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Life cycle assessment of soil remediation options:  
Study of options at Norrbyskär - which alternative has 
the least climate impact?  
 
 
Marcus Flodman 
 
 
Abstract  
 
The purpose of this report was to make a life cycle assessment (LCA) to compare four 
suggested options for soil remediation at Norrbyskär, Umeå. The question formulation was 
to find out which option that had the least climate impact depending on the aim of the 
remediation. Main focus of the study was emissions of CO2 from transportation and machine 
work for each remediation option. The LCA was a screening and presented a good overview 
for the results. What sets the four remediation options apart is the amount of soil that is 
processed for each option. The LCA was performed according to the standards ISO 
14040:2006 and ISO 14044:2006. Calculations in the report was performed with the LCA-
software SimaPro and general data from EcoInvent. The results showed that the total 
emissions from each soil remediation option varied between 310 and 590 tonnes carbon 
dioxide equivalents (CO2e). The option that only included covering of the contaminated area 
with new soil had the least emissions and the option that included excavation and filling with 
new soil had the highest emissions. Both options do not fulfill the same goals in the end, 
though. One conclusion is that the more extensive remediation is the greater is the climate 
impact.  
 
Key words: life cycle assessment (LCA), soil remediation options, emissions, carbon dioxide 
equivalents, climate impact  
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1 Inledning   
 
En livscykelanalys eller LCA (Life Cycle Assessment) är ett verktyg som används för att 
bedöma en produkts miljöpåverkan under sin livstid. Det kan gälla både för en vara och en 
tjänst och man behandlar alla steg ”från vaggan till graven”. För exempelvis tillverkning av 
en produkt så kan de olika stegen vara indelade i råvaruutvinning, tillverkning, användande 
av produkten samt hur det går till när den ska sluthanteras. Man räknar även med alla 
transporter och emissioner som kan ingå mellan de olika stegen (Finnveden et al,. 2002).  
 
Begreppet total miljöpåverkan kan alltså vara väldigt brett beroende på vad som ska 
undersökas. En livscykelanalys kan vara en heltäckande bedömning av alla aspekter för 
naturlig miljö, människors hälsa och naturresurser (Finnveden et al,. 2002).  
 
Det finns olika sätt att använda sig av en livscykelanalys på och man bör avgränsa sig så 
mycket som möjligt till det man vill ta reda på. Man kan bland annat använda en livscykel-
analys för att urskilja vilka delar i en produkts livscykel som står för den största miljö-
belastningen och därmed försöka hitta nya förbättringsvägar genom att byta ut teknik eller 
material. Det går också att använda som underlag i marknadsföring för sina produkter eller 
för att jämföra alternativ mellan olika produkter och tjänster när man gör exempelvis en 
upphandling (Ribbenhed et al,. 2002).  
 
I denna rapport ska en livscykelanalys användas i samband med förorenad mark som är ett 
stort problem i Sverige idag. Upp emot 80 000 st områden beräknas vara förorenade. Av 
dessa så bedöms cirka 1300 stycken områden tillhöra riskklass 1 och vara så pass allvarligt 
förorenade att det kan medföra mycket stora risker för människors hälsa eller miljön. 
Ytterligare 13 000 stycken områden tillhör riskklass 2 som tros medföra stora risker 
(Naturvårdsverket, 2014 a). De främsta orsakerna till de förorenade områdena är utsläpp 
från gamla industrier. Många av industrierna är nedlagda sedan länge men vissa är aktiva än 
idag (Naturvårdsverket, 2015). Andra exempel på förorenade områden kan vara 
bensinstationer, deponier och gasverkstomter (Naturvårdsverket, 2006).  
 
Syftet med att efterbehandla förorenade områden är att minska risken för att de farliga 
ämnena blir olägenheter för människors hälsa eller vår miljö. Arbetet är en viktig del för att 
uppnå det nationella miljökvalitetsmålet för en giftfri miljö och varje år ger 
Naturvårdsverket ut bidrag till utredningar och åtgärder av förorenade områden 
(Naturvårdsverket, 2014 b).  
 
Markföroreningar kan innebära många problem. Beroende på vart dessa förorenade 
områden finns kan det innebära problem om man exempelvis vill bygga kontorslokaler, 
bostäder eller liknande på platsen. Detta eftersom att markföroreningarna måste saneras 
eller att man på annat sätt får kontroll över den aktuella föroreningen innan något får byggas 
på platsen (Naturvårdsverket, 2006).  
 
Det går att åtgärda förorenad mark på flera olika sätt och oavsett vilken åtgärd man väljer 
innebär det en miljöpåverkan på något sätt (Naturvårdsverket, 2008). Föroreningen i sig är 
ett lokalt miljöproblem men beroende på vilka saneringsåtgärder man vidtar kan det 
innebära en större negativ påverkan på global nivå på grund av utsläpp av växthusgaser då 
stora mängder jordmassa behöver transporteras för behandling på annan ort (Lemming, 
Hauschild och Bjerg, 2010).  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med examensarbetet är att göra en livscykelanalys och jämföra olika saneringsåtgärder 
på Norrbyskär (Umeå kommun) med fokus på den totala miljöbelastningen av koldioxid 
(CO2). 
 
