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FÖRORD 

 
Uppmärksamheten mot förorenade områden och intresset för att åtgärda dessa har stadigt ökat 
under 1990-talet såväl i Sverige som i övriga världen. I flera länder har bristen på byggbar mark 
accentuerat behovet av att kunna återta de infrastrukturella värden som oftast finns inbyggt i gamla 
industriområden. Det kan exempelvis vara dyrbara investeringar i form av vatten- och 
avloppsledningsnät, vägar, elnät, hamnar och närhet till centrala servicefunktioner i samhället. I 
andra fall kan de förorenade områdena utgöra en blockering av områdets nyttjande för annat 
ändamål eller vara förfulande i omgivningen, exempelvis i strandnära lägen. 
 
På många av dessa områden förekommer dock hälso- och miljöfarliga ämnen som utgör en 
uppenbar fara för omgivningen. Under 1990-talet påbörjades därför i Sverige ett omfattande 
inventerings- och undersökningsarbete av misstänkta förorenade områden, vilka skall resultera i 
underlag för beslut om klassning och eventuella saneringsåtgärder.  
 
För att stödja genomförandet av detta arbete har regeringen anslagit särskilda medel, som nu 
beslutats stegvis skall öka från 40 miljoner kronor år 1999 till 550 miljoner kronor år 2004. Behov 
har också uppstått att utveckla inventerings-, undersöknings- och åtgärdsteknik. Flera publikationer 
och handböcker för detta arbete har tagit fram av Naturvårdsverket, vilken är den centrala 
myndighet som tilldelats ansvaret för nationell samordning av arbetet och administration av de 
statliga anslagen.  
 
I Västernorrlands län har den industriella utvecklingen under 1900-talet varit orsak till att ett flertal 
områden blivit förorenade. Flera av dessa har uppstått i en verksamhet som vid den tiden var 
accepterad i samhället och där verksamheten upphörde före miljöskyddslagens tillkomst 1969. 
Ansvaret för att genomföra undersökningar och åtgärder har därför i flera fall kommit att belasta de 
regionala/lokala miljömyndigheterna och finansierats genom tilldelning av statliga bidrag. Avsikten 
med undersökningsarbetet är att så långt möjligt ta fram ett sådant underlag att beslut kan tas om 
fortsatta åtgärder och slutlig sanering av objekten. 
 
Målet är att återta de värden som finns inbyggda i äldre industriområden och samtidigt vinna en 
renare miljö.  
 
Denna rapport sammanställer resultaten från undersökningar i Västernorrlands län mellan 1992-
1998. De flesta av undersökningarna har möjliggjorts genom särskild tilldelning av medel från 
Naturvårdsverket.  
 

Rapporten har skrivits av Sven-Åke Heinemo vid                     
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1    Inledning 
 
Denna rapport innehåller en sammanställning av resultat och erfarenheter från projekt gällande 
undersökningar av förorenade områden i Västernorrlands län. Rapporten tar upp de projekt som 
utförts mellan åren 1992 till 1998, där statliga bidrag från Naturvårdsverket har tilldelats. I några 
fall har resultat från enskilt finansierade projekt medtagits i rapporten där det föreligger ett 
samband med de statligt finansierade. 
 
Genom tillsynsarbete och sammanställningar i regionala miljöanalyser, kompletterat med 
information ur den landsomfattande ”Branschkartläggningen”, har länsstyrelsen med stöd av 
kommunerna kunnat identifiera vilka större objekt som var av intresse för inventering och 
undersökning av misstänkta förorenade områden.  
 
Arbetet som redovisas i denna rapport har i huvudsak inneburit studier vid tre typer av industriell 
verksamhet: Sulfitmassafabriker, Träsliperier och Kreosotimpregneringsverk. En fabrik för 
tillverkning av tjära ur stubbar har också kommit att ingå.  
 
Resultaten från undersökningarna har jämförts med bedömningsgrunderna för förorenade områden, 
Naturvårdsverkets rapport 4918. 
 
Följande personer har deltagit i länsstyrelsens arbete inom projekten:  
Bengt Boström, Sven-Åke Heinemo, Isabell Kudyna, Christer Lundgren, Ann-Christin Skoglund, 
Ursula Söderberg och elever vid Kiörningsskolan i Härnösand (Dan Bergman, Henrik Bergman, 
Fredrik Bystedt, Mikael Bystedt och Markus Kokki) under ledning av deras lärare Sverker 
Lindwall.  
 
Samarbete med berörda kommuner i dessa projekt har skett och berört följande personer: Rolf 
Forsmark, Åke Henriksson, Erik Isaksson, Greger Örjestål (Sundsvalls kommun); Christer Persson 
(Timrå kommun); Ingela Öhrling (Härnösands kommun), Lars Wikström (Härnösands hamn); 
Bernt Jonsson, Jan Lindgren, Siv Nyberg, Rolf Wickström (Kramfors kommun); Peter Öberg 
(Sollefteå kommun); Anders Lindström (Örnsköldsviks kommun).  
 
Från berörda företag har följande personer bidragit med uppgifter eller annat stöd i utredningarna: 
Arvid Bondesson, Morgan Blixt, Christer Fält, Roine Morin, Mikael Schmidt (SCA Sundsvall); 
Curt Brage (Utansjö Bruk); Jarl Moritz (Graningeverken); Anders Berglund (Domsjö fabriker). 
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2    Undersökningar i områden med förekomst av kisaska 
 
När massafabrikerna i länet byggdes upp var sulfitmetoden den vanligaste använda processen för 
massaframställning. Totalt i länet har det funnits 11 sådana fabriker, dessa var Essvik, Nyhamn, 
Svartvik, Ortviken, Fagervik, Söråker, Utansjö, Svanö, Kramfors, Köpmanholmen och Domsjö. 
Sulfitvätskan för massakokningen tillverkades mestadels ur en gångartsmalm kallad 
arseniksvavelkis (ofta från Rönnskärsområdet). Rent svavel användes också, men den var som 
regel dyrare och svår att få tag på under krigen. Ur arseniksvavelkisen fick man svavel genom 
upphettning i rostningsugnar (roterande, etage eller virvelbädd). Den avångade svaveldioxiden 
avkyldes och leddes genom torn fyllda med kalksten som vattensprinklades varvid sulfitlösningen 
erhölls.  
 
Vid några fabriker i länet användes arseniksvavelkisen till att framställa svavelsyra eller flytande 
svaveldioxid. Det skedde vid den kemisk-tekniska fabriken i Ljungaverk och under en kort period 
vid Essvik. Ett särskilt upplag för mellanlagring av kisaska har funnits i Härnösands djuphamn. 
Aska från flera fabriker i länet transporterades dit för att rationalisera omhändertagandet, en lösning 
som Boliden AB erbjöd sina kunder.  
 

 
Figur 1. Industriområden i Västernorrlands län där kisaska har hanterats. 
 
Det som återstod efter rostningen av arseniksvavelkisen var en aska som i huvudsak bestod av 
järnoxid, men som även innehöll de metaller som karakteriserar en gångartsmalm med höga halter 
av arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar och zink. Kisaskan exporterades till en början till utlandet 
för att ingå som råvara vid järnframställning eftersom järnhalten var hög (60-80%). 
Avsättningsmöjligheterna avtog dock efter 1950-talet och det blev allt svårare att lösa frågan om 
omhändertagandet av askan. Deponering som slutlig lösning kom därför till viss del också att ske i 
länet. Det gäller framför allt vid fabrikerna i Ljungaverk, Essvik, Nyhamn, Fagervik och Söråker. 

1 Domsjö
2 Köpmanholmen
3 Kramfors
4 Svanö
5 Utansjö
6 Söråker
7 Fagervik
8 Ortviken
9 Svartvik

10 Nyhamn
11 Essvik
12 Ljungaverk
13 Härnösands hamn
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Fram till slutet av 1980-talet ansågs tungmetallerna i kisaskan vara hårt bundna i metalloxider och 
miljörisken bedömdes därför som liten. Detta visade sig senare vara en felaktig bedömning, 
undersökningar i Sundsvallsbukten 1990 påvisade spridning av bly i fastsittande alger i havet. 
Denna upptäckt startade ett omfattande arbete med att undersöka mark vid alla i länet 
förekommande sulfitmassafabriker för att identifiera och söka finna åtgärder mot förorenade 
industriområden. Under arbetets gång har upptag i vegetation och i fisk också kunnat verifieras. 

 
Figur 2. 
Förekomsten av bly 
(överhalter > 20 
mg/kg TS ) uppmätt 
i fastsittande alger 
(Grönslick, 
Cladophora 
glomerata) i 
Sundsvallsbukten 
1990 och utmed 
länskusten 1992. 
Ett skalstreck 
motsvarar 10 mg 
Pb/kg TS. 
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2.1 Sundsvalls kommun 
 
Svartviksfjärden 
I Svartviksfjärden, som ligger vid Ljungans utlopp till havet i Sundsvalls kommun, fanns i slutet av 
1800-talet ett skeppsvarv och sex ångsågverk. Det var sågverken vid Essvik, Klampenborg, 
Nyhamn, Svartvik norra och södra samt Stockvik. Vid Essvik, Nyhamn och Svartvik kom 
sulfitmassafabriker att byggas upp genom tillgången på byggbar mark, hamn, elförsörjning, råvara, 
arbetskraft, bostäder och sötvatten för tillverkningsprocessen.  
 
Dessa tre fabriker lades ned vid strukturomvandlingen av massaindustrin under slutet av 1960-talet 
och 1970-talet och har alla efterlämnat problem med förorenad mark. Det rör sig framförallt om en 
omfattande förekomst av tungmetallhaltig kisaska.  
 

Figur 3. Fastighetskarta från 1964 som visar 
fabrikslokalernas placering vid de tre fabrikerna 
Svartvik, Essvik och Nyhamn. (© Lantmäteriverket) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1   Essvik och Nyhamn 
Essviks och Nyhamns sulfitmassafabriker var lokaliserade i omedelbar närhet till varandra på östra 
sidan av Ljungans mynningsområde vilket också inneburit att kontaminerande verksamheter 
spridits inom gemensamma ytor. Undersökningar i området gällande förorenad mark har därför 
utförts gemensamt för båda fabrikerna.  
 
Kort historik Essvik 
Sundsvalls Cellulosa AB uppförde år 1900 Sundsvallsområdets första sulfitmassafabrik vid Essvik. 
Bolaget förvärvades av SCA 1929, vilket var det bolag som drev sulfitmassafabriken fram till 
nedläggningen 1967. Produktionen var efter starten snart uppe i 10.000–15.000 årston och kom 
strax före nedläggningen som mest att uppgå till ca 60.000 årston. Blekning infördes 1929 med ett 
klorkalkssteg som senare kom att utökas till tvåstegsblekning år 1934. En bleksekvens med 
flytande klor, alkalibehandling samt två slutsteg med hypokloritblekning infördes 1936/37. Från 
början skedde syratillverkningen i trätorn med svavel som råvara. Rostningsugn för 
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arseniksvavelkis byggdes 1915. Trätornen revs 1917 och ersattes först med ett Hansons 
kammarsystem och därefter år 1937 med syratorn av betong.  
 

 
Figur 4. Essviks sulfitmassafabrik 1939. Syratornet syns i vänstra delen av bilden och 
utlastningsbanan för kisaska syns ovanför lastbåten. Bild från (2). 
 
Produktionen av sulfitmassa vid Essviksfabriken upphörde 1967. Efter ombyggnad av befintlig 
anläggning för kisrostning i fabrikslokalerna fortsatte SCA verksamheten därefter med 
framställning av flytande svaveldioxid. Det skedde genom ett samarbetsavtal från 1967-12-01 med 
Boliden AB. SCA ägde lokaler och utrustning för kisrostningen samt ansvarade mot ersättning för 
den direkta tillverkningen. Boliden AB stod för leverans av svavelkis och försäljning av produkt. I 
tilläggsavtal 1974-12-17 avtalades mellan parterna att om myndighetsbeslut föranledde ökade 
anläggningskostnader för SCA, exempelvis gällande förbättring av yttre miljö, kunde SCA upphöra 
med driften vid fabriken och frånträda samarbetsavtalet om inte Boliden AB ersatte SCA för de 
kostnader som myndighetsbeslutet orsakade.  
 
Från tillverkningen uppkommen kisaska var Bolidens egendom. Det föll på SCA:s ansvar att mot 
ersättning ta hand om osäljbar kisaska. Tillverkningen av flytande svaveldioxid, med kisrostning 
som bas, fortsatte till 1976 då även den verksamheten upphörde. Kisaskan som var säljbar samlades 
från 1967 i en plåtinklädd ficka för transport till ett uppsamlingsupplag i Härnösand. Innan dess har 
askan troligen transporterats till kajen vid Svartvik Norra för utlastning via fartyg. 
 
På Essviks fabriksområde låg det vid fabriksnedläggningen kvar ett upplag av kisaska om ca 3.500 
kubikmeter som var osäljbart enligt Boliden Kemi AB (bildat 1977 som dotterbolag till Boliden 
AB). Detta bolag inkom med en ansökan 1979-02-20 till länsstyrelsen om att få deponera kisaskan 
i de gamla sedimenteringsbassängerna som tidigare var kopplade till Essviksfabriken. Efter 
kompletteringar i ärendet gav länsstyrelsen 1981-09-08 dispens enligt miljöskyddslagen för 
deponeringen med särskilda villkor. Ett av villkoren var att deponin skulle utföras med täckning 
och kompaktering av täta jordmassor ovanpå kisaskan, för att minska genomströmning av vatten 
och utlakning av metaller. För att ge förutsättning för ytlig avrinning av vatten från deponin och 
minska genomströmningen skulle överytans lutning göras omkring 5:100. Deponin har idag 
havererat så att kisaska ligger i dagen och tätningen genombrutits. Det har troligen skett genom 
tjällyftning av kisaskan genom överliggande tätskikt. Kisaska har en partikelstorlek som ligger 
inom tjälfarlighetsområdet för motsvarande jordart. Tjällyftningseffekten har verifierats inom 
området 1996. 
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Essviks fabriksområde (Rävsund 1:49) överläts 1973-11-08 från SCA till dåvarande Njurunda 
kommun (sedermera Sundsvalls kommun). För att möjliggöra driften vid fabriken under 
övergångstiden fram till nedläggningen, upprättades ett avtal om nyttjandet av markområdet och 
fabrikslokaler mellan fastighetsägaren Njurunda kommun och SCA. Essviksfabriken revs 1980 och 
rivningsmassor ligger delvis kvar i en deponi inom området. Marken där 
sedimenteringsbassängerna låg ägdes av SCA (Skottsund 9:30) men såldes senare till Nordtank 
AB. 
 
Kort historik Nyhamn 
Sulfitmassafabriken i Nyhamn uppfördes av Nyhamns Cellulosa AB 1907 och dimensionerades för 
en produktion av 10.000 årston ”lättblekande” sulfitmassa. Nyhamns Cellulosa AB uppköptes 1929 
av SCA, som bedrev olika verksamheter vid fabriken tills att den slutligen stängdes 1984. 
Produktionen av sulfitmassa kom som mest att nå 26.000 årston år 1937. Det sågverk, som 
ursprungligen fanns på industriområdet, drevs vidare fram till 1917 då det revs och en 
sulfitspritfabrik byggdes i området 1919. Råvaran för framställning av sulfitkokarvätskan var från 
början elementärt svavel. Mellan 1913 fram till 1919 nyttjades en avfallsprodukt från rening av 
stadsgas som råvara och först 1919 byggdes den första kisrostningsugnen som ersattes med en ny 
ugn 1933. Syratornen var från början av trä och ersattes därefter med ett betongtorn som revs 1961.  
 
Nyhamnsfabriken drevs mellan 1908 till 1943 som sulfitmassafabrik, och därefter från 1948 till 
1984 som kemisk teknisk fabrik med tillverkning av bl.a. CMC (Cellufix, carboxymetylcellulosa), 
cellulosasvamp, monoklorättikssyra, fenoxisyror, EDTA, Pyromax (järnsalt av talloljefettsyror löst 
i fotogen). I processen hanterades också kolsvavla (CS2) och orto-kresol. 
 
Fastigheten vid Nyhamns fabrik (Skottsund 9:30) såldes 1985 av SCA till Nordtank AB.  De flesta 
fabriksbyggnaderna inom området står kvar och inhyser numera flera småföretagare. 
 

 
Figur 5. Nyhamnsfabriken 1936. Syratornet i betong syns närmast vedupplaget. På området för 
vedupplaget finns idag ett industriavfallsupplag förorenat med kisaska. Byggnaden längst ned till 
vänster i bild fungerade som kismagasin. Den är delvis riven idag och innehåller rester av kis och 
kisaska. Bild från (2).  
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Fabriksområdet är förorenat med mindre mängder kisaska på fabriksplanen och vid 
kisaskamagasinet. I södra delen av fastigheten ligger en deponi med kisaska i de gamla 
sedimenteringsbassängerna som ursprungligen var anslutna till Essviksfabrikens avlopp. 
Fastigheten norr om fabriksområdet, där rester av ett industriavfallsupplag förorenat med kisaska 
finns kvar, har beteckningen Skottsund 9:15 och ägs av Sundsvalls kommun genom överlåtelse 
1988-09-12 från SCA. Spill och misslyckade satser från kemisk tekniska produktionen lades ut på 
området norr om fabriken, till dess en förbränningsugn för destruktion installerats i fabrikens 
turbinhus. 
 
Undersökningarna 1992  
Sundsvalls kommun startade, delvis med bidrag från Naturvårdsverket, med att 1992 undersöka 
föroreningar i mark i området. Projektet var en direkt följd av resultaten från det arbete som 
utfördes inom Miljödelegationen för Sundsvall-Timrå, där inventeringar av strandnära 
industriområden samt sediment- och alganalyser i Sundsvallsbukten avslöjade flera riskområden 
och spridning av tungmetaller.  
 
Marken i området utgörs av älvsediment som i den södra delen av området domineras av sandiga 
avlagringar, medan det i områdets norra del förekommer mer siltiga/leriga avlagringar. 
Avlagringarnas mäktighet är minst 10-12 meter djupa. Ovanpå dessa avlagringar är stora mängder 
fyllnadsmassor påförda som innehåller byggavfall, industriavfall, bark, träfibrer, kisaska och 
diverse jordmassor med ställvis förekomst av sprängsten. Grundvattnet i områdets södra del ligger i 
samma nivå som vattnet i Ljungans mynningsområde, medan det står en aning högre i de norra 
delarna som har tätare jordarter.  Det konstaterades i undersökningarna 1992 att spridningsvägen 
mot Ljungan är klarlagd och att avståndet till recipienten är kort. 
 

  
Figur 6. Borrpunkter och grundvattenrör vid undersökningarna 1992 i området Essvik/Nyhamn. 
(© Lantmäteriverket) 
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Undersökningarna 1992 omfattade området från Nyhamn ned till i höjd med Sandslån, och utfördes 
av Geoprojektering AB och Luleå tekniska högskola. Jordprover uttogs med Augerskruv, vid 
djupare prover användes kannborr. Grundvattenrör sattes med hjälp av Augerskruv och rören var 
av typen PEH. Analys av metaller utfördes med ICP-teknik av SGAB i Luleå, Terratema AB 
provade XRF-teknik för kalibrering av metallbestämning in situ, Svelab Luleå analyserade COD 
och BOD och Luleå tekniska högskola mätte redoxpotential, pH och konduktivitet i grundvatten 
samt beskrev jordprovernas karakteristik.  
 
