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Åtgärdsutredning och riskvärdering Sala Silvergruva och Pråmån 
Sala kommun har agerat huvudman för genomförande aven åtgärdsutredning och 
riskvärdering för de föroreningar som finns vid Sala Silvergruva och Pråmån. 

Åtgärdsutredingen har tagit fram förslag på åtgärder för att minska de risker som 
konstaterat på området i tidigare studier. Behov av riskreduktion har konstaterats 
en li gt följande: 

1. Hälsorisker kopplade till exponering av föroreningar i ytlig jord. 

2. Förekomst av förhöjda halter kvicksilver i fisk. 

3. Spridning av metaller till Pråmån och Ekeby damm från gruvområdet. 

4. Sediment i Pråmån som en källa till spridning av metaller till Ekeby damm. 

5. Hälsorisker kopplade till muddermassorna som finns upplagrade längs med 
Pråmån. 

Utifrån de åtgärdsförslag som arbetats fram i åtgärdsutredningen har en 
riskvärdering gjorts. l riskvärderingen utvärderas måluppfyllelse. tekniska och 
ekonomiska aspekter samt allmänna och enskilda intressen. Detta är gjort i dialog 
med Miljödialog gruvan (tjänstemän från olika delar i kommunen). 
kultutmiljöenheten på länsstyrelsen. verksamhetsutövare på området och enskild 
fastighetsägare. Resultatet av denna dialog ligger till grund för hur det fortsatta 
arbetet med projektet ska fortgå Kommunstyrelsen har därför att ta ställning till om 
kommunen har för avsikt att även vara huvudman när det kommer till åtgärdsarbete 
samt att ta ställning till vilken nivå man anser att åtgärderna ska ligga på för 
framtiden. Nedanstående förslag till beslut grundar sig på Miljödialog gruvans 
ställningstagande i frågan. Åtgärdsutredningen och riskvärderingen är 
sammanställd i två riskvärderingsmatriser som återfinns i bilaga. Den ena 
riskvärderingsmatrisen är fullständig och den andra illustrerar det föreslagna 
åtgärdsförslaget. Åtgärdsutredningen och riskvärderingen bifogas i sin helhet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet för fortsatta arbeten avseende 
åtgärder inom Sala Si lvergruva och Pråmån. 

Att kommunen ansöker om medel från Naturvårdsverket, via länsstyrelsen, som 
på sikt syftar till att vid ta åtgärder enligt följande (motsvarar 
åtgärdsalternativ 2 A. muddermassorna längs Pråmån, 3,4,5 och del av P&V 
i åtgärdsutredningen): 



Kommunstyrelsens förvaltning 

• Hårdgörning mestadels asfalt och/eller asfaltgrus inom Sala Bly och Hyttan, 
vandrarhemmet, centrala området samt en av parkeringsplatserna och väg. 

• Hårdgörning och mestadels asfalt och/eller asfaltsgrus efter föregående 
schakt inom delar av vandrarhemmet och centrala området som ligger i nära 
anslutning till byggnader. 

• Schakt och externt omhändertagande av muddermassor längs Pråmån. 

• Rening av vatten från gruvområdet. 

• Förstärkt täckning av afterskansen. 

• Muddring av förorenade sediment i Pråmån. 

• Upprättande av administrativa restriktioner för områden där åtgärder inte 
görs, dvs parkmarken och bostadshuset samt områden där täckning av 
förorenade massor sker (centrala området, vandrarhemmet och Sala Bly + 
Hyttan) 

BILAGOR: 
Ätgärdsutredning 

Utkast riskvärdering inkl två riskvärderingsmatriser 
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• 

Studiebegränsningar 

Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Sala kommun (kommunen) upprättat en åtgärdsutredning 
avseende Sala silvergruva och Pråmån. Golder upprättade i inledningsskedet en uppdragsplan i vilken det 
ingick att identifiera kunskapsluckor inför åtgärdsutredningen. Kommunen beslutade i samråd med 
Länsstyrelsen i Västmanlands län (länsstyrelsen) att det inte fanns ekonomiskt utrymme att genomföra 
undersökningar för att täppa till dessa kunskapsluckor. De väsentl igaste kan kort sammanfattas enligt 
följande: 

• Kulturmiljöutredning. Det saknas en studie som redogör för vi lken typ av utredning som måste göras 
med koppling till olika föreslagna åtgärdsmetoder och områden för åtgärd. Inga bedömningar av 
kostnader el ler tidsåtgång för arbetena finns att tillgå . 

• Avgränsning av föroreningsutbredning inom gruvområdet samt längs Pråmån. 
Föroreningsutbredningen i ytjorden inom gruvomrildet är inte I deta lj klarlagd. Detta gäller även de 
muddermassor som finns upplagrade längs med Pramån. Mäktigheten på muddermassorna har inte 
bestämts. 

• Muddermassornas lakegenskaper. Inga lakförsök har gjorts på muddermassorna. 

• Vattenrening. Inga reningsförsök, pilottester eller motsvarande har genomförts för att bedöma om 
vatten från gruvpumpen och från Gnesbachs kanal kan renas samt vilka halter som kan nås med olika 
metoder. Det är också okant vilken kapacitet på reningsanläggning som krävs. 

• Geotekniska förhållanden. Inga utredningar av geotekniska förhål landen inom gruvområdet samt 
längs Pråmåns kanter har gjorts. Således har genomförbarhet av åtgärder samt behov av 
skyddsåtgärder inte kunnat belysas eller kostnadsuppskattas. 

Av den anledningen så vill Golder uppmärksamma läsaren på att det förekommer osäkerheter i föreslagna 
tekniska lösningar samt vad gäller kostnader. För vissa åtgärder har genomförbarheten inte kunnat bedömas 
då det saknas väsentlig kunskap. Inför kommande arbete är det således av stor vikt att, oavsett vilket 
åtgärdsalternativ som väljs, en mycket omfattande projektering genomförs innan slutligt beslut om åtgärder 
tas. Arbetet ska föregås av de kulturhistoriska och arkeologiska utredningar som är påkallade. Först därefter 
kan en mer noggrann bedömning om de tekniska lösningarnas genomförbarhet göras och detaljerade 
kostnadskalkyler upprättas. 
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SALA SILVERGRUVA 

1.0 BAKGRUND 
Sala kommun (kommunen) agerar huvudman för huvudstudien av Sala silvergruva och Pråmån. Kommunen 
har anlitat Golder Associates AB (Golder) för att upprätta åtgärdsutredning och riskvärdering. I föreliggande 
handling redovisas åtgärdsutredningen, vilken belyser möjliga lösningar och kostnadsuppskattningar för att 
åtgärda föroreningar med ursprung i den historiska gruvverksamheten. Rapporten redogör även för en 
uppdatering av riskbedömningens slutsatser med hänsyn till de kompletterande undersökningar som gjorts 
av Bjerking (2011), och kompletteringar som Golder och kommunen utfört inom ramen för 
åtgärdsutredningen. Förslag på åtgärdsalternativ redovisas i separat riskvärderingsrapport. 

2.0 SYFTE 
Syftet med föreliggande utredning är atl: 

• Redovisa en uppdatering av riskbedömningen och behovet av riskreduktion 

• Föreslå övergripande åtgärdsmål 

• Redovisa åtgärdsalternativ (inklusive kostnads uppskattningar) för att reducera identifierade risker. 

• Vara ett underlag för kommande riskvärderingsprocess inom MIljodialog Gruvan 

• Vara ett underlag för kommunens beslut om åtgärder. 

3.0 OMRADES ESKRIVNING 

3.1 Histonk 
Verksamheten vid Sala Silvergruva inleddes troligen redan under medeltiden och har varit vår enda 
silvergruva av rang i Svenge. Bry1ning v malm har skett i flertalet olika dagbrott och underjordsgruvor under 
lång tid . Hanteöingen och anrikningen av den brutna malmen har historiskt sett skett inom området i flera 
olika byggnader Fram till andra hälften av 1 BOD-talet utvanns silvret i hyttor belägna nordost om Sala, det 
bly som fanns i m'llmen var en viktig komponent för att erhålla ett gott utbyte av silver. Efter en utbyggnad av 
Pråmån kring 1B27-35 skeppades malm på pråmar via kanalen till hyttområdet, Pråmån hade tidigare tjänat 
som avloppsdike för gruwatten. Efter 1911 har gruvverksamheten vid Sala Silvergruva omfattat bland annat 
brytning av framförallt bly och zink i Bronäsgruvan. Verksamheten i Bronäsgruvan pågick mellan 1938 och 
1962. Den pågående gruvverksamheten idag i området utgörs av bry1ning av vit dolomit. Bry1ningen har 
pågått sedan 1950 och till en början skedde den i dagbrott (det s.k. Tistbrottet). Idag sker bry1ningen i en 
underjordsgruva via en infart i botten av Tistbrottet. 

3.2 Lokalisering 
Sala Silvergruva är belägen i Sala kommun, Västmanland, cirka 100 km nordväst om Stockholm och 40 km 
norr om Västerås (Figur 1). Sala stad, beläget i nordostlig riktning från Sala Silvergruva, har växt upp i 
samband med att gruwerksamheten påbörjades i större skala. Väster om Sala Silvergruva ligger Tistbrottel. 

3.3 Geologi 
Berggrunden i Salatrakten domineras av äldre ytbergarter av granitisk sammansättning (ryolitiska 
metavulkaniter, kristallina karbonatstenar och metasedimentära bergarter) . Karbonatstenen är i de lägre 
delarna växellagrad med vulkaniter och övergår uppåt i en minst 300 m mäktigt dolomitiskt 
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SALA SILVERGRUVA 

karbonatstenslager. Inom detta dolomitlager förekommer både Sala gruvans bly-zink-silvermalmer och den 
dolomit som bryts i Tistbrottet. 

Förekommande malmmineral inom området är blyglans och zinkblände, andra mineral som förekommer i 
mindre omfattning utgörs av t.ex. kopparkis, koboltglans och gudmundit. Pyrit, magnetkis och arsenikkis är 
även relativt vanliga sulfidmineral. 

De lösa avlagringarna inom undersökningsområdet domineras helt av fyllning bestående av olika 
restprodukter från de industriprocesser som förekommit. Huvudsakligen består dessa av varp, men även 
slaggvarp och aftersand förekommer. De huvudsakliga jordarterna inom undersökningsområdet 
representeras av glacial lera, grovsilt med inslag av block, tolV samt morän. 

3.4 Kulturmiljö och turism 
Sala silvergruva och Pråmån är fornminnen och åtnjuter därmed ett särskilt skyddsvärde vad gäller 
kulturmiljön . Inom området bedrivs en omfattande turismverksamhet med bland annat besöksgruva, 
lillgruvan (för barn) samt ett vandrarhem. 

Ingen särskild utredning om behovet av kulturmiljöutredningar, arkeologiska utgrävningar har genomförts. 
Det har heller inte utretts vilka krav som ställs vad gäller skydd av kultu rhistoriska lamningar vid framtida 
åtgärder. 

Inom ramen för riskvärderingen har en dialog förts med kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen för att inhämta 
visst underlag för beslutsprocessen. En särskild PM har upprättats av Länsstyrelsen i Västmanlands län 
(2014) . 

3_5 Områdesindelning 
För att avgränsa utbredningen av förorenad ytjord och på så vis erhålla en bättre uppfattning om volymen 
avfall in mattes området med Leica 1200 GPS (Swepos nätverks-RTK). Inmätningen genomfördes av 
Golders personal i april 2012 Precisionen på inmätta ytor är i storleksordningen ± 20 mm . Inmätningen 
gjordes i koordinatsystemet RT90 2.5 g V (O: -15), som är gällande för Sala kommun. Inga fixpunkter 
behövdes eftersom inmätningen gällde ytarealer. Totalt inmättes ungefär 800 punkter i området. 

Fastigheten har indelats i 10 delområden för att utifrån de platsspecifika förutsättningarna undersöka olika 
efterbehandlingsalternativ. I områdesindelningen beaktas inte grusgångar (för fotgängare) belägna vid sidan 
av de asfalterade vägarna utan endast mera storskaliga ytjordsområden (parkerings- och lekplats, innergård 
etc). Föroreningarna på delområdena utgörs av finkornigt gruvavfall i form av sandig ytjord , 
slaggvarps upplag et, muddermassor, sediment samt afterskansen, dock inte varpupplaget vid Lillgruvan. 
Indelningen beskrivs nedan och baseras på föroreningsförekomst (prov av ytjord analyserat av Envipro 
2007; Golder 2012; Sala Kommun 2012; Envix 2014) samt på tidigare namn- och områdesbeteckningar. I 
Figur 1 redovisas omfattning, läge för varje delområde samt provtagna punkter för ytjord med avseende på 
markmiljö- och hälsoriktvärden. Karta i A3-format för utskr~t redovisas i Bilaga A. Analysrapporter från 
laboratoriet redovisas i Bilaga B. 

l) Centrala Gruvområdet inbegriper yttergränserna för bilparkeringsområdet (exklusive 
bussparkeringen) vid gruvreceptionen intill Gustav IIl:s och Drottning Christinas schakt samt området 
mellan vägen och gruvreceptionen. Föroreningarna utgörs av sandig-grusig ytjord och ytarealen har 
uppskattats till ca 4 500 m' . Bussparkeringen ingår inte i delområdet eftersom låga metallhalter 
(förutom barium) förekommer inom denna del av delområdet. 
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2) Vandrarhemmet - inkluderar området i anslutning till såväl Knektsschaktet som vandrarhemmet och 

tillhörande magasin och avgränsas i söder av varpupplaget (Stensbotten). Föroreningarna utgörs av 

sandig ytjord och utgör 6 200 m'. 

3) Liflgruvan - i sydväst omfattas av barnlekplats och det inhägnade varpupplaget, som omfattar en 

mindre del av det egentliga varpupplaget, Sten havet 1. Föroreningarna består både av gruvavfall i form 

av sandig-grusig ytjord (lekplats) samt varpblock (upplag). Varpupplaget omfattas inte och är därför inte 

medtaget i föreliggande åtgärdsutredning. Lekplatsens ytareal är ungefär 1500 m'. Ytprov (n=1) med 

spade togs på ett djup av 0-10 cm vid utkanten av lekplatsen. 

4) Sala bly & hyltområdet - är det största delområdet i direkt anslutning till slaggvarpsupplaget i öst och 

afterskansen i nordost. Pråmån rinner igenom delområdet och Griechbachskanal Vid sidan av området i 

väst. Den norra delen av området är separerad aven varpvall som löper i öst-västlig riktning . 

Varpvallens gruvrester karakteriseras som blockig-stenig sand. I området förekommer även två 

skogsplättar (uppskattat till totalt 900 m') samt några små asfalterade ytor (100 m' ) I anslutning till 

fabriksbyggnaderna. Ytföroreningarna inom området utgörs huvudsakligen av fyllnadsjord bestående 

av slagg, kol och aftersand, vegetation förekommer mycket sparsamt. Ytarealen av föroreningarna, ca 

17 500 m', är, såväl som damningspotentialen, den största för hela området Sammanlagt har ett 

tjugotal ytprov tagits av fyllnadsjorden från ett djup på 0-1 0 cm från olika delar av området (Golder 

2012; Envix 2014) . 

5) Upplag med slaggvarp - i direkt anslutning till Sala bly & hyttområdet samt Pråmån. Ingen inmätning av 

området har gjorts och , uppskattningen av volymen (ca 22 000 m') är baserat på tidigare undersökning 

(Envipro 2007). Föroreningarna består mestadels av block vid ytan och sandigt , grusigt samt rostigt 

gruvavfall djupare ned. Ställvis förekom små plättar av vit och mycket finkornig anrikningssand. Ytprov 

(n=2) med spade togs både av anrikningssanden samt från slaggvarpshögen. 

6) Bostadshus - dels belägna söder om slaggvarps upplaget och Sala bly & hyttområdet , dels belägna i 

närheten av vandrarhemmet. Delområdets areal, som inte är inmätt, är baserat på flygbildsfotografier 

från 201 2 Området inbegriper uppskattad tomtmark inom fastigheterna . Föroreningarna utgörs av 

ytjord och arealen av dessa är uppskattade till omkring 10 000 m'. 

7) Afterskansen - upplag med aftersand, som utgör det nordligaste delområdet. Ingen inmätning av 

afterskansen gjordes eftersom tillförlitlig uppskattning av ytarealen (ca 16 000 m') tidigare har utförts 

(Envipro 2007) . Föroreningarna bestående av finkornig aftersand ligger under ett växtbevuxet 

moräntäcke, som är cirka 40 cm djupt. Damnings- och spridningspotentialen i området är klart mindre i 

jämförelse med Sala bly & hyttområdet. 

8) Muddermassor längs Pråmån - Längs Pråmån i nordöst har muddermassor lagts upp längs dess 

kanter. Ingen inmätning gjordes, uppskattning av volymen (ca 25 000 m') är baserat på tidigare 

undersökning utfört av Sweco Viak (Sweco 2003) . Muddenmassorna uppvisar förhöjda halter av 

arsenik, zink, bly, kadmium och kvicksilver. 

9) Parkmarksområde - Område väster om centrala gruvområdet med en areal om ca 18 500 m'. 

Föroreningar förekommer i ytjord , som i detta delområde utgörs av både gräsytor och grusade ytor. 