Frågeställningen är: ”Vilken saneringsåtgärd för den förorenade marken har minsta 
miljöbelastningen av koldioxid med avseende på den effekt som vill uppnås med 
saneringen?”  

1.2 Avgränsning 
 
Det finns flera delområden på Norrbyskär som är förorenade och är i behov av sanering. 
Därför kommer denna rapport vara avgränsad till ett av dessa områden, Långgrundets 
brädgård, som är bland de värst drabbade.  
 

2 Bakgrund 
 
2.1 Objektsbeskrivning  
 
På ögruppen Norrbyskär, belägen 4 mil söder om Umeå och ca 2,5km från fastlandet  
(se figur 1), fanns mellan åren 1895 och 1952 ett av Europas största sågverk (se figur 2). När 
produktionen var som störst producerade sågverket cirka 95 000 m3 virke om året. 
Sågverket var mellan 20-30 hektar stort och utplacerad på tre öar runt Norrbyskär 
(Fernerud, 2010; Tyréns, 2013). Förutom sågverksområdet fanns även verksamhetsområden 
för hyvleri, galvanisering, kolning och olika brädgårdar. Dessa verksamheter har visat sig 
orsaka utsläpp och spridning av bland annat klorfenoler och dioxiner till omgivande mark 
och vattenområden (Tyréns, 2013). 
 
Idag finns det inga verksamheter kvar på Norrbyskär, det är endast ett utflyktsmål för 
turister som är populärt sommartid och det finns en del sommarstugor från de gamla 
arbetarbostäderna (Tyréns, 2013). Det finns många spår kvar av det gamla sågverket. Man 
kan bland annat se rester från fundament till kranar, fartygslämningar, mängder av sågspån 
och flis samt brygg- och kajanläggningar (eget platsbesök). 

Figur 1. Karta där Norrbyskär är markerat        Figur 2. Sågverksbyggnaden samt långgrundets brädgård till höger. 
rött på bilden. Källa: Google maps.                Källa: Västerbottens museums bildarkiv.  
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2.2 Långgrundets brädgård 
 
När timmerstockarna sågats till virke inne i sågverket så besprutades det med pentaklorfenol 
för att motverka blånadssvamp. I sågverket lastades en del av virket upp på vagnar och 
kördes ut till Långgrundets brädgård för att torkas och lagras (se figur 2). Då virket torkat 
färdigt skickades det ut från någon av utlastningskajerna längs brädgårdsområdet. 
Undersökningar visar att dioxinhalter finns i marken längs i stort sett hela området som är 
cirka 75 000 m2 stort (Tyréns, 2013).  
 

2.3 Åtgärdsalternativ för saneringen 
 
I utvärderingsrapporten för Norrbyskär utförd av Tyréns (2013) presenteras fyra 
åtgärdsalternativ för Långgrundets brädgård. Åtgärderna är i olika omfattning beroende på 
vilket mål som vill uppnås. Åtgärderna presenteras nedan och är benämnda enligt 
utvärderingsrapporten:  
 

• Åtgärdsalternativ G: 
Förenklad övertäckning med jord av de områden där föroreningshalter över 
platsspecifika riktvärden (PSR) förekommer, vilket uppgår till 48 000 m2. 
Övertäckningen sker med 0,7 meter ny jordmassa som läggs ovanpå den befintliga 
markytan. Den totala volymen jord som beräknas behövas för övertäckningen är 
33 600 m3. Åtgärden genomförs med avseende på hälsa.  
 

• Åtgärdsalternativ H:  
Urgrävning av områden med halter över 2 x PSR och återfyllning med rena 
jordmassor. Totala volymen jord som beräknas behövas är 21 200 m3. Åtgärden 
genomförs med avseende på hälsa och delvis spridning. 
 

• Åtgärdsalternativ I:  
Utgrävning av områden med halter över PSR för djup jord och förenklad 
övertäckning av alla områden med halter över PSR för ytlig jord. Återfyllning sker 
med rena jordmassor. Den volym jord som behövs för övertäckningen är 28 700 m3 
och volymen jord som ska schaktas ur och återfyllas med nya massor är 3300m3. 
Åtgärden genomförs med avseende på hälsa och delvis spridning.  
 

• Åtgärdsalternativ J: 
Urschaktning av alla massor med halter över PSR och återfyllnad med rena 
jordmassor. Totala volymen jordmassor som beräknas schaktas ur och återfyllas är 
25 900 m3. Åtgärden genomförs med avseende på både hälsa och spridning.  
 

Den förorenade ytan som överskrider PSR och omfattas av saneringsarbetet är cirka  
48 000 m2 och beräkningarna kommer att utgå från detta.  
 

2.4 Transportvägar  
 
Norrbyskär ligger 2,5 kilometer från fastlandet och därmed krävs extra insatser för att frakta 
bort jordmassorna från öarna. De alternativ som kommer studeras i denna studie är 
presenterade i utvärderingsrapporten från Tyréns (2013) och är att antingen hyra in en 
större färja alternativt hyra in en pråm. Detta eftersom den befintliga färjan har en mycket 
begränsad kapacitet och ska samtidigt sköta de ordinarie färjeturerna för besökare.  
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3 Metod  
 

3.1 Litteratursökning  
 
Litteraturstudien för inledningen, resultatet och diskussionen genomfördes med 
vetenskapliga artiklar samt rapporter från Naturvårdsverket i första hand. Artiklarna har 
sökts via Web of science samt rapporterna från Naturvårdsverket har hittats genom Google.  
 