Dessutom utfördes markluftprovtagning och analys med IR-gasanalysator. Resultaten från 
undersökningarna 1992 visade att området var kraftigt förorenat med kisaska. Höga halter av 
tungmetaller uppmättes i grundvattnet. Fördelningen av kisaska i djupled och klassningen av 
föroreningsgraden i mark och grundvatten enligt Naturvårdsverkets rapport 4918 framgår av tabell 
1 och tabell 2. 
  
Tabell 1. Uppmätta metallhalter i mark från Essvik/Nyhamn 1992 samt tillstånd enligt NV 4918.    

                                                               

  
                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
Provpunkt/Skiktdjup (cm) (mg/kg TS)
301 / 150 <3 9 15 33 16 48 76
301 / 400 <3 3 7 13 5 21 24
301 / 1200 <3 10 41 29 28 24 84
302 / 100 <3 20 70 51 54 19 146
302 / 150 <3 7 36 30 22 42 50
302 / 200 <3 9 38 26 23 <10 64
303 / 150 <3 9 66 76 32 528 158
303 / 400 <3 11 53 37 34 23 97
304 / 50 85 20 22 76 49 90 154
304 / 250 <3 8 17 32 15 27 155
305 / 50 11 7 23 47 18 184 150
305 / 500 <3 3 13 14 7 18 26
306a / 50 101 61 20 300 37 192 864
306 / 70 212 93 13 769 13 682 1420
307 / 80 380 81 10 365 12 499 966
307 / 180 1320 63 18 827 24 1740 1100
307 / 350 167 161 34 909 88 684 3600
307 / 1220 <3 19 40 49 35 43 219
308 / 50 <3 6 26 17 16 <10 36
309 / 80 <3 7 25 43 20 50 112
309 / 350 <3 7 22 16 15 58 79
310 / 150 <3 6 20 17 15 <10 45
310 / 150 <3 7 30 16 16 11 57
311 / 100 34 16 26 551 30 387 1120
311 / 550 <3 8 30 29 20 15 96
311 / 950 <3 10 32 74 19 46 214
311 / 1000 <3 4 25 16 14 <10 41
312 / 100 11 9 15 362 16 488 429
312 / 650 <3 12 48 32 35 13 89
312 / 650 <3 12 45 29 33 14 87
313 / 200 <3 5 44 45 19 814 49
314 / 80 16 12 27 210 25 588 320
314 / 170 <3 33 165 72 147 74 162
314 / 450 <3 11 34 23 26 13 58
315 / 70 <3 11 29 40 33 14 96
316 / 50 <3 6 26 27 15 22 104
316 / 70 12 12 28 312 29 223 401
316 / 370 <3 5 20 17 12 14 36
317a / 50 <3 10 31 31 22 12 75
317 / 50-70 9 6 20 114 19 315 129
317 / 350 <3 4 19 13 10 14 27
318 / 150 <3 5 21 23 12 81 143
318 / 350 <3 3 15 7 8 <10 20
318 / 1350 <3 6 23 11 15 <10 37
319 / 70-120 <3 8 32 67 18 34 105
319 / 300 <3 3 14 7 8 <10 20

000 = Mindre allvarligt 000 = Måttligt allvarligt

000 = Allvarligt 000 = Mycket allvarligt
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Tabell 2. Uppmätta metallhalter i grundvatten från  
Essvik/Nyhamn 1992 och bedömning enligt NV 4918.  

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Detektionsgränsen för bly var vid 1992 års grundvattenanalys relativt hög (50 µg/l). Det har 
medfört att alla värden under detektionsgränsen, enligt NV 4918, bedöms indikera ”Stor påverkan 
från punktkälla”. Det är dock inte troligt att alla rören var påverkade i sådan omfattning. Det skall 
framhållas att grundvattenproverna från 1992 uttogs utan filtrering, vilket var den teknik som 
rekommenderades vid tiden för undersökningen. Partiklar som grumlar provet förekom rikligt i 
flera grundvattenrör, varför metallhalterna blev mycket höga vid konserveringen med syra. Vid 
efterföljande undersökningar 1995 användes membranfilter med pordiametern 0,45 µm som 
resulterade i betydligt lägre partikelhalt i proverna och därmed lägre metallhalter vid analys av 
grundvattnet. När grundvattenprover skall analyseras på metaller anvisas numera 
membranfiltrering före konservering med suprapur saltpetersyra enligt Naturvårdsverkets 
”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Grundvatten” Rapport 4915, bilaga 1. I anvisningarna för 
förorenad mark (Rapport 4918) anges att grundvattenprover normalt inte skall provberedas. Om 
partiklar förekommer skall provet dekanteras så att provet vid metallanalys är partikelfritt.  
 
Vissa grundvattenprover från 1992 indikerade också påverkan från organiska ämnen i marken som 
resulterade i lågt pH och höga halter av COD. På grund av lågt pH förekom särskilt höga 
metallhalter i grundvattnet vid rören 304 och 310. Vid grävningar 1996 under Nyhamnsfabriken 
iakttogs också att grundvattnet var helt svartfärgat.  
 
Undersökningarna 1995/96 
Länsstyrelsen erhöll under 1996 bidrag från Naturvårdsverket för att i samarbete med kommunen 
fortsätta undersökningarna i området Essvik/Nyhamn. Avsikten var att fastställa vad som var 
orsaken till de höga blyhalterna i fastsittande alger (grönslick) som detekterats 1990 i 
vattenområdet kring Essvikshalvön. Sedimentens och grundvattnets roll för spridning av metaller 
till recipienten skulle också undersökas.  
 
Provtagningarna påbörjades av länsstyrelsen redan under oktober 1995 med uttag av grundvatten, 
ytmarkprover med samtidig kartering av den ytliga utbredningen av kisaska genom spadgrävning 
samt provtagning av ytliga sediment. Tyvärr var flera av de ursprungliga grundvattenrören knäckta, 
igensatta, torra eller bortgrävda, varför provtagningen blev av begränsad omfattning. 
Länspumpning skedde tre dagar innan uttag av grundvattenprover. Proverna sögs upp med 
syrasköljd polyetenslang och vacuumflaska av glas. Filtrering i fält utfördes med 0,45 µm 

Al As Cd Cu Pb Zn
Provpunkt (µg/l)
301 70 35 <5 10 <50 118
303 60 72 <5 5 <50 397
304 162000 30 14 3840 309 7770
305 224 50 <5 5 <50 41
306 178 30 <5 37 <50 3980
307 144 44 <5 289 93 1250
309 598 72 <5 2 <50 113
310 5870 30 <5 3350 399 4490
311 338 37 <5 93 53 4630
312 60 75 <5 24 58 112
313 132 47 <5 220 <50 710
314 241 30 <5 42 58 316
315 213 30 <5 93 <50 619
316 60 32 <5 350 <50 2350
317 60 30 <5 150 52 1190
318 60 30 <5 5 53 221
319 121 30 <5 58 51 105
320 313 52 <5 360 <50 1860

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla
000 = Mycket stor påverkan av punktkälla
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membranfilter före konservering med suprapur saltpetersyra. Analys utfördes av SGAB i Luleå 
med ICP-MS teknik. 
  
Tabell 3. Uppmätta metallhalter i grundvatten från  
Essvik/Nyhamn 1995 och bedömning enligt NV 4918.  

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Metallhalterna i grundvattnet var 1995 jämförelsevis låga. Slutsatsen blev att metalltransporten i 
grundvattnet inte var avgörande för påverkansgraden på recipienten. Det antogs som troligt att 
förekomst av föroreningar i sedimenten i vattenområdet var orsaken till de förhöjda metallvärdena 
som detekterats i algerna.  
 
I avsikt att avgöra om kisaska på öppna ytor kunde utgöra en hälsorisk, togs ytliga markprover (0-5 
cm) inom förorenade områden med större areal. Prover togs på ytor vid mellanlager och deponi för 
kisaska vid Essviksfabriken (306-S180/SE135, 307-E90), vägyta (309-SE130) samt 
kisaskamagasinet vid Nyhamnsfabriken (311-SE140) och industritippen norr därom (315-NV305). 
Analys av proverna utfördes av SGAB i Luleå med ICP-teknik.  
 
Resultaten från ytkarteringen av kisaska sändes av Sundsvalls kommun i januari 1996 till Institutet 
för MiljöMedicin vid Karolinska Institutet för bedömning av föroreningarnas hälsorisk. Institutets 
svar var att arsenikhalterna var så höga att det var motiverat att instängsla områdena i avvaktan på 
den slutliga saneringen. Markägaren (Sundsvalls kommun) har avstängt områden på tillsammans ca 
2 hektar kring rör 304/306 samt 314. Öppna ytor med kisaska förekommer inom Nyhamns 
fabriksområde. Fastigheten fungerar idag som industriområde och är därför avlyst för allmänheten. 
De öppna ytorna med kisaska är dock möjliga att nå genom oanmält intrång.  
 
Tabell 4. Uppmätta metallhalter i ytmarkprover från Essvik/Nyhamn  
1995 samt tillstånd enligt NV 4918. 
Provpunkt/avstånd As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
från rör/riktning (mg/kg TS)
306-15-SE135 492 3 98 7 346 1,0 8 667 1070
306-25-S180 338 2 132 2 303 0,5 7 568 834
307-20-E90 776 5 118 7 508 1,2 12 1020 1440
309-20-SE130 83 2 42 2 64 1,0 3 336 438
311-75-SE140 206 2 81 6 335 1,8 5 493 733
315-50-NV305 391 2 131 3 421 0,4 8 655 727

000 = Mindre allvarligt
000 = Måttligt allvarligt
000 = Allvarligt
000 = Mycket allvarligt  

 
Prov på ytliga sediment togs med ponarhämtare eller rörprovtagare. Okulärbedömning av provets 
lagerföljd och utseende noterades i fält. Analys av metaller utfördes av SGAB i Luleå med ICP-
teknik. Sedimentprovtagningen verifierade förekomsten av kisaska i vattenområdet utanför Essvik 
och i strandzonen kring Nyhamns industritipp. 

Al As Cd Cu Pb Zn
Provpunkt (µg/l)
304 34700 4 <0,10 4 10 1290
306 81 <3 0,78 11 0,1 1250
307 26 1 0,15 10 1,3 57
309 16 <30 0,07 5 0,8 18
312 11 120 0,07 4 0,3 10
313 570 <13 0,49 73 59 220
314 75 <9 <0,02 16 0,5 30
315 32 <3 <0,02 6 <0,1 29

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla
000 = Mycket stor påverkan av punktkälla



Undersökningar av förorenade områden, 1992-1998. 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

11 (71) 
 
 

 

Tabell 5. Uppmätta metallhalter i ytliga sedimentprover från  
Essvik/Nyhamn 1995 och bedömning enligt NV 4918. 
Provpunkt/avstånd från As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
strand(m)/skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
301-10-1 6 0,2 <2 24 17 0,126 15 11 71
304-20-1 4 0,1 <2 23 14 0,0971 15 7 62
306-10-1 81 3,7 152 7 478 1,17 11 133 1620
306-25-1 10 0,5 <2 20 40 0,283 16 17 139
307-10-1 141 3,3 127 6 367 1,06 10 279 1070
307-30-1 77 2,6 99 9 220 0,85 10 82 905
309-10-1 57 1,8 14 31 179 1,86 28 138 398
309-10-15/20 130 3,0 89 19 319 3,18 23 165 831
311-15-1 31 0,4 <2 30 38 0,461 22 34 131
312/314-15-1 25 0,4 <2 25 57 0,935 18 71 114
314-15-1 66 1,2 <2 33 192 2,68 23 252 241
314-15-7/10 94 1,9 21 31 181 2,69 22 249 364

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla
000 = Mycket stor påverkan av punktkälla  

 
 
Figur 7. Avgränsning av 
ytligt förekommande kisaska 
på mark och i strandzon 
(skrafferade) samt punkter 
för borrade 
jordprov/grundvattenrör ( ), 
ytliga markprover (0-5 cm) 
( ) och sedimentprover ( ) 
från Essvik/Nyhamn 1995.  
(© Lantmäteriverket) 



Undersökningar av förorenade områden, 1992-1998. 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

12 (71) 
 
 

 

  
Figur 8. Öppen yta vid Essviksfabrikens mellanlager för kisaska (invid rör 306). Den förorenade 
fiberbanken ligger ute i vattenområdet i bilden. (Foto: S-Å Heinemo) 
 

 
Figur 9. Ett strandparti vid Essvik med fina partiklar av kisaska som sprids i området genom 
vågerosion. (Foto: S-Å Heinemo) 
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Med anledning av resultaten från sedimentprovtagningen företogs en analys av äldre 
flygfotografier över området för att försöka tolka hur spridningen av kisaska i vattenområdet hade 
kunnat ske. Flygfotografierna visade att en mycket stor fiberbank hade bildats under årens lopp 
utanför Essviksfabrikens avloppsutsläpp. Delar av denna fiberbank har enligt uppgift då och då 
grävts upp och lagts på land. Området strax norr om avloppsutsläppet innehåller sådana massor 
blandat med diverse industriavfall. Mellanlagret för kisaska från fabriken kunde också identifieras 
på flygfotografierna, men någon klarhet i hur kisaska hamnat i vattenområdet gavs inte. SCA har 
redovisat att kisaskan under 1950- och 1960-talen spolades via rörledning ut till 
sedimenteringsdammarna och att det är troligt att de allra finaste partiklarna följt med ut i 
recipienten. Vid besiktning 1996 av strandzonen i området kring mellanlagret noterades att 
partiklar från grunt liggande kisaska spreds genom vågerosion.  
 

    
1974                               1978                                 1984                                1999 
Figur 10. Flygfotoserie som visar utbredningen av fiberbank kring avloppsutsläppet från 
Essviksfabriken och utvecklingen i området efter nedläggningen. Genom landhöjningen höjer sig 
fiberbanken sakta men säkert mot vattenytan och ligger synlig från luften (1999). Erosion och 
spridning av kisaska kommer då att öka. (© Lantmäteriverket)  
 
För att kunna bedöma omfattningen av kisaskaföroreningen i vattenområdet kring Essvik och 
möjligheterna till åtgärder, beslöt Sundsvalls kommun och länsstyrelsen att undersöka fiberbanken 
i detalj. Undersökningen utfördes av Tyréns Infrakonsult AB i Sundsvall i mars 1996 med uttag av 
prov genom skruvborrning från is. Borrplanen omfattade 33 punkter i en matris med 25 meters 
mellanrum mellan punkterna. Trycksondering skedde i alla punkterna, medan borrning för 
provuttag skedde i 18 punkter. Fiberbanken visade sig vara mycket djup i vissa delar (5-20 m) och 
omfattar flera hundra tusen kubikmeter fibrer. I den södra delen av banken förekom kisaska i en 
beräknad mängd av 10.000-20.000 kubikmeter. Synlig kisaska i propparna förekom i punkterna 
A1-A4 och B4 ned till 3,7–4,7 meters djup i sedimentet, medan det i B3 förekom ända ned till 6,4 
meter. I B2, C2 och C3 förekom synlig kisaska ned till 0,7-1,4 meters djup. 
 
Prover uttagna från undersökningen av fiberbanken analyserades av länsstyrelsen på torrsubstans 
och glödförlust innan urval gjordes för metallanalys. Metallerna analyserades av SGAB i Luleå 
med ICP-teknik. Resultaten pekar på att kontamineringen av fiberbanken är av större omfattning än 
vad som synbart kunde detekteras i fält. I vissa fall är den typiska lila-röda färgen från kisaska inte 
så uttalad i de kontaminerade lagren av fibrer. Anaeroba förhållanden har troligen orsakat 
järnsulfidbildning som färgat materialet helt svart. 
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Figur 11. Undersökningsplan 1996-03 för 
fiberbank utanför Essviks avloppsutsläpp samt 
notering om synlig kisaska i borrkärnor (K). 
Avståndet mellan punkterna i matrisen är 25 
meter. Istjockleken varierade runt 0,5-0,7 meter, 
men metangasutveckling ur fiberbanken hade 
försvagat isen genom infrysta bubblor. Vid 
genomborrningen sprutade kaskader av sediment 
och gas upp.  
 

 
Förutom de i fält noterade punkterna med synlig kisaska (A1-4, B2-3, C2-3), kan av 
analysresultaten konstateras att kisaskan också har förorenat punkterna A5, A6 och B5 (stor 
påverkan av punktkälla). Punkten B2 hade dock inte så höga halter av metaller att den kan anses ha 
stor påverkan från punktkälla och de markerat kraftiga föroreningarna tycks upphöra vid sektion 7. 
Trycksonderingen av fiberbanken visade att skredrisk inte förelåg. 
 
Halterna av arsenik, koppar, bly och zink är mycket höga inom det förorenade området. Det noteras 
också att kvicksilver förekommer i mycket höga halter alldeles invid Essviksfabrikens 
utsläppspunkt. Troligen uppträder kvicksilver som enskild föroreningskälla inom området förutom 
kisaskan. Det är känt att kvicksilver användes i processteknisk utrustning i de äldre 
massafabrikerna (tex brytare och manometrar) samt som slembekämpningsmedel i 
produktionsutrustningen. 
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Tabell 6. Uppmätta metallhalter i prover ur fiberbank vid Essvik  
1996 och bedömning enligt NV 4918. 
Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
A1 80-120 328 4,1 169 4 599 3,7 13 328 1590
A1 120-220 304 3,6 202 1 541 0,6 7 205 1610
A1 220-320 274 4,0 164 3 518 0,7 8 247 1730
A1 320-400 931 2,7 141 10 1070 0,2 13 1470 1000
A1 400-440 292 3,6 187 5 493 0,6 10 262 2410
A2 40-80 21 0,7 267 5 69 0,3 25 31 1860
A2 80-170 26 0,8 375 3 40 0,1 42 40 3200
A2 170-450 462 8,4 187 10 954 2,2 13 509 4510
A2 450-480 62 3,3 123 21 170 0,5 42 109 2110
A2 480-500 3 0,1 14 23 17 0,1 19 9 124
A3 60-100 27 0,6 24 4 71 0,1 5 24 216
A3 100-130 296 6,2 232 4 859 0,7 9 255 2810
A3 150-200 381 6,5 181 6 947 0,8 9 395 2860
A3 200-300 470 7,2 156 6 833 1,3 8 413 3280
A3 300-330 526 6,7 181 6 756 1,0 10 328 3120
A3 330-400 295 3,9 122 8 478 0,8 8 613 1650
A3 400-430 374 6,6 228 6 873 0,9 10 314 3310
A3 430-540 43 1,7 26 19 387 0,6 14 305 632
A3 540-600 6 0,2 12 28 28 0,1 18 13 89
A4 70-150 447 8,6 204 4 848 0,3 9 543 2200
A4 150-220 374 6,6 206 7 874 0,9 10 436 2550
A4 220-230 458 7,8 256 8 1030 0,8 11 442 3480
A4 230-260 232 2,7 226 5 361 0,7 5 238 969
A4 260-350 124 1,6 100 5 152 1,0 3 171 533
A4 350-400 305 5,1 190 7 815 0,8 13 353 2050
A4 400-490 348 6,5 204 8 941 0,8 14 395 2610
A4 490-540 245 4,0 141 8 722 0,7 16 276 1550
A5 60-150 828 3,4 97 13 441 8,0 14 1300 960
A5 150-230 292 1,6 42 14 1950 6,2 34 1620 475
A5 230-350 378 2,4 59 14 1330 12,2 19 2100 665
A6 60-100 1380 5,8 88 17 595 6,2 15 833 1370
A6 100-150 619 6,0 184 13 874 4,5 19 548 2380
A6 150-300 643 3,9 92 19 676 5,0 17 894 1500
A7 100-300 14 0,6 15 7 97 0,7 6 45 143
B1 200-500 196 1,9 111 8 256 1,2 10 169 684
B2 180-150 132 4,2 131 2 377 1,4 6 130 1250
B2 150-400 97 1,5 104 3 145 1,0 2 124 398
B3 70-370 65 1,6 45 3 228 0,7 4 148 593
B3 370-550 378 5,3 174 5 835 1,5 9 438 2330
B3 550-700 266 3,0 93 7 376 1,8 6 316 1060
B3 700-1000 230 3,6 118 5 498 1,2 7 265 1450
B4 80-120 339 3,8 173 5 505 2,7 14 234 1530
B4 180-300 439 4,6 179 2 598 0,9 13 369 1670
B4 300-420 322 6,9 146 4 490 1,3 11 332 1420
B4 420-600 440 4,9 149 4 527 1,4 11 373 1420
B5 60-500 691 4,0 129 22 577 7,6 15 947 1210
B7 110-500 60 2,1 67 4 329 2,0 8 80 805
C2 120-170 155 2,5 101 5 296 1,2 12 109 1050
C2 170-180 428 5,7 196 4 639 1,2 21 308 2310
C3 110-150 441 4,4 168 6 546 0,9 19 313 1650
C3 230-300 170 6,4 246 4 931 1,7 12 142 1960
C4 70-500 58 1,3 66 7 137 0,9 11 70 429

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla

000 = Mycket stor påverkan av punktkälla  
 
Det metallförorenade området i fiberbanken skulle kunna avgränsas mer i detalj om planerade 
åtgärder så kräver. Prover för sådan utökad undersökning finns sparade hos länsstyrelsen.  
 