10) Parkeringsytor och huvudväg - Innefattar dels en större parkering söder om Sala bly & hyttområdet, 

dels en mindre parkering i södra delen av parkmarksområdet. Den grusade huvudvägen, som innefattar 

delar av Drottning Christinas väg, framgår i Figur 1. Föroreningarna omfattas av förorenad ytjord och 

den sammanlagda arealen uppskattas till 7 500 m'. 
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Figur 1. Omfattning och läge för varje de/område inom undersökningsområdet vid Sala Silvergruva samt provtagna 
punkter av yljord med avseende på markmiljö- och hälsoriktvärden. 

4.0 RISKBEDÖMNING 
I följande avsnitt redovisas en kortfattad sammanfattning av riskbedömningen som upprättades av Envipro 
(2007) samt den uppdatering som Golder utfört inom ramen för åtgärdsutredningen. 

4.1 Problembeskrivning 
I Sverige förekommer, grovt förenklat, två olika typer av gruvor, järnmalms och sulfidmalmsgruvor. De båda 
olika typerna genererar samma typ av avfall (gråberg/varp, slagg, aftersand/vasksand etc.) , men med helt 
olika kemiska egenskaper. I en syrerik miljö är järnmalmsavfall inte ett lika stort problem som 
sulfidmalmsavfall eftersom järnmalmen inte oxideras. Oxidation och vittring av sulfidmalm kan bilda surt 
lakvatten samt leda till frigörelse av höga halter tungmetaller. Hursomhelst, järnmalmer kan innehålla höga 
halter sulfider och därför kan samma miljöproblem även uppkomma i ett avfall från en järnmalmsgruva. 
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SALA SILVERGRUVA 

I Sala är dock fördelningen av sulfidmineral i avfallet något annorlunda jämfört med de inom exempelvis 

Bergslagen samt Skellefteåfältet belägna sulfidmalmsgruvorna. I Sala är innehållet av sulfider lågt samt att 

buffringsförmågan i omgivande bergarter är mycket hög på grund av den rika förekomsten av karbonater. 

Detta betyder att man kan förvänta sig en annorlunda vatten kemi i närheten av Sala Silvergruva jämfört med 

andra sulfidmalmsgruvor. Gruvdriften vid Sala har lett till att brutet berg men även andra restprodukter från 

gruwerksamheten har deponerats inom Sala Silvergruva samt dess närområde. Vittringen av sulfider i Sala 

ger troligen inte upphov till surt lakvatten eftersom de vanligast förekommande sulfiderna är blyglans och 

zinkblände vilka inte är syraproducerande vid vittring samt att omgivande bergarter har hög 

buffringskapacitet. Sulfidavfallet innehåller dock förhöjda halter av bland annat arsenik, bly, kadmium och 

kvicksilver, som mobiliseras vid exponering för luftens syre . 

4.2 Källtermer 
De föroreningskällor (källtermer) som förekommer inom området är· 

• Metallförorenad ytjord, som förekommer i stora delar av undersökningsomradet 

• Slaggvarp, den restprodukt som kvarstår när metallerna avskiljs genom upphettning av malmmineralen. 

Slaggvarpsupplag återfinns öster om delområdet Sala bly & hyttområdet. 

• Aftersand , den restprodukt som bildats efter krossning av malmen och utvinning av malmmineralen. 
Förekommer i afterskansen beläget norr om slaggvarpsupplaget. 

• Muddermassor belägna langs med Pråmans kanter 

• Sediment i Pråmån 

Varp förekommer rik ligt men har i tidigare riskbedömning avskrivits och behandlas således inte vidare i 

åtgärdsutredn ingen. 

4.3 Sam manfattning av hälsoriskbedömning 
Nedan lämnas en kortfattad sammanfattning av resultaten från tidigare genomförd riskbedömning (Envipro, 

2007) som är av betydelse för åtgärdsutredningen. Efter Envipro (2007) har vissa kompletterande 

utredningar gjorts. De slutsatser som påverkas av dessa kompletteringar redovisas i nästa kapitel. 

• Ett stort antal skyddsobjekt, som kan exponeras för föroreningarna har identifierats. Skyddsobjekten 

omfattar såväl människor som miljö. Jämförelser med tidigare beräknade platsspecifika 

referenskoncentrationer (Envipro 2007) visar att risker för människor kan föreligga med framförallt den 

kontaminerade ytjorden inom hela undersökningsområdet (Figur 1). Riskerna är kopplade till intag av 

jord och grönsaker samt exponering för damm. Arsenik och bly är de element som bedöms vara 

problematiska. För båda elementen finns halter tillgängliga för upptag i människans mag·tarmkanal i 

den kontam inerade ytjorden inom undersökningsområdet. För arsenik före ligger risker om hänsyn tas 

till cancerrisken , d.v.s. en livslång exponering för föroreningen. 

• Barn, som exempelvis vistas på lekplatsen vid Lillgruvan, kan anses tillhöra den största 

exponeringsgruppen med avseende på direkt exponering via intag av förorenad jord. Eventuella risker 

bedöms vara främst kopplade till förhöjda halter av bly. 

• Risker för människor bedöms även finnas genom intag av grönsaker som odlats i kontaminerad jord. 

Tidigare utredning av bly och kadmium i grönsaker som odlats i Sala har påvisat förhöjda halter. 

Sannolikheten för mätbara hälsoeffekter bedömdes dock som liten men det rekommenderas ändå att 
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boende inte bör grunda större delen av sin konsumtion av grönsaker på hemodlat, framförallt inte på 
platser där förhöjda halter kan misstänkas. 

• Riskerna för människor med varp, slaggvarp, aftersand och sediment bedöms som betydligt mindre 
jämfört med den kontaminerade ytjorden. För varp och slaggvarp finns visserligen halter över 
beräknade referenskoncentrationer vad gäller intag. Dock förekommer både varpen och slaggvarpen 
huvudsakligen i en fraktion, sten och block, som inte är speciellt lätt att få i sig och riskerna bedöms 
därmed som små. Vad gäller afterskansen har inga halter över beräknade hälsoriktvärden påvisats . 

• För sedimenten uppvisar endast enstaka prov halter över referenskoncentrationerna . Då sedimenten 
ligger under vatten bedöms riskerna för människor vara små. Sedimentens betydelse för hälsoriskerna 
bedöms primärt vara kopplade till ackumuleringen av kvicksilver i fisk, som människor konsumerar (se 
kommande stycke). 

• För muddermassorna vid Pråmåns kanter visar jämförelsen med referenskoncentrationerna att risker 
kan föreligga vid intag genom munnen. Detta gäller arsenik, bly och kvicksilver. Risker bedöms även 
kunna föreligga med intag av grönsaker som odlats i muddermassorna. 

4.4 Sammanfattning av förnyad utvärdering av metallspridning 
Golder har genomfärt en utvärdering av data som tagits fram av Bjerking ("Provtagning enligt 
kompletterande provtagningsprogram, 2010-10-31 ") med syfte at! vara ett underlag för upprättande av 
mätbara åtgärdsmål. Utvärderingen redovisas i särskilt upprättad PM (Golder Associates AB, 2014). Av 
Bjerking genomförda undersökningar syftade till att inför planerad åtgärdsutredning för gruvområdet och 
Pråmån klargöra ett antal frågeställningar avseende spridningen av metaller samt vilka källor som står för de 
mest betydande tillskotten . Vidare utreddes biotillgängligheten, metylering av kvicksilver samt upptag i fisk. 

Kortfattat kan följande sägas om resultaten av utvärderingen: 

• Det kan inte pekas ut en entydig förklaring till föroreningsspridningen i Pråmån. Det sker en tillförsel av 
metaller från gruvområdet och ned till Jakob Matts kvarn . Troligen är det en kombination av flera olika 
källor som bidrar till detta, dvs. slaggvarp, aftersand, muddermassor och sediment. 

• Utvärdering av metallhalter och kvoter Uämförelse av tungmetallhalt i förhållande till halten av ett 
huvudelement, exempelvis zirkonium eller titan som inte påverkas av vittring) ger inte en tydlig koppling 
till någon enskild källa . En svårighet i tolkningen är att utbredningen av muddermassor och dess 
egenskaper inte är kända. 

• För flera av metallerna sker en kontinuerlig ökning av metallhalten i Pråmåns vatten . Förklaringen 
bedöms som anges ovan vara flera källor. En jämförelse av metallhalter i sedimentfällor jämfört med 
sediment indikerar att resuspensionen förmodligen inte är den huvudsakliga källan . Muddermassor som 
finns upplagrade längs Pråmån kan vara en bidragande orsak. Ekeby damm förefaller fundera som en 
fälla för flertalet av metallerna. 

4.5 Uppdatering av riskbedömning rörande spridning och Pråmån 
Nedan redovisas en uppdatering av riskbedömningens slutsatser baserat på Bjerkings provtagning samt 
Golders utvärdering. Utredningarna omfattade inte några kompletteringar rörande risker för hälsa inom 
gruvområdet eller muddermassorna, varför nedan sammanställning endast kopplas till riskbedömningens 
slutsatser som berör Pråmån. 
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• Belastningen av metaller till Pråmån från landbaserade källor inom gruvområdet. De 
kompletterande undersökningarna har omfattat provtagning av grundvatten inom gruvområdet. 
Undersökningarna visar att strömningsriktningarna är svårtolkade samt att vissa provplatser uppvisar 
höga halter av zink, kadmium m fl metaller. På grund av den svårtolkade strömningsbilden är det 
fortsatt svårt att avgöra grundvattnets inverkan på belastningen av metaller till Pråmån. Pumpvattnet 
har inte provtagits de senaste åren. Sedan tidigare misstänks att pumpningen står för ett tillskott av 
metaller, vilket ger en lokal förhöjning . I relation till de påslag som sker efter hyttområdet och Sala bly är 
dock tillskottet litet. Golders bedömning är i dagsläget att det är svårt att utreda åtgärder för 
grundvattenspridningen inom stora delar av gruvområdet när det är okänt vilket bidraget är samt var 
betydande grundvattenströmmar går inom området. Tidigare utredning har pekat att de mängdmässigt 
största påslagen sker till Pråmån direkt efter hyttområdet. Golders bedömning är att de kompletterande 
utredningarna ind ikerar samma slutsats. Primärt bedöms det vara t i l~lödet i YV4 som står för det största 
bidraget. vilket således Golder bedöms vara den möj lighet där det är tekniskt och praktiskt möjligt att 
utreda åtgärder utan att göra omfattande grundvattenutredningar. Vidare ses att för vissa element sker 
en kontinuerlig ökn ing längs med ån, vilket kan förklaras med tillskott fran andra källor så som 
afterskansen, slaggvarpen, muddermassorna längs ån samt sedimenten. Utvärderingen av Bjerkings 
data har inte kunnat peka ut en enskild källa . Förmodl igen är det en kombination av flera som är 
bidragande. 

• Sedimentens betydelse som källa till spridning av metaller i vattensystemet. Provtagningar av 
ytvatten visar på förhållandevis hoga halter av flera metaller i Pråmån. Ut från Ekeby damm är halterna 
generellt lägre, dvs Ekeby damm fungerar som en fal la. Flertalet av metallerna (exempelvis zink) 
förefaller primärt transporteras i löst fas, undantag är bly och kvicksilver som företrädesvis transporteras 
i partikelbunden fas . Detta stämmer val med undersokningen av porvatten som ind ikerar höga lösta 
zinkhalter. Golder bedömer att diffusion av löst zink kan vara en faktor som bidrar med metaller till 
Pråmån och Ekeby damm, vilket måste tas hänsyn till vid bedömning av tekn iska möjligheter till atgärd . 
Undersökn ingen av sedimentfällor har påvisat höga halter av kvicksilver, bly och zink. Detta tolkar 
Golder som en indikation på omrörning av sed imenten vilket kan vara en bidragande orsak till spridning 
i ån men också en faktor som motverkar en naturlig återhämtning. Detta stämmer väl med att halterna i 
ytsedimenten fortsatt är höga för flera metaller. Halterna är dock lägre i sedimentfällematerial, vilket 
tolkas som att resuspenslon inte är den enda orsaken till spridningen: Förmodligen är upplagrade 
muddermassor en bidragande orsak. Vidare är detta en indikation på att enklare täckning av 
sedimenten inte kommer vara en framgångsrik metod för åtgärd , om muddermassorna är en 
bidragande orsak kommer spridningen därifrån medföra alt sedimenten återkontamineras. De höga 
halterna i sedimenterande material Ekeby damm kan vara en effekt av resuspension i dammen 
alternativt en hög belastning av partikelbundna ämnen. Sannol ikt är den första förklaringen trol igast 
med tanke på att halterna i dammens yt liga sediment är höga. Golders tolkning är därmed att en 
naturlig återhämtning av Ekeby damm inte är att förvänta. Undersökningen av metylkvicksilver i 
sedimenten indikerar halter som är högre än vad som naturligt kan förväntas i sediment. Detta är dock 
rimligt med tanke på att det totala innehållet av kvicksilver är högt, således är metyleringsgraden inte 
anmärkningsvärt hög. Undersökningen av fisk indikerar halter av kvicksilver i abborre som överskrider 
Livsmedelsverkets gällande gränsvärde för konsumtion (0,5 mglkg). Således bedömer Golder att det 
finns motiv för riskreduktion kopplat till kvicksilverhalterna i fisk. Före beslut bör det klargöras huruvida 
abborre konsumeras eller om det är den inplanterade ädelfisken som primärt ska skyddas. Data saknas 
idag avseende upptaget av kvicksilver i ädelfisk . 
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• Muddermassorna (som finns upplagrade längs med Pråmån) och spridningen till Pråmån. Nu 
genomförd undersökning indikerar att det för vissa metaller sker ett kontinuerligt påslag av metaller 
längs Pråmån. En av orsakerna bedöms vara muddermassorna. Baserat på föreliggande utredningar 
kan det inte dras någon entydig slutsats om det är sedimenten eller muddermassorna som är den 
primära orsaken. Vad gäller partikelbunden spridning indikerar jämförelsen mellan 
sedimentfällematerial och ytsediment att resuspensionen inte behöver vara den primära orsaken. Vad 
gäller lösta halter, som är den dominerande formen för flertalet metaller kan orsaken vara dels diffusion 
(frisättning av lösta metaller till sedimentens porvatten) eller spridning via grundvatten. För att utreda 
detta krävs att grundvattenrör installeras i muddermassorna. Vad gäller muddermassorna kan det 
konstateras . oaktat resultatet aven sådan undersökning. att åtgärder motiveras av riskerna för 
människors hälsa vid direktexponering. 

4.6 Behov av riskreduktion 
Baserat på ovan definieras behovet av riskreduktion enligt följande: 

• Hälsoriskerna kopplade till exponering för arsenik och bly i ytlig Jord inom Sala bly och hyttområdet, 
centrala gruvområdet, parkmarken, bostadsmarken, Lillg ruvan, vandrarhemmet, parkeringsytorna samt 
delar av Drottning Christinas väg. Prioriterat är områden som inte är täckta eller hårdgjorda samt 
lekplatser där barn vistas (exempelvis "mini- gruvan") . 

• Förekomsten av förhöjda kvicksilverhalter i fisk i relation ti ll Livsmedelsverkets gällande gränsvärden för 
konsumtion. 

• Spridningen av metaller till Pråmån och Ekeby damm Prioriterat är de stora påslagen som sker vid 
hyttområdet samt från landbaserade områden med ett väldefinierat grundvattenflöde (alternativt ytlig 
avrinning) till ån (gäller primärt afterskansen och slaggvarpsupplaget) . Riskreduktion är enligt tidigare 
även motiverat för pumpvattnet på grund av det lokala haltpåslaget. 

• Sedimenten i Pråmån som en källa till spridning av partikelbundna och lösta metaller till Ekeby damm 
samt även ti ll fisk. Mätningar med sedimentfällor indikerar att sedimenten rörs om och därmed kan 
ingen naturlig återhämtning förväntas. 

• Muddermassorna som finns upplagrade längs Pråmån med förhöjda metallhalter som innebär en risk 
för människors hälsa. Det förmodas också att muddermassorna är en källa som bidrar till det 
kontinuerliga påslaget av metaller till Pråm ån, både lösta och partikelbundna metaller. 

5.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFTERBEHANDLING 

5.1 Övergripande åtgärdsmål 
Golder har baserat på riskbedömningen och de förnyade provtagningarna upprättat följande förslag till 
övergripande åtgärdsmål. Målen har överenskommits i samråd med kommunen och länsstyrelsen. 

• Riskerna för människor (boende, besökare och yrkesverksamma) med den kontaminerade ytjorden 
inom de centrala delarna, hyttområdet och Sala Bly ska minimeras. 

• Riskerna för boende i Sala med de förhöjda metallhalterna i muddermassorna ska minimeras. 

• Fisk som konsumeras från Ekeby damm ska vara tjänlig som föda. 
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• Belastningen av metaller ti ll Pråmån från källor inom Sala silvergruva ska minska. 

• Spridningen av metaller från Pråmån till nedströms vattensystem ska minska. 

• Atgärder som vidtas inom fornminnes- och kulturskyddade områden ska utföras med minsta möjliga 
åverkan så att kulturmiljön bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 

5.2 Mätbara åtgärdsmål 
Mätbara åtgärdsmål kommer att redovisas i kommunens bidragsansökan. 

5.3 Mängdberäkningar 
För att kunna uppskatta åtgärd s kostnader för respektive delområde har beräkningar av volym massor som 

kan bli aktuella för efterbehandling utförts. Beräkningarna för den förorenade ytjorden är baserade på 
analyserade ytjordprov, ca 800 inmätta punkter i fält och ett uppskattat schaktdjup på 0,2 m och 0,5 m samt 

en antagen densitet på 1,8 ton/m'. Uppskattade volymer för de andra gruvavfallen är hämtade från tidigare 
undersökningar utförda av Envipro (2007) samt Sweco Viak (2003) . Mängdberäkningarna för gruvavfallen 

samt den kontaminerade ytjorden redovisas i Tabell 1 nedan. 