Sökord: contaminated soil, LCA, life cycle assessment, decontamination,  
förorenad mark, livscykelanalys, screening, dioxine, landfill, carbon dioxide equivalent, 
efterbehandling, dioxinförorenad jord, thermal treatment, euro emission standards 
 
Tyréns har tillhandahållit en omfattande utvärderingsrapport av förorenade områden på 
Norrbyskär. Studien är genomförd av Tyréns AB i uppdrag åt Umeå kommun och slutfördes 
Januari 2013 samt reviderades i April 2014. Rapporten ligger till grund för informationen 
om Norrbyskär samt resultatet från markundersökningarna som använts till att utföra 
beräkningar.  
 

3.2 Platsbesök 
 
Ett platsbesök gjordes ute på Norrbyskär den 2015-09-15 för att få en egen uppfattning av 
hur det kan ha sett ut under sågverkets tid. Det fanns många synliga spår från det gamla 
sågverket på olika platser på Norrbyskär som bland annat fartyglämningar, kajrester och 
stora mängder trärester och sågspån. Vissa delar av Norrbyskär var också avstängda för 
allmänheten på grund av markföroreningarna.  
 

3.3 LCA-metodik  
 
En livscykelanalys utförs enligt standarderna ISO 14040:2006 och ISO 14044:2006. Dessa 
standarder beskriver övergripande principer och struktur för hur en livscykelanalys ska 
genomföras samt detaljerade krav och rekommendationer för genomförandet. Analysen är 
uppdelad i fyra faser och beskrivs kortfattat enligt strukturen nedan. Resultatet för 
livscykelanalysen som presenteras i nästa kapitel är också indelat enligt samma struktur.  
 
Det bör understrykas att faserna inte kan följas helt enkelt från början till slut utan ibland får 
man gå tillbaka och ändra förutsättningarna under arbetets gång om man stöter på 
svårigheter med datakvalitét, för stor avgrängsning eller dylikt. Detta kallas för ett iterativt 
förhållningssätt (Carlson och Pålsson, 2011).  
 
3.3.1 Definition av mål och omfattning  
 
Målen ska vara tydligt definierade och presentera skäl för genomförandet och tillämpningen 
för analysen. Det är även viktigt att presentera alla avgränsningar och antaganden som görs 
samt sådant som inte tagits med i livscykelanalysen. Man kan komma tillbaka till detta steg 
under arbetets gång för att förändra och förtydliga.  
 
En eller flera funktionella enheter som beskriver det studerade systemet ska också 
definieras. Enheten ska vara kompatibel med målet och omfattningen och ska kunna 
jämföras med resultaten.  
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3.3.2 Inventeringsanalys  
 
Denna fas är mest krävande och här ska man samla in all data som livscykelanalysen ska 
genomföras med. Det är viktigt att man håller sig till det mål och omfattning man har valt 
och sorterar ut sådant som inte hör till för att underlätta miljöpåverkansbedömningen och 
resultattolkningen.  

3.3.3 Miljöpåverkansbedömning  
 
Här ska resultatet från inventeringsanalysen bedömas utifrån den omfattning och 
avgränsning man utgått ifrån. Detta görs genom beräkningsfaktorer som visar hur utsläpp 
eller emissioner påverkar naturresurser eller mänsklig hälsa. I denna studie utförs en 
jämförande livscykelanalys för att se hur mycket de olika åtgärderna belastar miljön med 
koldioxid.  
 
3.3.4 Resultattolkning  
 
I tolkningen ska man göra resultatet av studien användbart. Det betyder att man 
sammanställer sina slutsatser, begränsningar och svagheter från studien samt ger eventuella 
rekommendationer angående studien.  
 

3.4 Beräkning i SimaPro  
 
Alla beräkningar har genomförts med mjukvaran SimaPro 8.0.4.30 som är ett verktyg för att 
uföra livscykelanalyser. Det har krävts en del tid för att lära sig och använda detta 
programverktyg innan beräkningarna kunde utföras. I SimaPro finns data från EcoInvent 3.1 
lagrat för de utsläppsvärden som använts i beräkningarna för de olika åtgärdsalternativen. 
För att utföra beräkningarna bygger man upp ett scenario och lägger till alla processer som 
kommer att ingå. Exempelvis för utgrävning, lastbilstransport och pråmtransport. Det finns 
många olika varianter på exempelvis lastbilar som kan tas med i beräkningarna och en liten 
undersökning behöver göras av vilken som passar bäst för varje enskild process. Det kan 
variera en del mellan länder, lastvikter och miljöklassificeringar vilket i slutändan kan ge 
olika resultat.  
 