För att kontrollera biotillgängligheten av förekommande metaller har länsstyrelsen uttagit prov på 
björk och abborre. Björkproverna togs invid rör 306 och 307. Dessutom togs ett referensprov vid 
opåverkad lokal (Härnösand). Provtagningen genomfördes i mars 1996 genom avklipp av ett tiotal 
mindre grenar från tre olika tremeters höga björkar på varje lokal. Grenarna avsköljdes i destillerat 
vatten innan nedklipp i mindre bitar. Analys av metaller utfördes av SGAB i Luleå med ICP-
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teknik. Eftersom antalet lokaler endast uppgår till tre stycken kan undersökningen bara anses vara 
indikativ. Resultaten tyder dock på en uttalad biotillgänglighet för kobolt, koppar och bly. Krom 
och nickel föreligger inte i några alarmhalter i marken vid Essvik. Det kan förklara låg skillnad i 
biotillgänglighet i björkproverna, medan det för kadmium, zink och arsenik kunde ha förväntats 
föreligga risk för hög påverkan vid Essvik (arsenik och kvicksilver detekterades inte).  

 
 Tabell 7. Uppmätta metallhalter i prover på 
 björk från Essvik och Härnösand 1996. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Procentuell förhöjning av tungmetaller i björk från Essvik  
(rör 306 och 307) 1996 med högsta och lägsta värde. Referens från Härnösand 
 
Halten tungmetaller i muskel hos abborre har undersökts i området. Fisken fångades genom 
länsstyrelsens och Sundsvalls kommuns försorg under augusti månad 1996, dels vid Essviks 
fiberbank och dels 3 kilometer uppströms i Ljungan vid Kvissleby. Fiskarnas utvecklingsfas 
överensstämmer så att jämförelser kan göras dem emellan. Analys har skett med ICP-teknik vid 
SGAB i Luleå. Resultaten visar att kvicksilver och bly var högre i abborre vid fiberbanken, vilket 
tyder på att metallerna i de kontaminerade sedimenten är biotillgängliga. Medelhalten för  
kvicksilver var hög vid Essvik (0,7 mg/kg färsk vikt).  
 
Tabell 8. Uppmätta metallhalter i muskelprov på Abborre från  
Essvik och Kvissleby augusti 1996. 
 Längd Vikt As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
Provpunkt (mm) (gram) ug/kg vs
Essvik 200 85 172 <1.86 29 212 172 413 49 40 8740
Essvik 205 100 <15 <2.00 22 382 293 998 125 21 14500
Essvik 220 128 43 <1.86 12 175 173 865 43 26 6640
Essvik 245 170 <14 <1.84 5 160 145 798 49 <14 6960
Essvik 330 497 207 <1.79 27 163 109 449 64 15 5130
Kvissleby 198 83 24 8,94 56 182 154 480 62 16 7050
Kvissleby 203 96 75 5,76 27 142 160 305 <39 <15 8210
Kvissleby 209 106 64 <1.89 17 199 224 598 50 <14 6750
Kvissleby 254 199 61 <1.85 6 182 162 420 <37 <14 5460
Kvissleby 265 239 53 6,08 18 184 127 688 <39 <15 5810  
 
Analys av leverprover kan bättre beskriva skillnaden mellan lokalerna. Leverprover från abborrarna 
har sparats för detta ändamål och kan användas för att bedöma omfattningen av åtgärder som är 
behövliga på fiberbanken. Nuvarande resultat visar dock redan att metallerna i fiberbanken 
inverkar på fisk och alger i området.  
 

 
 
 
 
 
 

 As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
Provpunkt (mg/kg TS)
Betula 306 <0.13 0,65 2,1 0,55 9,7 <0.03 1,4 21,2 403
Betula 307 <0.17 0,68 1,3 0,58 15,2 <0.03 1,4 6,9 614
Betula HSD <0.11 0,80 0,4 0,50 6,2 <0.03 3,3 3,3 417
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2.1.2   Svartvik 
Kort historik Svartvik 
Svartviks Trävarubolag AB uppförde år 1907 en sulfitmassafabrik inom ett område i Svartvik där 
det sedan 1870-talet fanns två stora ångsågverk. Den södra sågen vid platsen för sulfitfabriken hade 
brunnit ned 1906, medan den norra sågen invid Svartviks Herrgård drevs vidare till 1942, varefter 
den drevs som trähusfabrik till 1954. Platsen för sulfitfabriken ligger mycket nära Ljungans 
mynning med trånga terrängförhållanden och grunt vatten. Verksamheten vid Svartviks 
sulfitmassafabrik kom därför att ockupera en nära 2 kilometer långsmal sträcka av strandområdet 
utmed fastlandssidan av Svartviksfjärden samt ön Sandslån i Ljungans mynning. Fabriken byggdes 
för en produktion av 10-14.000 årston, men kom snabbt att nå över 20.000 årston. Svartviks 
Trävarubolag AB blev 1929 uppköpt av SCA AB, som drev verksamheten vid Svartviksfabriken 
vidare fram till dess nedläggning 1974. Efter införande av blekning 1938 (klor-alkali-hypoklorit) 
producerades viskosmassa och ädelcellulosa med början 1943. Ett fjärde bleksteg med klordioxid 
infördes 1959. Vidareförädlingen av ädelcellulosan till cellulosaderivat överfördes 1947 till 
fabriken i Nyhamn. En sulfitspritfabrik uppfördes 1917, som återstartades 1930 efter ett uppehåll 
från 1919. Det producerades också foderjäst från denna fabrik. Kapaciteten för sulfitmassafabriken 
var uppe i 100.000 årston omkring 1960, men strukturomvandlingen inom branschen ledde till att 
fabriken lades ned 1974. 
 

 
Figur 13. Svartvik sulfitmassafabrik 1947. Syratornet byggt i betong från 1936 syns i  
högra delen av bilden. Vedupplaget ligger på ön Sandslån. Bild från (2). 
 
Från början erhölls svavlet till kokarvätskan från elementärt svavel. En första kisugn uppfördes 
1914, men avställdes redan 1918 på grund av metallföroreningar i kokarvätskan. Först 1935 
renoveras och igångsätts den igen, då de tekniska problemen med överdrag av metallföroreningar 
till kokarvätskan var lösta. Ett nytt syratorn i betong byggdes också 1936, som ersatte de 
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ursprungliga som var av trä. Kisaskan från produktionen transporterades med bil och senare 
järnväg till en lastageplats norr om Svartviks Herrgård, kallad Svartvik Norra. Därifrån utlastades 
kisaskan för export via fartyg till så sent som i maj 1969.  
 

 
Figur 14. Tappficka för kisaska från Svartviksfabriken på järnvägen vid  
Svartvik Norra 1996 med kvarblivna rester av kisaska. (Foto: S-Å Heinemo) 
 

 
Figur 15. Instängslat område vid utlastningskajen för kisaska på Svartvik Norra  
1997. (Foto: S-Å Heinemo) 
 
Inför den planerade nedläggningen övertogs fastigheten redan 1973 av dåvarande Njurunda 
kommun. I överlåtelsen skrevs in särskilda villkor som tillät fortsatt drift av fabriken fram till 
nedläggningen 1974. Huvuddelen av Svartviksfabriken revs 1976 (kokeri, syrahus, syratorn, sileri, 
sandfångshus, del av pappsal). Lokalerna som finns kvar idag innehåller verksamhet med 
småföretag. En större kraftstation för oljedrift byggdes av gamla ångcentralen. Fastigheten som 
fabriken funnits på har beteckningen Nolby 7:133 och ägs av Sundsvalls kommun. 
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Undersökningarna 1995/96 
Länsstyrelsen erhöll 1996 bidrag från Naturvårdsverket för att utföra orienterande undersökning 
kring Svartvik Norra. Inom en större yta noterades synlig kisaska på lastageplatsen. Prover togs av 
länsstyrelsen i november 1995 på två ytor inom området, tappfickan vid järnvägen (P1) och 
upplagsytan (P2), för att verifiera materialets beskaffenhet. Metallhalterna visades vara höga och 
liksom de öppna ytorna vid Essvik drogs slutsatsen att en instängsling var motiverad på grund av 
hälsorisker. Instängslingen av ett mindre område i nordöstra delen av lastageplatsen (upplaget) 
utfördes 1996 av markägaren (Sundsvalls kommun). Vid en ytkartering som genomfördes av 
länsstyrelsen i juni 1996 visades att kisaska förekom på ett större område än vad instängslingen 
omfattade. Under 1998 skrapade därför markägaren av de förorenade partierna på lastageplatsen 
och lade in dessa i plastövertäckt upplag inom det instängslade området. Sedimentprovtagning med 
rörprovtagare genomfördes också 1996 av länsstyrelsen och på en punkt i vattenområdet utanför 
kajen noterades förekomst av malen kis med höga metallhalter. Alla proverna analyserades med 
ICP-teknik vid SGAB i Luleå. 
 

Område Skiktdjup Material
1 0-20 cm Kisaska
2 0-40 cm Kisaska
3 50-60 cm Kisaska
4 20-23 cm Kisaska
5 0-40 cm Kisaska
6 0-2 cm Kisaska
7 0-40 cm Kisaska
8 0-2 cm Kisaska
9 0-20 cm Kisaska

10 Utfyllnad Kis och svavel
11 0-2 cm Kisaska och svavel
12 0-3 cm Kisaska
13 0-3 cm Kisaska
14 0-2 cm Kisaska
15 0-40 cm Kisaska
16 0-20 cm, 20-23 cm Kis och kisaska
17 0-20 cm, 20-23 cm Kis och kisaska
18 0-10 cm, 10-25 cm Kis och kisaska
19 0-10 cm, 10-25 cm Kisaska
20 0-20 cm, 20-30 cm Kis och kisaska     

Figur 16. Resultat från ytkartering av utlastningsområde för kisaska och punkter för 
sedimentprovtagning vid Svartvik Norra 1996.                       
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Tabell 9. Uppmätta metallhalter i ytmarkprover från Svartvik Norra  
1995 samt tillstånd enligt NV 4918. 

As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
Provpunkt (mg/kg TS)
Fickan, P 1 503 2,2 151 12 544 1,8 11 385 2010
Upplag, P 2 129 1,2 98 5 241 0,7 7 317 520

000 = Mindre allvarligt 000 = Måttligt allvarligt

000 = Allvarligt 000 = Mycket allvarligt    
 
 
Tabell 10. Uppmätta metallhalter i ytliga sedimentprover från  
Svartvik Norra 1996 och bedömning enligt NV 4918. 
Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
Svartvik 1/ 0-2 53 0,8 20 41 77 0,9 36 65 256
Svartvik 2/ 0-3 47 0,6 14 32 71 0,8 29 50 197
Svartvik 3/ 0-3 30 0,6 12 29 58 0,8 28 53 167
Svartvik 5/ 0-5 258 1,7 176 10 316 1,0 13 331 715

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla

000 = Mycket stor påverkan av punktkälla   
              
Sundsvalls kommun har med egna medel fortsatt undersökningarna på Svartviksområdet. Under 
1998 fick VBB VIAK uppdraget att utföra miljögeotekniska undersökningar. Resultaten från denna 
undersökning visar att området i flera delar är förorenat med både metaller och fenoler. Kommunen 
har därefter erhållit bidrag från Naturvårdsverket för att kunna slutföra en huvudstudie och utforma 
åtgärdsförlag.   
 
 
Sundsvallsfjärden 
Vid Sundsvallsfjärden, på Killingholmen, hade redan 1862 anlagts en ångsåg på platsen för en 
”bjälkgrop” från 1850. Sågen övergick efter konkurs till Skönviks AB, som dock lade ned 
sågverket 1904.  

2.1.3   Ortviken  
Kort historik Ortviken  
Ortvikens sulfitmassafabrik på Killingholmen uppfördes av Skönvik AB 1906 och var i drift 
mellan 1909 till 1984. Den dimensionerades för en produktion av 15.000 årston, men kunde redan 
1914 producera 18.000 årston, för att under 1940-talet utökas till 45.000 årston. En större 
ombyggnad skedde 1967, som höjde kapaciteten till 90.000 årston. Skönviks AB blev uppköpt av 
SCA AB 1929 och detta bolag drev fabriken fram till dess nedläggning 1984. På samma 
fabriksområde byggdes 1958 ett tidningspappersbruk, med slipmassa som bas, och det är idag efter 
flera utbyggnader ett av Europas största. Killingholmen är idag förbunden med fastlandet genom 
stora utfyllnader och fastigheten (Korsta 7:69) ägs av SCA Graphic Sundsvall AB. 
 
En ”lättblekning” av sulfitmassan infördes 1936, för att redan 1938 byggas ut till helblekt massa 
(klor-alkali-hypoklorit). Som en följd av andra världskrigets utbrott, uppfördes 1941 en 
sulfitspritfabrik som var i drift fram till 1958/59. Under kriget producerades det också en stor andel 
fodercellulosa vid sulfitfabriken.  
 
Kokarvätskan tillverkades till en början av elementärt svavel i svavelugnar, men en första kisugn 
uppfördes 1916. Ett syratorn i betong byggdes 1929 som ersatte de äldre tvättornen av typ 
”Dorenfeldt”. Vid ombyggnaden av sulfitfabriken 1967 ersattes kisbränningen med ett system för  
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framställning av natriumbisulfit baserat på elementärt svavel som råvara. Inga uppgifter om inköp 
av kis återfinns efter 1967 (Merlo arkiv), kisaska uppstod tydligen därför inte från Ortviken efter 
denna tidpunkt. Övergång till flytande svaveldioxid skedde 1982, två år innan nedläggningen av 
fabriken.  
 

 
Figur 17 och 18. Ortvikens sulfitmassafabrik 1939, där syratornet i betong är synligt i mitten av 
stora bilden och i detalj på bilden bredvid med ett upplag med kisaska nedanför tornet. Prov på 
sediment, som togs 1996 strax utanför det läge i bilden där båten ligger vid kajen, indikerar spill 
av kis eller kisaska. Bild från (2, 4). 
 
Enligt uppgift exporterades kisaskan till en början via båt direkt från kaj vid Ortviken. Från 1963 
fram till 1967 fraktades kisaskan per lastbil till ett mellanlager i Härnösands djuphamn som sköttes 
av Boliden AB. 
 
Undersökningarna 1996 
Målet med undersökningarna var att i en orienterande studie se om kisaska förekommer i området 
vid Ortviken. Flera stora byggnationer har skett i det område där kisaska tidigare producerades eller 
hanterades. Undersökningarna 1996 inriktades därför på uttag av sedimentprover för kontroll av 
eventuell spridning i miljön och finansierades med bidrag från Naturvårdsverket. 
 
Marken i området vid sulfitfabrikens läge utgörs av en bergig holme med omgivande tunt jordlager. 
Numera är holmen rikligt omgiven av fyllnadsmassor efter flera stora ombyggnationer. Kajområdet 
utanför sulfitfabriken har dock haft likartat läge under lång tid. 
 
Tre sedimentprover uttogs med rörprovtagare av länsstyrelsen i augusti 1996, ett utanför 
kajområdet vid läget för den då rivna sulfitmassafabriken samt på två punkter ut mot 
Sundsvallsfjärden. Vid de inre av dessa punkter analyserades metaller i sedimentet. Trots att den 
okulära bedömningen av sedimentproverna (moig gyttja) inte kunde identifiera kis eller kisaska, 
visar resultaten på förhöjda metallvärden intill kajläget (provpunkt 1).  Den troliga källan för denna 
kontaminering torde vara spill vid lastning/lossning av kis eller kisaska. Proverna analyserades med 
ICP-teknik av SGAB i Luleå.  
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Figur 19. Ortvikens massafabrik på Killingholmen 
1989, med konturerna inlagda av de rivna 
byggnaderna från sulfitfabriken samt punkter för 
sedimentprovtagning 1996. (© Lantmäteriverket)  
 
 
 
 
Tabell 11. Uppmätta metallhalter i ytliga 
sedimentprover från Ortviken 1996 och bedömning 
enligt NV 4918. 
Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
Ortviken 1/ 0-3 249 5,4 23 46 377 3,2 30 507 841
Ortviken 2/ 0-3 141 1,5 21 69 131 1,4 29 198 273

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla

000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla
000 = Mycket stor påverkan av punktkälla  

 
 
Det har inte inom detta projekt utförts fler undersökningar avseende industrimarken i området. 
Bolaget hävdar att de markområden där kis/kisaska hanterades antingen har överbyggts eller 
avschaktats under de stora ombyggnationer som skett inom området. Verifiering inom de 
kvarvarande öppna ytorna har inte utförts. 
 
 
2.2 Timrå kommun 
 
Klingerfjärden 
Som en följd av de många sågverk som kantade Alnön och Klingerfjärden kom flera  
cellulosaindustrier att uppstå där i början på 1900-talet. Några av dessa fabriker lades ned under 
1970-talet och har efterlämnat områden som är förorenade med kisaska. 
 