I sammanhanget ska lyftas att mängdberäkningarna är behäftade med osäkerheter da antalet provplatser är 

begränsat. 

Tabell 1: Mängdberäkningar av gruvavfall och kontaminerad ytjord inom undersökningsområdet vid 
Sala Silvergruva. Volymberäkn ingarna med avseende på ytföroreningarna inom centrala 
gruvområdet, Sala Bly & hyttområdet, vandrarhem met är baserade på ett 0,2 samt 0,5 meters 

h k d ' sc a tljUp. 

Delområde Areal (m') Volym (m') 

Centrala gruvområdet 4500 900/2250 

Sala bly & hyttområdet 17 500 3500/8750 

Upplag med slaggvarp 10000 22000 

Bostadshus 10000 5000 

Afterskansen 16000 48000 

Vandrarhemmet 6200 1 250/3 100 

Lillgruvan, varp + ytjord 1 200 + 1 500 6240 + 750 

Sediment i Pråmån - 2500 

Muddermassor längs Pråmån - 25000 

Parkmark 18500 9250 

Parkeringsytor och huvudväg 7500 -

Det bör poängteras att bussparkeringen vid centrala gruvområdet inte är inkluderat i mängd beräkningen av 

den förorenade ytjorden eftersom analysresultaten av det ytliga jordprovet vid parkeringen uppvisade låga 

metallhalter förutom barium, som dock var förhöjt och överskred det angivna hälsoriktvärdet. Styrande 
exponeringsväg för barium är intag av grönsaker och då odling inte sker i området så avskrivs risken . 

5.4 Avfallsklassificering 
Detta avsnitt syftar till att utreda kraven för hur gruvavfall och sediment kan hanteras i samband med 
uppgrävning och extern deponering. Ifall efterbehandling av området skall genomföras, som innebär 
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schaktning och förflyttning av gruvavfallet och/eller muddring av förorenade sediment, betraktas de 
uppgrävda eller muddrade massorna som ett avfall. Hanteringen av dylika massor beror delvis på hur 
massorna klassificeras med avseende på: 

• Avfallsklassificering (utgör gruvavfallet farligt eller icke-farligt avfall) 

• Deponeringsklassificering (till vilken typ av deponi får avfallet deponeras - deponi för inert, icke-farligt 
eller farligt avfall) 

Klassificeringen får stora konsekvenser på kostnaderna för efterbehandling då externt omhändertagande av 
deponi för farligt avfall är betydligt mera kostsam än deponering för icke-farligt eller inert avfall. 

Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör 
sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Därmed utgör gruvavfall och eventuell annan 
förorenad jord som grävs upp som avfall. Vid Sala Silvergruva utgörs avfallen av förorenad ytjord , slaggvarp, 
aftersand, muddermassor och sediment . Varpupplaget, som troligtvis förblir instängslat, kommer inte att 
schaktas bort och deponeras vid extern deponi och klassificeras därmed inte som avfall i denna rapport. 

Generellt för avfall och hantering av avfall gäller avfallsförordningen (SFS 2011 :927). Förordningen 
innehåller bl.a. regler för klassificering av avfall (med urskiljn ing av farligt avfall) Beroende hur avfallet 
klassificeras gäller olika regler för hanteringen. Om avfallet utgör farligt avfall ställs t.ex. krav på att 
omhändertagandet och transport ska ske av transportör med särskilt tillstånd och att massorna ska 
karakteriseras med hjälp av lakförsök för att kla rlägga vid vi lken typ av deponi som får ta emot avfallet (se 
kapitel 5.4). Enligt klassificeringen i avfallsförordmngen skulle avfallen vid Sala silvergruva kunna placeras i 
någon av följande avfalls klasser' 

5.4.1 Slaggvarp 

01 Avfall fran prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt fysikalisk-kemisk behandling av 
mineral 

0101 

010101 

0103 

010304" 

010305" 

010306 

010307" 

06 

0604 

060403" 

060404" 

2014·11·08 

Avfall från mineralbrytn ing 

Avfall från bry1mng av metallhaltiga mineral 

Avfall fran fysikalisk-kemisk behandling av metallhaltiga mineral 

Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm 

Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen 

Annat gruvavfall än det som anges i 010304 och 010305 

Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk-kemisk behandling av metallhaltiga 
mineral 

Avfall från oorganisk-kemiska processer 

Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 0603 

Arsenikhaltigt avfall 

Kvicksilverhaltigt avfall 
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SALA SILVERGRUVA 

060405* Avfall som innehåller andra tungmetaller 

060499 Annat avfall 

10 Avfall från termiska processer 

100602 Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning 

100699 Annat avfall 

5.4.2 Ytjord 

17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden) 

1704 Metaller (även legeringar av dessa) 

170403 Bly 

170407 Blandade metaller 

170409* Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen 

1705 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor 

170503* Jord och sten som innehåller farliga ämnen 

5.4.3 Sediment 

1705 Jord (även uppgrävda massor frän förorenade områden), sten och muddermassor 

170505* Muddermassor som innehåller farliga ämnen 

5.4.4 Aftersand 

06 Avfall från oorganisk-kemiska processer 

0604 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 0603 

060403* Arsenikhaltigt avfall 

060404* Kvicksilverhaltigt avfall 

060405* Avfall som innehåller andra tungmetaller 

060499 Annat avfall 

För att kunna avgöra vilken/vilka avfallsklasser som är tillämpliga bör det först fastställas om avfallet 
klassificeras som farligt eller icke-farligt avfall. Asterisken (*) i slutkoderna (ex. 010304*) ovan visar att 
avfallsklassen omfattar avfall som kan klassificeras som farligt avfall. Avfallet skall betraktas som farligt avfall 
om det uppvisar en eller flere av egenskaperna H1-H14 angivna i bilaga 3 till avfallsförordningen. I 
förordningen finns dock inga riktlinjer för bedömning av om avfallets egenskaper uppfyller kriterierna enligt 
H1 -H14. 
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SALA SILVERGRUVA 

En vägledning på nivåer relaterade till H-kriterierna kan dock erhållas från Avfall Sveriges rapport 
"uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor' (2007:01). Bedömningsgrunderna utgörs delvis av 
gränsvärden för farligt avfall. Följande farliga egenskaper ingår i bedömningen: 

H2 Oxiderande egenskaper 

H4 Irriterande egenskaper 

H5 Hälsoskadliga egenskaper 

H6 Giftiga egenskaper 

H7 Cancerframkallande egenskaper 

H8 Frätande egenskaper 

H10 Fosterskadande egenskaper 

H 11 Mutagena egenskaper 

H 14 Ekotoxiska egenskaper 

Följande farliga egenskaper, som inte är relevanta för det aktuella avfallet, ingår inte i bedömningen: 

H 1 Explosiva egenskaper 

H 3-A Mycket brandfarliga egenskaper 

H 3-B Brandfarliga egenskaper 

H 9 Smittförande egenskaper 

H 12 Ämnen och preparat som avger giftiga eller mycket giftiga gaser i kontakt med vatten, luft 
eller syra. 

H 13 Ämnen eller preparat som på något sätt, efter omhändertagande, kan ge upphov till ett 
annat ämne, t.ex. lakvätska, som har någon av de egenskaper som ovan uppräknats 
(hänsyn till lakning behandlas i kapitel 5.3, deponeringsklassificering) 

I Tabell 2 redovisas analyserade totalhalter (medeltal) för de ovan nämnda avfallen tillsammans med 
gränsvärden för farligt avfall i enlighet med Avfall Sverige (2007) . Analysresultaten för aftersand, slaggvarp 
och sediment, som är angivna som medeltal, härstammar från tidigare utförda undersökningar av Sweco 
(2003) och Envipro (2007) . Ytjord 1 representerar tre yljordsprov provtagna vid Sala bly & hyltområdet av 
Golder Associates våren 2012 (Figur 1). Dessa prov sammanslogs till ett samlingsprov som skickades på 
analys avseende metaller och laktest. Ytjord 2 representerar fem ytliga jordprov tagna av Sala kommun 
hösten 2012 vid centrala gruvområdet (buss- och bilparkeringen), ett område där ytjord tidigare inte har blivit 
undersökt (Figur 1) . Resultaten indikerar att alla gruvavfall överstiger gränsvärdena för FA med avseende på 
bly och zink, samt i sediment för kadmium . Fyra av de fem provtagna ytproven (ytjord2) vid det centrala 
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SALA SILVERGRUVA 

gruvområdet (bilparkeringen) uppvisar höga blyhalter varav två överstiger gränsvärdet för FA. Resultaten 
indikerar således att det är rimligt att betrakta alla ovan nämnda avfall som farliga (FA). 

Som framgår av tabellen nedan har inte alla parametrar, som bör vara med i en fullständig karakterisering, 
analyserats . De parametrar som bedömts kunna utgöra hälso- eller miljöproblem har dock prioriterats . 

Tabell 2: Totala metallhalter i gruvavfall (medeltal) redovisat tillsammans med gränsvärden för farligt 
avfall (FA) (Avfall Sverige 2007). Halterna är angivna i mg/kg TS. Grön markering indikerar aU 
gränsvärdet för FA har överskridits. n = antal prov. 

Element FA 
Aftersand Slaggvarp Sediment Ytjord1 Ytjord2 Ytjord2 
(n=2) (n=1) (n=14) (n=1) (n=5) (min-max) 

As 1000 26,8 303 44,4 51 ,9 20,8 0,80-69,9 

Sa 10000 243 854 1773 6410 1133 915-1 370 

Cd 100 18,7 0,98 183 37,6 5,3 0,21-8 ,8 

Co 2500 2,5 41,8 9,9 5,9 6,1 3,4-8,7 

Cr (tot.) 10000 - 61,6 42,1 27,4 61,8 36,2-77,9 

Cu 2500 101 1750 75,8 92,4 16,4 8,5-26,8 

Hg 1000 4,4 1,2 117 27,4 2,7 0,26-4,6 
(oorg.) 

Ni 100 2,3 15,7 14,3 10,8 5,8 4,7-7,2 

Pb 2500 7105 18300 5171 9920 2001 23,3-5180 J - -- -~ 
Zn 2500 268/' 52300 18519 5970 1061 99,4-1770 

5.5 Deponeri ngsklassificering 
Inför deponering skall ett avfall klassificeras enligt förordningen om deponering av avfall (SFS 2001 :512) 
samt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid 
anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004: 1 O). Klassificeringen avgör på vilken typ av deponi avfallet 
får deponeras; deponi för inert, icke-farligt respektive farligt avfall. I föreliggande fall måste gruvavfallet 
deponeras vid deponi för farligt avfall (SFS 2001 :512) . I enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter görs 
klassificeringen med utgångspunkt från materialets lakbarhet (NFS 2004:10). Enligt 16§ i föreskriften så 
räcker det med att jämföra utlakningen vid LlS10 för avfall som inte genereras regelbundet. Lakbarheten vid 
LIS 1 O kan uppskattas genom att göra ett s.k. skaktest (standard EN-12457-3). Om avfallet har klassats som 
icke-farligt avfall enligt avfallsförordningen, får det deponeras på deponi för icke-farligt avfall utan att det 
provas med avseende på lakbarhet. 

2014-11·08 
Uppdragsnummer 11512420603 13 (!j~"itGold " er 

Associates 



- . SALA SILVERGRUVA 
• 

Tabell 3: Utlakade mängder i skakförsök (EN-12457-3) vid US 10 tillsammans med gränsvärden (GV) 
för inert, icke-farligt och farligt avfall i enlighet med NFS 2004:10. Grol' markering anger att halten 
överskridit gränsvärde för deponering på deponi för inert avfall, samma princip gäller de andra 

GV. 

Inert avfall 

GV. icke· 

!artigt 

As Hg Ni Pb Zn pH DOC 

Resultaten av skaktesterna Indikerar att lakbarheten i slaggvarpen är hög. speciellt med avseende på bly. 

och bör enligt de angIvna gränsvärdena i NFS 2004 10 inte överhuvudtaget få deponeras förrän 

stabiliserande åtgärder av avfallet har genomförts. Dock finns en möjlighet att få dispens om enstaka 

parametrar awiker upp till tre gånger gränsvärdet Med en dylik dispens bör slaggvarpen kunna deponeras 

på deponl för farligt avfall Enligt 35a§ I NFS 2004:10 görs ansökan om dispens av verksamhetsutövaren för 

deponin. 

Tre handgrävda prov av ytjorden inom det mest förorenade delområdet Sala bly & hyttområdet provtogs av 

Golder Associates våren 2012. Dessa tre prov sammanslogs till ett samlingsprov som representerar Sala bly 

& hyttområdet. Fastan samlingsprovet uppvisade höga totalhalter av flertalet metaller så är utlakningen 

begränsad. Endast bly uppvisade förhöjd lakbarhet, avfallet får dock i enlighet med NFS 2004: 1 O deponeras 

vid deponi för icke-farligt avfall. Inga lakbarhetstester utfördes på den provtagna ytjorden som utfördes av 

Sala kommun. 

Den relativt låga lakbarheten för aftersand och sediment indikerar att de bör kunna få deponeras på deponi 

för icke-farligt avfall. Lakbarhetstest har inte utförts på muddermassorna deponerade längs Pråmån. Ingen 

klassning kan således göras. Det antas i kommande kostnadskalkyler att de upplagrade muddermassorna 

kan omhändertas på en deponi för icke-farligt avfall. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen med avseende på lakbarheten och metallkoncentrationerna i 

avfallen kan slaggvarpen tas emot vid deponi för farligt avfall och de övriga avfallen vid deponi för icke-farligt 

avfall. 

För sedimenten i Pråmån uppvisar enstaka prover halter av organiskt material som överskrider den nivå som 

är tillåten vid deponering. Inom ramen för kommande projektering måste det utredas huruvida dessa prover 

är representativa för blivande muddermassor och om dispens från förbudet att deponera organiskt material 

kan erhållas . I kommande kostnadskalkyler antas att muddrade kan omhändertas vid en extern anläggning. 
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SALA SILVERGRUVA 

Om halten organiskt material visar sig vara för hög och dispens inte erhålls kan förbränning krävas, vilket 
vanligen innebär ökade kostnader. 

6.0 EFTERBEHANDLINGSMETODER 

6.1 Allmänt 
Generellt finns flera olika alternativ för efterbehandling som leder till minskade miljö- och hälsorisker. Alla 
syftar ti ll att reducera riskerna genom at!: 

• Hindra att skyddsobjekt exponeras för föroren ingen (skyddsbarriärer) 

• Blockera spridningsvägarna (transportbarriärer) 

• Eliminera källan (källbarriärer) 

Baserat på den riskbedömning som utförts (Envipro 2007) bedöms det primära målet med 
efterbehandlingsåtgärderna vara att minimera risken för att människor (både de som arbetar, besöker och 
vistas på området) exponeras för den kontaminerade ytjorden Exponeringen kan ske framförallt via oralt 
intag av förorenad jord, gröda samt via hudkontakt och damning De dimensionerade föroreningarna är bly 
och arsenik, men även kadmium, zink och kvicksilver. Jämförelser med beräknade referenskoncentrationer 
visat att hälsorisker kan föreligga med framförallt den kontaminerade ytjorden inom Sala bly & hyttområdet. 
Barn , som exempelvis vistas på lekplatsen vid Lillgruvan, anses tillhöra den största exponeringsgruppen 
med avseende på direkt exponering av bly och arsenik via intag av förorenad jord. Hälsoriskerna 
förknippade med de förhoJda metallhalterna I varp, slaggvarp, aftersand och sediment bedöms som mindre 
jämfört med den kontaminerade ytjorden eftersom de antingen förekommer som block och sten eller under 
mark-/vattenytan. De förhöjda metallhalterna i muddermassorna längs Pråmån kan innebära en risk för 
människans hälsa vid Intag av jord och grönsaker Risker med förhöjda metallhalter på grund av spridning 
bedöms även finnas för den akvatiska miljön, framförallt i Griesbachs kanal och Pråmån. Riskerna för 
ekotoxikologiska effekter i Pråmåns sediment samt eventuella framtida spridning av kvicksilver anses 
föreligga. 

Möjliga huvudåtgärder kan konkretiseras till följande alternativ eller en kombination av dessa: 

• Områdesrestriktioner 

• Täckning 

• Sanering av förorenade massor genom schakt och borttransport till extern deponi 

• Vattenrening 

• Muddring och awattning av sediment samt rening av returvatten 

6.2 Skydds barriärer 

6.2.1 Områdesrestriktioner 

För att begränsa risken för skador på hälsa och miljö kan området klassas som miljöriskområde, vilket ger 
området ett lagstadgat skydd. Länsstyrelsen kan besluta om att ett område ska klassas som ett 
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miljöriskområde. Vidare kan planrestriktioner avseende markanvändning och exploatering (ex. byggnation 
och odling) införas för området. För att restriktioner skall ha någon verkan måste de vara allmänt kända och 
för detta krävs omfattande informationsinsatser som riktar sig till boende i området och tillfälliga besökare. 
Informationen kan t ex ges via utskick, allmänna möten, skyltning på platsen etc. 