När man hittat en lämplig process för exempelvis en lastbil så ska man ange antalet ton som 
ska fraktas samt hur många kilometer det ska transporteras. För traktorer och grävmaskiner 
så anger man istället antalet kubikmeter som ska behandlas för varje process. Namnen på de 
processer som använts i SimaPro finns presenterade i bilaga 1. När man skapat alla processer 
så utför man beräkningen, och i denna studie är det metoden ”Greenhouse Gas Protocol” 
som använts för beräkningarna. Resultaten från SimaPro exporterades till Excel för att göra 
mer tydliga och lättlästa figurer. Resultatet presenteras i utsläpp av antal kilo 
koldioxidekvivalenter (CO2e), vilket är ett mått som finns på alla växthusgasers påverkan i 
motsvarighet till den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt. Exempelvis motsvarar 
1 kilo metan hela 25 kilo koldioxid (Tjernström, 2015). 
 

4 Resultat  
 
4.1 Mål och omfattning  
 
Studien är avsedd att tillämpas i samband med sanering av förorenad mark på Norrbyskär. 
Fokus i studien ligger på utsläpp från arbetsmaskiner och olika transporter. Målet är att få 
ett underlag för klimatbelastningen för olika saneringsåtgärder av förorenad mark samt ge 
förslag till förbättringar.  
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Studien omfattar maskinarbete vid urschaktning av mark, igenfyllning och övertäckning 
med rena jordmassor samt transport av nya massor till platsen och bort till efterbehandling.  
 
Metoden som använts till livscykelanalysen är en screening. Det är en förenklad metodik som 
ger en bra översiktsbild vid en större undersökning (Jonsson, 2015). Som i det här fallet av 
miljöbelastningen för samtliga åtgärdsalernativ jämförda med generella antaganden samt 
generell information från EcoInvent 3.1 som är en databas för livscykelinventeringsanalyser.  

4.1.1 Funktionell enhet  
 
Tre funktionella enheter kommer att undersökas för varje åtgärdsalternativ och dessa är:   

• Total miljöbelastning uttryckt i ton koldioxidekvivalenter  
• Utsläpp av kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter åtgärdad jordyta. 
• Utsläpp av kilo koldioxidekvivalenter per kubikmeter jordmassa som efterbehandlas.  

4.1.2 Antaganden  
 

• Det är antaget att sjötransporten av jordmassorna sker med en pråm med en 
lastkapacitet på ca 4000 ton och en transportsträcka på ca 30 km enkel väg. Att hyra 
in en färja för att transportera lastbilarna är inget rimligt alternativ för så stora 
volymer jordmassor  eftersom endast 30m3 kan fraktas per vända (Tyréns, 2013). 

• Majoriteten av de förorenade jordmassorna skall köras till Svevia’s efterbehandlings-
anläggning på Dåva utanför Umeå. Det är även antaget att 5 % av jordmassorna är så 
pass förorenade att de måste köras till SAKAB’s (numera EKOKEM’s) 
efterbehandlingsanläggning i Kumla (Tyréns 2013). Avståndet från Holmsund till 
Dåva är ca 25 kilometer och avståndet från Holmsund till Kumla är ca 750 km. 
Beräkningarna är genomförda med ett verktyg för avståndsberäkning i Google maps. 

• Det finns inget angivet förslag på vilket slags material som ska användas till 
övertäckning av marken respektive återfyllning för de olika åtgärderna. Det har dock 
antagits ett medelavstånd på 30 kilometer för att hämta de nya fyllnadsmassorna.  

• Transportsträckorna antas vara samma för alla åtgärdsalternativ. Transporten på 
själva Norrbyskär är antaget ett medelavstånd på 1 km inom arbetsområdet för att 
hämta och lämna jordmassor vid pråmen. 
 

• Beräkningarna för transporterna är endast genomförd på den sträckan då de kör 
lastade och inte med en eventuell tom last på tillbakavägen.  

• Tomgångskörning under lastning och dumpning av jordmassorna är ej med i 
beräkningarna.  

4.1.3 Avgränsningar  
 

• Transport av personal fram och tillbaka under arbetstiden ingår ej i beräkningen. 

• Transport av maskinerna till platsen före arbetet och bort från platsen då arbetet är 
avslutat ingår ej i beräkningen. 

• Sådant som är gemensamt för alla åtgärdsalternativ är ej medräknat. Som exempelvis 
avverkning av skog samt anläggande av tillfälliga ramper som behövs för pråmen och 
liknande. 
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4.2 Inventeringsanalys  
 
Den totala volymen jordmassa som behandlas för varje åtgärdsalternativ finns presenterade i 
tabell 1 nedan och ligger till grund för beräkningarna. Alla volymer är uträknade från det 
arbetsmaterial som Tyréns (2013) använt sig av då de skrivit utvärderingsrapporten för 
Norrbyskär. 
 
Tabell 1. Den totala volymen jordmassa samt den eller de åtgärder som vidtas för varje alternativ. 