 
Figur 20. Översiktskarta från Klingerfjärden som visar läget för områden förorenade med kisaska 
vid Fagerviks sulfitmassafabrik och Söråkers sulfitmassafabrik. (© Lantmäteriverket)  
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2.2.1   Fagervik 
Kort historik Fagervik  
Vid lastageplatsen i Fagervik anlade 1881 Paulus Wikström en ångsåg, som 1883 fick 
bolagsnamnet Fagerviks Trävaru AB. Bolaget gick 1905 i konkurs och sågen övertogs av 
Sundsvalls Träkols AB, som utökade anläggningen vid Fagervik med kolugnar. Även detta bolag 
gick i konkurs varvid sågen och industrimarken övertogs 1909 av Wivstavarf AB. Fagerviks 
sulfitmassafabrik kom att uppföras 1910-1912 av detta bolag och kapaciteten blev imponerande 
38.000 årston. Fabriken kompletterades med en sulfitspritfabrik 1920-21 och ett blekeri 1959 (klor, 
alkali, hypoklorit). Produktionen var som mest 70.000 årston i slutet av 1930-talet. Wivstavarf AB 
kom 1966 att ingå i en industrigrupp inom SCA-koncernen. Fabriken i Fagervik var starkt sliten när 
det 1966 beslöts att en nedläggning skulle genomföras. Det gjordes i etapper, först genom att 
sulfitmassaproduktionen upphörde år 1967. Sulfatmassa pumpades därefter över från närliggande 
Wifstavarf sulfatmassafabrik till Fagervik för blekning, torkning och balning fram till den slutliga 
nedläggningen av hela verksamheten år 1974. Ingen produktion hade alltså varit igång efter 1967 
som medfört ytterligare förorening av området med kisaska.  
 
Koksyran till sulfitmassafabriken producerades till en början ur elementärt svavel och i utmurade 
trätorn. En kisugn byggdes 1916 som ersattes med en ny ugn 1951/52 samt ett nytt syratorn i 
betong. Före andra världskriget lagrades askan i kismagasinet inför utskeppning och export till 
Tyskland. Efter att den nya kisugnen installerats, kom kisaskan att spolas ut via huvudavloppet till 
en sedimenteringsdamm vid fabrikshamnen. 
 

 
Figur 21. Fagerviks sulfitmassafabrik 1915 med det karakteristiska utmurade syratornet i trä. Vid 
huvudavloppet i hamnbassängen till höger i denna bild återfinns idag uppgrävda massor av en med 
kisaska kontaminerad fiberbank. Bild från (2). 
 
Fagerviks industriområde (fastigheterna Fagervik 2:10-13, 2:12 och Böle 1:156) köptes 1978 av 
Timrå kommun. Spritfabrikens byggnad hade redan 1970 rivits av SCA och Timrå kommun rev år 
1981 alla återstående byggnader, utom blekeriet och sållhuset. En del nya verksamheter kom att 
etableras på området. Mellan 1972-1977 tillverkades rör och cisterner av glasfiberarmerad 
polyesterplast av Trelleborgs Centrifugalplast AB i fd sållhuset. Timrå Skrotaffär flyttades 1976 
från saltmagasinet, där de funnits sedan 1970, till fabriksplanen intill fabrikshamnen. 
Skrotningsverksamheten på fabriksplanen, som senare övergick i Gotthard Nilssons AB, upphörde 
1990. Numera finns i området en båtbogserarfirma vid massamagasinskajen, ett plåtslageri och 
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industrimålningsbolag i fd sållhuset samt ett snickeri i fd blekeriet. Under en tid hade även Norab 
en station för mellanlagring av miljöfarligt avfall i en av byggnaderna vid gamla massakajen. 
 

 
 

 
Figur 22 och 23. Fabriksbyggnadernas placering inom industriområdet vid Fagerviks 
sulfitmassafabrik år 1964, med flygbild från 1970-talets början som visar ytornas användning och 
utseende. (© Lantmäteriverket) 
 
Industrimarken vid Fagervik ligger ca 4 kilometer från Timrå centrum på en sydsluttning med 
Klingerfjärden nedanför. Bergssluttningen planar ut till en större jämnare yta gränsande till fjärden. 
De naturliga jordlagren består av morän som på flera ställen överlagras med sediment av lera, silt 
och sand. Sand dominerar i västra delen av området vid fd saltmagasinet, medan lera dominerar i 
östra delen. I en övergångszon däremellan förekommer mest siltiga jordar. Sedimentens mäktighet 
ökar ut mot fjärden och är som mest mer än 20 meter djupa. Lagringen är som regel lös, utom i de 
områden som konsoliderats på grund av stora upplag av massaved. Fyllning täcker de naturliga 
jordlagren inom praktiskt taget hela området. Mäktigheten av fyllningen är som regel mindre än en 
meter i bergssluttningen och centrala delen av fabriksplanen, medan mäktigheten av 
fyllnadsmassorna i övriga delar av industriområdet varierar från 2 – 7 meter. 
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Undersökningarna 1989/90 och 1995. 
I slutet av 1980-talet hade kommunen exploateringsplaner för området. Ett vackert läge vid 
Klingerfjärden och den relativa närheten till Timrå centrum var grunden för planerna att bygga 
bostäder på området.  
 
Ett flertal olika typer av verksamheter har dock varit av sådant slag att de har kunnat orsaka 
spridning av föroreningar i miljön. I den västra delen av området, vid saltmagasinet som uppfördes 
i mitten av 1950-talet, har det förvarats glaubersalt, svavel, kis, kisaska, kalk och ett borhaltigt 
material (razolit). Skrotning av transformatorer och öppen bränning av plast och gummi har också 
skett där. Öster om saltmagasinet och norr om Koludden (K400), påbörjades i slutet av 1950-talet 
en barktipp som också nyttjats för deponering av kisaska. Planen nedanför fabriken (punkterna K 
133, F17) nyttjades som upplagsområde för stenkol, svavel, kis, kisaska och kalksten. 
Sedimenteringsbassängen, dit kisaska spolades ut med huvudavloppet efter 1952, var placerad på 
fabriksplanens mitt vid punkterna F 19 och F 43. Huvudavloppets förlängning ut i fjärden flankeras 
idag av två fiberbankar, som tidigare grävts upp på grund av utloppets igenslamning. 
Fiberbankarna är kontaminerade med stora mängder kisaska. Vid platsen för kolugnarna och 
kolupplag finns risk för att tjära innehållande höga halter av PAH kan återfinnas i jorden. 
 
Timrå kommun finansierade därför geotekniska- och markundersökningar som genomfördes av K-
konsult 1989 och 1990 samt av VBB VIAK år 1995. Undersökningarna avsåg klargöra 
förutsättningarna för att kunna bebygga området med bostäder. Analys av metaller och vissa 
organiska ämnen utfördes på jordprover och grundvattenprover. Proverna från 1989/90 
analyserades av Statens Lantbrukskemiska Laboratorium avseende metaller, medan proverna från 
1995 analyserades på metaller av VVL. Provtagning i jord skedde med kolvborr, skruvborr och 
provgropar vid K-Konsults undersökning 1989/90, medan enbart kolvborr och skruvborr användes 
av VBB VIAK 1995. Inga alarmerande halter av störande ämnen kunde detekteras i 
grundvattenproverna från undersökningarna 1989/90, medan höga metallhalter uppmättes i de 
flesta jordprover. VBB VIAK fann 1995 ytterligare punkter med höga metallhalter i jord och i vissa 
fall även EOX och PAH. Analyserna visade också att grundvattnet i några områden var påverkat av 
metaller. 
  

 
Figur 24. Punkter för markundersökningar vid Fagerviks fd sulfitmassafabrik. Provpunkter 
markerade med K är undersökta 1989/90, markeringar med F från 1995. (© Lantmäteriverket) 
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Tabell 12. Uppmätta metallhalter i markprover från Fagerviks  
sulfitmassafabrik 1989/90 samt tillstånd enligt NV 4918. 
Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn B
skiktdjup (cm) (mg/kg TS)
K 54/ 100-170 202 46 16 498 14 94 18 384
K 56/ 10-40 21,9 8 61 188 20 137 32 649
K 56/ 170-240 <2,9 4 19 27 16 <9,6 24 41
K 58/ 150-180 <3,1 4 16 19 13 <10,3 16 85
K 58/ 180-210 <3,0 4 21 12 13 <10,0 22 40
K 59/ 10-20 <3,2 4 27 318 69 199 22 4706
K 59/ 20-50 <3,1 6 26 14 16 <10,4 26 612
K 59/ 50-160 <2,9 8 20 57 18 27 24 295
K 125/ 0-80 <3,1 2 10 56 10 41 9 270
K 132/ 40-80 38,1 75 346 1525 752 1586 20 16440
K 133A/ 0-15 131 5 <3,1 74 <1,0 406 <1,0 186
K 133A/ 15-100 81,4 <0,99 4 155 2 598 11 56
K 133A/ 130-150 <3,1 5 16 40 13 58 19 88
K 119/ 0-10 <3,0 <1,0 3 19 5 13 2 110
K 119/ 10-100 <3,0 2 9 11 8 59 10 85
K 119/ 100-210 <3,0 4 14 8 12 28 17 39
K 121/ 0-50 <3,0 3 12 35 9 76 15 225
K 134/ 0-110 <3,0 4 12 66 10 82 16 204
K 116/ 10-40 12,1 47980
K 117/ 180-300 0,8 140
K 102/ 30-90 36,9
K 104/ 200-300 35,8
K 108/ 130-300 52,7
K 115/ 30-120 11,1
K 136/ 0-180 116
K 400/ 0-100 47
K 400/ 250-420 234
K 128/ 0-40 18

000 = Mindre allvarligt
000 = Måttligt allvarligt
000 = Allvarligt
000 = Mycket allvarligt  

 
 
Tabell 13. Uppmätta metallhalter i grundvatten från Fagerviks  
sulfitmassafabrik 1995 samt bedömning enligt NV 4918. 

Al As Cd Cu Pb Zn
Provpunkt (µg/l)
F 4 1 <0,2 <3 <30
F 13 9 <0,2 <3 <30
F 17 90 <0,2 52 <30
F 19 <0,5 <0,2 28 <30
F 24 4 <0,2 <3 <30
F 30 <0,5 0,32 <3 240
F 35 3000
F 42 <0,5 <0,2 <3 <30

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla
000 = Mycket stor påverkan av punktkälla  

 
Resultatet av undersökningarna klargjorde att industriområdet i hög grad var förorenat av 
tungmetaller. För att möjliggöra byggande av bostäder på området rekommenderades omfattande 
saneringsåtgärder. Vid samma tid avtog efterfrågan på bostäder varför kommunen avstod från 
fortsatt exploatering. Emellertid lade regeringen under 1995 fram ett arbetsmarknadsprogram, 
kallat ”Gröna jobb”, som möjliggjorde för kommunen att påbörja saneringen av det centrala partiet 
av Fagerviks industriområde. 
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Tabell 14. Uppmätta metallhalter i markprover från Fagerviks  
sulfitmassafabrik 1995 samt tillstånd enligt NV 4918. 
Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn
skiktdjup (cm) (mg/kg TS)
F 4/ 20-250 <10 <1,0 6 15 25 0,41 20 38 18 710
F 6/ 0-40 16 <1,0 9 23 16 0,04 26 17 30 57
F 12/ 80-120 640 7,2 120 12 5600 5,50 43 810 33 4300
F 13/ 20-100 16 <1,0 16 15 81 0,04 52 68 58 340
F 17/ 0-140 400 <1,0 59 25 410 0,59 49 290 43 820
F 19/ 20-50 48 <1,0 5 21 1300 4,70 25 6700 46 200
F 19/ 50-130 28 <1,0 10 25 11000 4,40 34 4300 44 610
F 22/ 0-100 200 <1,0 34 8 120 0,87 34 150 19 220
F 22/ 100-200 270 <1,0 87 9 390 1,20 53 140 18 970
F 22/ 220-300 740 <1,0 150 8 700 2,90 52 230 15 1500
F 28/ 70-170 330 <1,0 66 8 500 1,30 35 330 14 1400
F 28/ 170-370 140 <1,0 48 8 220 0,65 32 100 10 640
F 28/ 370-470 110 <1,0 71 7 280 0,60 38 99 15 670
F 28/ 520-570 240 <1,0 86 8 480 1,40 36 230 15 1300
F 29/ 0-150 89 <1,0 16 21 120 2,20 33 330 82 110
F 30/ 0-20 19 <1,0 9 16 77 1,70 25 78 29 400
F 30/ 20-200 30 <1,0 26 15 140 0,15 79 130 91 390
F 35/ 0-50 19 <1,0 11 23 74 0,38 45 74 73 140
F 41/ 190-260 <10 <1,0 4 12 21 0,02 13 27 14 75
F 41/ 260-400 <10 <1,0 3 9 20 0,04 7 22 11 88
F 42/ 0-80 5,4 <1,0 12 11 90 <0,02 42 43 51 160
F 43/ 20-80 <10 <1,0 2 9 2000 39,00 6 1400 10 97
F 43/ 100-150 <10 <1,0 4 8 670 0,87 11 270 18 180
F 45/ 10-40 14 <1,0 9 23 48 0,03 22 43 31 110
F 46/ 40-65 720 <1,0 88 21 790 2,60 65 1000 32 1800
F 46/ 65-160 1300 9,8 130 17 5000 2,80 49 1600 25 5500

000 = Mindre allvarligt
000 = Måttligt allvarligt
000 = Allvarligt
000 = Mycket allvarligt  

 
  
Åtgärderna 1996 
Statens naturvårdsverk var den myndighet som, efter granskning av kommunens åtgärdsförslag, 
beslutade om tilldelning av sammanlagt 6 miljoner kronor till övertäckning av området kring 
massamagasinet, fabriksplanen och sedimenteringsbassängen. SCA deltog i arbetet motsvarande en 
insats av ca 2 miljoner kronor och kommunen stod för motsvarande insats. Totalt har alltså 
åtgärden kostat ca 10 miljoner kronor för ca 65 ha eller en tredjedel av industriområdet.  
 
Övertäckningen skedde med tät morän (10-8 – 10-9 m/s) och skulle enligt förslaget ha en mäktighet 
av 2 meter. Det bedömdes att transporten av tungmetaller i grundvattnet skulle vara av underordnad 
betydelse efter övertäckning och bombering av ytan för att motverka infiltration av nederbörd. För 
att inte överskrida områdets belastningstålighet och riskera att kontaminerade massor skulle skreda 
ut i fjärden kunde dock förslaget inte följas i alla delar av området. Detta motverkades på halva 
området genom en kombinerad övertäckning med mesa (0,3 meter) och morän. På överytan lades 
0,2 meter matjord bestående av kompostjord (bark, slam och sand) som besåddes med gräs och 
iordningsställdes till fotbollsplaner.  
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Figur 25. Områden vid Fagerviks fd sulfitmassafabrik som 1997 övertäcktes med tät morän med 
angivande av genomförd täckningshöjd. Inom de streckade områdena lades 0,3 meter mesa i botten 
för att öka tätheten. På tätningen lades 0,2 meter kompostjord som besåddes med gräs och 
iordningställdes som fotbollsplaner. De med kisaska kontaminerade fiberbankarna syns tydligt i 
detta flygfotografi från 1999. (© Lantmäteriverket) 
 

   
Figur 26 och 27. Övertäckningen med tät morän har här avslutats, fyllnadshöjden kontrollerades 
med fasta flukter. Kompostjord används för sluttäckning och sådd med gräs. (Foto: S-Å Heinemo) 
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Figur 28 och 29. Fiberbankarna som grävts upp kring huvudavloppet ligger idag öppna i 
strandzonen och eroderas av vågorna. Kisaska förekommer ymnigt i fiberbankarna (se punkt F 22 
och F 28) beroende på att askan under en längre tid spolades ut via huvudavloppet. (Foto: S-Å 
Heinemo) 
 
De områden som inte har sanerats i Fagervik är övre partiet kring själva fabriksläget och 
fiberbankarna i fabrikshamnen. Informationen om föroreningsgraden i övre området räcker inte till 
för att kunna dimensionera och genomföra direkta åtgärder. Timrå kommun har därför tillsammans 
med SCA planerat kompletterande undersökningar som avser leda till ett förslag för 
saneringsåtgärder.  
 
Fiberbankarna har dock ännu inte kommit att bearbetas för planering av saneringsinsatser. 
Problemet med att sanera fiberbankarna är att de är mycket djupa och ligger inom skredkänsligt 
område. Övertäckning med jord och sten, som skulle inkapsla och erosionskydda det förorenade 
materialet, kan därför vara svår att genomföra. Muddring innebär att stora mängder material måste 
tas upp för eventuell behandling eller deponering. Idag ligger det kraftigt förorenade materialet 
öppet för vågerosion och spridning i miljön. 
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2.2.2   Söråker 
Kort historik Söråker 
Söråkers sulfitfabrik uppfördes 1910 av Sunds AB. Fabrikens kapacitet vid starten var beräknad till 
20.000 årston oblekt sulfitmassa. Efter en större ombyggnad 1925/26 ökade kapaciteten och 
produktionen kunde 1937 nå rekordet 39.000 årston som stod sig ända till nedläggningen 1958. 
Under krigsåren 1940-1943 producerades 20.000 årston fodercellulosa. En spritfabrik anlades 1920 
på området, som var i drift fram till 1951 med ett kort uppehåll mellan 1926 till 1930. Sunds AB 
uppköptes 1929 av SCA som drev verksamheten vidare i området fram till nedläggningen.  
 

 
Figur 30. Söråkers sulfitmassafabrik år 1930. Det äldre syratornet syns till vänster i bild med ett 
troligt upplag av kisaska under de två transportbanorna. Bild från(2). 
 
För tillverkning av koksyran installerades kisugnar redan från starten 1910 och kisaska har således 
uppstått vid fabriken. Dock noteras att svavelugnar anskaffades 1919. Det är osäkert hur länge 
elementärt svavel användes, men i en bild på fabriken från 1930 syns ett troligt upplag med kisaska 
strax nedanför syratornen. En ny kisugn och syratorn i betong byggdes 1939. På vilket sätt som 
avyttringen av kisaska har skett har inte kunnat verifieras, troligen exporterades den via båt så som 
var brukligt för de flesta sulfitmassafabriker fram till slutet av 1950-talet. Efter nedläggningen av 
fabriken 1958 kom det kort därefter att anläggas en fabrik för framställning av glasull inom 
området. Omfattande byggnationer inom det gamla fabriksområdet har gjort att markområdena där 
kiskaska hanterades numera är asfalterade eller ligger under nya fabrikslokaler. Fabriksfastigheten 
har idag beteckningen Söråker 11:23 och ägs sedan 1988 av Delta Terminal AB. 
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Undersökningarna 1996 
Under inventeringsarbetet, som finansierats genom bidrag från Naturvårdsverket, har ingen synbar 
kisaska kunnat återfinnas inom fabriksområdet. Däremot återfanns kisaska på en yta omfattande ca 
110*20 meter söder om och strax utanför det inhägnade fabriksområdet. Fastigheten har 
beteckningen Söråker 11:1 och ägs sedan 1965 av Timrå kommun.  
 
Det har inte kunnat klarläggas när i tiden kisaskan har hamnat där. Vid jämförelse mellan flygbilder 
tagna 1958 och 1998 framgår att omfattande utfyllnader har skett i hamnområdet och stranden norr 
därom. Området består huvudsakligen av sandig mark och sedimenten i hamnområdet är starkt 
influerat av materialtransporten från Indalsälvens delta. Av den anledningen är det problem med 
uppgrundning i hamnområdet och en större muddring genomfördes därför 1976. Muddermassorna, 
ca 12.000 kubikmeter, lades i Klingerfjärdens djuphåla enligt beslut i vattendom. Udden, där 
kisaska påträffades 1996, har fyllts igen och kulverterats i de delar som utgjorde avloppsdiket från 
fabriken. Kajen och strandlinjen på södra sidan av udden, närmast den påträffade planen med 
kiskaska, har dock varit intakt sedan 1958.  
 

