
NÄR?
START FÖRSOMMAREN 2016 
MED BERÄKNAT AVSLUT FÖR 
FÖRSTA DELEN OKTOBER 2016

VAD SKALL 
GÖRAS?
SANERING OCH RIVNING 
AV BYGGNADER SAMT 
SANERING AV MARK OCH 
GRUNDVATTEN VEM GÖR 

DETTA?
PROJEKTET UTFÖRS AV HOLMEN AB, 

BODYCOTE YTBEHANDLING AB 
OCH HUDIKSVALLS KOMMUN

HUR PÅVERKAR 
DETTA MIG?
Området kommer att vara avspärrat 
av säkerhetsskäl. Se kartbild över 
alternativa vägar

VARFÖR?
Byggnaderna, marken och 

grundvattnet har förorenats av de 
tidigare verksamheterna och behöver 
åtgärdas för att minska belastningen 

på miljön. Byggnaderna är i dålig 
kondition och behöver rivas

IGGESUNDS HÅRDKROM SKA SANERAS

INFO NR 1
TILL BERÖRDA HUSHÅLL

825 30 HUDIKSVALL
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Med början våren/sommaren 2016 ska fastigheten 
saneras. Saneringen utförs i två steg där det första och 
mest märkbara steget pågår under cirka 6 månader och 
det andra steget cirka 3-5 år efter att det första steget 
avslutats.

Under rivnings – och saneringsarbetena kommer fastigheten att stängslas in och det 
kommer inte vara möjligt att passera över fastigheten. Alternativa vägar kommer att 
finnas, se bifogad bild. En del tunga transporter kommer förekomma under det första 
saneringssteget när byggnaderna rivs och delar av markområdet schaktsaneras. 
Saneringsarbetet ska inte innebära några risker för allmänheten eller verksamheter i 
närområdet. En ökad bullernivå kommer tidvis att förekomma, dock kommer bullrande 
arbete enbart ske vardagar (07-19). När saneringen är avslutad kommer området klassas 
för så kallad ”mindre känslig markanvändning”, lämplig för till exempel industrier och 
kontor. Marken kommer att återställas i likhet med befintlig markyta med delvis asfalt 
och i övrigt en grön slänt.  

Saneringen finansieras av Holmen AB och Bodycote Ytbehandling AB samt till en mindre 
del av statligt bidrag från Naturvårdsverket.

Tidigt 1900-tal låg här ett 
träsliperi för tillverkning av 

mekanisk pappersmassa

Förkromningsverksamhet har 
funnits på platsen från tidigt 1960-
tal till 2009 då verksamheten gick i 

konkurs och avvecklades

Följande företag bedrev 
förkromningsverksamhet: Iggesunds Bruk AB, 
Nya Iggesund Hårdkrom AB (Stefan Persson 

Industriservice AB och senare även Flintgruppen), 
Bodycote Ytbehandling AB samt 

Iggesunds Hårdkrom AB

FAKTA IGGESUNDS HÅRDKROM

Föroreningarna består främst av krom, men 
även PFOS (perflouroktansulfonsyra som 
kommer från ett skumdämpningsmedel) 

RIVNING
Det första steget i saneringen består av rivning av befintliga byggnader inom fastigheten. 
Eftersom det mesta av byggnadsmaterialet redan är provtaget kan man utan större 

problem sortera ut den betong och tegel som är förorenad. 
Olika typer av byggnadsmaterial sorteras var för sig. 
De byggnadsmaterial som inte är förorenade skickas 
iväg för återvinning till deponianläggning eller används 
som återfyllnad inom saneringsområdet. Förorenat 
byggnadsmaterial skickas iväg för omhändertagande på en 
godkänd mottagningsanläggning. 

MARKSANERING
Marksaneringen utförs genom schaktsanering där man helt enkelt gräver bort förorenade 
massor och skickar dessa till en godkänd mottagningsanläggning. Saneringen av marken 
tar vid där rivningen slutade. Schaktning fortgår tills uttagna prover inte innehåller halter av 
föroreningar som överstiger de halter som tillåts för denna typ av markanvändning. Förutom 
att gräva ur där byggnaderna funnits kommer även delar 
av fastigheten skrapas av till cirka 0,5 m under nuvarande 
markyta. Även här sker provtagning för att säkerställa att 
inga föroreningar över tillämpade riktvärden kvarlämnas.

GRUNDVATTENRENING
Sanering av grundvatten sker genom aktiv pumpning 
till ett mobilt reningsverk som placeras på fastigheten. 
Reningsverket kommer att vara av storleken en mindre container. Brunnar anläggs på 

3-4 platser inom fastigheten, från vilka vatten kommer 
pumpas till reningsverket under en längre period (3-5 år). 
Det renade vattnet återinfiltreras inom fastigheten för 
att inte påverka grundvattennivån i området. Hur länge 
grundvattensaneringen kommer att pågå går i dagsläget 
inte att säga utan processen kommer att övervakas och 
provtas med jämna mellanrum till dess att grundvattnet är 
renat till den nivå som krävs. 

MAJ-JUNI 2016 JUNI-OKTOBER 2016

MARKSANERING GRUNDVATTENRENING

HÖST 2016 - 2018/2020

RIVNING

TIDPLAN
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KONTAKTER:
PROJEKTLEDARE
Golder Associates AB, Kristoffer Lindö kristoffer_lindo@golder.se 031 - 700 19 53

VERKSAMHETSUTÖVARE
Hudiksvalls kommun, Jonas Rasmusson jonas.rasmusson@hudiksvall.se 070 - 698 39 79
Holmen AB, Lars Strömberg lars.stromberg@holmen.com 070 - 668 90 18
Bodycote Ytbehandling AB, Annette Pfeifer annette.pfeifer@bodycote.com 031 - 332 19 25

MYNDIGHETER
Norrhälsinge miljökontor, Chatrin Molin  chatrin.molin@hudiksvall.se 0650 - 193 33
Länsstyrelsen, Ulrika Nilsson ulrika.nilsson@lansstyrelsen.se 010 - 225 14 96

Tryckt på Invercote Albato 250 g/m²
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