 Övertäckning med 
nya massor (m3) 

Urschaktning av 
förorenad jord 

(m3)  

Återfyllning med 
nya massor (m3) 

Åtgärdsalternativ G 33 600 - - 

Åtgärdsalternativ H - 21 200 21 200 

Åtgärdsalternativ I 28 700 3300 3300 

Åtgärdsalternativ J - 25 900 25 900 

 
Datat för alla fordon och maskiner i SimaPro är samma för beräkningarna av alla 
åtgärdsalternativ, benämningen på dessa processer finns presenterade i bilaga 1. Det som 
skiljer beräkningarna åt är endast antalet processer som krävs och volymen jordmassa för de 
olika åtgärdsalternativen. För transporterna utförs beräkningen i tonkilometer med en 
omräkningsfaktor på 1,7 ton per kubikmeter jordmassa.  

4.2.1 Åtgärdsalternativ G  
 
För detta åtgärdsalternativ ska en förenklad övertäckning ske för jord med halter som 
överskrider PSR (platsspecifika riktvärden). Detta innebär att 0,7 meter jord täcks på en yta 
av 48 000 m2. De processer, volymer och transportsträckor som ingår presenteras i tabell 2 
nedan.  
 
Tabell 2. Alla processer, volymer och transportsträckor som beräknats för åtgärdsalternativ G. 

Åtgärdsalternativ G 

Processer Volym jordmassa  Transportsträcka 
Lastning av nya massor på lastbilar 

33 600 m3 

- 
Transport av nya massor till 
Holmsund  30 km 

Avlastning från lastbilar till pråm  - 
Transport med pråm från 
Holmsund till Norrbyskär 30 km  

Avlastning från pråm till dumper - 
Transport med dumper inom 
arbetsområdet  1 km 

Övertäckning och utjämning av 
massorna med traktor - 
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4.2.2 Åtgärdsalternativ H  
 
För detta åtgärdsalternativ ska alla jordmassor med halter över 2 x PSR grävas ur och 
återfyllas med rena jordmassor. De processer, volymer och transportsträckor som ingår 
presenteras i tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3. Alla processer, volymer och transportsträckor som beräknats för åtgärdsalternativ H. 

Åtgärdsalternativ H 

Processer Volym jordmassa  Transportsträcka 
Urschaktning 
Urgrävning med grävmaskin 

21 200 m3 

- 
Lastning på dumper  - 
Transport med dumper inom 
arbetsområdet  1 km 

Lastning på pråm - 
Transport med pråm från 
Norrbyskär till Holmsund 30 km  

Avlastning från pråm till lastbilar - 
Transport med lastbil från 
Holmsund till Dåva 20 140 m3 25 km  

Transport med lastbil från 
Holmsund till Kumla  1060 m3 750 km  

Återfyllning 
Lastning av nya massor på lastbilar 

21 200 m3 

- 
Transport av nya massor till 
Holmsund  30 km  

Avlastning från lastbil till pråm - 
Transport med pråm från 
Holmsund till Norrbyskär 30 km  

Avlastning från pråm till dumper - 
Transport med dumper inom 
arbetsområdet 1 km  

Igenfyllning och utjämning av 
massorna med traktor  - 

 
 

4.2.3 Åtgärdsalternativ I  
För detta åtgärdsalternativ ska en utgrävning ske med halter över PSR för djup jord och 
återfyllning av rena jordmassor samt en förenklad övertäckning av områden över PSR för 
ytlig jord. De processer, volymer och transportsträckor som ingår presenteras i tabell 4 
nedan. 
 
Tabell 4. Alla processer, volymer och transportsträckor som beräknats för åtgärdsalternativ I. 

Åtgärdsalternativ I  
Processer Volym jordmassa  Transportsträcka 
Urschaktning  
Urgrävning med grävmaskin 

3300 m3 

- 
Lastning på dumper  - 
Transport med dumper inom 
arbetsområdet  1 km 

Lastning på pråm - 
Transport med pråm från 
Norrbyskär till Holmsund 30 km  

Avlastning från pråm till lastbilar  - 
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Transport med lastbil från 
Holmsund till Dåva 3135 m3 25 km  

Transport med Lastbil från 
Holmsund till Kumla  165 m3 750 km 

Återfyllning 
Lastning av nya massor på lastbilar 
för igenfyllningen samt övertäckning  3300 m3 + 28 700 m3 - 

Transport av nya massor till 
Holmsund  

32 000 m3 

 30 km  

Avlastning från lastbil till pråm  - 
Transport med pråm från Holmsund 
till Norrbyskär 30 km  

Avlastning från pråm till dumper  - 
Transport med dumper inom 
arbetsområdet  1 km 

Igenfyllning och utjämning av 
jordmassorna med traktor  - 

 

4.2.4 Åtgärdsalternativ J  
 
För detta åtgärdsalternativ ska en urgrävning ske för alla jordmassor med halter över PSR 
och återfyllning av rena jordmassor. De processer, volymer och transportsträckor som ingår 
presenteras i tabell 5 nedan.  
 
Tabell 5. Alla processer, volymer och transportsträckor som beräknats för åtgärdsalternativ J. 