       
 1958              1998 
Figur 31 och 32. Flygfoton som visar att omfattande byggnation har skett i området vid Söråkers 
sulfitmassafabrik sedan nedläggningen 1958. Den förändrade strandlinjen inom hamnen och 
norrut samt utfyllnaderna på udden i söder är inlagd på 1998 års flygfoto. (© Lantmäteriverket)  
 
Undersökningsområdet består av en relativt flack plan på en udde med en äldre delvis med 
sprängsten överfylld lastkaj mot söder. Kajen används numera av fritidsfiskare för uppställning av 
smärre fiskebodar och båtar. Området besöks ofta och fiskfångst hanteras utomhus inom det 
förorenade området. 
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Figur 33-35. Kajområdet vid udden söder om gamla Söråkers sulfitmassafabrik används numera 
av fritidsfiskare för uppställning av fiskebodar och båtar. Kisaska förekommer ymnigt på planen. 
(Foto: S-Å Heinemo) 
 
Det förorenade området har avgränsats okulärt av länsstyrelsen genom spadgrävning i 11 punkter. 
Vid spadgrävningen konstaterades att kisaska förekom ned till ca 0,5 meters djup. Under detta lager 
av kisaska återfanns andra avfallsmassor.  
 
Tabell 15. Uppmätta metallhalter i ytmarkprov från udde söder om  
Söråkers fd sulfitmassafabrik 1996 samt tillstånd enligt NV 4918.  
Provpunkt As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn

(mg/kg TS)

Söråker udde 112 4,4 49 3 2060 0,5 5 326 2740

000 = Mindre allvarligt
000 = Måttligt allvarligt
000 = Allvarligt
000 = Mycket allvarligt  
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Figur 36. Resultat från ytkartering av förorenad udde söder om gamla  
Söråkers sulfitmassafabrik samt punkter för sedimentprovtagning 1996. 
Några meter närmast vattnet vid kajen var fri från kisaska. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
För att avgöra om spridning av tungmetaller har skett från den förorenade planen, tog länsstyrelsen 
ut två prover i sedimenten utanför kajområdet och två prover i sedimenten på nordsidan av udden. 
Proverna analyserades med ICP-teknik av SGAB i Luleå. Resultaten från de analyserade proverna 
från södra delen av udden visade på trolig påverkan från källa med metaller som är typisk för 
kisaska eller kis. Det förorenade området på udden påverkar med stor säkerhet vattenområdet. 
 

Tabell 16. Uppmätta metallhalter i 
ytliga sedimentprover från 
vattenområdet vid udde söder om 
Söråkers gamla sulfitmassafabrik 
1996 och bedömning enligt NV 4918.  
 
 
 

För att komma vidare med en sanering i området torde fortsatta undersökningar i form av 
borrningar i marken vara nödvändiga. Dels för att se vilket material och vilka föroreningar som 
underlagrar kisaskan och dels om stabiliteten i området är sådan att övertäckning är ett möjligt 
åtgärdsalternativ.  

Provpunkt Skiktdjup Material
P 1 0-10 cm Kisaska
P 2 0-50 cm Kisaska, därunder 

grön stenig slagg
P 3 0-50 cm Kisaska, därunder 

grön stenig slagg
P 4 0-40 cm Kisaska, därunder 

svart och grön 
slagg

P 5 0-40 cm Kisaska, därunder 
svart grusig slagg

P 6 0-2 cm Kisaska, därunder 
fyllnadsjord

P 7 0-50 cm Kisaska, därunder 
svart slagg

P 8 0-30 cm Kisaska, därunder 
fyllnadsjord

P 9 0-20 cm Kisaska, därunder 
ribbkaj

P 10 0-20 cm Kisaska, därunder 
svart slagg och 
kalksten

P 11 0-15 cm, 
15-20 cm

Fyllnadsjord, 
kisaska, därunder 
svart slagg och 
kalksten

Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
Söråker Stn1/ 0-3 69 0,6 9 25 114 0,9 17 104 152
Söråker Stn2/ 0-3 59 1,0 10 25 187 1,4 17 137 232

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla
000 = Mycket stor påverkan av punktkälla
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2.3 Härnösands kommun 

2.3.1   Djuphamnens kisaskaupplag 
I och med att flera sulfitfabriker i regionen fick allt sämre lönsamhet med att exportera kiskaskan 
uppstod ett behov av att samordna omhändertagandet. Boliden AB, som var den dominerande 
leverantören av kis, erbjöd därför 1963 flera av sina kunder att återta kisaskan genom uppsamling 
och transport till ett mellanlager i Härnösands djuphamn. Därifrån exporterade Boliden kisaskan 
vidare via båt. Slutligen lade Boliden AB ned denna verksamhet och mellanlagringen i Härnösand 
upphörde 1977. I djuphamnen låg det då kvar ett mindre parti aska inom ett med plank inhägnat 
område på fastigheten Slangen 1. Boliden AB städade fastigheten i början av 1980-talet genom 
bortgrävning av askan och nedmontering av planket. Fastigheten Slangen 1 ägs av Härnösands 
kommun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 37. Översiktskarta som visar mellanlagret för 
kisaska i Härnösands djuphamn.  
(© Lantmäteriverket)  
 

 
Undersökningarna 1996 
I samband med markarbeten i djuphamnen observerades att kisaska fortfarande låg kvar inom det 
område som städats av Boliden AB. Länsstyrelsen kunde, med anslag tilldelade 1996 från 
Naturvårdsverket, genomföra undersökningar i området för att se hur mycket kisaska som låg kvar 
på området och om den spreds till vattenområdet. Det förorenade området avgränsades okulärt 
genom spadgrävning. Totalt beräknades att den kvarvarande synliga mängden kisaska uppgick till 
50 kubikmeter. Prover uttogs i vattenområdet med rörprovtagare för analys av metaller i ytliga 
sediment. Proverna analyserades av SGAB i Luleå med ICP-teknik. 
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Figur 38. Resultat från ytkartering 1996 av området för mellanlagring  
av kisaska i Härnösand djuphamn samt positioner för sedimentprovtagning.  
 
 
Tabell 17. Uppmätta metallhalter i ytliga sedimentprover från  
vattenområdet utanför depå för kisaska i Härnösands djuphamn  
1996 och bedömning enligt NV 4918.  
Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
Hsd 1/ 0-3 9 0,2 14 60 30 0,1 41 17 104
Hsd 3/ 0-3 13 0,2 13 42 27 0,1 25 22 102

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla

000 = Mycket stor påverkan av punktkälla  
 
Ingen påverkan på vattenområdet kunde verifieras vid analys av ytliga sediment intill mellanlagret. 
Efter denna undersökning har Härnösands hamn under 1997 lagt upp en större mängd 
muddermassor från utbyggnaden av en RoRo-ramp i djuphamnens inre del. Omflyttningar av 
massor skedde vid uppläggningen, varvid kisaska kom att inblandas i muddermassorna. 
Saneringsåtgärder mot kisaskan har därför blivit svårare att genomföra. Stabiliteten i området är 
också sådan att ytterligare belastning med täckmassor kan orsaka skred. Kontroll av 
metalltransporten i grundvattnet i området och detaljerade stabilitetsundersökningar skulle kunna 
vara vägledande för hur ett tätskikt skall kunna utformas så att en acceptabel saneringsåtgärd blir 
genomförd. 
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2.3.2   Utansjö Bruk 
Kort historik Utansjö Bruk  
Den industriella verksamheten vid Utansjö går ända tillbaka till början av 1600-talet. Karl den IX:e 
lät då anlägga en kronosåg vid Utansjöåns utlopp till Ångermanälven, ca 15 km norr om 
Härnösand. Efter att denna såg var nedlagd var tillgången till en bra hamn, vatten, skog och energi 
grunden till att ett järnbruk anlades där 1738. Järnbruket drevs över 140 år innan det slutligen lades 
ned 1881. Genom gemensamma intressen från flera skogs- och sågverksägare i Ådalen bildades 
1897 Utansjö Cellulosa AB och en sulfitfabrik uppfördes år 1900 på det gamla bruksläget. 
Kapaciteten var 10.000 årston, som fram till 1919 utökades till 20.000 årston. Ett träsliperi tillkom 
på området 1972/74 med en kapacitet av 80.000 årston slipmassa. År 1999 producerades 62.000 
årston magnefitmassa (efter konvertering 1965) och 75.000 årston slipmassa. Fabriken ägdes i 
praktiken redan 1919 av Graningeverken genom aktiemajoritet, men blev 1970 ett helägt 
dotterbolag. Bolaget får nytt namn 1979 genom bildande av Utansjö Bruk AB, som sedan 1991 ägs 
av Rottneroskoncernen. Fastigheten där fabriken är belägen har beteckningen Utansjö 3:48 och ägs 
av Utansjö Bruk. 
 
För framställning av sulfitkokarlösningen nyttjades elementärt svavel fram till att den första 
kisugnen uppfördes 1918. Det första syratornet av trä byts ut 1936 till ett i betong. Utansjö Bruk är 
en av de få sulfitmassafabriker som har gått över till annan kokningsprocess. Det genomfördes 
1965 vid Utansjö och konverteringen skedde till magnesiumbas. Samtidigt med konverteringen 
tycks kisrostningen ha upphört, då nya svavelugnar installerades. 
 
Kisaskan från fabriken har troligen utlastats över kaj fram till 1963, då Boliden AB etablerade ett 
mellanlager i Härnösands djuphamn. Efter konverteringen 1965 till magnefitprocess upphörde 
produktionen av kisaska vid Utansjö Bruk. 
 

 
Figur 39. Utansjö sulfitmassafabrik år 1956. Syratornet syns till höger i bild, med ett magasin för 
kis och svavel placerat mot berget. Bild från (6) 
 
Vid länsstyrelsens undersökning av metallinnehållet i grönslick utmed länskusten, framkom att 
halten bly var onormalt hög vid Vålö fyr. Fyren ligger 4 km söder om Utansjö Bruk. Resultatet 
indikerade påverkan av punktkälla tex läckage från kisaska. 
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Undersökningarna 1996. 
Länsstyrelsen kunde med anslag tilldelade 1996 från Naturvårdsverket genomföra undersökningar i 
området för att se om kisaskaförekomst kunde vara orsaken till de höga blyhalterna i grönslick i 
recipienten. Undersökningarna startade med fältkartering inom fabriksfastigheten. Det visade sig 
att området kring kisugnen var bortgrävt vid ombyggnationer. En fläck i slänten på några få 
kvadratmeter med kisaska var allt som kunde återfinnas. Enligt uppgift från bolaget hade urgrävda 
massorna till stor del nyttjats för uppbyggnad av utökade lastageytor vid kajområdet. Dessa var 
asfalterade och inga tecken på öppen förekomst av kisaska i kajområdet förelåg. Äldre 
deponiområden utmed strandzonen strax söder om fabriksområdet besöktes även de, men det som 
där noterades var till stor del skrotrester. 
 
För att kontrollera om sedimenten i området var påverkade av kisaska, uttogs två proppar vid 
hamnområdet samt en uppströms och två nedströms fabriken. Efter okulär bedömning av proverna 
valdes tre punkter för analys, ett vid hamnbassängen och två i nedströms läge. Nedströmsproverna 
gav inga indikationer på att tungmetaller spridits i området. Provet från hamnområdet visade på 
trolig påverkan från rester av kisaska och det syntes tydligast i djupare delar av sedimentet. 
 

Figur 40. Positionerna för sedimentprovtagningar 
1996 i vattenområdet kring Utansjö Bruk.  
(© Lantmäteriverket)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 18. Uppmätta metallhalter i sedimentprover 
från vattenområdet utanför Utansjö Bruk 1996 och 
bedömning enligt NV 4918.  
Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
Utansjö 1/ 0-5 20 1,4 9 37 109 0,3 24 49 240
Utansjö 1/ 15-20 19 1,7 7 29 220 2,8 21 141 235
Utansjö 4/ 0-1 134 0,8 18 47 31 0,2 39 32 158
Utansjö 5/ 0-2 39 0,7 17 51 38 0,2 48 37 160

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla
000 = Mycket stor påverkan av punktkälla  

 
Någon betydelsefull förekomst av kisaska i området som ger negativ miljöpåverkan, är därför inte 
trolig. Vid länsstyrelsens fortsatta arbete med inventering av förorenade områden (MIFO) har 
framkommit uppgifter om att en verksamhet med tillverkning av blyrör har skett vid Utansjö Bruk. 
Skrot från denna verksamhet kan vara inlagrat i de äldre deponiområdena utmed strandzonen som 
besöktes vid undersökningen 1996. Någon verifiering av ett sådant samband med provtagning i 
området har inte skett. Vid fältkarteringen noterades betydande mängder spill av elementärt svavel 
vid svavelmagasinet. Bolaget har enligt uppgift städat detta område. 
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2.4 Kramfors kommun 
 

Figur 41. Översiktskarta som visar läget för 
Kramfors och Svanö sulfitmassafabriker.  
(© Lantmäteriverket)  

 

 

 

 

 

 

2.4.1   Svanö  
Kort historik Svanö  
Svanö AB, som bildades 1877 med ursprung ur ett kooperativ av skogsägare och bönder, beslöt 
1905 att uppföra en sulfitfabrik invid den ångsåg som sedan 1867 fanns på Svanön. Kapaciteten, 
som från början var 8.000 årston, kom raskt att öka till 18.000 årston år 1910. I början av 1940-talet 
hade fabriken nått sitt maximum om 50.000 årston. Som komplement till produktionen av massa 
byggdes 1919 en sulfitspritfabrik. Blekning av massan infördes inte på denna fabrik, som under 
andra världskriget kom att producera fodermassa. Nedläggningen skedde 1966 sedan det stod klart 
att den oblekta sulfitmassan och fabriken inte hade någon framtid. 
 

 
Figur 42. Svanö sulfitmassafabrik år 1956. Kisaskamagasinet i östra fabriksområdet syns i bildens 
yttersta högra del. Hanteringen av kisaska har orsakat kontaminering med tungmetaller i området. 
Bild från (6). 
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Redan 1929 hade Svanö AB i praktiken blivit ett dotterbolag till Dynäs AB genom 
majoritetsägande, men det är först 1965/66 som Svanö sulfitmassafabrik ägs av Dynäs AB som i 
sin tur övertas av NCB. Fastigheten där fabriken låg (Svanö 1:37) såldes 1972 till Kramfors 
kommun, som tio år senare rev alla fabriksbyggnader utom två oljecisterner. Dessa oljecisterner är 
sanerade och den ena av cisternerna fungerar idag som klättervägg och konsertsal. 
 
Sulfitkokarvätskan tillverkades från starten fram till 1912 av elementärt svavel. En första kisugn 
kom då att byggas, för att 1948 ersättas med en ny ugn. Fabriken fick 1935 ett nytt syratorn uppfört 
i trä. Från kisugnen transporterades kisaskan först till ett uppsamlingsmagasin i östra delen av 
fabriksområdet. Magasinet tömdes via en linbana till lastbilar nedanför berget, för vidare transport 
till en utlastningskaj. Denna utlastningskaj var placerad vid Kolbacksberget, invid farleden mellan 
södra fastlandet och Svanön. Härifrån lastades kisaskan över på fartyg för export. Stora mängder 
kisaska återfinns i området, både kring kisaskamagasinet och särskilt mycket vid utlastningskajen 
nedanför Kolbacksberget. 
 
Undersökningarna 1994 
Som ett led i att pröva kommande rekommendationer för undersökningar på förorenade områden, 
uppdrog Naturvårdsverket åt SGU att undersöka Svanö industriområde enligt en förupplaga av 
MIFO-modellen.  
 
Provtagningarna utfördes hösten 1994 genom skruvborrning i 7 punkter och grundvattenuttag i 3 
punkter. Resultaten från undersökningarna påvisade kontaminering med kisaska samt viss 
förekomst av organiska ämnen (EGOM 630 µg orgC/g, vid SGU 6, barktippen).  
 
Höga halter av metaller, som är typiska för kisaska, återfanns vid punkterna SGU 1 (syrahuset), 
SGU 2 (barktippens ytskikt), SGU 4 (fiberbank söder avloppet) samt SGU 5 (kisaskakajen). 
Punkten SGU 4 var mycket kraftigt förorenad med kvicksilver i djupare skikt. Metallanalyser på 
markprover utfördes av SGAB i Luleå med ICP-teknik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 43. Karta över Svanö som visar 
positionerna för punkter som 
undersökts av SGU 1994.  
(© Lantmäteriverket)  
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Tabell 19. Uppmätta metallhalter i markprover från Svanö fd  
sulfitmassafabrik och barktipp 1994 samt tillstånd enligt NV 4918.  
Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup (cm) (mg/kg TS)
SGU 1/ 60-80 48 0,2 7 16 70 1,9 8 30 197
SGU 1/ 80-100 116 2,3 131 8 489 4,4 7 247 915
SGU 1/ 250-300 179 1,1 31 7 190 7,0 7 296 338
SGU 2/ 500-550 21 1,4 81 27 59 0,6 27 56 1300
SGU 2/ 550-600 5 0,2 14 40 18 < 0,04 26 55 71
SGU 3/ 60-160 10 0,1 10 49 31 < 0,04 28 23 82
SGU 3/ 180-300 5 0,1 11 30 16 < 0,04 22 11 52
SGU 4/ 0-150 134 2,2 50 15 213 2,7 12 220 593
SGU 4/ 150-200 104 2,3 10 130 2280 76,3 21 191 574
SGU 5/ 0-20 262 2,1 109 3 559 1,5 6 5730 1120
SGU 6/ 40-115 8 0,4 17 27 30 < 0,04 25 16 334

000 = Mindre allvarligt
000 = Måttligt allvarligt
000 = Allvarligt
000 = Mycket allvarligt  

 
Grundvattenprov uttogs i november 1994 och analys utfördes på obehandlade prover vid KM-lab i 
Uppsala, med angivande av metoderna NK. Resultaten visar tydligt att reducerade förhållanden 
råder i grundvattnet under platsen för syrahuset (SGU 7), medan grundvattnet i området vid numera 
planerad deponi för sugmuddrad kisaska inte är förorenat (SGU 3).  
 
Tabell 20. Uppmätta metallhalter i grundvatten från Svanö fd  
sulfitmassafabrik och barktipp 1994 samt bedömning enligt NV 4918.  

Al As Cd Cu Pb Zn
Provpunkt (µg/l)
SGU 1 62200 834 27 2190 1660 4970
SGU 3 61 3 0,01 2 0,1 5
SGU 6 4700 10 0,08 15 11,6 63

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla

000 = Mycket stor påverkan av punktkälla  
 
 
Undersökningarna 1995/96 och 1998. 
Länsstyrelsen genomförde med egna medel en första undersökning 1995 närmast utlastningskajen 
och vid fabrikskajen. Analyserna indikerade närvaro av kisaska på båda områdena. 
Undersökningarna kunde fortsätta 1996 med bidrag från Naturvårdsverket och inriktades på att få 
en grov avgränsning i sedimenten kring utlastningskajen och markområdet vid kisaskamagasinet. 
Genom spadgrävning i området från utlastningskajen mot fabriksområdet kunde ytlig förekomst av 
kisaska karteras och avgränsas. 
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Figur 44. Kisaskabanken vid farleden mellan Svanö och södra fastlandet blir synlig vid lågvatten. 
Sandöbron syns bakom det av betong utförda fästet för en numera riven utlastningskaj för kisaska. 
Det kvarvarande kajlivet under vattnet stupar brant ned till 15 meters djup utanför kisaskabanken. 
(Foto: S-Å Heinemo) 
 

 
Figur 45. Inventeraren Christer Lundgren beundrar utsikten vid f.d. kisaskamagasinet på Svanö. 
En linbana fraktade ned kisaskan från magasinet till lastbilar för transport till kajen vid 
Kolbacksberget. (Foto: S-Å Heinemo) 
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Vid länsstyrelsens undersökningar av sedimenten 1996 uttogs proverna i profiler med 
rörprovtagare och vid ytliga prover med ponarhuggare. Metallanalyserna utfördes av SGAB i Luleå 
med ICP-teknik. 
 