En annan möjlig åtgärd för reducerad exponeringsrisk är också att begränsa framkomligheten eller förhindra 
tillträde genom inhägnad eller dylikt. Inhägnad av varpupplaget vid Lillgruvan skulle begränsa tillgängligheten 
till området och reducerar därmed områdets kulturvärde. Inhägnad och skyltning kräver tillsyn och underhåll 
för att fungera långsiktigt. Miljöriskklassning innebär inskränkningar i möjligheten att vidare exploatera 
området och brister i efterföljande restriktioner leder till kvarstående risker. 

6.3 Transportbarriärer 

6.3.1 Vattenrening m .h.a. mobilt vattenreningsverk 

För genomförande av vattenrening finns ett antal olika alternativ att välja mellan Vi lket alternativ som väljs 
beror på ett antal olika faktorer; 

• Ingående föroreningar 

• Tillgänglig yta 

• Passiv eller aktiv vattenreningsmetod 

• Investeringskostnad och driftskostnad 

• Mängder uppkommet avfall som måste tas omhand 

Det är viktigt att veta vi lka element som vattenrening ska utföras med avseende på. Vid en traditionell 
kalkningsprocess fälls exempelvis metaller som kadmium, kobolt, nickel och zink fälls bäst vid ett pH omkring 
10 eller högre medan element som bildar oxyanjoner som arsenik, antimon och molybden effektivare 
fastläggs vid pH 5 eller lägre I aktuellt fall förekommer ämnen med olika egenskaper som är föremål för 
vattenrening, främst antimon, kadmium, kvicksilver, bly och zink. 

En traditionell vattenrening för gruwatten består vanligen aven kalkningsanläggning för släckt kalk samt en 
dosering av järnsulfat, aluminiumsulfat eller annan flockbildare till vilken metaller kan adsorbera kombinerat 
med en sedimentationsdamm. En sådan anläggning är relativt billig att införskaffa men skapar stora 
mängder hydroxidslam som behöver omhändertas endera genom sedimentation i en klarningsbassäng eller 
genom en mekanisk avvattning. Detta slam måste sedan tas omhand externt (deponering). En mer 
avancerad variant är en specialbyggd reningsanläggning med pH-justering, fällning och adsorption samt en 
filteriösning . 

Före ren ing av gruv- och ytvatten vid Sala Silvergruva skulle kunna påbörjas bör utförliga laboratorietester 
(bänkskaleförsök och pilottester) utföras vid olika årstider för att säkerställa utfällningskapaciteten samt 
förekomstformen av föroreningarna i det lokala gruvvattnet. Vidare måste flödes- och haltvariationer 
kartläggas för att kunna bedöma vilken kapacitet som krävs på reningsanläggningen och vilken variation 
som kan förväntas . 

Det första man behöver fundera på i normalfallet är om det är flera källor med förorenat vatten som skall 
behandlas och om dessa i så fall kan sambehandlas. Därefter bör man fundera på metodval, dels genom en 
screeningprocess baserad på de lokala förutsättningarna (kostnader, tillgänglig yta etc.). 
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Möjliga metoder för vattenrening kan exempelvis vara; 

• Traditionell kalkning med tillsats av järnsulfatlaluminiumsulfat 

• Olika filterlösningar (membranfiltrering) för att ta bort partikulärt material eller sedimentationsdamm 

• Omvänd osmos 

• Passiv rening i anlagd våtmark 

• Sulfatreduktion 

Vad gäller kostnadsbilden kan det konstateras att det förutom installation aven tillkommer kostnader för 
exempelvis drift, elförbrukning, årl ig provtagning och analys av renat vatten samt eventuellt externt 
omhändertagande av den förorenade slutprodukten från ren ingsprocessen. Viktigt att komma ihåg är att det 
krävs en ansvarig för den här typen av anläggn ingar för att säkerställa driften. 

Ifall vattenreningen skulle fungera framgångsrikt sku lle metallhalterna i nedströms recipienter på lång sikt 
kunna minska. Viktigt att komma ihåg är dock att fortsatt metallbelastning på Pråmån via ytavrinning från 
omkringliggande områden, grundvatten från andra upplag och sedimenten fortgår. 

Tiden för att uppnå en minskning av halterna i vattendragen med metoden kan Inte uppskattas baserat på 
tillgängligt underlag. Fortsatta utredningar inom ramen för en projektering krävs för att bedöma metodernas 
lämplighet, kostnader samt hur dimensionering ska ske. 

6.4 Källbarriärer 

6.4.1 Täckning 

Täckning av förorenad ytjord med bärlager (0,15 m) och asfaltgrus (0,05 m) bedöms begränsa hälsoriskerna 
med avseende på exponering via intag av jord , gröda, hudkontakt och damm. Inom vissa delområden kan 
täckning ske ifall schaktning (0,2 m) vid byggnader först utförs, detta för att bibehålla nuvarande marknivåer 
(se utlåtande från Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2014). Täckning med asfaltgrus innebär förändringar i 
landskapsbilden. Ätgärden innebär dock positiva effekter med avseende på hälsorisker medan framtida 
negativa effekter på mark- och vattenmiljön kvarstår. Spridningspotentialen av metallföroreningarna via 
erosion upphör medan spridningen till närliggande recipienter endast i viss mån reduceras i och med att 
asfalten är vattengenomtränglig . 

Förstärkning av täckningen på afterskansen med skydds- och tätskikt samt jordmassor med en minsta 
mäktighet på totalt 0,5 m bedöms minimera eventuell framtida spridningspotential av metaller. Underst i 
täckningen läggs nålfiltad skyddsgeotextil ut över relativt flacka ytor på afterskansen. Skarvn ing av duken 
ska utföras med minst 0,5 m bred överlappning. Tätande lager av beton itmatta (bentonitmängd minst 4,5 
kgim' ) bör läggas utanpå. Bentonitmatta skall påföras blandjord med en mäktighet om minst 0,35 m. 
Växtbädd skall an läggas med matjord 0,15 m. Sprutsådd kan utföras med exempelvis fröblandning av 
Prodana vägslänt eller likvärdigt över hela område!. Växtfröet ska blandas med bindemedel av cellulosa. 
Täckningen med skydds- och tätskikt samt jord massor förväntas påverka landskapsbilden då marknivån höjs 
med 0,5 m. 

Även för slaggvarpen kan täckning alt inkapsling vara ett alternativ. Då lakbarheten för slaggvarpen, särskilt 
vad gäller bly, är hög kommer det förmodligen krävas en omfattande täckn ing med begränsning av 
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vatteninfiltration . Av detta skäl har det för fortsatt utvärdering bedömts som mer lämpligt att schakta bort 
slaggvarpen. 

6.4.2 Bortschaktning & deponering av gruvavfall och muddermassor 

En sanering i form av urgrävning (av delar eller hela området) innebär att stora mängder massor måste 
transporteras bort för deponering på annan plats. Schaktning innebär således att källtermen elimineras från 
platsen för all framtid och är därför en långsiktig funktionell åtgärd med avseende på såväl hälsa som miljö. 
Ofta sker denna typ av urgrävning genom att ett område delas in i exempelvis 10 x 10 m rutor som schaktas 
ned cirka 0,5 m i taget eller annat lämpligt intervall. Omfattande schaktn ing innebär en förändrad 
landskapsbild och behov av rena återfyllnadsmassor (som innebär en stor kostnad om inte billiga massor 
finns i närområdet). Schaktningen medför också ett stort transportbehov, både för förorenade och rena 
massor, vilket i sig innebär en miljöpåverkan. 

Det som kan begränsa denna metod är befintliga och närliggande deponianläggningar som kan ta emot de 
förorenade massorna. Den närmaste intilliggande deponin med ti llstånd att ta emot både icke-farligt och 
farligt avfall är VAFAB, som endast är drygt 3 mil från foreliggande saneringsobjekt. 

6.4.3 Grävmuddring 

En traditionell metod för att muddra sedimenten är grävmuddring medelst skopa. Atgärden måste utföras i 
kombination med andra åtgärder mot det pågående läckaget från landområdena för att inte 
återkontaminering skall ske. Miljöförbättringen bedöms vara långsiktig eftersom föroreningarna elimineras. 

Med grävmuddring kan i princip alla typer av sediment awerkas, oberoende av typ, fasthet, förekomst av 
rotfilt etc. Olika typer och storlekar på skopor fin ns, varför man med grävmuddring klarar av att ta upp skräp 
som dumpats, t.ex. cyklar och skrotliknande föremål. Med rätt maskinval kan man nå relativt stora djup (upp 
till 20 m). I föreliggande fall kan dock en liten och smidig grävmaskin användas eftersom 
sedimentmäktigheten är begränsad. 

En nackdel med grävmuddring är grumling och risk för spridning av föroreningar med partiklar som frigörs. 
För att i någon mån motverka detta har slutna gripskopor utvecklats. Dessa består av två eller flera delar 
som kan öppnas och slutas med vajrar eller på elektrisk/hydraulisk väg . Med hänsyn till risken för grumling 
torde det sannolikt vara nödvändigt att utföra grävmuddring bakom skyddsskärmar för att påtagligt reducera 
eventuell spridning. 

Kapaciteten för grävmuddring kan variera kraftigt beroende på den muddrings- och övrig utrustning som 
väljs. Den huvudsakliga faktorn som begränsar kapaciteten i föreliggande fall är framkomligheten för 
grävmaskinen vid Pråmån nedströms. 

Enligt Länsstyrelsen i Västmanlands län (2014) är det inte troligt att torrläggning av Pråmån måste ske med 
syfte att kunna utföra arkeologiska undersökningar. 

6.4.4 Sugmuddring 

Sugmuddring är en gemensam beteckning på muddringsmetoder som suger och pumpar bort sedimentet 
från botten som en slurry. Denna teknik medför en avsevärd inblandning av vatten; ofta behöver 
sedimentens naturliga vatteninnehåll ökas med 4-5 gånger. Vanligen sker vidaretransporten från 
mudderverket till landanläggning alternativt slamsugningsbil genom pumpning i flytande, slutna ledningar. 
Sådan pumpning kan normalt ske upp till flera kilometer beroende på materialet som skall transporteras. 
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Sugmuddring är överlägsen grävmuddring när det gäller grumling samt metodens bättre möjligheter till 
avverkningskontroll. Även om grumlingen är mindre kan den dock inte helt undvikas varför andra 
skyddsåtgärder, t.ex. skyddsskärmar, kan behövas. Den stora nackdelen med sugmuddring är 
inblandningen av vatten som innebär att de muddrade sedimenten alltid kommer att behöva avvattnas och 
att stora kvantiteter returvatten därmed uppkommer, som måste hanteras och i de flesta fall renas (se avsnitt 
6.3.1. om vattenrening). 

Kapaciteten för sugmuddring styrs inte sällan av kapaciteten på avvattning och vattenrening och är vanligen i 
storleksordningen 500 m3 per timme inklusive det extra vatten som sugmudd rI ngen kräver. Med en 
inblandning av vatten som är 5 gånger högre än sedimentmängden blir kapaciteten i storleksordningen 100 
m3 sediment per timme. Kostnaden för sugmuddring inklusive transport till avvattningsanläggning alternativt 
slamsugningsbil bedöms ligga på 200-250 kr/m3 sediment (våtvikt) . 

Enligt Länsstyrelsen i Västmanlands län (2014) är det inte troligt att torrläggning av Pråmim måste ske med 
syfte att kunna utföra arkeologiska undersökningar. 

6.4.5 Avvattning och rening av muddermassor 

Muddermassorna innehåller utöver de metalliska föroren ingarna i huvudsak organiskt material samt vatten. 
Oavsett vilken muddringsteknik och vilket omhandertagande som väljs kommer avvattning att erfodras för att 
fortsatt behandling eller deponering skall vara möjlig. Mängden organiskt material i muddermassorna är i 
dagsläget relativt okänt eftersom tidigare undersökningar pilVlsar mycket varierande resultat. Ifall andelen 
organiskt material överstiger 10 % krävs dispens från förbudet mot deponering av organiskt avfall alternativt 
att muddermassorna förbranns (oftast dyrare) 

Val av avvattningsteknik för förel iggande område bedöms i ett senare skede efter ytterligare undersökningar, 
samråd med kommun och ifall saneringsåtgärden bedöms lämplig. Nedan beskrivs olika alternativ för 
avvattning av sediment. 

Avvattningen medför att en mängd vatten avskiljs från sedimenten och måste föras tillbaka till recipienten . 
Detta innebär normalt också krav på rening av det vatten som återförs. Ofta är föroreningarna i sedimenten 
partikelbundna och det är då tillräckligt med avskiljning av partiklar (mekanisk avskiljning) . Man kan särskilja 
tre olika huvudprinciper för avvattning av muddrade sediment: 

• Mekanisk avvattning som utnyttjar maskinell utrustning 

• Passiv avvattning genom sedimentering i bassänger 

• Avvattning i s.k. geotuber 

De vanligaste utrustningarna för mekanisk avvattning av muddrade sediment är silbandpressar, men även 
centrifuger används. Silbandspressarna ger oftast ett bättre resultat, kräver mindre energi och är inte lika 
slitagekänsliga om friktionsmaterial förekommer i sedimenten. Sedimentens egenskaper kan dock ibland 
medföra svårigheter vid pressning varvid centrifuger måste användas. Det finns också mer avancerade 
utrustningar för avvattning, t.ex. kammarfilterpressar. Dessa utrusningar är dock kostsamma och blir sällan 
kostnadseffektiva vid avvattning av sediment. 

Före avvattningssteget krävs en föravskiljning av grovmaterial som kan ske med galler samt en station för 
inblandning av polymer som flockningsmedel. I processen kan även ingå kompletterande förbehandling 
såsom försedimentering eller cykloner för avskiljning av sand och grus och förtjockare för att öka 
sedimentens torrsubstanshalt (TS) före slutsteget. Erfarenheterna från tidigare projekt där dylik 
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avvattningsteknik har använts visar att det mekaniska avvattningssteget ofta blir begränsande för vilken 
kapacitet som kan uppnås i processen med bibehållen kostnadseffektivitet och att en buffert i form aven 
utjämningsbassäng måste finnas så att muddring och avvattning kan ske utan att vara direkt beroende av 
varandra. Detta medför dock tilläggskostnader för åtgärdsmetoden. 

Passiv avvattning, som bl.a . har utnyttjats vid muddringsarbeten vid Kalmar hamn, innebär att 
sedimentslurryn pumpas till en stor bassäng där sedimenten fås att sedimentera, vanligen med tillsatts av 
polymer som flockningsmedel. Bassängen kan byggas på land och vara helt dränerad, eller som en 
invallning i vattenområdet Dylika behandlingsbassänger är dock kostsamma och utgör ett mycket stort 
ingrepp i kulturmiljön , dessutom kan det vara ont om lämpliga ytor för placering av bassängen på land inom 
undersökningsområdet 

Avvattning i geotuber kan sägas vara ett mellanting mellan mekanisk och passiv avvattning. Med denna 
teknik pumpas sedimentslurryn in i stora tuber av geotextil , vilka fungerar som filter. Genom att ett övertryck 
byggs upp inne i rören pressas vatten ut genom textilväggarna medan sedimenten kvarhålls inne i tuberna. 
Metoden bedöms som mindre lämplig i aktuellt fa ll då en lokal depon i inte kommer att anläggas. 

Det vatten som avskiljs i en avvattningsanläggning maste tas om hand och renas innan det återförs till 
recipienten . Vid muddringar är det oftast tillräckligt med en reningsanläggning som avskiljer suspenderad 
substans från returvattnet I föreliggande fall bedöms vattnet från sedimenten mÖjligen kunna ledas igenom 
en anläggning innehållande krossad kalksten och tryckfilter, som utfäller eventuella metallföroreningar och 
frånskiljer fina partiklar. Returvattnet kan därefter släppas vidare ut i recipienten och de torrlagda mudder
samt kalkstensmassorna transporteras och deponeras vid VAFAB. 

7,0 EFTERBEHANDLINGENS OMFATTNING OCH KONSEKVENSER 

7.1 Atgärdsnivå och riskreduktion 
I åtgärdsutredningen har åtta olika åtgärdsalternativ (exklusive nollalternativet) och deras effekt belysts . 
Flera åtgärder med olika omfattning kan användas för att åstadkomma en mer eller mindre omfattande 
reducering av riskerna för hälsa och miljö i området För att åskådliggöra detta har flera åtgärdsnivåer 
utarbetats. Dessa är kopplade ti ll riskreduceringens storlek , vilket i praktiken innefattar en ökad riskreduktion 
med ökande åtgärdsnivå (med undantag av fristående åtgärdsalternativ Parkeringsplats och väg) . 
Kostnaderna för varje enskild åtgärd redovisas i kapitel 7.2, i Tabell 4 anges ackumulerade kostnader för 
aktuellt samt förgående åtgärdsalternativ. 

Golder vill pOängtera att samtliga åtgärder på nivå 2 och högre kräver en omfattande och föregående 
projektering i kombination med fördjupade ut redningar av kulturmiljöfrågor. Utan detta kan inte 
kostnaderna, tidsåtgången samt genomförbarheten bedömas i detalj . 
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Tabell 4: Sammanställning och beskrivning av definierade åtgärdsnivåer, beskrivn ing av miljö- och hälsoeffekter samt redovisning av uppskattade 
kostnader. 