Åtgärdsalternativ J 

Processer Volym jordmassa  Transportsträcka 
Urschaktning 
Urgrävning med grävmaskin 

25 900 m3 

- 
Lastning på dumper  - 
Transport med dumper inom 
arbetsområdet  1 km 

Lastning på pråm - 
Transport med pråm från 
Norrbyskär till Holmsund  30 km  

Avlastning från pråm till lastbil - 
Transport med lastbil från 
Holmsund till Dåva 24 600 m3 25 km  

Transport med lastbil från 
Holmsund till Kumla  1300 m3 - 

Återfyllning  
Lastning av nya massor på lastbilar 

25 900 m3 

- 
Transport av nya massor till 
Holmsund   30 km  

Avlastning från lastbil till pråm  - 
Transport med pråm från 
Holmsund till Norrbyskär  30 km  

Avlastning från pråm till dumper  - 
Transport med dumper inom 
arbetsområdet  1 km  

Igenfyllning och utjämning av 
jordmassorna med traktor  - 
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4.3 Miljöpåverkansbedömning  
 
Den huvudsakliga miljöpåverkanskategorin för resultaten är klimatpåverkan vid 
transportutsläpp. Kategoriindikatorerna som används för att ange hur stor påverkan 
alternativen har är utsläppet av antalet ton eller kilo koldioxidekvivalenter. För att illustrera 
utsläppssiffrorna i ett annat perspektiv kommer en jämförelse presenteras av hur många 
varv runt jorden som går att köra med en genomsnittlig personbil som tillverkades under 
2014, antaget på att jordens omkrets är 40.000km (Dyrelius och Parasnis, 2015).  
 
Den första funktionella enheten som studerats visar det totala utsläppet för alla 
åtgärdsalternativ uttryckt i ton koldioxidekvivalenter (se figur 3).   
 

 
Figur 3. Sammanställning av de totala utsläppen för alla åtgärdsalternativ indelat i de  
olika processer som ingår. 
 
Den andra funktionella enheten som studerats visar utsläppet från saneringsåtgärderna 
fördelat per kvadratmeter åtgärdad jordyta för varje åtgärdsaltetnativ (se figur 4).  
 

 
Figur 4. Sammanställning för utsläppen av koldioxidekvivalenter per kvadratmeter åtgärdad 
jordyta för de olika åtgärdsalternativen.  
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Den tredje funktionella enheten som studerats visar utsläppet av kilo koldioxidekvivalenter 
per kubikmeter förorenad jordmassa som schaktas ur och går till efterbehandling för varje 
åtgärdsalternativ (se figur 5). Det sker endast övertäckning för åtgärdsalternativ G och 
därmed har inga beräkningar kunnat göras för detta alternativ. 
 

 
Figur 5. Sammanställning för utsläppen av koldioxidekvivalenter per kubikmeter jordmassa 
som efterbehandlas.  

4.3.1 Åtgärdsalternativ G  
 
Detta åtgärdsalternativ som endast innehåller övertäckning av den förorenade jorden har det 
lägsta totala utsläppet av koldioxidekvivalenter och därmed den minsta klimatbelastningen, 
vilket till största del beror på att bortransportering av förorenade jordmassor inte ingår. Den 
största bidragande faktorn till de totala utsläppen är dock ändå lastbilstransporterna av de 
nya jordmassorna (se figur 6).  
 
Det totala utsläppet uppnår i cirka 310 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar cirka 60 
varv runt jordklotet med en personbil (Trafikverket, 2015). 
 

 
Figur 6. Sammanställning av de totala utsläppen av koldioxidekvivalenter från processerna 
i åtgärdsalternativ G. 
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4.3.2 Åtgärdsalternativ H  
 
Detta åtgärdsalternativ som omfattar utgrävning av områden med halter som är 2 x PSR har 
den näst högsta klimatbelastningen. Lastbilstransporterna står för mer än hälften av 
utsläppen varav en större del beror på den förorenade jordmassan som beräknas köras till 
efterbehandlingsanläggningen i Kumla (se figur 7).  
 
Det totala utsläppet uppnår i cirka 490 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar cirka 90 
varv runt jorden med en personbil (Trafikverket, 2015). 
 

 
Figur 7. Sammanställning av de totala utsläppen av koldioxidekvivalenter från processerna  
i åtgärdsalternativ H. 
 

4.3.3 Åtgärdsalternativ I  
 
Detta åtgärdsalternativ som omfattar en mindre utgrävning av jord med halter över PSR för 
djup jord samt övertäckning av områden med halter över PSR för ytlig jord har den näst 
minsta klimatbelastningen efter åtgärdsalternativ G. Även här så står lastbilstransporterna 
för majoriteten av utsläppen (se figur 8).  
 
Det totala utsläppet uppnår i cirka 325 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar cirka 60 
varv runt jorden med en personbil (Trafikverket, 2015). 



13 
 

 
Figur 8. Sammanställning av de totala utsläppen av koldioxidekvivalenter från processerna  
i åtgärdsalternativ I. 
 

4.3.4 Åtgärdsalternativ J  
 
Detta åtgärdsalternativ är mest omfattande där alla jordmassor med halter över PSR ska 
grävas ur och ersättas med nya massor och är också det åtgärdsalternativ som ger klart högst 
klimatbelastning där transporterna står för majoriteten av utsläppen. Enbart transporten till 
Kumla står för utsläpp av cirka 140 ton koldioxidekvivalenter (se figur 9). 
 
Det totala utsläppet uppnår i cirka 590 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar cirka 110 
varv runt jorden med en personbil (Trafikverket, 2015). 
 

