverkas utav 
avsaknad av parametrar. Med MIFOmodell och modell avses här den modell som 
Västernorrlands län tagit fram i samarbete med Golder Associates, se “Bilaga 
MIFOmodell.xls”. 
 
 

MIFO: Hur avsaknad av parametrar 
påverkar resultatet 
 
När en specifik parameter tas bort i MIFOmodellen hålls de andra konstanta. Värdena på 
dessa parametrar återfinns i arbetsrapporten W1655/L19. Fiberområden delas in i följande 
riskklasser: 
 
Klass 1A – Synnerligen stor risk 
Klass 1B – Mycket stor risk 
Klass 1C –Särskilt stor risk 
Klass 2 – Stor risk 
Klass 3 – Måttlig risk 
(Klass 4 – Liten risk) 
 
Klass 4 står inom parentes då den ej kan ges av den automatiska bedömningen i modellen. 
Den justerade riskklassen kan dock manuellt tilldelas klass 4 (Länsstyrelsen i Västernorrland, 
u.å.). 
 
 

Fiberbankens volym 
Den ursprungliga volymen på fiberbanken bestämdes i ArcGIS till 197 143 m3. Med denna 
volym och ursprungliga värden erhålls riskklass 1C. I denna rapport testas avsaknad av 



volym vilket görs genom att lämna detta fält tomt i modellen. Avsaknad av volym innebär att 
mängd förorening inte kan beräknas. Trots detta klassificeras fiberområdet automatiskt i 
fliken “Utdrag” och erhåller riskklass 1C.  
 
Den automatiska bedömningen i modellen görs genom att områdena Föroreningsnivå, 
Spridningsförutsättningar och Känslighet & Skyddsvärde tilldelas ett tal mellan 1 och 4, där 4 
innebär störst risk och 1 innebär lägst risk. Ett medelvärde tas sedan av dessa tre tal och utgör 
grunden för vilken riskklass som tilldelas fiberområdet. Avsaknad av volym påverkar endast 
hur Föroreningsnivå bedöms, där varje förorening ges ett tal 1 till 4 där 4 innebör störst risk 
och 1 innebär lägst risk. Detta tal väljs utifrån tre faktorer: avvikelse från jämförelsevärde, 
avvikelse från riktvärde och mängd förorening. Den faktor som ger störst avvikelse/kategori 
bestämmer var föroreningen placeras på den fyrgradiga indelningen. Om volym saknas 
grundas denna indelningen enbart på avvikelse från jämförvärde och avvikelse från riktvärde 
(Länsstyrelsen i Västernorrland, u.å.). 
 
Inga andra parametrar än volymen tas bort i modellen. Volymen av fiberområdet är den 
parameter som är svårast att ta fram och det krävs mycket för och efterarbete samt 
approximationer för att få ett värde. Detta gör att det för vissa fiberområden kan behöva 
utföras riskklassificeringar utan att ha ett värde på volym. Att inga parametrar tagits bort i 
flikarna “Föroreningsnivå” och “Föroreningarnas farlighet” beror på att avsaknad av 
information inte påverkar modellens resultat även om det innebär en felkälla i bedömningen 
som bör justeras av handläggaren. För fliken “Spridningsförutsättningar” beror den 
automatiska klassificeringen endast på den manuella bedömningen av de sammanvägda 
spridningsförutsättningarna. Samtliga parametrar i fliken “Känslighet & skyddsvärde” har 
alternativet “okänt”, vilket gör att det inte vore relevant att ta bort en parameter eftersom 
handläggaren aldrig behöver lämna en parameter utan värde.  
 

Referenser 
Länsstyrelsen i Västernorrland. “Vägledning till MIFOModell. Opublicerat Material,” 

u.å. 

 
 
 
 
  
 