 
Figur 46. Provpunkternas placering vid länsstyrelsens undersökning 1996 av sedimenten kring 
utlastningskajen för kisaska vid Kolbacksberget. (© Lantmäteriverket)  
 

Tabell 21. Uppmätta metallhalter i 
sedimentprover från vattenområdet utanför 
fabrikskajen och utlastningskajen för 
kisaska vid Svanö 1996 med bedömning 
enligt NV 4918. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
Svfk 2/ 0-2 15 0,4 13 37 64 0,3 22 48 135
Svfk 2/ 20-22 15 0,3 13 31 69 0,3 19 50 120
Svfk 2/ 27-35 137 3,9 68 60 413 1,7 32 725 3000
Svk 1/ 0-2 70 0,9 40 39 106 0,3 32 84 304
Svk 2/ 0-2 521 2,6 137 11 713 0,7 9 277 1600
Svk 4/ 0-2 504 5,2 158 16 781 0,6 15 342 2130
Svk 6/ 0-2 569 6,2 171 9 880 0,4 12 342 2220
Svk 7/ 0-2 397 5,3 193 4 988 0,9 10 281 2370
Svk 8/ 0-1 132 1,0 36 38 131 0,4 30 62 352
Svk 9/ 0-2 509 7,1 208 5 1610 0,9 8 366 2760
Svk 10/ 0-1 844 7,7 288 6 1940 0,8 12 325 2630
Svk 13/ 0-3 293 1,0 29 37 106 0,5 37 82 333
Svk 14/ 0-1 205 0,9 31 38 100 0,4 35 74 309
Svk 15/ 0-1 243 2,2 84 26 415 0,5 22 152 929
Svk 16/ 0-2 1080 6,8 308 12 2130 0,8 17 318 2750
Svk 17/ 0-1 568 6,5 222 8 1360 1,7 10 324 3050
Svk 18/ 0-1 220 1,8 78 33 323 0,6 22 138 814
Svk 19/ 0-2 81 0,6 21 41 57 0,2 30 45 191
Svk 20/ 0-2 125 0,6 21 46 61 0,3 39 60 208

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla
000 = Mycket stor påverkan av punktkälla
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Resultaten från provtagningen 1996 visade att en ansenlig mängd kisaska fanns i vattenområdet 
kring utlastningskajen vid Kolbacksberget. Det kunde verifieras att vågerosion i området sprider 
metallhaltiga partiklar från utlastningskajen till omgivande vattenområde.  
 
Under 1997 erhölls medel från Naturvårdsverket för att fortsätta undersökningarna vid Svanö, med 
målet att fastställa volymen kisaska i sedimenten kring utlastningskajen vid Kolbacksberget och 
områdets stabilitet.  
 
Länsstyrelsen uppdrog åt VBB VIAK att genomföra undersökningarna, som utfördes från is under 
vårvintern 1998. Prover från sedimenten togs med skruvprovtagare på grunda djup, i övrigt med 
Livingstonelod. Där vattendjupet översteg 3 meter användes foderrör. Borrning med CPT-sond för 
skredriskbedömning skedde i två punkter. På grund av osäkra isförhållanden i närheten av farleden 
utfördes vingborrningen med handhållen utrustning i tre punkter. Vattendjupet i området varierade 
mellan 0-20 meter. 
 
Proverna förvarades frostfritt fram till analys av TS/GF i länsstyrelsens laboratorium. Efter TS/GF 
bestämning utvaldes prover ur profilerna för metallanalys, som utfördes av SGAB i Luleå med 
ICP-teknik. 
 

 
Figur 47. Provpunkternas placering vid VBB VIAK:s undersökning 1998 av sedimenten kring 
utlastningskajen för kisaska vid Kolbacksberget på Svanö. Kajlivets avgränsning följer i stort det 
ljusa partiet i flygfotot från 1999. (© Lantmäteriverket)  
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Figur 48. Provborrningarna av sedimenten kring utlastningskajen för kisaska vid Kolbacksberget 
utfördes från is av VBB VIAK vårvintern 1998. Här är det Richard Karlsson som agerar. (Foto: 
Eric Rönnols) 
 

Tabell 22. Uppmätta metallhalter i 
sedimentprover från vattenområdet 
utanför utlastningskajen för kisaska 
vid Svanö 1998 och bedömning  
enligt NV 4918. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
Skk H21/ 0-20 292 4,3 142 8 778 1,1 10 590 2030
Skk G22/ 0-30 1880 2,0 245 4 1090 0,3 15 412 1690
Skk F23/ 140-200 563 1,8 129 2 1670 0,2 11 75 1060
Skk F24/ 210-310 1270 4,4 336 7 1850 0,7 20 398 3260
Skk F25/ 0-100 1440 1,9 298 7 1620 0,5 20 361 2000
Skk F25/ 100-140 642 2,9 125 2 560 0,7 6 84 1630
Skk E27/ 200-300 1870 6,4 348 11 1920 0,5 24 550 4330
Skk E28/ 100-200 2210 10,2 371 12 1840 1,5 23 365 2410
Skk E28/ 200-300 1570 8,5 352 11 1360 0,4 25 492 5730
Skk E29/ 220-320 421 7,1 193 6 1020 1,9 10 355 2420
Skk E29B/ 0-40 425 7,8 218 9 1260 2,5 11 322 2880
Skk E29B/ 0-200 502 8,6 235 7 1300 1,9 11 256 2960
Skk E29B/ 40-180 451 8,5 185 7 1120 2,3 10 358 2570
Skk E29B/ 200-300 800 8,6 258 7 1600 2,4 12 423 3430
Skk E29B/ 300-350 1300 8,0 300 9 1810 2,2 16 339 2830
Skk E29B/ 380-390 3890 9,2 344 9 2480 1,4 20 341 3480
Skk E29B/ 465-475 2300 1,8 375 12 1550 0,3 29 430 1940
Skk E31/ 130-200 21 0,2 13 39 24 < 0,1 31 16 98
Skk D32/ 180-320 2300 11,3 370 8 1680 1,5 24 564 4680
Skk D32/ 320-420 1110 15,1 339 9 1840 0,8 22 478 2980
Skk D32/ 520-620 977 16,6 261 7 1350 0,6 18 548 3130
Skk C37/ 0-80 579 10,1 216 6 1270 2,1 10 656 3860
Skk C38/ 50-200 790 12,0 198 19 2270 1,3 19 350 3270
Skk C38/ 180-240 2330 13,9 345 12 1460 0,2 32 500 2780
Skk C39/ 310-390 82 0,2 16 37 55 0,0 30 19 116
Skk C40/ 160-180 1030 0,4 13 47 50 0,3 31 53 128
Skk B44/ 0-100 1870 6,5 213 15 1050 1,6 20 430 2060
Skk B44/ 100-160 30 0,5 15 39 32 0,3 30 45 119
Skk B44/ 160-200 10 0,1 12 37 19 < 0,1 30 14 85
Skk A46/ 0-40 390 6,7 168 7 1120 2,1 9 403 2490
Skk A47/ 10-110 1680 8,3 200 13 1100 1,6 17 531 2360
Skk A47/ 110-150 181 1,9 37 33 236 0,6 26 131 584
Skk A47/ 150-200 12 0,2 12 36 21 < 0,1 27 16 95
Skk C52/ 90-130 349 3,0 15 14 1020 0,1 8 24 278
Skk B53/ 100-200 29 0,4 31 10 81 0,2 8 35 199

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla

000 = Trolig påverkan av punktkälla

000 = Stor påverkan av punktkälla

000 = Mycket stor påverkan av punktkälla
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Volymen kisaska, som ligger i området kring utlastningskajen vid Kolbacksberget, beräknades 
totalt uppgå till 9.000 kubikmeter. Ovanpå en bädd av träribb i kajens överyta ligger 2.400 
kubikmeter kisaska. En försvårande omständighet för saneringsmöjligheten av området var 
upptäckten av ett kajliv för den numera nedrivna utlastningskajen. Stabiliteten vid 
övertäckningsåtgärder eller muddringar intill detta kajliv kan vara vansklig, vilket fordrar 
detaljerade kunskaper om dess tekniska kondition.  
 
Kramfors kommun har erhållit medel från Naturvårdsverket för fortsatta undersökningar för att 
kunna slutföra huvudstudien i området och ta fram ett åtgärdförslag. VBB VIAK har sedan 1999 i 
uppdrag att genomföra dessa moment, vilka startade med kompletterande undersökningar på 
utbredningen av kisaska i markområdet kring kisaskakajen och kisaskamagasinet. En särskild del 
av utredningen gäller stabilitetsförhållandena inför planerad muddring vid kisaskakajen samt 
förutsättningarna för en klass 1 deponi inom området, där muddrade massor skall avvattnas och 
slutdeponeras. 
 

2.4.2   Kramfors  
Kort historik Kramfors  
Redan år 1742 startades i Kramfors norrlands första finbladiga vattensåg. Vattensågen efterföljdes 
av en ångsåg år 1852, uppförd av J A Kjellberg och söner. Ur denna firma kom Kramfors AB att 
bildas år 1886. Invid de två sågverk som redan fanns på platsen vid Kramforsåns utlopp i 
Ångermanälven, beslöt Kramfors AB 1905 att uppföra en sulfitmassafabrik. Fabriken placerades 
öster om de båda sågverken, längst ut på en udde mot Ångermanälven där det rådde goda 
hamnförhållanden. Produktionen kom igång 1907 med en kapacitet av 12.000 årston, men efter 
kompletterande investeringar i fabriken nådde man redan 1913 en kapacitet av 30.000 årston. 
Kramfors AB kom 1929 att ägas av SCA AB. Någon blekning infördes aldrig på denna fabrik. Som 
komplement till produktionen av sulfitmassa anlades 1918 en sulfitspritfabrik och 1941 en 
boardfabrik. Efter en ombyggnad 1953-1956 nådde man som mest 75.000 årston innan fabriken 
slutligen lades ned 1977. 
 

 
Figur 49. Kramfors sulfitmassafabrik år 1930. Syratornet i betong syns i bildens vänstra del. 
Utanför kajen intill syratornet påträffades 1996 spår av kisaska i sedimenten. Bild från (6). 
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Figur 50. Fabriksbyggnadernas placering vid Kramfors sulfitmassafabrik  
enligt ekonomiska kartan från 1962. (© Lantmäteriverket)  
 
Kokarvätskan framställdes ur elementärt svavel från starten fram till byggandet av den första 
kisugnen 1914. Ett syratorn i betong byggdes 1929 och två kisugnar tillkommer 1936 som slutligen 
ersattes med en virvelbäddsugn 1956. 
 
Till en början tycks kisaskan ha exporterats över kaj vid fabriken. Spår av kisaska i sedimenten 
norr om kajen närmast massamagasinet vittnar om en sådan hantering. Under en kort tid (1960-
1962) kom askan att spolas via slang över till en ”lagun” intill boardfabriken i industriområdets 
sydöstra del. Efter avvattning i denna lagun urgrävdes askan och lades upp på ett upplagsområde 
ytterligare ca 100 meter sydost om ”lagunen”. Efter 1963 infördes ett system med sluten hantering 
av kisaskan och transport i särskilda behållare ned till mellanlagret i Härnösands djuphamn. En 
hantering som Boliden AB erbjöd sina kunder för att rationalisera askåtervinningen i regionen. 
 
Undersökningarna 1996 
Länsstyrelsen erhöll 1996 bidrag från Naturvårdsverket för att undersöka förekomsten av kisaska 
vid länets sulfitmassafabriker. Undersökningen vid Kramfors f.d. sulfitmassafabrik startades genom 
att området fältkarterades av länsstyrelsen under sommaren 1996. Två områden återfanns med 
förekomst av kisaska, ”lagunen” och vägområdet intill denna (område A) och ”deponin” (område 
B). Volymen ytlig kisaska som påträffats vid dessa karteringar uppgår till ca 1.200 kubikmeter. 
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Figur 51 och 52. Markartering utförd 1996 av länsstyrelsen genom spadgrävning vid vägdike 
utanför ”lagunen” och ”deponin” i södra delen av Kramfors sulfitmassafabriks industriområde. 
 
För att kontrollera om den ytliga kisaskan har spridits i vattenområdet uttogs sedimentprover i 
strandnära lägen utanför ”deponin” och norra delarna av udden intill ”lagunen”. Kisaska 
påträffades även i dessa undersökta punkter och det var tydligt att den pågående erosionen av 
strandområdet kring ”deponin” orsakar spridning av kisaska ut i Ångermanälven. 
 

 
Figur 53. Positionerna för sedimentprovtagning utförd av länsstyrelsen 1996 vid Kramfors 
sulfitmassafabriks industriområde samt läget för område A och B. (© Lantmäteriverket)  
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Tabell 23. Uppmätta metallhalter i 
sedimentprover från vattenområdet  
utanför ”deponin” vid Kramfors 
sulfitmassafabrik 1998 och bedömning  
enligt NV 4918. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid länsstyrelsens undersökningar av sedimenten uttogs proppar med rörprovtagare. 
Metallanalyserna har skett vid SGAB i Luleå med ICP-teknik. Resultaten visade att sedimenten i 
området var starkt påverkade av spill från kisaska med ställvis mycket höga halter av arsenik, 
koppar, kvicksilver och bly. De högsta halterna uppmättes i djupare skikt, varav ett prov (K96: 5/ 
15-20 cm) innehöll 16,9 gram arsenik per kilo torr substans, ett svårslagbart rekord i länet för 
områden förorenade med kisaska. Förorenade ytskikt i sedimenten avgränsades till utanför det 
undersökta markområdet B.  
 
På grund av de noterade höga halterna av tungmetaller i marken och observerad pågående erosion 
av det kisaskaförorenade strandområdet fick Kramfors kommun 1998 bidrag från Naturvårdsverket 
för genomförande av huvudstudie och utformning av åtgärdsförslag. Geotekniska undersökningar 
och markprovtagning med skruvprovtagare vid ”lagunen” och ”deponin” utfördes av VBB VIAK 
från oktober 1998 till mars 1999. Sammanlagt har ca 400 jord- och sedimentprover uttagits vid 
undersökningen, varav 67 stycken har analyserats. Kisaska förekom i mäktigheter upp till 3,3 
meter, medan medelmäktigheten beräknades till ca en meter. Mängden kisaska inom området vid 
”lagunen” beräknades uppgå ca 1.400 kubikmeter, medan mängden vid ”deponin” beräknades 
uppgå till ca 6.700 kubikmeter. 
 

   
Figur 54 och 55. Pågående erosion av strandområdet vid ”deponin” vid Kramfors f.d. 
sulfitmassafabrik orsakar spridning av kisaska till vattenområdet i Ångermanälven. Slänten mot 
Ångermanälven är brant och kräver erosionsskydd i kombination med en mottrycksbank för att inte 
riskera skred vid övertäckningsåtgärd. ”Deponin” vid Kramfors f.d. sulfitmassafabrik. Tidigare 
deponering av avloppsslam har gynnat etablering av sly och gräs i delar av området. (Foto: Eric 
Rönnols). 
 

Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
K96:1/ 0-3 195 0,7 20 42 309 1,4 31 293 294
K96:2/ 0-2 92 0,6 18 33 293 0,8 28 211 265
K96:2/ 12-20 180 1,9 86 29 424 2,1 50 331 973
K96:4/ 0-4 13 0,4 13 42 48 0,3 28 35 132
K96:4/ 18-22 247 3,4 108 36 473 0,8 27 295 1460
K96:5/ 0-3 2270 4,3 45 28 537 21,1 31 1190 849
K96:5/ 15-20 16900 6,0 99 21 491 64,7 24 3260 870
K96:6/ 0-4 16 0,4 13 43 44 0,2 28 28 126
K96:6/ 30-36 127 2,7 34 32 290 2,2 23 238 670
K96:7/ 0-4 42 0,5 20 43 96 0,7 31 90 183
K96:7/ 20-25 343 4,1 103 41 521 2,2 27 473 1590

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla

000 = Mycket stor påverkan av punktkälla
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Figur 56. Plan över geotekniska undersökningar och markprovtagning utförda av VBB VIAK 
1998/1999 vid ”lagunen och ”deponin” sydost om Kramfors f.d. sulfitmassafabrik.  
 
”Deponin” vid Kramfors f.d.sulfitmassafabrik har även nyttjats för deponering av aska från 
hetvattencentralen i Kramfors samt slam från avloppsreningsverk och gatubrunnar. Stabiliteten i 
området är på gränsen till att tåla belastning med täckmassor. Därför behövs en mottrycksbank i 
strandområdet.  
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2.5 Örnsköldsviks kommun 

2.5.1   Köpmanholmen  
Vid länsstyrelsens utredning av kisaskaförekomsten i länet kom Köpmanholmens sulfitfabrik att 
falla bort av det skälet att den lades ned redan 1963. En sulfatfabrik drevs vidare i området fram till 
nedläggningen 1982. Genom de uppenbara föroreningsproblem som är följden av att det har funnits 
en kloralkalifabrik i samma område samt Örnsköldsvik kommuns ambitioner att återta de 
infrastrukturella värden som finns i området, har ändå undersökningar av stor omfattning kommit 
att utföras under år 2000. Undersökningarna har finansierats av Örnsköldsviks kommun och genom 
bidrag från Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Redovisning av resultaten ligger utanför detta 
arbetes omfattning.  
 

 
Figur 57. Köpmanholmens sulfitmassafabrik 1932. Syratornet i betong syns i vänstra delen av 
bilden. En sulfatmassafabrik ersatte sulfitmassafabriken 1963. Bild från (6).  
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2.5.2   Domsjö  
Kort historik Domsjö 
Vid Moälvens utlopp i Örnsköldsviksfjärden anlades under 1860-talet en ångsåg av Carl-Johan 
Kempe. Sågen placerades vid en äldre lastageplats. Domsjö såg kom att få sällskap av flera 
industrier i området, varav de flesta med anknytning till trä som råvara. Sulfitaktiebolaget Mo och 
Domsjö bildades 1902 efter beslut att uppföra en sulfitmassafabrik. Den kom att placeras på ett 
område väster om sågverket, eftersom utrymmena där inte räckte till. Marken som fabriken 
byggdes på var dock instabil och allvarliga sättningar inträffade som skadade flera 
fabriksbyggnader. Orsaken till stabilitetsproblemen var att man placerat fabriken på Moälvens 
deltaavlagringar.  
 
Produktionen av sulfitmassa kom igång 1903 med en kapacitet av 6.000 årston. Kapaciteten ökades 
ständigt på för att 1929 vara uppe i 50.000 årston och Domsjö var en av världens största 
sulfitmassafabriker 1974 då kapaciteten var uppe i 250.000 årston. Numera (1999) är produktionen 
194.000 årston.  
 
Domsjö sulfitmassafabrik ägdes av MoDo ända fram till år 2000, då den såldes till ett konsortium 
bestående av sex personer med anknytning till produktionen. Fastigheten där fabriken är belägen 
har beteckningen Hörnett 36:1 och ägs sedan år 2000 av Holmen AB. 
 