2A 

28 

2C 

3 

4 

5 

p,v 

Minimera riskerna för människors hälsa vad 
gäller ytjord för delar av området. Viss 
reduktion av metallbelastning. 

Minimera riskema för människors hälsa vad 
gäller ytjord . Metallspridning reduceras för 
delar av undersökningsområdet 

Minimera riskerna för människors hälsa vad 
gäller ytjord och muddermassor. 
Metallspridning reduceras för delar av 
undersökningsområdet 

Som 2C samt 
omfattande begränsning av metallspridingen 
till Pråmån från gruvområdet. Ekotoxikologiska 
effekter i vattenmiljön reduceras. 

Som 3 samt minimerad spridningen från 
deponier. Minimerade hälsorisker. 

Total riskreduktion med avseende på 
hälsorisker, vattenmiljä- samt spridningsrisker. 

Minimera riskerna för människors hälsa vad 
gäller ytjord inom det aktuella delområdet. Viss 
reduktion av metallspridning . 
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Adm . restriktioner vad gäller vistelse och konsumtion 
av fisk och grÖda + inhägning varpupplag 

Som 1 + schakt, aterfvl!. transport & deoonerino av 
ytjord vid lekplatsen (lillgruvan) och bostadshus samt 
täckning med asfaltgrus av Sala bly & hyttornrådet, 
centrala gruvområdet samt vandrartlemmet. Inom delar 
av centrala gruvområdet och vandrarhemmet måste 

av schakt, 

Som 1 + schakl återfyll, transport & deponering av 
förorenad ytjord vid Sala bly & hyttområctet centrala 
gruvområdet, vandrartlemmet. Lillgruvan . 
parkrnar1<.sområdet & bostadshusen . Adm . restrikt ioner 
vad gäller konsumtion av fisk 

Som 28 + schakt, aterfyllning, transport & deponenng 
av muddermassar. 

Som 2C + vattenrening 

Som 3 + schakt, återfyll och omhändertagande av 
Slaggvarp samt forslarkning av afterskansens täckning 

Som 4 + 

Muddring av sediment i Pråmån 

Asfaltering av delar av huvudvägen samt 2 
parkerings ytor 

21 

1-3 MS EK 

20-25 MSEK 

45-55 MSEK 

75-100 MS EK 

75-100 MS EK 
+ kostnad för 
vattenrening 

120- 155 
MSEK+ 
kostnad för 
vattenrening 

140-180 
MSEK+ 
kostnad för 

4-6 MSEK 

Regelbund en inta till boende, besökare och verksamhelsutövare. 
Dokumentation hos Sala kommun 

Regelbunden inta till boende, besökare och verksamhetsutövare. 
Dokumentation hos Sala kommun 
Täckning mle alltid accepterat av NV 

Detaljer knng beho" av schakt före täckning ska samordnas med krav från 
kullurmifjöenheten 

Regelbunden inte till boende, besökare och verksamhetsutövare. 
Dokumentation hos Sal a kommun 
Täckning inte alltid accepterat av NV 
Eventuella fragetecken kring praktiskt genomförande 

Detaljer kring var schakt kan ske och hur återställning ska göras ska samordnas med 

Regelbunden info till boende, besökare och verksamhetsutOvare. 
Dokumentation hos Sala kommun 
Täckning inte alltid accepterat av NV 

Eventuella frågetecken kring praktiskt genomförande Risker vid schakt? 
Detaljer kring var schakt kan ske och hur återställning ska göras ska samordnas med 
krav från 

boende, besökare och verKsamhelsutövare. 
Dokumentation hos Sala kommun 
Eventuella frågetecken kring praktiskt genomförande 
Konflikter med kulturmiljÖfrågor 
Acceptans för rening av vatten som metod? Ansvarig för drift? 

Var kan anläggning Iol<aliseras? 
tekniken? 

besökare och ve rksamhetsutövare. 
Dokumentation hos Sala kommun 
Eventuella frågetecken kring praktiskt genomförande 

Litet behov av adm. åtgärder 

Eventue1la frågetecken kring praktiskt genomförande 
Störningar och risker vid genomförande av muddring. 

Regelbunden infa till boende, besökare och verksamhelsutövare. 

Dokumentation hos Sala kommun 
inte alltid av NV 
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Atgärdsnivå O - inga åtgärder, konstaterade risker kvarstår. 

Atgärdsnivå 1 - administrativa föreskrifter, vilket kan innebära olika typer av restriktioner för hela eller delar 
av området (ex. förbudsskyltar) . Instängsling av varpupplaget vid Lillgruvan. 

Atgärdsaltemativ 2A - förutom restriktioner och begränsningar beträffande områdesanvändning inbegriper 
denna saneringsåtgärd schakt (O,5m), återfyllning, transport och deponering av den förorenade ytjorden vid 
Lillgruvans lekplats samt bostadshusen. Täckn ing med asfaltgrus och bärlager av den förorenade ytjorden 
inom Sala bly & hyttområdet, centrala gruvområdet samt vandrarhemmet. Inom delar av centrala 
gruvområdet och vandrarhemmet ställs krav från kulturmiljöenheten på schakt (0,2 m) före etablering av 
täckning. Schaktmassor transporteras till extern anläggning för deponering. Effekterna på vattenekosystemet 
kvarstår medan hälsoriskerna inom aktuella områden min imeras. 

Atgärdsnivå 28 - utöver åtgärderna på nivå 1 innebär denna saneringsatgärd schaktning (0,5 m) och 
påföljande återfyllning, transport och deponering av förorenad ytjord inom Sala bly & hyttområdet, centrala 
gruvområdet, vandrarhemmet, Lillgruvan, bostadshusen samt parkmarksområdet. Atgärderna leder till att 
hälsoriskerna inom aktuella områden minimeras. 

Atgärdsnivå 2C - saneringsmetod enligt ovanstående åtgard samt schaktning (0,5 m), återfyllning, transport 

och deponering av muddermassor. Med åtgärdsnivåerna 2B och 2C reduceras hälsorisker. 
Spridningspotentialen (via erosion) till närliggande vattendrag reduceras även till viss mån. 

Atgärdsnivå 3 - utöver de ovanstående åtgärderna , som i första hand begränsar hälsoriskerna med 
avseende på metallexponering via damning, Intag av jord, samt konsumtion av gröda, inbegriper detta 
alternativ spridningsbegransande åtgärder i form av rening av gruvvattnet. Föreliggande åtgärdsnivå 
reducerar framtida metallkontamination samt ekotoxikolog iska effekter i Pråmån. 

Atgärdsnivå 4 - innebar minimerad spridningspotential till vattendrag från gruvområdet samt minimerade 
hälsorisker Detta alternativ inbegriper schaktning, transport, deponering och återfyl lning av 
slaggvarpsupplaget samt förstärkning av tackningen på afterskansen. 

Atgärdsnivå 5 - Förutom ovan Ingår muddring av de förorenade sedimenten i Pråmån. Med dessa åtgärder 
uppnås en hög grad av riskreduktionen - den största begränsningen med avseende på såväl hälsorisker, 
vattenmiljö- samt spridningsrisker. 

Atgärdsnivå P& V - Fristående alternativ, som omfattar asfaltering av två parkerings ytor samt delar av 
huvudvägen (Drottning Christinas väg) , som går igenom undersökningsområdet. Föreliggande 
åtgärdsalternativ minimerar hälsorisker avseende intag av ytjord samt exponering via damning inom det 
aktuella området. Viss reduktion av metallspridn ing erhålls även. 

7_2 Åtgärdernas omfattning och utformning beroende av åtgärdsmål 
Flera olika åtgärder kan bli aktuella för Sala Silvergruva. Dels kan omfattningen av åtgärderna övervägas 
och dels kan olika typer av åtgärder användas för den valda åtgärdsomfattningen. Flera åtgärder med olika 
omfattning kan användas för att åstadkomma en mer eller mindre omfattande reducering av riskerna för 
hälsa och miljö inom området. Grundläggande för åtgärdsmålen har varit att begränsa hälso-, och 
vattenmiljöriskerna med avseende på Sala Silvergruva med närområde (inkluderande gruvavfallsdeponier) 
samt begränsa spridningen av föroreningarna. Nedan ges en beskrivning av de sex åtgärdsalternativen med 
ackumulerade kostnader. 

Ritningar som redovisar vilka områden som omfattas redovisas i Bilaga A. 
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Det ska poängteras att samtliga åtgärder från och med nivå 2 måste föregås av projektering och fördjupad 
kulturmiljöutredning . 

7.2.1 Atgärdsalternativ O - Inga åtgärder 

Nollalternativet innebär att inga åtgärder vidtas och därmed föreligger inga kostnader. De konstaterade 
hälsoriskerna, ekotoxikologiska effekterna på vattenmiljön samt spridningspotentialen av föroreningarna 
kvarstår under oöverskådlig framtid . 

7.2.2 Atgärdsalternativ 1 - Områdesrestriktioner m.m. 

Fungerande områdesrestriktioner är ett sätt att begränsa risken att föroreningarna påverkar människors 
hälsa utan att några fysiska ingrepp görs i gruvområdet eller dess omgivning. Detta åtgärdsalternativ skulle 
innefatta informationsinsatser, skyltning med avseende på risk för exponering av föroreningar, samt 
instängsling av varpupplaget vid Lillgruvan. Eftersom det bedöms finnas risk för metallexponering via damm 
samt intag av jord, lokalodiad gröda och fisk bör förbudsskyltar utplaceras inom området samt att närboende 
och besökare informeras om föreliggande hälsorisker Begränsat tillträde ti ll varpupplaget samt lekplatsen 
(Lillgruvan) anses rimligt med avseende på att reducera potentiell metallexponeringen för barn via intag av 
jord. Atgärderna innebär minskad tillgänglighet för människor och begränsningar beträffande områdes- och 
markanvändning och därav reducerade hälsorisker. 

För att denna typ av åtgärder skall fungera på läng sikt krävs regelbundet återkommande 
informationsinsatser, underhåll, stängsel, m m. Kostnaden för att stängsla in varpupplaget, upprätta 
restriktioner samt de löpande ärliga kostnaderna bedöms ligga inom intervallet 1-3 Mkr. 

7.2.3 Atgä rdsalternativ 2A - Täckning av ytjord 

Denna åtgärd inbegriper täckning av ytföroreningarna inom Sala bly & hyttområdet, centrala gruvområdet 
samt vandrarhemmet (ca 40000 m') med bärlager och hårdgörande asfaltgrus. Den exakta arean som ska 
täckas måste beslutas i samråd med kulturmiljöenheten och berörda verksamhetsutövare. Vissa områden 
inom exempelvis centrala gruvområdet får av kulturmiljöskäl inte täckas. Oljegrus. som tidigare föreslagits av 
kulturmiljöenheten som täckningsmaterial, är inget lämpligt alternativ eftersom det i dagens läge används i 
liten utsträckning och därför finns få leverantörer som kan garantera produkten. Ytterligare bör det 
poängteras att oljegrus består delvis av vägolja, som innehåller lösningsmedel vilket är mycket negativt ur 
miljösynpunkt. 

Innan utläggning av asfaltgrus ska schaktning utföras kring byggnader (0,2 m) för att bibehålla nuvarande 
marknivåer (krav från kulturmiljöenheten) samt att extra förstärkningslager (s.k. bärlager) på 15 cm bör 
läggas för att möjliggöra trafik. Föregående schakt behöver, av kulturmiljöskäl , inte ske inom Sala Bly + 

hyttan samt öppna ytor inom vandrarhemmet. Det kan poängteras att asfaltgrus har begränsad 
vattenresistens och är mera separationsbenägen än exempelvis asfalt. Därför kommer det eventuellt att 
krävas årligt underhåll av de trafikerade asfaltgrusområdena. 

Atgärdsalternativ 2A inbegriper även schaktning och återfyllnad, transport samt deponering av ytjord vid 
lekplatsen vid Lillgruvan samt bostadshusen. Vid sanering av lekplatsen vid Lillgruvan samt bostadshusen 
bör 0,5 meter av den förorenade ytjorden schaktas bort och återfyllas med lika mycket grus. De uppgrävda 
massorna, vilka klassificeras som icke-farligt avfall och utgör totalt omkring 15 000 - 20 000 ton, kommer att 
transporteras till och deponeras vid den närmast intilliggande deponin (VAFAB), som kan ta hand om dylikt 

avfall. 
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• 

De bedömda kostnaderna avseende täckning , årliga underhållskostnader avseende asfaltgrusområden, 

schaktning, transport, deponering samt övriga kostnader (projektering, projektledning , miljökontroll) av Sala 

bly & hyttområdet, centrala gruvområdet, vandrarhemmet, lekplatsen samt bostadshusen antas uppgå till 20-

25 Mkr. 

Med föreliggande åtgärdsalternativ minimeras metallexponering via damm och intag av jord för människor 

inom aktuella delområden. Eftersom hårdgörande asfaltgrus är mera permeabelt än t.ex. asfalt kvarstår 

spridningspotentialen av metallföreningarna via avrinningsvatten till närliggande recipienter. Med detta 

saneringsalternativ kvarlämnas således de höga metallhalterna i marken inom delomradet varvid framtida 

mark- och vattenmiljörisker kvarstår. I och med att de kraftigt förorenade delomradena vid Sala Silvergruva 

åtgärdas genom täckning kan de mest akuta exponeringsriskerna för människor, som arbetar, bor eller 

besöker området, anses åtgärdade. En av de viktigaste åtgärderna för detta alternativ ar den begränsade 

metallexponeringen för barn via damning och intag av jord vid llligruvans lekplats. l andskapsbilden 

förändras även genom denna omfattande täcknings insats. 

7.2.4 Atgärdsalternativ 2B - Sanering ~ ytjord fö r dela r av om rådet 

Denna saneringsåtgärd inbegriper schaktning och återfyll nad, transport samt deponering av ytjord vid 

delområdena: Sala bly & hyttområdet, centrala gruvområdet, vandrarhemmet, lekplatsen vid lillgruvan, 

bostadshusen samt parkmarksområdet. Vid sanering av dessa delomraden bor 0,5 meter av den förorenade 

ytjorden schaktas bort och återfyllas med lika mycket täck- och fyllnadsmassor. De uppgrävda massorna, 

vilka klassificeras som icke-farligt avfall och utgör uppskattningsvis 55 000 - 60 000 ton , kommer att 

transporteras till och deponeras vid den narmast Intilliggande deponin (VAFAB), som kan ta hand om dylikt 

avfall. 

Kostnaderna för genomförande av denna åtgard antas ligga inom intervallet 45-55 Mkr. Det bör dock 

påpekas att kostnaderr.a för deponering av avfallet tillsvidare är riktgivande då slutg ilt igt pris (kr/ton) inte 

ännu i detta fall kan faststallas (p.g.a. val av åtgärd och slutgiltig mängd avfall) . 

Med åtgärdsalternativ 2B minimeras hälsorisker för delar av området. Spridningspotentialen av 

metallföroreningarna från föreliggande område till närliggande vattendrag reduceras även. En av de 

viktigaste åtgärderna för detta alternativ är den begränsade metallexponeringen för barn via damning och 

intag av jord vid l lllgruvans lekplats. Det bör dock påpekas att endast delar av föroreningarna inom 

undersökningsområdet atgärdas med detta saneringsalternativ. 

7.2.5 Atgärdsalternativ 2C - Sanering av ytjord för hela området (exklusive 
gruvavfallsdeponier) 

Denna åtgärd inbegriper schaktning och återfyllnad, transport samt deponering av ytjord från delområdena : 

Sala bly & hyttområdet, centrala gruvområdet, lillgruvan, vandrarhemmet, bostadshusen, parkmarksområdet 

samt av muddermassorna längs Pråmån. Mäktigheten för muddenmassorna längs Pråmån är okänd. De 

uppgrävda massorna inklusive muddermassorna (100000 - 125 000 ton) transporteras till och deponeras 

vid intilliggande deponi VAFAB. De totala kostnaderna för genomförande av denna åtgärd bedöms till 

storleksordningen 75-100 Mkr. Åter igen påverkas kostnaderna av pris för deponering. 

Med denna åtgärd minimeras hälsorisker för hela undersökningsområdet (exklusive gruvavfallsdeponierna) , 

vilket inbegriper Sala bly & hyttområdet, centrala gruvområdet, lillgruvan, vandrarhemmet, bostadshusen, 

parkmarksområdet samt muddermassorna längs Pråmån. Reducerad metallexponering via damning och 

konsumtion av lokalt odlade grönsaker minskar avsevärt potentiella risker för människors hälsa. 
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Ekotoxikologiska effekter på markmiljön minimeras samt att spridningspotentialen av metallföroreningarna till 
närliggande vattendrag via erosion och avrinning begränsas. 

Det ska kommenteras att inga utredningar av geotekniska förhållanden längs Pråmån har gjorts. 
Genomförbarheten samt behovet av skyddsåtgärder har därmed inte kunnat bedömas. 

7.2.6 Atgärdsalternativ 3 - Rening av gruvvatten 

Tidigare undersökningar har visat att höga metallhalter förekommer i ytvattnet som strömmar ut från 
gruvområdet (Bjerking 2011). Det förorenade gruwattnet rinner sedan ut i Pråmån och vidare nedströms till 
Ekebydamm. 

Utöver åtgärdsalternativ 2C omfattar föreliggande åtgärdsalternativ rening av gruwatten. Så som anförts 
tidigare finns flera olika metoder som är tänkbara men det krävs närmare utredning och projektering av 
vilken som är lämpligast. Utredning/projektering kan endera genomföras som ett led i en anbudsprocess 
alternativt genomföras som ett separat projekt före upphandlingen. 