 
Figur 9. Sammanställning av de totala utsläppen av koldioxidekvivalenter från processerna  
i åtgärdsalternativ J. 
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4.3.5 Tågtransport 
 
Lastbilarnas utsläpp har den största klimatbelastningen så här finns det stora förbättrings-
potentialer. Om man ersätter lastbilarna med tåg mellan Holmsund och Dåva samt med tåg 
mellan Holmsund och Kumla skulle det bli stora skillnader. I det här exemplet är det jämfört 
med siffrorna som gäller för Åtgärdsalternativ J, som är det åtgärdsalternativ med det 
största totala utsläppet av koldioxidekvivalenter.  
 
I figur 10 nedan visas utsläppen från transporten av de förorenade massorna som 
transporteras bort från Norrbyskär. Jämförelsen görs mellan lastbilstransport samt 
tågtransport som har europeisk- respektive svensk elmix för åtgärdsalternativ J. 
Lastbilstransporterna som har det högsta utsläppet står för cirka 230 ton CO2e och 
tågtransporten med svensk elmix som har det lägsta utsläppet står för cirka 65 ton CO2e.  
 

 
Figur 10. Jämförelse mellan lastbilstransport och tågtransporter med europeisk- respektive  
svensk elmix. 
 

4.4 Resultattolkning  

4.4.1 Funktionella enheter  
 
Den första funktionella enheten som presenterar det totala utsläppet för alla 
åtgärdsalternativ ger en bra översikt beroende på i vilken omfattning man vill utföra 
saneringsarbetet. De är dock inte helt jämförbara mellan varandra eftersom att man 
uppfyller inte samma åtgärdsmål på platsen i slutändan. Men det kan vara bra att ha i åtanke 
om man överväger olika alternativ.  
 
Den andra funktionella enheten som presenterar utsläppet per kvadratmeter åtgärdad 
jordyta är jämförbar för alla åtgärdsalternativ, då syftet med saneringsåtgärderna är att 
uppfylla åtgärdsmålen från ett hälsoperspektiv i första hand och alla åtgärdsalternativ 
uppfyller detta mål. Det bästa alternativet med lägst utsläpp ur detta perspektiv är alltså 
åtgärdsalternativ G (se figur 4). Då inga föroreningar avlägsnas från platsen i detta alternativ 
så är det osäkert om hälsoperspektivet uppfylls på en längre sikt för kommande 
generationer, eftersom att det kan ske omblandningar av jorden vilket kan göra att 
föroreningarna kommer upp igen. På det sättet är åtgärdsalternativ G ett sämre alternativ än 
om man väljer något som också innehåller en utgrävning. 
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Den tredje funktionella enheten presenterar utsläppet per kubikmeter jordmassa som 
efterbehandlas för varje alternativ. Denna funktionella enhet är också jämförbar då syftet 
med saneringsåtgärderna är att minska eller helt stoppa spridningen av föroreningarna i 
första hand. De bästa alternativen som medför lägst utsläpp i det här fallet är de två som 
samtidigt medför de största totala utsläppen. Detta eftersom att åtgärdsalternativ G inte 
innehåller någon utgrävning och åtgärdsalternativ I endast innehåller en mindre utgrävning 
och avlägsnar inte alla markföroreningar vilket kan leda till nya problem på längre sikt.  
 
4.4.2 Val av metod  
 
Livscykelanalysen är genomförd med en screeningmetod vilket innebär att de värden som 
presenterats för varje åtgärdsalternativ inte är helt representativa för hur resultatet blivit i 
praktiken. Det är endast en jämförelse mellan åtgärdsalternativen under samma 
förutsättningar vid transportalternativ och valet av arbetsmaskiner.  
 
Om det hade funnits tid och utrymme hade det varit intressant att jämföra resultaten i denna 
rapport med resultatet man hade fått från ett liknande programverktyg på Svenska 
Geotekniska Föreningens hemsida. Programmet är utvecklat tillsammans med flertalet 
finansiärer med kunskap inom området och det går att beräkna Carbon Footprint från 
efterbehandling av mark och övriga markarbeten (Sveriges Geotekniska Förening, 2014). Det 
är ett liknande fast mer förenklat verktyg.  

4.4.3 Processer i SimaPro 
 
Benämningen på de processer som använts finns presenterade i bilaga 1. Utsläppsvärdena är 
inte exakt motsvarande för de maskiner som kommer att användas i det aktuella fallet. Datat 
som finns i programmet är standardvärden som bland annat tagits fram utifrån årsmodeller 
på fordonet, lastvikter samt om det är europeiska värden eller ett snitt från hela världen. De 
processer som valts i beräkningarna presenteras nedan: 
 
För den stora lastbilen är antaget den process som motsvarar en lastbil som väger över 32 
ton och har miljöklassificeringen EURO 5 vilket motsvarar lastbilar med årsmodell 2008 och 
framåt (Velders, Geilenkirchen och de Lange, 2011).  
 
Den mindre lastbilen/dumpern är antaget den process som motsvarar en lastbil som väger 
mellan 7.5 – 16 ton eftersom att det är en lastbil utan släp som enkelt ska kunna dumpa 
jordmassor. Även denna lastbil är antaget att ha miljöklassificeringen EURO 5.  
 