 
Figur 58. Domsjö sulfitmassafabrik år 1932. Syratornet syns till vänster i bild.Ett mellanlager för 
kisaska var placerat vid magasinen intill Moälvens utlopp i Örnsköldsviksfjärden (i bildens övre 
högra del). Bilden från (6). 
 
Det första blekeriet byggdes 1923 (hypoklorit och alkali) och det följdes av ett modernare blekeri 
1936 (klor, hypoklorit, alkali) vilket gjorde det möjligt att producera viskosmassa, en produkt som 
dominerat Domsjös produktion. Bleksekvensen ändrades 1974 (alkali, klor, hypoklorit, klordioxid) 
vilket sänkte utsläppet av syreförbrukande ämnen till en vid den tiden kraftigt påverkad recipient. 
Utsläpp av det klorhaltiga avloppet kvarstod dock, men efter upptäckten av de klororganiska 
ämnenas miljöfaror och satsning på ett ambitiöst forskningsprogram, vilket ledde till framtagande 
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av en ny blekmetod (syrgas, peroxid), kunde man 1991 helt sluta blekeriet. Konvertering till 
natriumbas för kokarvätskan genomfördes 1959. 
 
Eftersom Domsjö kom att producera viskosmassa var fabriken särskilt lämpad att kompletteras med 
en sulfitspritfabrik och det skedde 1940. Dessförinnan hade det år 1936 byggts ut en 
kloralkalifabrik på området, som följdes av en kloratfabrik år 1967. Flera kemisktekniska fabriker 
kom att uppföras i området som hade sulfitsprit eller klortillverkning som bas för andra kemiska 
produkter. 
 
Efter att problemen med de klororganiska ämnena uppmärksammats i början av 1980-talet kom 
efterfrågan på kloralkali att minska kraftigt. Kloralkali- och kloratfabriken kom som en följd därav 
att läggas ned 1991. 
 
Sulfitkokarvätskan tillverkades till en början från elementärt svavel. Redan 1914 byggdes dock den 
första kisugnen samt ett syratorn av trä, som ersatte befintligt kammarsystem av Hansontyp. Nya 
svavelugnar installerades 1929 och elementärt svavel kan ha använts fram till 1943 då en ny kisugn 
byggdes. För att lättare kunna avyttra kisaskan till smältverken byggdes ett sintringsverk 1954. En 
virvelbäddsugn installerades 1959, som kunde nyttjas för både kis och svavel och efter 1960 
producerades flytande svaveldioxid vid fabriken. Kis användes ända fram till 1980 då en ny 
svavelugn installerades och kisugnen lades ned. Kisaskan mellanlagrades i fabrikshamnen inför 
utskeppning och export. 
 
På grund av de många olika tillverkningsprocesser som funnits i Domsjöområdet, i vilka 
miljöfarliga ämnen har hanterats eller bildats, har ett flertal mark- och sedimentundersökningar 
genomförts under 1980 och 1990-talen. Därvid har flera områden påträffats som innehåller höga 
halter av metaller (Hg, Ni, Cu och Zn) samt klororganiska ämnen (HCB, dioxiner och EOCl).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 59. Översiktskarta som visar läget för 
mellanlagret av kisaska vid Domsjö 
massafabrik. (© Lantmäteriverket)  

 
Undersökningarna 1996. 
Länsstyrelsen erhöll 1996 bidrag från Naturvårdsverket för att undersöka förekomsten av kisaska 
vid länets sulfitmassafabriker. Undersökningarna vid Domsjö började med fältkartering och i 
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fabrikshamnen, vid läget där kisaska mellanlagrats inför export, påträffades kvarliggande rester 
inom en yta av 110*50 meter vilket beräknades innehålla 350–950 kubikmeter aska. 
 
För att undersöka om denna kisaska hade påverkat intilliggande vattenområde uttogs 7 
sedimentproppar, fyra stycken intill fabrikskajen och tre stycken i Örnsköldsviksfjärden. Prover 
uttogs ur propparna och analyserades på metaller vid SGAB i Luleå med ICP-teknik. Halterna av 
metaller som indikerar kisaska var låga. Däremot var halterna av kvicksilver mycket höga, vilket 
återspeglar påverkan av utsläpp från kloralkalifabriken som nyttjat kvicksilverelektroder i sin 
process allt sedan starten 1936 till nedläggningen 1991. Intill punkt 7, vid fabrikskajens läge 
närmast Moälvens utlopp i Örnsköldsviksfjärden, påträffades en mycket tydlig horisont i 
sedimentet med synlig förekomst av ytterst små kvicksilverdroppar. Halten kvicksilver i denna 
punkt var 20,1 mg/kg TS vilket överskrider bakgrundsnivån 150 gånger. 
 

 
Figur 60. Fördelningen av kisaska på 
f.d. mellanlagringsplanen vid Domsjö 
massafabriks hamnplan. Karteringen 
har utförts av länsstyrelsen genom 
spadgrävning, varför uppgifterna 
gäller ytliga skikt ned till 50 cm djup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 61. Provpunkternas placering vid länsstyrelsens undersökning 1996 av sedimenten i 
Örnsköldsviks-fjärden och Domsjö fabrikshamn. (© Lantmäteriverket)  
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Figur 62. Provpunkternas placering vid 
länsstyrelsens undersökning 1996 av sedimenten 
kring utlastningskajen för kisaska vid Domsjö 
fabriker. Kvicksilverhalterna i punkt 7 på 20 cm 
djup var 20,1 mg/kg TS, vilket är 150 gånger 
mer än bakgrundsnivån. (© Lantmäteriverket) 
 

 
Tabell 24. Uppmätta metallhalter i sedimentprover från Örnsköldsviksfjärden vid Domsjö 
massafabrik 1996 och bedömning enligt NV 4918. 
Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
Domsjö 2/ 0-3 5 0,1 9 42 18 0,0 21 12 86
Domsjö 3/ 0-5 6 1,7 6 61 40 13,0 18 28 512
Domsjö 4/ 0-4 6 0,8 5 59 29 8,9 12 17 163
Domsjö 4/ 15-20 4 0,5 5 69 22 5,9 12 13 95
Domsjö 5/ 0-4 13 1,3 8 124 51 12,7 20 30 177
Domsjö 6/ 0-5 19 1,5 10 81 38 6,7 23 29 254
Domsjö 7/ 20-25 33 1,4 23 152 84 20,1 13 90 342

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla

000 = Mycket stor påverkan av punktkälla  
 
Någon spridning av kisaska av betydelse för miljön från mellanlagret i Domsjö fabrikshamn kunde 
inte detekteras vid undersökningarna 1996. Däremot verifierades förekomst av ytlig kisaska, som 
på grund av damningsrisk kan klassas som allvarlig hälsorisk. Det kan också konstateras att 
området är starkt påverkat av utsläpp från den numera nedlagda kloralkalifabriken, vilket resulterat 
i mycket höga kvicksilverhalter i sedimenten. 
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3    Undersökningar i områden med förekomst av kvicksilver 
 
3.1 Härnösands kommun 

3.1.1   Ulvvik 
Kort historik Ulvvik 
Ulvviks träsliperi uppfördes 1928 av Björknäs Nya Sågverks AB på platsen för det sågverk som 
brann ner 1925. Kapaciteten för träsliperiet var från starten 22.000 årston våtslipmassa, men 
byggdes ut 1931 till 35.000 årston. Den maximala produktionen uppnåddes 1938 och blev 38.000 
årston 50 %-ig slipmassa. Strax innan nedläggningen 1958 hade produktionen gått ned till 13.000 
årston. Björknäs Nya Sågverks AB förvärvades 1929 som dotterbolag till SCA AB och blev efter 
1933 dotterbolag till det av SCA AB ägda Kramfors AB. Sliperiet namnändrades 1938 och fick nu 
bolagsnamnet Ulvviks AB. Genom två fusioner gick först Ulvviks AB upp i Kramfors AB 1950, 
som 1954 gick upp i SCA AB. Efter nedläggningen såldes fastigheten (Ulvvik 9:3) till 
Stenhammars bruk- och betongindustri. Kvar inom fabriksområdet finns idag sliperiets 
huvudbyggnad och renseri i vilka en mekanisk verkstad, en båtklubb och ett tiotal småföretag har 
huserat sedan betongindustrin lade ned sin verksamhet. Fastigheten övertogs av Fjärdens 
Fastigheter Kommanditbolag 1995. 
 

 
Figur 63. Översiktskarta visande läget för f.d. Ulvviks  
slipmassafabrik. (© Lantmäteriverket)  
 
Sliperiet låg vid Älandsfjärdens inre del, 6 kilometer norr om Härnösand. Stränderna i området 
kring Älandsfjärden innehåller ett stort inslag av ribbkajer i olika grad av upplösning. Marken i 
området består av svallad morän, med siltiga/leriga inslag närmast fjärden. Sedimenten i fjärden 
närmast fabriken består av gyttja med en fiberbank belägen utanför sliperiets huvudavlopp. Ingen 
sanering av området har skett. 
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Vid tillverkningen av slipmassa användes från 1940-talet fenylkvicksilveracetat för att motverka 
mögelbildning i massabalarna. Detta har medfört att kvicksilver släpptes ut i recipienten och 
återfinns i den spet- och fiberbank som påträffats i området. Ingen uppgift har återfunnits om hur 
mycket av preparatet som har använts. 
 

 
Figur 64. Ulvviks slipmassafabrik år 1956. Den med kvicksilver förorenade spet- och fiberbanken 
ligger i vattenområdet i bildens mitt och högra del. Bild från (6). 
 
Undersökningarna 1997. 
Länsstyrelsen erhöll 1997 bidrag från Naturvårdsverket för att undersöka i vilken grad 
vattenområdet har utsatts för spridning av kvicksilver. Inga undersökningar har genomförts på 
markområdet. Genom ekolodning och sedimentprovtagning har en spet- och fiberbank undersökts i 
ett par hundra meter långt område närmast fabriksavloppet. Sedimentproverna uttogs med 
rörprovtagare av länsstyrelsen och analys av proverna har skett hos SGAB i Luleå med ICP-teknik. 
Elever från Kiörningskolan i Härnösand (Dan Bergman, Henrik Bergman, Fredrik Bystedt, Mikael 
Bystedt och Markus Kokki), under ledning av deras lärare Sverker Lindwall, var med vid 
provtagningen av sediment och hjälpte till med provfiske. 
 
Fiberbanken innehöll höga halter av kvicksilver, men även bly, koppar och zink förekom i högre 
halter. Att kvicksilver detekterats i fiberbanken behöver nödvändigtvis inte betyda att ekologisk 
störning av betydelse förekommer i området. Källans storlek och egenskaper kan göra att påverkan 
på biota inte är större än normal bakgrundsnivå. Prov togs därför ut på abborre som fångats inom 
det kontaminerade området för att avgöra om kvicksilver frigörs från fiberbanken och i vilken grad 
det tas upp i fisk. Som lokal jämförelse fångades även abborre från Vägnöviken, 2,5 kilometer öster 
om Ulvviks fabriksområde. Fisken har analyserats på kvicksilver i muskel enligt standardiserat 
förfarande (kallavångningsmetod och AAS) av MeAna-konsult i Uppsala. Resultatet indikerade 
liten påverkan, troligen beroende på att fiberbanken som källa inte är så stor eller att 
vattenomsättningen i området späder kvicksilvret i en större volym och större mängd biomassa. 
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Figur 65. Ulvviks fabriksbyggnader samt punkter för uttag av 
sedimentprover och provfiskeområde 1997. (© Lantmäteriverket)  
 
Tabell 25. Uppmätta metallhalter i sedimentprover från f.d. 
Ulvviks träsliperi 1996 och bedömning enligt NV 4918.  
Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
Ulvvik 1:1/ 0-3 8 0,5 4 21 121 7,7 11 31 123
Ulvvik 1:1/ 7-10 5 0,7 4 11 135 6,0 9 674 1210
Ulvvik 1:1/ 20-25 2 0,3 2 5 125 14,3 3 66 88
Ulvvik 1:2/ 0-5 35 0,9 14 55 60 2,5 31 48 169
Ulvvik 1:2/ 25-30 4 0,4 3 13 84 1,3 8 29 86
Ulvvik 3:1/ 0-3 12 0,3 10 51 50 1,2 24 103 130
Ulvvik 3:1/ 5-7 18 0,7 12 50 57 1,8 28 226 206
Ulvvik 3:1/ 20-25 7 0,2 15 54 23 0,1 32 23 116
Ulvvik 5:1/ 0-2 22 0,7 13 45 46 0,8 29 300 464
Ulvvik 7:1/ 0-3 12 0,2 15 57 25 0,2 33 39 122
Ulvvik 7:2/ 0-3 8 0,3 15 56 28 0,2 35 89 130
Ulvvik 7:2/ 10-12 20 1,0 9 43 91 2,4 23 86 156

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla
000 = Mycket stor påverkan av punktkälla  

 
 
 
 



Undersökningar av förorenade områden, 1992-1998. 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

58 (71) 
 
 

 

Tabell 26. Uppmätta halter av kvicksilver i muskelprov  
på Abborre från Ulvvik och Vägnöviken oktober 1997. 
 Längd Vikt Medel Medel Hg
Provpunkt (mm) (gram) längd vikt (ug/kg vs)
Ulvvik 65 2,7    
Ulvvik 65 2,8    
Ulvvik 66 2,9
Ulvvik 66 3
Ulvvik 67 3 66 3 40
Ulvvik 67 3,1
Ulvvik 67 2,9
Ulvvik 68 3,1
Ulvvik 82 5,6
Ulvvik 85 6,4
Ulvvik 88 6,7 90 8 50
Ulvvik 90 7,7
Ulvvik 105 13
Ulvvik 170 61 127
Ulvvik 185 82 73
Ulvvik 210 120 85
Ulvvik 225 144 69
Ulvvik 275 300 141
Vägnöviken 255 220 113
Vägnöviken 262 236 96
Vägnöviken 265 243 165
Vägnöviken 290 298 130  
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Figur 66 och 67. Kvicksilver i muskel från Abborre som funktion av längd och vikt vid jämförande 
lokaler. Halterna i Ulvvik är mycket låga och indikerar inte någon påverkan från punktkälla trots 
omedelbar närhet till den förorenade fiberbanken. 
 
Eftersom det inte gick att verifiera någon spridning av det kvicksilver som påträffats i fiberbanken 
till fisk i omgivningen av sliperiet avslutades undersökningarna. Fiberbanken är dock en potentiell 
miljörisk och kan genom fysisk påverkan komma att inverka negativt på omgivningen i framtiden. 
Sådan fysisk påverkan på fiberbanken kan vara byggande av kajer eller bojförankringar samt 
vågerosion genom att fiberbanken lyfts uppåt mot ytan av landhöjningen. 
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Det känt sedan tidigare att kvicksilver kan avgå från fiberbankar som elementärt kvicksilver genom 
gasdiffusion. Så länge fiberbanken tillåts vara ostörd kommer gasdiffusionen att minska 
fiberbankens styrka som riskobjekt. Tiden är mycket lång fram till att landhöjningen har lyft 
fiberbanken så högt att vågerosion kommer att få avgörande betydelse för kvicksilverspridning. 
Djupet till de grundaste delarna är 5-6 meter vilket indikerar en tid av över hundra år eller längre. 
För att med någorlunda god säkerhet kunna lämna objektet i det skick det nu befinner sig, kan en 
beräkning göras på om avklingningstakten är tillräcklig innan vågerosion angriper fiberbanken. Då 
bör gasdiffusionen av kvicksilver i området mätas. Fastställda diffusionshastigheter från andra 
områden kan vara vanskliga att nyttja eftersom utgångskoncentrationen i fiberbanken är avgörande 
för resultatet.  
 
Inga mätningar i byggnader eller i mark inom fabriksområdet har utförts, varför detta kan vara en 
osäkerhetsfaktor vid bedömning av områdets klassning. 
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3.2 Kramfors kommun 

3.2.1   Hallstanäs 
Kort historik Hallstanäs 
Hallstanäs träsliperi i Lugnvik uppfördes av Björkå AB 1922. Hallstanäs träsliperi ersatte dels 
Björkå träsliperi, som översvämmats 1919, dels Högfors träsliperi som förstördes av brand 1918. 
Kapaciteten var vid starten 12.000 årston våt slipmassa, som vid ombyggnaden 1927 utökades till 
40.000 årston. Efter ytterligare en ombyggnad under andra världskriget, utökas kapaciteten till 
70.000 årston. I början av 1960-talet var kapaciteten uppe i 100.000 årston efter moderniseringar, 
utbyggnader samt införandet av kontinuerlig drift. Träsliperiet ägdes av Björkå AB då det lades ned 
1967. SCA förvärvade Björkå AB 1974 och samma år fusionerades Björkå AB med SCA. 
 

Figur 68. Översiktskarta visande läget för 
Hallstanäs träsliperi i Kramfors kommun.  
(© Lantmäteriverket)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fabriksområdets östra del, innehållande massamagasin och kaj, försåldes av Björkå AB till 
dåvarande Bjärtrå kommun 1970. Kommunen (nu ingående i Kramfors kommun) försålde därefter 
området till Värnamo Gummi i Kramfors AB. SCA försålde 1980 västra delen av fabriksområdet, 
innehållande bl. a den egentliga fabriksbyggnaden, till Gallsäters Lastbils och Mekaniska 
Verkstads Aktiebolag. 
 
Kvicksilverpreparat med handelsnamn som Femacell och Pulpasan, innehållande 20-procentig 
lösning av fenylkvicksilveracetat, tillsattes i sileriet för att förhindra mögelangrepp och 
missfärgning av massabalarna. Medlet infördes 1941 inom svensk cellulosaindustri och vid 
Hallstanäs träsliperi nyttjades fenylkvicksilveracetat från 1948 fram till 1964. Ca 120 ton 20% 
lösning har använts i produktionen, motsvarande en kvicksilvermängd av maximalt 14 ton. Vid den 
slutliga avvattningen av slipmassan och pressningen till balar kom kvicksilver att följa med 
fiberhaltigt avloppsvatten ut i recipienten. 
 
Utsläppen från Hallstanäs träsliperi karakteriseras således av en längre period med utsläpp av stora 
mängder fiberrester. Den uppmätta ytan som är täckt med fibersediment är ca 22 ha, med en yttre 
halvcirkelformad gräns av omkring 150-200 meter från anläggningen. Från utförda karteringar har 
mängden sediment inom hela undersökningsområdet beräknats till ca 450.000 m3. I de områden där 
lagren av fibersediment är som mäktigast uppmättes 4-6 m. 
 



Undersökningar av förorenade områden, 1992-1998. 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

61 (71) 
 
 

 

 
Figur 69. Hallstanäs träsliperi. Den med kvicksilver förorenade spet- och fiberbanken  
ligger inom en 150 meter bred yta i utsläppets riktning från fabriken. Bild från (6). 
 