Då det med nuvarande underlag inte är känt vilken teknik som är relevant kan ingen detaljerad 
kostnadskalkyl upprättas. Golder har baserat på erfarenhet fran andra projekt rörande rening av gruvvatten 
gjort grova kostnadsuppskattningar. Uppskattningarna ska ses som mycket indikativa och måste klarläggas 
närmare i en projektering: 

• Det bedöms att en utredning för att hitta en lämplig vattenreningsteknik baserat på de förutsättningar 
som finns på den aktuella platsen kostar i storleksordningen 1-2 MSEK. 

• En installationskostnad för anläggningen är till stor del beroende på hur vilket val som görs. en mer 
avancerad an laggning kostar mer än en enklare men kan generera mindre mängder restprodukt som 
behöver hanteras Vilken anläggn ing som väljs beror även på de flöden som ska omhändertas och hur 
flexibel processen behöver vara med avseende på flöden. Är det pumpade flöden från exempelvis en 
underjordsgruva så är dessa troligen betydligt mer konstanta över året och med en mer likartad 
sammansattn ing än ett y1vattenfiöde. 

• Kostnaden för installation aven reningsanläggning kan variera från någon-några miljoner (enklaste 
varianten) till flera tiotals miljoner SEK (>40 MSEK) för mer avancerade och automatiserade 
anläggningar. Kostnaden är även beroende på det flöde som skall hanteras. 

• Driftskostnaden för en enkel kalkningsstation med järnsulfattillsatts kan uppskattas till storleksordningen 
1 MSEKlår. För en mer avancerad anläggning ökar trol igen driftskostnaden eftersom y1terl igare 
specialprodukter kan tillkomma (materialkostnad) samt behov av uppvärmda lokaler och mer tekn isk 
apparatur. En mer avancerad anläggning kan även kräva mer i form av övervakning och 
anläggningsstyrning, Driftskostnaden kan därmed vara högre. 

Eftersom inga tester av möjligheterna till vattenrening utförts är osäkerheten kring effektiviteten och 
kapaciteten stor. Ifall vattenreningen skulle fungera framgångsrikt skulle metallhalterna i nedströms 
recipienter på sikt kunna minska och därmed reducera ekotoxikologiska effekter i Pråmån och Ekebydamm . 

7.2.7 Atgärdsalternativ 4 - Sanering av intilliggande gruvavfallsdeponier 

Utöver åtgärdsalternativ 3 inbegriper föreliggande alternativ schaktning, återfyllnad, transport och 
deponering av slaggvarpsupplaget samt förstärkning av täckningen på afterskansen. Vid sanering av 
upplaget bör slaggvarpen schaktas bort samt 0,5 meter av underliggande jordmaterial, som sedan återfylls 
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med lika mycket grus. De uppgrävda massorna (8 000 - 10 000 ton) klassificeras som icke-farligt avfall 
medan slaggvarpen (55 000 - 60 000 ton) som farligt avfall. Massorna transporteras till och deponeras vid 
VAFAB, som kan ta hand om båda avfallstyperna. Utöver detta kommer den befintliga täckningen vid 
afterskansen att förstärkas genom ytterligare fyllnad med 0,5 meter jordmassor. De bedömda kostnaderna 
för åtgärdsalternativ 4 har uppskattats till ungefär 120- 155 Mkr. Som tidigare varierar kostnaderna beroende 
på kostnad för deponering. 

Atgärdsalternativet medför en hög risk reduktion för människans hälsa med avseende på exponering för 
damm samt intag av jord. Denna nivå minimerar även spridningspotentialen av föroreningar från mark till 
närliggande vattendrag för hela gruvområdet. Det bör dock påpekas att landskapsbilden påverkas av den 
omfattande schaktningen av slaggvarpsupplaget, vilket kan vålla problem med avseende på bevarandet av 
kulturmiljön inom området. 

7.2.8 Atgärdsalternativ 5 - Muddring av Pråmån 

Atgärdsalternativ 5 omfattar, utöver åtgärdsalternativ 4, muddring, awattning , eventuell stabilisering , 
transport och deponering av Griesbachs samt Pråmåns sediment från gruvområdet till och med inloppet vid 
Ekebydamm. Volymen har tidigare uppskattats till 2500 m'. Eftersom Golder inte har haft förutSättningarna 
för att bl.a. utvärdera ifall muddermassorna kräver stabilisering (Immobilisering av oorganiska föroreningar 
för att minska utlakning), vilken typ av awattningsmetodik som är lämpligast i föreliggande fall samt 
muddermassornas TOC- (totala mängden organiskt material) halt är osäkerheterna kring de slutliga 
kostnaderna mycket höga. Ytterligare osäkerheter som bör lyftas fram är val av muddringsmetodik, i 
föreliggande fall antas gräv- alternativt sugmuddrIng vara de mest lämpligaste metoderna. 

De metallförorenade sedimenten bedöms kunna muddras genom grävning efter att ån sektionsvis har 
torrlagts. Ett annat alternativ, som I föreliggande fall även bedöms lämpligt, är sugmuddring och awattning 
av sediment vilket medför att ingen torrläggning av Pråmån skulle behövas (om inte hänsyn till kulturmiljön 
kräver detta) . Vid både gräv- och sugmuddring krävs avvattning samt eventuell stabilisering av 
muddermassorna . 

Vid grävmuddring skulle en mindre och smidigare typ av grävmaskin (bobcat) med slutna gripskopor 
användas för att enk lare slippa åt sedimenten vid Pråmån. Alternativt skulle sugmuddring kunna vara ett 
lämpligt alternativ ifall området är svårtillgängligt och därmed svårt att komma åt sedimenten med 
grävmaskin. Dock, beroende på val av muddringsteknik varierar mängden vatten från sedimenten avsevärt. 
Vid sugmuddring kan man t.ex. förvänta sig 4-5 gånger större mängd vatten som bör renas förrän det kan 
ledas ut i recipienten . Val av awattningsmetodik samt stabiliseringsteknik kan i nuläget inte bedömas 
eftersom Golder inte har haft möjlighet att utvärdera detta. Ytterligare undersökningar bör således utföras för 
att det skall vara möjligt att ge en mera konkret och realistisk strategi samt kostnadsuppskattning för 
åtgärdsalternativ 5. En preliminär och mycket grovt uppskattad kostnad är 140- 180 Mkr. 

Atgärdsalternativet ger en mycket hög risk reduktionen för hälsorisker med avseende på metallexponering via 
damm, intag av jord, konsumtion av grödor och fisk, risker för vattenmiljön i Pråmån samt spridningen av 
metaller till nedströms områden. 

7.2.9 Fristående åtgärdsalternativ P&V - asfaltering av parkeringsytor och 
huvudväg 

Atgärdsalternativ P&V, som är ett fristående alternativ, omfattar asfaltering av två parkeringsytor samt delar 
av huvudvägen, Drottning Christinas väg. Parkeringsytorna (ca 3 500 m') är belägna invid bostadshus i den 
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östra delen av undersökningsområdet samt i den södra delen av parkmarksområdet, se Figur 2. Den delen 
av huvudvägen (ca 4 000 m') som inbegrips i föreliggande alternativ framgår i Figur 2. 
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Figur 2: Utbredmrlg av väg samt de två parkeringsytor som omfattas av åtgärdsalternativ P&V (grönmarkerat område) . 

Täckningen utförs förslagsvis i form av utläggning av geotextil på avjämnad markyta varpå ett 0,3 m mäktigt 
förstärkningslager och 0,1 m bärlager, bestående av krossmaterial anläggs. Geotextil används 
huvudsakligen för att separera och/eller avskilja förorening och ovanliggande lager. Förstärkningslager bör 
anläggas för att möjliggöra trafik på vägen/parkeringsytorna. Ovanpå bärlagret läggs asfalt med en 
mäktighet på 0,06 m med fall mot omkringliggande diken. 

Föreliggande fristående åtgärdsalternativ reducerar hälsorisker kopplade till direkt exponering via oralt intag, 
kontakt samt damning inom aktuella delområden. De uppskattade kostnaderna för genomförandet av det 
fristående åtgärdsalternativet P&V bedöms ligga inom intervallet 4-6 Mkr. 
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RISKVÄRDERING SALA SILVERGRUVA OCH pRAMAN 

1.0 INLEDNING 
Sala kommun (kommunen) agerar huvudman för huvudstudien av Sala silvergruva och Pråmån. Kommunen 
har anlitat Golder Associates AB (Golder) för att upprätta åtgärdsutredning och riskvärdering. I föreliggande 
handling redovisas arbetet med riskvärderingen. Riskvärderingen har drivits av projektgruppen bestående av 
kommunen, Länsstyrelsen i Västmanlands län (länsstyrelsen) och Golder. Förankring av arbetet har skett 
inom kommunens arbetsgrupp "Miljödialog Gruvan" samt kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen, 
verksamhetsutövare och fastighetsägare . Beslut om åtgärd har tagits av kommunstyrelsen vid möte DATUM. 

2.0 SYFTE 
Syftet med denna rapport är att redovisa förankrings- och beslutsprocessen samt underlagen och motiven 
för slutligt val av efterbehandlingsalternativ avseende Sala silvergruva och Pråmån. Rapporten innehåller 
även en kort sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning. För mer omfattande redogörelse av 
de resultat som framkommit under arbetets gång hänvisas till huvudstudiens övriga rapporter (se 
referenslisfa). 

I riskvärderingen utvärderas måluppfyllelse, tekniska och ekonomiska aspekter samt allmänna och enskilda 
intressen för de olika åtgärdsalternativ som åtgärdsutredningen visat är lämpliga. Baserat på detta dras 
slutsatser som ska vägleda det fortsatta arbetet med efterbehandlingen av det förorenade området. Ett 
åtgärdsalternativ med en bestämd ambitionsnlva väljs. 

3.0 SAMMANFA T ING A I I "<BEDÖMNINGEN 
I följande kapitel ges en kort sammanfattning av riskbedömningen. 

3.1 Sammanfattning av hälso ! kbedömning 
Nedan lämnas en kortfattad sammanfattning av resultaten från tidigare genomförd riskbedömning (Envipro, 
2007) som är av betydelse för åtgärdsutredningen . Efter Envipro (2007) har vissa kompletterande 
utredningar gjorts De slutsatser som påverkas av dessa kompletteringar redovisas i nästa kapitel. 

• Ett stort antal skyddsobjekt, som kan exponeras för föroreningarna har identifierats. Skyddsobjekten 
omfattar såväl människor som miljö. Jämförelser med tidigare beräknade platsspecifika 
referenskoncentrationer (Envipro 2007) visar att risker för människor kan föreligga med framförallt den 
kontaminerade ytjorden inom hela undersökningsområdet (Error! Reference source not found .). 
Riskerna är kopplade till intag av jord och grönsaker samt exponering för damm . Arsenik och bly är de 
element som bedöms vara problematiska. För båda elementen finns halter tillgängliga för upptag i 
människans mag-tarmkanal i den kontaminerade ytjorden inom undersökningsområdet. För arsenik 
föreligger risker om hänsyn tas till cancerrisken, d.v.s. en livslång exponering för föroreningen. 

• Barn, som exempelvis vistas på lekplatsen vid Lillgruvan, kan anses tillhöra den största 
exponeringsgruppen med avseende på direkt exponering via intag av förorenad jord. Eventuella risker 
bedöms vara främst kopplade till förhöjda halter av bly. 

• Risker för människor bedöms även finnas genom intag av grönsaker som odlats i kontaminerad jord . 
Tidigare utredning av bly och kadmium i grönsaker som odlats i Sala har påvisat förhöjda halter. 
Sannolikheten för mätbara hälsoeffekter bedömdes dock som liten men det rekommenderas ändå att 
boende inte bör grunda större delen av sin konsumtion av grönsaker på hemodlat, framförallt inte på 
platser där förhöjda halter kan misstänkas. 
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• Riskerna för människor med varp , slaggvarp , aftersand och sediment bedöms som betydligt mindre 

jämfört med den kontaminerade ytjorden . För varp och slaggvarp finns visserligen halter över 
beräknade referenskoncentrationer vad gäller intag. Dock förekommer både varpen och slaggvarpen 
huvudsakligen i en fraktion , sten och block , som inte är speciellt lätt att få i sig och riskerna bedöms 

därmed som små. Vad gäller afterskansen har inga halter över beräknade hälsoriktvärden påvisats . 

• För sedimenten uppvisar endast enstaka prov halter över referenskoncentrationerna. Då sedimenten 
ligger under vatten bedöms riskerna för människor vara små. Sedimentens betydelse för hälsoriskerna 
bedöms primärt vara kopplade till ackumuleringen av kvicksilver i fisk , som människor konsumerar (se 

kommande stycke). 

• För muddermassorna vid Pråmåns kanter visar jämförelsen med referenskoncentrationerna att risker 
kan föreligga vid intag genom munnen. Detta gäller arsenik, bly och kvicksilver. Risker bedöms även 

kunna föreligga med intag av grönsaker som odlats i muddermassorna. 

3.2 Uppdatering av riskbedömning rörande spridning och Pråmån 

Nedan redovisas en uppdatering av riskbedömningens slutsatser baserat på Bjerkings provtagning samt 
Golders utvärdering. Utredningarna omfattade inte några kompletteringar rörande risker för hälsa inom 

gruvområdet eller muddermassorna, varför nedan sammanställning endast kopplas ti ll riskbedömningens 
slutsatser som berör Pråmån. 

• Belastningen av metaller till Pråmån från landbaserade källor inom gruvområdet. De 
kompletterande undersökningarna har omfattat provtagning av grundvatten inom gruvområdet. 
Undersökningarna visar att strömningsriktn ingarna är svårtolkade samt att vissa provplatser uppvisar 

höga halter av zi nk, kadmium m fl metaller På grund av den svårtolkade strömningsbilden är det 

fortsatt svårt att avgöra grundvattnets inverkan på belastningen av metaller till Pråmån. Pumpvattnet 
har inte provtagits de senaste åren. Sedan tidigare misstänks att pumpningen står för ett tillskott av 

metaller, vilket ger en lokal förhöjning. I relation till de påslag som sker efter hyttområdet och Sala bly är 

dock tillskottet litet. Golders bedömning är i dagsläget att det är svårt att utreda åtgärder för 
grundvattenspridningen inom stora delar av gruvområdet när det är okänt vilket bidraget är samt var 

betydande grundvattenströmmar går inom området. Tidigare utredning har pekat att de mängdmässigt 

största påslagen sker till Pråmån direkt efter hyttområdet. Golders bedömning är att de kompletterande 
utredningarna indikerar samma slutsats . Primärt bedöms det vara tillflödet i YV4 som står för det största 
bidraget. vilket således Golder bedöms vara den möjlighet där det är tekniskt och praktiskt möjligt att 

utreda åtgärder utan att göra omfattande grundvattenutredningar. Vidare ses att för vissa element sker 
en kontinuerlig ökning längs med ån, vilket kan förklaras med tillskott från andra källor så som 

afterskansen, slaggvarpen, muddermassorna längs ån samt sedimenten. Utvärderingen av Bjerkings 

data har inte kunnat peka ut en enskild källa. Förmodligen är det en kombination av flera som är 
bidragande. 

• Sedimentens betydelse som källa till spridning av metaller i vattensystemet. Provtagn ingar av 

ytvatten visar på förhållandevis höga halter av flera metaller i Pråmån. Ut från Ekeby damm är halterna 
generellt lägre, dvs Ekeby damm fungerar som en fälla. Flertalet av metallerna (exempelvis zink) 

förefaller primärt transporteras i löst fas, undantag är bly och kvicksilver som företrädesvis transporteras 

i partikelbunden fas . Detta stämmer väl med undersökningen av porvatten som indikerar höga lösta 
zinkhalter. Golder bedömer att diffusion av löst zink kan vara en faktor som bidrar med metaller till 

Pråmån och Ekeby damm vilket måste tas hänsyn till vid bedömning av tekniska möjligheter till åtgärd. 

Undersökningen av sedimentfällor har påvisat höga halter av kvicksilver, bly och zink . Detta tolkar 
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Golder som en indikation på omrörning av sedimenten vilket kan vara en bidragande orsak till spridning 

i ån men också en faktor som motverkar en naturlig återhämtning. Detta stämmer väl med att halterna i 
ytsedimenten fortsatt är höga för flera metaller. Halterna är dock lägre i sedimentfällematerial, vilket 

tolkas som att resuspension inte är den enda orsaken till spridningen: Förmodligen är upplagrade 
muddermassor en bidragande orsak. Vidare är detta en indikation på att enklare täckning av 
sedimenten inte kommer vara en framgångsrik metod för åtgärd, om muddermassorna är en 

bidragande orsak kommer spridningen därifrån medföra att sedimenten återkontamineras. De höga 

halterna i sedimenterande material Ekeby damm kan vara en effekt av resuspension i dammen 
alternativ! en hög belastning av partikelbundna ämnen. Sannolikt är den första förk laringen troligast 
med tanke på att halterna i dammens ytliga sediment är höga. Golders tolkning är därmed att en 

naturlig återhämtning av Ekeby damm inte är att förvänta. Undersökningen av metylkvicksilver i 
sedimenten indikerar halter som är högre än vad som naturligt kan förväntas i sediment. Detta är dock 

rimligt med tanke på att det totala innehållet av kvicksilver är högt, således är metylenngsgraden inte 
anmärkningsvärt hög. Undersökningen av fisk indikerar halter av kvicksilver i abborre som överskrider 

livsmedelsverkets gällande gränsvärde för konsumtion (0 ,5 mg/kg) . Således bedömer Golder att det 
finns motiv för riskreduktion kopplat till kvicksilverhalterna i fisk. Före beslut bör det klargöras huruvida 

abborre konsumeras eller om det är den inplanterade ädelfisken som primärt ska skyddas. Data saknas 

idag avseende upptaget av kvicksilver i ädelfisk. 