Traktorn som används i beräkningarna finns det endast ett alternativ av och den har 
benämningen ”skid-steer loader”. För denna process finns endast utsläppsvärden för 
momentet utgrävning och det är samma process som har använts för samtliga oavsett om 
det sker en lastning, utjämning av marken eller en utgrävning. Detta kan också bidra till ett 
annorlunda resultat än de faktiska sifforna men det har varit samma antaganden för alla 
åtgärdsalternativ så det är inget som påverkar resultatet i denna rapport.  
 
Pråmen som används i beräkningarna har en lastkapacitet på 1400 ton. Pråmen som 
presenterades i utvärderingsrapporten för Norrbyskär (Tyréns, 2013) var tänkt att användas 
till åtgärdsarbetet och den hade en lastkapacitet på cirka 4000 ton per vända. Här kan 
resultatet skilja något men eftersom man beräknar utsläppet i tonkilometer är det svårt att 
veta. Det är dock samma förutsättningar för alla åtgärdsalternativ så det är ingenting som 
påverkar resultatet i denna rapport.  
 
För beräkningarna av tågtransporten har dels den vanliga processen används som har data 
med en europeisk elmix samt en omarbetad version som är anpassad till Svenska 
förhållandet och bara använder sig utav en svensk elmix i beräkningarna. 
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4.4.4 Allokeringar 
 
I livscykelanalysen är det inte medräknat själva behandlingen av de bortransporterade 
jordmassorna som ingår för tre av de fyra åtgärdsalternativen eftersom att man inte säkert 
vet vilka åtgärder som kommer att krävas. För att behandla dioxinförorenad jord deponeras 
ofta jorden på en särskilt avsedd plats för att minska spridningar. En deponi är ingen hållbar 
lösning utan det kan krävas en del övervakning och underhåll (Weber et al., 2008). Till detta 
hade det även krävts en del maskinarbete för eventuell frakt till deponin, urschaktning av 
jordmassor samt eventuellt underhåll av deponin i framtiden.  
 
Det går även att förbränna den dioxinförorenade jorden vid en hög temperatur för att sanera 
föroreningarna (Strandberg et al., 2011). Om den förorenade jorden förbränns sker det 
ytterligare en allokering vilket innebär att flera gynsamma saker sker samtidigt. 
Förbränningen av jorden resulterar i att värme uppstår som kan användas till uppvärmning 
av exempelvis lokaler eller dylikt. Det är därför svårt att avgöra hur man ska fördela utsläpp 
mellan de olika processerna.  

4.4.5 Markmiljö  
 
När åtgärderna är genomförda kommer det slutliga resultaten inte vara likadant för de olika 
alternativen när man ser på det ur markmiljösynpunkt. Ersätts de förorenade jordmassorna 
med en ny fyllningsmassa kan det medföra att jordens egenskaper blir försämrade av 
åtgärden och därför har det alltså skett en försämring gentemot före åtgärderna (Ribbenhed 
et al,. 2002). Exempelvis om sten ersätter jord. Slutanvädningen av marken som ska 
åtgärdas är en viktig aspekt när man väljer åtgärdsmetod.  
 

5 Diskussion  
  
Det finns goda förbättringspotentialer för resultatet om man kan byta färdsätt på en del av 
transportsträckorna. Genom att byta ut transporterna från lastbil till tåg kan man minska 
miljöbelastningen avsevärt. I exemplet som presenteras i figur 10 är det dock beräknat på att 
alla transportsträckor från Holmsund till Dåva och från Holmsund till Kumla ersätts med 
tåg. Detta kan dock vara svårt att genomföra men en större del av sträckan borde vara fullt 
möjlig att ersätta med tågtransport, åtminstonde för transporterna mellan Holmsund och 
Kumla. Det lär dock krävas extra traktorarbete för att sköta omlastningar av jordmassorna 
men i det stora hela så är tågtransporten ett mer hållbart alternativ.  
 
Den genomgående trenden man kan se för åtgärdsalternativen är att ju mer omfattande 
åtgärdsinsats som genomförs mot markföroreningarna lokalt innebär det en större 
miljöpåverkan i ett globalt perspektiv i och med det stora utsläppet av växthusgaser.   
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Bilaga 1. Processer som använts i SimaPro  
 
Excavation, hydraulic digger {RER}| processing | Alloc Def, U (Grävmaskin)  
 
Excavation, skid-steer loader {RER}| processing | Alloc Def, U (Traktor)  
 
Transport, freight, lorry 7.5-16 metric ton, EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 7.5-16 
metric ton, EURO5 | Alloc Def, U (Mindre lastbil/dumper)  
 
Transport, freight, inland waterways, barge tanker {RER}| processing | Alloc Def, U (Pråm) 
 
Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 {RER}| transport, freight, lorry >32 metric 
ton, EURO5 | Alloc Def, U (Större lastbil)  
 
Transport, freight train {Europe without Switzerland}| electricity | Alloc Def, U (Tåg med 
Europeisk elmix)  
 
Transport, freight train {SWE}| electricity | Alloc Def, U (Tåg med Svensk elmix, egen 
process) 
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