Undersökningarna 1993  
Indikerande studier inleddes 1993 med analys av abborre från området kring Hallstanäs samt från 
Gålåviken, belägen ca 1,2 km från träsliperiet. Analysresultaten visade att kvicksilverhalten i 
abborre var dubbelt så hög invid sliperiet jämfört med halten uppmätt vid Gålåviken. Analyser av 
kvicksilver i fisk utfördes med AAS på poolade prover vid MeAna i Uppsala enligt 
kallavångningsmetoden. Slutsatsen är att kvicksilver från fiberbanken läcker till miljön och tas upp 
i fisk. 
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Figur 70 och 71. Kvicksilver i muskel från Abborre som funktion av längd och vikt vid 
jämförande lokaler. Halterna vid Hallstanäs indikerar upptag av kvicksilver från den 
förorenade fiberbanken. Som jämförelse har resultat från Ulvvik medtagits i diagrammen. 
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Undersökningarna 1996  
Länsstyrelsen erhöll 1996 bidrag från Naturvårdsverket för att utöka undersökningarna av 
sedimenten vid Hallstanäs. Fiberrester som täckte sedimenten uppmättes inom en areal av ca 12 
hektar, med en yttre halvcirkelformad gräns omkring 150-200 meter från anläggningen. 
Sedimentprover uttogs med rörprovtagare i 22 punkter längs fyra linjer i området. Av 53 uttagna 
prover har 25 stycken analyserats på metaller med ICP-teknik vid SGAB i Luleå. 

Figur 72. Positionerna för länsstyrelsens provtagning av sediment vid Hallstanäs 1996.  
(© Lantmäteriverket)  
 

Tabell 27. Uppmätta metallhalter 
i sedimentprover utanför f.d. 
Hallstanäs träsliperi 1996 och 
bedömning enligt NV 4918. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Provpunkt/ As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
skiktdjup(cm) (mg/kg TS)
Hallstanäs 3/ 0-2 8 0,5 12 43 30 1,2 30 33 150
Hallstanäs 4/ 0-2 10 0,3 15 44 24 1,0 34 19 115
Hallstanäs 4/ 20-25 6 0,1 15 45 21 0,1 35 15 101
Hallstanäs 5/ 0-3 9 0,5 6 21 93 15,3 15 34 123
Hallstanäs 6/ 0-3 5 0,4 6 23 25 14,0 17 21 83
Hallstanäs 6/ 10-15 3 0,3 3 14 22 12,7 9 14 55
Hallstanäs 7/ 0-5 1 0,0 0 2 6 7,9 1 5 17
Hallstanäs 8/ 0-3 14 0,5 8 24 79 27,6 18 52 166
Hallstanäs 9/ 0-2 11 0,4 13 47 27 2,2 30 27 134
Hallstanäs 9/ 12-15 6 0,5 3 14 19 6,1 9 18 129
Hallstanäs 12/ 0-3 11 0,6 13 45 29 4,4 69 66 145
Hallstanäs 12/ 10-15 18 0,6 10 33 43 6,6 24 33 163
Hallstanäs 14/ 0-3 14 0,5 16 55 29 0,6 46 29 157
Hallstanäs 14/ 9-12 11 0,7 10 41 30 6,6 27 36 162
Hallstanäs 16/ 0-3 11 0,5 12 51 31 3,8 31 25 126
Hallstanäs 16/ 15-20 7 0,3 3 10 56 4,4 7 18 65
Hallstanäs 18/ 0-3 19 0,4 13 55 30 0,4 34 29 137
Hallstanäs 18/ 15-20 7 0,7 6 24 25 10,6 15 51 132
Hallstanäs 18/ 5-10 27 1,1 13 58 73 6,1 30 57 171
Hallstanäs 20/ 0-3 13 0,4 12 49 27 1,4 31 22 130
Hallstanäs 20/ 10-15 26 0,8 14 52 51 2,3 31 42 167
Hallstanäs 22/ 0-4 19 0,9 12 51 50 9,2 28 112 171
Hallstanäs 22/ 10-15 11 0,7 8 27 42 15,6 18 42 143

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla
000 = Mycket stor påverkan av punktkälla
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Analysresultaten visade att kvicksilverhalten var upp till 200 gånger större än bakgrundshalten för 
opåverkade områden utmed länskusten (0,14 mg Hg/kg TS). Kvicksilverhalterna i ytskikten (2-5 
cm) i de fiberrika sedimenten varierade mellan 0,4-27,6 mg Hg/kg TS. De högsta halterna 
uppmättes inom 100 meter från fabriken. I de djupare liggande skikten (9-25 cm) varierade halterna 
mellan 0,1-15,6 mg Hg/kg TS. 
 
Undersökningarna 1998 
Resultaten från undersökningarna under 1996 ledde till att ytterligare bidrag erhölls från 
Naturvårdsverket under 1997 för att detaljstudera fiberbankens utbredning och söka beräkna 
mängden fibrer och kvicksilverföroreningar. Uppdraget utfördes av VBB VIAK med kartering och 
provtagning av sediment inom ett ca 22 hektar stort område öster och söder om Hallstanäs 
fabriksområde. Under provtagningen utökades provtagningsområdet mot väster där stora 
fibermäktigheter uppmättes.  
 
Fältarbetet utfördes under mars/april 1998 och omfattade utsättning av provtagningspunkter i ett 
rutmönster om 50 meter, utsättning av fixpunkter på land, lodning av vattendjup och 
sedimentprovtagning ned till naturlig botten i 33 provtagningspunkter. Allt fältarbete utfördes från 
is och sedimentprovtagning skedde med Livingstonelod och borrvagn. Vid stora vattendjup 
utfördes provtagningen med foderrör. Proppar uttogs ned till naturlig botten, som i samtliga fall 
utgjordes av lera. Prover ur propparna togs i karakteristiska skikt (ej större än 1 m längd) eller med 
jämna mellanrum (samlingsprover för 0,5 m) där skikt i profilen saknades. Prov togs även från den 
underliggande leran för kontroll att kontamineringen i profilen upphört. 

Figur 73. Positionerna för provtagning av sediment utförd av VBB VIAK vid Hallstanäs 1998.  
(© Lantmäteriverket)  
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Tabell 28. Uppmätta halter av kvicksilver i sedimentprover och sedimenttjocklek  
utanför fd Hallstanäs träsliperi 1998 och bedömning enligt NV 4918. 
Provpunkt/ Hg Sediment- Provpunkt/ Hg Sediment- Provpunkt/ Hg Sediment-
skiktdjup(cm) (mg/kg TS) tjocklek (cm) skiktdjup(cm) (mg/kg TS) tjocklek (m) skiktdjup(cm) (mg/kg TS) tjocklek (m)
A 90/ 0-110 10,9 400 D 90/ 220-230 3,5 280 G 95/ 650-750 0,1 550
A 90/ 120-260 20,4 400 D 90/ 230-250 5,6 280 G100/ 0-100 11,1 195
A 90/ 260-400 0,8 400 E 80/ 330-430 0,1 230 G100/ 225-325 0,1 195
A 90/ 570-600 0,2 400 E 85/ 0-100 10,9 420 G105/ 100-200 0,1 5
AC 95/ 0-170 18,6 320 E 85/ 500-600 0,0 420 G110/ 100-200 0,0 0
AC 100/ 230-360 0,1 230 E 90/ 180-280 11,0 450 H 90/ 0-100 8,3 400
AD 100/ 130-200 0,3 130 E 90/ 550-650 0,2 450 H 90/ 300-400 9,7 400
B 80/ 170-300 0,0 170 F 85/ 285-380 0,1 285 H 90/ 400-500 0,2 400
B 95/ 100-200 9,4 210 F 85/ 380-480 0,1 285 I100/ 20-200 0,1 30
B 95/ 200-300 <0,04 210 F 90/ 300-400 12,5 500 I 85/ 220-420 0,1 220
D 90/ 0-110 11,2 280 F 95/ 400-500 15,3 600  
D 90/ 140-220 15,7 280 F 95/ 600-700 0,2 600

000 = Ingen eller liten påverkan av punktkälla
000 = Trolig påverkan av punktkälla
000 = Stor påverkan av punktkälla
000 = Mycket stor påverkan av punktkälla  

 
Av resultaten framgår att kvicksilverhalten i fiberbanken varierar mellan 3,5-20,4 mg Hg/kg TS 
med ett medelvärde av 10 mg Hg/kg TS. Kvicksilverhalten i de underlagrande naturliga sedimenten 
har halter nära bakgrundsnivån. Mängden kvicksilver i området beräknades uppgå till ca 500 kg. 
 
Volymen fibersediment i det undersökta området uppskattades till ca 450.000 kubikmeter, varav 
130.000 kubikmeter ligger direkt söder om fabriken inom ett område av 30 ha. Sedimentens 
mäktighet varierar mellan 0-6 meter, de mäktigaste lagren ligger närmast söder om fabriken. Öster 
och norr om fabriken är sedimenten tunna. 
 
Vattendjupen är stora i randzonen av fiberbanken (> 40 m), varför undersökningarna inte har 
kunnat fånga hela fiberbankens utbredning.  
 
Vid en annan undersökning av bottnarna i Kramforsområdet, utförd av Uppsala universitet under 
1998, kom en sonarbild att upptas från området över fiberbanken vid Hallstanäs. Av denna 
sonarbild kan viss information erhållas för bedömning av fiberbankens utbredning. 
 
Fortsatta studier i området för att ta fram förslag till åtgärder kvarstår. VBB VIAK har i sin 
utredning för länsstyrelsen skisserat på olika förslag till åtgärder. Dessa förslag är, 
- Sugmuddring och invallning av sedimenten 
- Övertäckning med fiberduk, täckskikt och erosionskydd  
- Övertäckning med gel  
 
Eftersom kostnaderna för dessa åtgärder kan uppgå till nära 100 miljoner kronor krävs 
kompletterande detaljstudier av området och värdering av åtgärdsnyttan. 
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Figur 74. 
Vattendjupen vid 
Hallstanäs uppmätt  
av VBB VIAK 1998. 
(© Lantmäteriverket)  
 

         
 

Figur 75. Sonarbild 
upptagen  av  
”RV Sunbeam” 1998, som 
visar bottentopografin över 
fiberbanken vid Hallstanäs. 

  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 76. 
Sedimenttjockleken 
vid Hallstanäs 
uppmätt av VBB 
VIAK 1998. 
(© Lantmäteriverket)  
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4    Undersökningar i områden med förekomst av PAH 
 
 
4.1 Kramfors kommun  

4.1.1   Bollstabruk och Nyland  
Vid de bottenundersökningar, som bedrivs i programmet för ”Nedre Ångermanälvens 
recipientkontroll”, har regelbundet noterats förekomst av kreosot i sedimenten vid Bollstafjärdens 
inre del. I Bollstabruk har tidigare funnits en större anläggning tillhörande Graningeverken AB som 
impregnerat virke med kreosotolja. Verksamheten lades ned 1968. Det är känt att spill av 
kreosotolja har skett till vattenområdet vid lossningen från de båtar som fraktade kreosoten. Med 
finansiellt stöd från bolaget kunde länsstyrelsen i september 1987 ta ut fyra sedimentprover med 
ponarhämtare invid kajområdet för nedlagda impregneringsverket. Från ostörd sedimentyta 
överfördes översta centimetern till glasburkar som förslöts med aluminiumfolie i locket. Analys av 
PAH (11 st) utfördes av IVL i Aneboda. Det kunde konstateras att PAH förekom i sedimenten i 
höga halter, varierande mellan 127 till 1.968 ug/kg TS. Det var ovisst om förekomsten av kreosot 
utgjorde någon fara för miljön. 
 
Vid Nyland har impregnering av virke och stolpar med kreosotolja bedrivits sedan 1947. Under 
flera decennier hade det i vattenområdet utanför anläggningen noterats att kreosotolja flutit upp 
från bottensedimenten. Undersökningar 1982 och 1988 visade att sedimenten kreosot förekom 
inom ett 3 ha stort område, varav ca 1 ha var kraftigt förorenat. Spill vid läktringen från fartyg som 
fraktade kreosotolja till anläggningen angavs vara orsaken till föroreningen. Analys av fisk från 
området 1988 och 1991 visade på förhöjd halt av PAH, som förekommer rikligt i kreosotolja. 
Verksamheten med impregnering lades ned 1988 och dåvarande ägaren STAB beslöt att åtgärda 
läckaget från sedimenten med särskild övertäckningsteknik utprovad 1992 vid bolagets anläggning 
i Otterbäcken vid Vänern.  

 
Figur 77. Översiktskarta med positionerna för 
kreosotimpregneringsverk vid Bollstabruk (A) 
och Nyland (B), Kramfors kommun samt 
provfiskelokaler 1995. (© Lantmäteriverket)  
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Undersökningarna 1995/96 
Länsstyrelsen erhöll 1996 bidrag från Naturvårdsverket för att undersöka om fisk i Bollstafjärden 
och kringliggande vattenområde uppvisade skador som följd av kreosotförekomst. 
Undersökningarna utfördes 1995/96 av Institutet för Tillämpad Miljöforskning, ITM, vid 
Stockholms universitet och resultaten finns redovisade i länsstyrelsens rapport 1997:5. Rapporten 
är också utlagd på länsstyrelsens hemsida. Här ska kort nämnas att resultaten visar att kreosot i 
området påverkar fiskarna, med skador på och uppmätta förändringar av DNA i lever och gälar. 
Skadorna var dock inte av den omfattningen att det bedöms motiverat att åtgärda sedimenten i 
Bollstafjärden. 
 
Åtgärder i området  
Saneringsåtgärder för en kostnad av ca 2 miljoner kronor har vidtagits 1997 av STAB mot de 
kreosotförorenade sedimenten vid Nyland. Tre lager av täckmaterial lades ut över det förorenade 
området, tätlager (silt), täcklager (sand) och erosionskydd (grus) över ett ca 4 ha stort område. 
Åtgärdens effekter följs upp med kontrollprogram. I Bollstafjärden har inga åtgärder vidtagits. 
Förorenad mark vid impregneringsverket i Bollstabruk har dock påträffats vid länsstyrelsens 
MIFO-inventering.  
 

   
Figur 78 och 79. Tre olika lager av täckmaterial lades 1997 ut på det förorenade sedimentet i 
Nyland med specialanpassad kran inom ett noggrant avgränsat område.(Foto: Sven-Åke Heinemo) 
 

    
Figur 80 och 81. Propp uttagen 1997 vid Nyland som visar de tre täcklagren som utlades över det 
förorenade sedimentet. Kreosotoljefilm förekom på vattnet i området. (Foto: Göran Bergman och 
Sven-Åke Heinemo) 
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4.1 Sollefteå kommun 

4.1.1   Tågsjöberg 
Ett av de traditionella sätten att nyttja skogsråvara var att utvinna tjära från stubbar. Tjäran 
nyttjades som impregneringsmedel, tillsats vid gummitillverkning och som ersättning för olja. 
Exporten av tjära från länet var också omfattande och gick till länder i Mellaneuropa, Sydamerika 
och Afrika. I Tågsjöberg, 6 mil nordväst om Sollefteå och 7 kilometer väster om Junsele, anlades 
1940 en tjärfabrik. Ägare av fabriken var ett tag Kooperativa förbundet, som 1950 sålde den till 
Tågsjöbergs Skogsprodukter AB. Vid fabriken producerades ca 800 årston tjära samt terpentin och 
kol. Verksamheten lades ned 1961. Bolaget äger fortfarande fastigheten Rishålla 1:58, där de 
kvarvarande resterna av fabriken återfinns. Fabrikslokalen är i mycket dåligt skick och i området 
finns synbar tjära, stora mängder sönderrostade tunnor samt annat skrot. Via en stor plåtcistern, 
som fungerade som avskiljningsanordning, gick kylvatten från anläggningen ut i Tågsjötjärnen. 
Innehållet i denna cistern är inte undersökt. 
 

  
 

  
Figur 82-85. De sönderfallande resterna av fabrikslokalerna vid Tågsjöbergs tjärfabrik år 2000. 
Tjära återfanns i marken mellan fabriken och tjärnen samt nedanför slänten av en mindre tipp som 
syns på övre högra bilden. En större mängd sönderrostade tunnor ligger spridda i området. 
Avskiljningscisternen för utsläppet av kylvatten är placerad invid Tågsjötjärnen. (Foto: Mats 
Fröberg) 
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Fig 86. Flera kvarblivna kärl med 
rester av tjära finns i den förfallna 
byggnaden efter Tågsjöbergs tjärfabrik. 
(Foto: Peter Öberg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Undersökningarna 1998. 
Länsstyrelsen har i oktober 1998 uttagit sediment- och markprover i området för att se om halterna 
av PAH ger anledning till fortsatta insatser för efterbehandling.  Markproverna togs i ytan eller i 
profil genom spadgrävning medan sedimentprover uttogs med rörprovtagare. Proverna 
analyserades på 16 olika PAH komponenter av SGAB i Luleå med HPLC-teknik där både UV- och 
fluorecensdetektor nyttjats. 
 

Figur 87. 
Lokaliseringen 
av Tågsjöbergs 
tjärfabrik på 
fastigheten 
Rishålla 1:58 
samt punkter för 
sediment- och 
markprovtagning 
i oktober 1998. 
(© Lantmäteriverket)  
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Marken i området består av sandig/grusig morän. Nedanför slänten av en mindre tipp (M 1) samt 
på markområdet mellan fabriken och tjärnen (M 2) påträffades synlig tjära. I släntfoten förekom 
tjäran som en horisont i morän med inslag av fyllnadsmassor, ca 30 meter från nordöstra hörnet av 
fabriken. Trots det synliga förorenade lagret av tjära indikerade provet vid M 1 ”ingen eller liten 
påverkan från punktkälla”. Det förorenade markområdet mellan fabriken och tjärnen hade ytlig 
förekomst av tjära. Provet visade på ”mycket stor påverkan av punktkälla” med tillståndet klassat 
som ”mycket allvarligt” enligt NV 4918. Det är högst troligt att övriga delar av området med synlig 
förekomst av tjära innehåller motsvarande halter av PAH. 
 
Tabell 29. Uppmätta halter av PAH i sediment- och  
markprover från Tågsjöbergs tjärfabrik oktober 1998. 
 S 1 S 2 M 1 M 2
  
Djup (m) 2 5
Skikt (cm) 0-2 0-2 10-20 0-5
TS % 4,4 5,3 45 63

PAH (mg/kg TS)
naftalen < 0,40 < 0,41 < 0,09 61
acenaftylen < 0,27 < 0,27 < 0,07 < 79
acenaften < 0,14 < 0,14 < 0,10 < 30
fluoren < 0,08 < 0,08 < 0,11 60
fenantren < 0,09 < 0,16 0,18 210
antracen < 0,03 < 0,03 0,02 9
fluoranten < 0,04 0,09 0,09 70
pyren < 0,06 0,08 0,55 46
bens(a)antracen < 0,10 < 0,10 0,15 52
chrysen < 0,09 0,15 0,17 < 100
bens(b)fluoranten < 0,22 < 0,23 0,18 18
bens(k)fluoranten < 0,07 < 0,07 0,05 8
bens(a)pyren < 0,21 < 0,14 0,10 19
dibens(ah)antracen < 0,07 < 0,08 < 0,02 < 1,00
bens(ghi)perylen < 0,16 < 0,31 < 0,20 6
indeno(123cd)pyren < 0,19 < 0,19 < 0,02 8
Summa 16 EPA-PAH < 1,1 0,3 1,50 570
Summa 11 PAH < 1,1 0,3 1,49 446  
 
Sedimenten karakteriserades som olivgrön till mörkbrungrön gyttja och var utan synlig tjära eller 
tjärlukt. Proverna innehöll inte några anmärkningsvärda halter av PAH. Det tycks inte föreligga 
någon märkbar påverkan på de ytliga sedimenten i tjärnen som skulle kunna bero på förekomsten 
av tjära på marken vid fabriken eller från fabriksavloppet till tjärnen. 
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