• Muddermassorna (som finns upplagrade längs med Pråmån) och spridningen till Pråmån. Nu 
genomförd undersökning indikerar att det för vissa metaller sker ett kontinuerligt påslag av metaller 

längs Pråmån. En av orsakerna bedöms vara muddermassorna. Baserat på föreliggande utredningar 
kan det inte dras någon entydig slutsats om det är sedimenten eller muddermassorna som är den 

primära orsaken. Vad gäller partikelbunden spridning indikerar jämförelsen mellan 

sedimentfällematerial och ytsediment att resuspensionen inte behöver vara den primära orsaken. Vad 
gäller lösta halter, som är den dominerande formen för flertalet metaller kan orsaken vara dels diffusion 

(frisättn ing av lösta metaller till sedimentens porvatten) eller spridning via grundvatten. För att utreda 
detta krävs att grundvattenrör installeras i muddermassorna. Vad gäller muddermassorna kan det 

konstateras , oaktat resultatet aven sådan undersökning, att åtgärder motiveras av riskerna för 
människors hälsa vid direktexponering. 

3.3 Behov av riskreduktion 
Baserat på ovan definieras behovet av riskreduktion enligt följande: 

• Hälsoriskerna kopplade till exponering för arsenik och bly i ytlig jord inom Sala bly och hyttområdet, 
centrala gruvområdet, parkmarken, bostadsmarken, lillgruvan, vandrarhemmet, parkeringsytorna samt 

delar av Drottning Christinas väg . Prioriterat är områden som inte är täckta eller hårdgjorda samt 

lekplatser där barn vistas (exempelvis "mini· gruvan"). 

• Förekomsten av förhöjda kvicksilverhalter i fisk i relation till livsmedelsverkets gällande gränsvärden för 
konsumtion. 

• Spridningen av metaller till Pråmån och Ekeby damm. Prioriterat är de stora påslagen som sker vid 
hyttområdet samt från landbaserade områden med ett väldefinierat grundvattenflöde (alternativ! ytlig 
avrinning) till ån (gäller primärt afterskansen och slaggvarpsupplaget). Riskreduktion är enligt tidigare 

även motiverat för pumpvattnet på grund av det lokala haltpåslaget. 
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• Sedimenten i Pråmån som en källa till spridning av partikelbundna och lösta metaller till Ekeby damm 

samt även till fisk. Mätningar med sedimentfällor indikerar att sedimenten rörs om och därmed kan 

ingen naturlig återhämtning förväntas . 

• Muddermassorna som finns upplagrade längs Pråmån med förhöjda metallhalter som innebär en risk 

för människors hälsa. Det förmodas också att muddermassorna är en källa som bidrar till det 

kontinuerliga påslaget av metaller till Pråmån, både lösta och partikelbundna metaller. 

4.0 SAMMANFATTNING AV ATGÄRDSUTREDNING 
I följande avsnitt sammanfattas kort den åtgärdsutredning som utförts. 

4.1 Övergripande åtgärdsmål 
Följande övergripande åtgärdsmål har formulerats i samråd med kommunen och länsstyrelsen: 

• Riskerna för människor (boende, besökare och yrkesverksamrna) med den kontaminerade ytjorden 

inom de centrala delarna, hyttområdet och Sala Bly ska minimeras. 

• Riskerna för boende i Sala med de förhöjda metallhalterna i muddermassorna ska minimeras. 

• Fisk som konsumeras från Ekeby damm ska vara tjän lig som föda. 

• Belastningen av metaller till Pråman från källor inom Sala silvergruva ska minska. 

• Spridningen av metaller från Pråmån till nedströms vattensystem ska minska. 

• Atgärder som vidtas inom fornminnes- och kulturskyddade områden ska utföras med minsta möjliga 

åverkan så att kulturmiljön bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 

4.2 Atgärdsalternativ 
Förutom nollalternativet har fem olika åtgärdsalternativ utretts. För alternativ 2 har en uppdelning i olika 

delaiternativ A, B och C gjorts. De tre alternativen syftar alla till att reducera hälsoriskerna men har olika 

omfattning och olika grad av maluppfyllelse. En sammanfattning av de olika åtgärdsalternativen lämnas 

nedan. För en fullständig redogörelse hänvisas till Golder Associates AB (2012) . Kartor som redovisar 

delområden och föroreningsutbredning presenteras i Bilaga A. 

Atgärdsnivå O - inga åtgärder, konstaterade risker kvarstår. 

Atgärdsnivå 1 - administrativa föreskrifter, vilket kan innebära olika typer av restriktioner för hela eller delar 

av området (ex. förbudsskyltar). Instängsling av varpupplaget vid Lillgruvan. 

Atgärdsafternativ 2A - förutom restriktioner och begränsningar beträffande områdesanvändning inbegriper 

denna saneringsåtgärd schakt (0,5m) , återfyllning , transport och deponering av den förorenade ytjorden vid 

Lillgruvans lekplats samt bostadshusen. Täckning med asfaltgrus och bärlager av den förorenade ytjorden 

inom Sala bly & hyttområdet, centrala gruvområdet samt vandrarhemmet. Inom delar av centrala 

gruvområdet och vandrarhemmet ställs krav från kulturmiljöenheten på schakt (0,2 m) före etablering av 

täckning. Schaktmassor transporteras till extern anläggning för deponering. Effekterna på vattenekosystemet 

kvarstår medan hälsoriskerna inom aktuella områden minimeras. 

Atgärdsnivå 28 - utöver åtgärderna på nivå 1 innebär denna saneringsåtgärd schaktning (0,5 m) och 

påföljande återfyllning , transport och deponering av förorenad ytjord inom Sala bly & hyttområdet, centrala 
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gruvområdet, vandrarhemmet, Lillgruvan, bostadshusen samt parkmarksområdet. Atgärderna leder t ill att 

hälsoriskerna inom aktuella områden minimeras. 

Atgärdsnivå 2C - saneringsmetod enligt ovanstående åtgärd samt schaktning (0,5 m) , återfyllning , transport 

och deponering av muddermassor. Med åtgärdsnivåerna 28 och 2C reduceras hälsorisker. 

Spridningspotentialen (via erosion) till närliggande vattendrag reduceras även till viss mån. 

Atgärdsnivå 3 - utöver de ovanstående åtgärderna, som i första hand begränsar hälsoriskerna med 

avseende på metallexponering via damning, intag av jord, samt konsumtion av gröda, inbegriper detta 

alternativ spridningsbegränsande åtgärder i form av rening av gruvvattnet. Föreliggande åtgärdsnivå 

reducerar framtida metallkontamination samt ekotoxikologiska effekter i Pråmån. 

Atgärdsnivå 4 - innebär minimerad spridningspotential till vattendrag från gruvområdet samt minimerade 

hälsorisker. Detta alternativ inbegriper schaktning, transport, deponering och återfyllning av 

slaggvarpsupplaget samt förstärkning av täckningen på afterskansen. 

Atgärdsnivå 5 - Förutom ovan ingår muddring av de förorenade sedimenten i Pråmån. Med dessa åtgärder 

uppnås en hög grad av riskreduktionen - den största begränsningen med avseende på såväl hälsorisker, 

vattenmiljö- samt spridningsrisker. 

Atgärdsnivå P& V - Fristående alternativ, som omfattar asfaltering av två parkeringsytor samt delar av 

huvudvägen (Drottning Christinas väg), som går igenom undersökningsområdet. Föreliggande 

åtgärdsalternativ minimerar hälsorisker avseende intag av ytjord samt exponering via damning inom det 

aktuella området. Viss reduktion av metallspridning erhålls även. 

5.0 FÖRANKRINGSPROCESS 
Förankringsprocessen redovisas i följande avsnitt. 

5.1 Organisation 
Riskvärderingen har drivits inom Sala kommuns särskilda grupp för genomförandet av projektet, "Miljödialog 

Gruvan". Underlag för gruppens arbete har tagits fram av representanter från kommunen , länsstyrelsen och 

Golder. En sammanställning av engagerad personal redovisas nedan. 

Miljödialog Gruvan Länsstyrelsen i Golder Associates AB 
Västmanlands län 

Jenny Sivars, projektledare Jonas Söderlund Henrik Eriksson, 

uppdragsledare 

Jan- Olof Friman, Sari Välimaa 

kommunchef 

Göran Akesson , teknisk Anna Karlsson 

chef 

Magnus Gunnarsson, Karin Skattegård 

miljöchef 

Maria Rosenb lad , 

miljöinspektör 

2014-11-08 
Uppdragsnummer 1151 2420603 5 

<tJj' Gol<\er 
. Assoc13tes 



RISKVÄRDERING SALA SILVERGRUVA OCH pRAMAN 

Linda Claesson/Pelle 

Johansson, 

informationsansvarig 

5.2 Genomförande 
Under projektets genomförande har följande möten hållits : 

• 29 februari 2012. Inledande diskussionsmöte med representanter från kulturmiljöenheten vid 

länsstyrelsen. 

• 3 april 2012. Nytt möte med representanter från kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen för diskussion om 

åtgärdsalternativ. Vid mötet vidtogs även en rundvandring över området för att diskutera skyddsbehov, 

utredningsbehov mm. 

• 25 april 2012. Möte i Miljödialog Gruvan för diskussion om upplägget för riskvärderingen 

• 15 juni 2012. Möte med representanter från Miljödialog Gruvan för presentation av åtgärdsalternativ. 

Separata möten hölls därefter med Sala silvergruva AB, Blybäraren HB + Svensk Mark- och 

byggnadsanalys AB. 

• 5 september 2012. Möte med representanter från kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen för inhämtade av 

detaljerade synpunkter på åtgärdsalternativen 

• 17 oktober 2012. Möte i Miljödialog Gruvan för att diskutera åtgärdsalternativen och fortsatt 

riskvärdering. 

• 27 november 2012. Möte med Matz Halvarsson, fastighetsägare Silvergruvan 1 :46. Halvarsson berörs 

endast av föreslagna åtgärder i egen trädgård. Då massor redan skiftats ut alt planeras att skiftas ut 

anser Halvarsson att åtgärder inte är motiverade. 

• 27 november 2012. Information i KSLU . 

• 19 mars 2014. Avslutande riskvärdering inom Miljödialog Gruvan samt möte med länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet. 

• 12 juni 2014. Avslutande riskvärderingsmöten med Sala silvergruva AB, Blybäraren HB + Svensk Mark

och byggnadsanalys AB. 

• 26 juni. Telefonmöte med länsstyrelsens kulturmiljöenhet med anledning av upprättat utlåtande. 

• 18 november 2014. Information till KSLU om projektgruppens förordade alternativ och fortsatt hantering 

av ärendet. 

• XX november/december. Beslut i KS . 

Minnesanteckningar från möten samt kulturmiljöenhetens utlåtande redovisas i Bilaga B. 

5.3 Media 
Den 15 juni 2012 visade ett inslag på Tvärsnytt. Sala Allehanda publicerade den 18 juni en artikel om 

pågående arbete. 
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6.0 RISKVÄRDERING 

6.1 Upplägg 
I en riskvärdering vägs alla aspekter som bedöms ha betydelse för om en efterbehandlingsåtgärd skall 

utföras mot varandra. Aspekter kan vara miljörelaterade, praktiska, ekonomiska, sociala m.m. Värderingen 
ska leda fram till ett val av om och vilka åtgärder som bör vidtas. För Sala silvergruva och Pråmån har 

metodiken med en beskrivande riskvärdering valts. En så kallade riskvärderingsmatris (se Bilaga C) har 
upprättats för att beskriva konsekvenser av olika åtgärdsförslag. Beskrivningarna av konsekvenser av de 
olika åtgärderna för olika intressen har "poängsatts" i form aven fyrgradig färgskala som redovisar från 
"bäst" (grönt) till "sämst" (rött) för det aktuella kriteriet. 

Mycket bra / obetydlig 

Bra /Iiten 

Måttlig 

Dålig /hög/omfattande 

I åtgärdsutredningen har sammanlagt fem olika alternativ föreslagits. De fem alternativen tillsammans med 
nollalternativet har utvärderats inom ramen för riskvärderingen . 

6.2 Kriterier tör riskvärdering 
Vid val av åtgärdsalternativ har hänsyn tagits till 15 olika kriterier omfattande tekniska, ekonomiska, legala, 

kulturella och sociala aspekter. En sammanfattning av värdering redovisas i Bilaga C (riskvärderingsmatris) . 
En beskrivning av hur värderingen gjorts för respektive kriterium framgår av följande avsnitt. 

Kostnad 

Kriteriet omfattar en värdering av den totala åtgärdskostnaden för respektive alternativ. Kostnaderna för 

åtgärdsalternativ 1-5 ligger i spannet 1-180 Mkr. För samtliga åtgärdsalternativ tillkommer kostnader för 
arkeologiska utredningar och undersökningar samt för vattenrening. Vid värdering har kostnader som 

understiger 10 Mkr ansetts som, i sammanhanget, mycket låga. Kostnader upp till 30 Mkr har bedömts vara 
låga. Kostander över 100 Mkr anses vara mycket höga. För nollalternativet bedöms kostnaden idag vara 

mycket låg, men det kan inte uteslutas att kostnaderna kan komma att bli höga på sikt. 

Genomförandetid 

Värdering av genomförandetid görs med avseende på hela åtgärdsskedet, dvs. förberedelser, 
anmälan/tillstånd, fysiska åtgärder, efterkontroll och uppföljning. Tiden har uppskattats baserat på 

erfarenheter. Osäkerheter är främst tid för en eventuell tillståndsansökan (vattendom). Genomförandetid på 
mindre än 2 år anses i sammanhanget vara mycket bra . För det högsta alternativet bedöms 

genomförandetiden vara mer än 10 år, vilket har bedömts vara dåligt. Övriga alternativ har 

genomförandetider däremellan, 2-8 år, vilket bedöms variera mellan bra och måttlig . 

Miljöprövning 
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Genomförandetiden påverkas i hög grad av den juridiska prövningen. Vid värderingen tas hänsyn till vilka 

typer avanmälningar och tillstånd som kommer att krävas samt vilka faktorer som är mest kritiska för en 
lyckad miljöprövning. För nollalternativet och alt 1 behövs ingen prövning, vilket bedöms vara mycket bra. Alt 

2 samt P&V omfattas enbart av saneringsanmälan (bedöms vara bra) . Övriga alternativ kräver miljötillstånd, 
vilket bedömts som måttligt. 

Riskreduktion 

Kriteriet omfattar en värdering av vilka risker som reduceras, med koppling till riskbedömningens slutsatser. 
Mycket dålig riskreduktion erhålls för nollalternativet och alt 1. Maximal riskreduktion erhålls först på nivå 5. 

Långtidsverkan och beständighet 

Detta kriterium avser en värdering av riskbilden som kvarstår efter genomförda åtgärder och åtgärdernas 
beständighet i det långa perspektivet (>10 år) . Vid värderingen tas även hänsyn till det framtida behovet av 

tillsyn och underhållsplaner. Värderingen avser även begränsningar i markanvändning (med koppling till 

planlagd användning) efter att åtgärder genomförts. Det ska konstateras att kriteriet har värderats utifrån de 
platsspecifika förutsättningarna, dvs. det är inte möjligt att nä en helt långtidsbeständig åtgärd i aktuellt fall. 

Av detta skäl anses alt 5 ha en bra långtidsverkan. Övriga alternativ, utom noll och ett anses ha en måttlig 

långtidsverkan. 

Miljö· och hälsorisker under genomförande 

Värderingen avser de risker som själva åtgärderna medför, för omgivningen och människor inom 
arbetsområdet. Nollalternativet innebär självklart inga risker. Alternativ 2A och B innebär måttliga risker, 

medan 2C och högre innebär större risker vilket främst kopplar till åtgärder längs Pråmån. Alt 5 innebär 

mycket stora risker pga muddringen i ån. 

Kontroll och uppföljning 

Detta kriterium avser den kontroll som huvudmannen måste utföra under och efter genomförd åtgärd. Alt 1 
bedöms ha stort uppföljningsbehov eftersom det regelbundet måste kontrolleras att administrativa rutiner 

följs. Alt 2 bedöms ha litet behov av kontroll , främst provtagningsinsatser under åtgärd. Alt 3 och högre 
bedöms ha mycket stort uppföljn ingsbehov pga vattenreningen. 

Resursförbrukning 

Detta avser en kvalitativ bedömning av resursbehovet i form av transporter och ersättningsmassor. 

Nollalternativet och alternativ 1 behöver inte vidare kommenteras. Övriga alternativ har graderats från låg till 

mycket hög beroende på omfattningen på åtgärden. 

Atgärdsmål 

Atgärdsmål avser en kvalitativ bedömning av den måluppfyllelse som erhålls med respektive alternativ. 
Värderingen tar sin utgångspunkt från de övergripande åtgärdsmålen som har formulerats . Nollalternativet 

och alt 1 har en mycket dålig uppfyllelse av målen. Från alt 2C och uppåt erhålls en bra till mycket bra 
uppfyllelse. Maximal måluppfyllelse erhölls enbart med alt 5. 

NV:s krav och principer 

Naturvårdsverket har lyft fram ett antal grundläggande krav och principer som bör vara vägledande när en 

efterbehandlingsåtgärd ska väljas (Kvalitetsmanual för efterbehandling - utgåva 4, 2008) . Exempel på 
sådana aspekter är att åtgärden bör reducera miljö· och hälsoriskerna så långt det är tekniskt möjligt och 
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ekonomiskt rimligt, att åtgärden bör vara avengångskaraktär eller att åtgärden bör utföras så att den 
planerade framtida markanvändningen begränsas så lite som möjligt. De föreslagna åtgärdsalternativen 

bedöms utifrån hur väl de överensstämmer med de givna aspekterna. Atgärder som syftar till att reducera 
akuta risker och förhindra allvarliga föroreningssituationer bör ofta prioriteras. Värderingen har tagit hänsyn 

till objektets förutsättningar, dvs. det har inte bedömts realistiskt att med långtidsbeständiga åtgärder 
reducera riskerna. Av detta skäl värderas alt 5 till en mycket god överenstämmelse med principerna. 
Nollalternativet och alt 1 har en mycket dålig överenstämmelse. Alt 2 och 3 har en måttligt god 

överenstämmelse medan 4 värderats till god. 

Miljömål 

Riksdagen har fattat sexton miljömål av vilka "Giftfri miljö', ' God bebyggd miljö·, "Ett rikt växt och djurliv" och 

"Levande sjöar och vattendrag' bedöms vara relevanta för Sala silvergruva och Pråmån. Värderingen 

omfattar hur väl föreslagna åtgärder uppfyller de fastlagda nationella och lokala miljömålen. Målens 
uppfyllandegrad ökar med ökande ambitionsnivå. Ju mer förorenade massor som avlägsnas desto mer ökar 

möjligheterna till att målen kan nås för Sala silvergruva och Pråmån. Inget alternativ erhåller en mycket god 

uppfyllandegrad, detta då det i samtliga fall kvarlämnas stora volymer föroreningar. Alt 5 erhåller en god 
uppfyllandegrad då det är den mest omfattande åtgärden. 

Kulturmiljö 

Sala silvergruva och Pråmån utgör ett stort sammanhängande fornminnesområde med mycket höga 

skyddsvärden. I samråd med representanter från kulturmiljöenheten har möjligheterna till åtgärder 
diskuterats kontinuerligt under projektet. Behovet av utredningar och skyddsåtgärder för va~e 

åtgärdsalternativ har diskuterats med utgångspunkt från kulturmiljöaspekter. Kritiskt för kulturmiljön är 

parkmarken och trädgårdarna. Av detta skäl erhåller åtgärder på alt 2B och uppåt en mycket dålig 
överensstämmelse. Om dessa exkluderas blir bedömningen en annan (se Bilaga D) och högre alternativ 

erhåller i likhet med 2A en god till mycket god överensstämmelse. 

Turism 

Sala silvergruva är ett särskilt turistmål med en hög aktivitet. Vidare finns vandrarhem inom området. 
Atgärdernas påverkan på möjligheterna att bedriva turismverksamhet har diskuterats i samråd med berörda. 

I likhet med kulturmiljön är parkmarken och trädgårdarna väsentliga . Detta leder till att åtgärder på alt 2B och 
uppåt en mycket dålig överensstämmelse. Om dessa exkluderas blir bedömningen en annan (se Bilaga D) 

och högre alternativ erhåller i likhet med 2A en god till mycket god överensstämmelse. Administrativa 

restriktioner bedöms som mycket dåligt för turismverksamheten. 

Verksamhetsutövare 

Förutom turism bedrivs annan verksamhet inom området. Atgärdernas påverkan på möjligheterna att bedriva 
verksamhet har diskuterats i samråd med berörda. Kritisk fråga är om hårdgörning ska föregås av schakt. 

Atgärder som omfattar schakt bedöms som mycket dåliga. Enbart hårdgörning, dvs alt 2A bedöms som 

mycket bra och främjande för verksamheten . 

7.0 VAL AV ATGÄRDSALTERNATIV 
Baserat på ovan redovisas riskvärdering föreslår projektgruppen följande: 

• Att Sala kommun åtar sig huvudmannaskapet för fortsatta arbeten avseende åtgärder inom Sala 

silvergruva samt Pråmån. 
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• Att kommunen ansöker om medel från Naturvårdsverket, via länsstyrelsen, som på sikt syftar till att 

vidta åtgärder enligt följande, vilket motsvarar åtgärdsalternativ 2A+muddermassorna längs Pråmån + 
3+4+5+ del av P&V): 

• Hårdgörning medelst asfalt och/eller asfaltsgrus inom Sala Bly och Hyttan, vandrarhemmet, 
centrala området samt en av parkeringsplatserna (den vid värdshuset asfalteras inte) och väg 

• Hårdgörning medelst asfalt och/eller asfaltsgrus efter föregående schakt inom delar av 
vandrarhemmet och centrala området som ligger i nära anslutning till byggnader 

• Schakt och externt omhändertagande av muddermassor längs Pråmån 

• Rening av vatten från gruvområdet 

• Schakt och externt omhändertagande av slaggvarp 

• Förstärkt täckning av afterskansen 

• Muddring av förorenade sediment i Pråmån 

• Upprättande av administrativa restriktioner för områden där åtgärder inte görs, dvs. parkmarken och 

bostadshuset samt områden där täckning av förorenade massor sker (centrala området, 
vandrarhemmet och Sala Bly + Hyttan). 

• Motivet till omfattningen ovan är Miljödialog Gruvans inställning till att ta ett helhetsgrepp om 
föroreningsproblematiken kopplat till Sala silvergruva. Föreslagna åtgärder är de som så långt det är 
möjligt reducerar identifierade risker och också ligger i linje med vad kulturmiljöenheten , 

verksamhetsutövare, turismverksamheten och närboende anser är relevant och realistiskt att 

genomföra. Genom att exkludera parkmarken och trädgårdarna från planerade åtgärder samt att 
begränsa schaktning före hårdgörning till nära byggnader inom centrala området och vid 

vandrarhemmet så anpassas insatserna till önskemål och synpunkter vad gäller kulturmiljö, 

turismverksamheten och verksamhetsutövare. Utfallet belysas aven reviderad riskvärderingsmatris i 
Bilaga D. I matrisen redovisas även uppdaterade kostnader. 

• Då ovan nämnd omfattning är förhållandevis stor och kommunens kapacitet att hantera ett projekt av 
den här digniteten är begränsad föreslås ett stegvist förfarande där åtgärder prioriteras i 

angelägenhetsgrad. Vidare kvarstår vissa osäkerheter rörande det tekniska genomförandet vad gäller 

några föreslagna åtgärder. För dessa förordas att förprojektering görs som ett inledande steg för att 
därefter på nytt återkomma med ansökan om medel för efterbehandling. 

• Av ovan angivna aktiviteter föreslås att följande prioriteras för åtgärd: hårdgörning av ytor inom Sala Bly 
och Hyttan , vandrarhemmet, centrala området samt parkeringsplats och väg , schakt av slaggvarp samt 

förstärkning av afterskansen. 

• Av ovan nämnda aktiviteter föreslås att följande förprojekteras: schakt av muddermassor längs Pråmån, 
vattenrening samt muddring av Pråmåns sediment. 

• För samtliga ovan nämnda aktiviteter finns detaljer rörande genomförandet som måste diskuteras och 
beslutas med berörda, främst handlar detta om kulturmiljöfrågor där utredningar krävs samt också 
ansökan om tillstånd enligt kulturminneslagen . Dialog krävs också med turismverksamheten och 
verksamhetsutövare för att åtgärderna ska genomföras med minimal störning och att resultatet ska vara 
till gagn för alla parter. 
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 Riskvärderingsmatris Sala silvergruva efter beslut UTKAST    2014-11-12 
 
 

1(2) 

Åtgärd Omfattning Kostnad* 
 

Genom-
förande

tid 

Miljöprövning Riskreduktion Långtidsverkan 
och beständighet 

Miljö- och 
hälsorisker under 

genomförande 

Kontroll och 
uppföljning 

Resurs- 
förbrukning 

Åtgärdsmål NVs krav 
och 

principer 

Miljömål Kulturmiljö Turism och 
hyresvärd 

Verksamhetsutövare 

Nivå 0. 
Nollalternat
ivet 

Inga åtgärder - - - Konstaterade 
risker kvarstår 

Mycket dålig.  - - - Inget mål 
uppfylls 

Principerna 
uppfylls inte i 
någon del 

Uppfyller inte 
Giftfri Miljö 

Inga synpunkter Ingen påverkan Ingen påverkan 

Nivå 1. 
Administrat
iva åtgärder 

Planrestriktio
ner 
Instängsling 
Information 

1-3 Mkr 1-2 år Ingen Hälsoriskerna 
begränsas något 

Dålig. Måste 
upprätthållas genom 
omfattande 
planrestriktioner, 
underhåll och 
information 

Mycket små Omfattande efter 
att restriktioner 
införts. 

Mycket god Inget mål 
uppfylls 

Principerna 
uppfylls inte i 
någon del 

Uppfyller inte 
Giftfri Miljö 

Inga synpunkter Inte realistiskt. 
Fungerar inte ihop 
med 
turismverksamhete
n 

Kan påverka 
möjligheterna till 
framtida förändringar av 
verksamhet 

Nivå 2. 
Reducera 
hälsorisker 
inom 
gruvområde
t och längs 
Pråmån 

Schakt av 
ytjord inom 
Lillgruvan, 
bostadshus. 
Hårdgörning 
+ växter Sala 
bly + hyttan, 
centrala 
gruvomr. + 
vandrarhemm
et och 
muddermasso
r längs 
Pråmån 

50- 70 Mkr 4-7 år Saneringsanmälan 
 

Hälsoriskerna 
inom 
gruvområdet och 
längs Pråmån 
minimeras 
 
Reduktion av 
spridning till 
Pråmån 
 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 

Stora. Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån 

Miljökontroll 
under 
genomförandet 
 
Uppföljning i 
Pråmån kommer 
sannolikt krävas 
efter genomförd 
åtgärd. 

Måttlig. 
Transporter 
samt behov 
av 
återfyllnadsm
assor. 
 

Mål 1 och 2 
uppfylls. Mål 
3, 4 och 5 
uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö  

Asfaltsgrus OK, 
dock ej nära 
byggnader. 
Schakt krävs före 
nära byggnader 
 
Tillstånd och 
åtminstone 
förundersökning 
krävs 
 
Lägre krav inom 
Sala bly 

Positivt för turism. 
Prioritera 
vandrarhemmet 
samt receptionen 
 
Tveksam till 
åtgärder för 
trädgårdar. Finns 
växter som bör 
bevaras 
 
Åtgärder bör ej 
utföras under 
högsäsong (1/4-
31/8) 

Positivt med asfaltering 
av ytor där verksamhet 
sker. 
 
Föregående schakt anses 
inte motiverat 

Nivå 3. 
Reducera 
hälsorisker 
och 
spridning 
från 
centrala 
området + 
Sala bly 

Som 2 + 
Rening av 
vatten från 
gruvan samt 
kanalen 

50-70 Mkr + 
kostnader för 
anläggning 
och drift av 
vattenrening 

5- 10 år Saneringsanmälan 
Tillstånd från 
Miljödomstolen 
(vattenverksamhet) 

Som nivå 2 + 
 
Metallspridning 
från 
gruvområdet till 
Pråmån minskar 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 
 
Ansvar för drift av 
vattenrening krävs 

Stora. Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån 

Som 2 samt 
regelbunden 
kontroll av 
reningsanläggni
ng 

Som nivå 2 Mål 1 och 2 
uppfylls. Mål 
3, 4 och 5 
uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö 

Som 2 
Vattenreningsanl
äggningen måste 
placeras så den 
inte påverkar 
eventuell 
lämning av hamn 
vid utloppet från 
kanalen. 

Som 2 
 
Positiv till 
vattenrening 

Som 2 

Nivå 4. 
Reducera 
hälsorisker 
och 
spridning 
från 
gruvområde
t 

Som 3 + 
schakt av 
slaggvarp och 
förstärkt 
täckning av 
afterskans 

100-125 Mkr 
+ kostnader 
för anläggning 
och drift av 
vattenrening 

5- 10 år Saneringsanmälan 
Tillstånd från 
Miljödomstolen 
(vattenverksamhet) 

Som nivå 3 + 
 
Metallspridning 
från 
gruvområdet till 
Pråmån 
minimeras 

Måttlig- god. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 
 
Ansvar för drift av 
vattenrening krävs 

Stora. Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån 

Som 3 Måttlig- 
stort. 
Transporter 
samt behov 
av 
återfyllnadsm
assor. 
 

Mål 1, 2 och 4 
uppfylls. Mål 
3 och 5 
uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig- hög 
omfattning 

Uppfyller till 
förhållandevis 
stor del 
Giftfri Miljö 

Som 3 + 
slaggvarp i en 
ridå ska bevaras.  
 
Schakt OK för 
slaggvarp. 
 
Täckning OK för 
afterskansen 
 
Förundersökning 
och tillstånd 
krävs för 
slaggvarp samt 
ev afterskansen 

Som 3 
 
Slaggvarp och 
afterskansen 
ointressanta för 
turismverksamhete
n 

Som 2 

Nivå 5.  
Minimera 
hälsorisker 
samt 
spridningen 

Som 4 + 
muddring av 
sediment i 
Pråmån 

120- 150 Mkr 
+ kostnader 
för anläggning 
och drift av 
vattenrening 

>10 år Saneringsanmälan 
Vattendom från 
Miljödomstolen 

Som nivå 4 +  
 
Spridning till 
nedströms 
områden 
minimeras på 
lång sikt 

God. 
Planrestriktioner 
kommer kvarstå. 
 
Ansvar för drift av 
vattenrening krävs 

Stora- mkt stora. 
Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån och 
muddringen 

Som 4 Stora. 
Transporter 
och 
återfyllnadsm
assor. 

Mål 1, 2, 4 
och 5 
uppfylls. Mål 
3 uppfylls till 
stor del 

Principerna 
uppfylls så 
långt det är 
möjligt med 
tanke på 
objektets 
förutsättninga
r 

Uppfyller till 
förhållandevis 
stor del 
Giftfri Miljö  

Som 4 
 
Tillstånd krävs. 
 
Torrläggning 
krävs 
förmodligen inte 

Som 4 Som 2 
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Åtgärd Omfattning Kostnad* 
 

Genom-
förande

tid 

Miljöprövning Riskreduktion Långtidsverkan 
och beständighet 

Miljö- och 
hälsorisker under 

genomförande 

Kontroll och 
uppföljning 

Resurs- 
förbrukning 

Åtgärdsmål NVs krav 
och 

principer 

Miljömål Kulturmiljö Turism och 
hyresvärd 

Verksamhetsutövare 

Nivå P&V 
Minimera 
hälsorisker 
inom 
delområdet 
samt i viss 
mån 
reducera 
metallsprid
ning 

Fristående 
tilläggsalterna
tiv: 
Asfaltering av 
två 
parkeringsytor 
samt delar av 
Drottning 
Christinas väg 

4-6 Mkr 1 år Saneringsanmälan 
(eventuellt) 

Hälsoriskerna 
inom delområdet 
minimeras 
 
 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
 

Små – måttliga. 
Hälsoriskerna är 
kopplade till 
exponering av 
förorening via 
damning och 
oavsiktligt oralt 
intag  

Som 2A Mycket god Mål 1 
uppfylls till 
viss del 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö 

Tillstånd krävs 
 
Asfaltering av 
vägen kan 
övervägas 
 
Olämpligt att 
asfaltera 
parkering vid 
värdshuset 

Inga synpunkter Positiva 

* Kostnad för arkeologiska utredningar och skyddsåtgärder tillkommer 
 
 
 
Tolkning av färgskala 
 

  Mycket bra / obetydlig 
 Bra / liten 
 Måttlig 
 Dålig /hög/omfattande 
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Åtgärd Omfattning Kostnad* 
 

Genom-
förande

tid 

Miljöprövning Riskreduktion Långtidsverkan 
och beständighet 

Miljö- och 
hälsorisker under 

genomförande 

Kontroll och 
uppföljning 

Resurs- 
förbrukning 

Åtgärdsmål NVs krav 
och 

principer 

Miljömål Kulturmiljö Turism och 
hyresvärd 

Verksamhetsutövare 

Nivå 0. 
Nollalternat
ivet 

Inga åtgärder - - - Konstaterade 
risker kvarstår 

Mycket dålig.  - - - Inget mål 
uppfylls 

Principerna 
uppfylls inte i 
någon del 

Uppfyller inte 
Giftfri Miljö 

Inga synpunkter Ingen påverkan Ingen påverkan 

Nivå 1. 
Administrat
iva åtgärder 

Planrestriktio
ner 
Instängsling 
Information 

1-3 Mkr 1-2 år Ingen Hälsoriskerna 
begränsas något 

Dålig. Måste 
upprätthållas genom 
omfattande 
planrestriktioner, 
underhåll och 
information 

Mycket små Omfattande efter 
att restriktioner 
införts. 

Mycket god Inget mål 
uppfylls 

Principerna 
uppfylls inte i 
någon del 

Uppfyller inte 
Giftfri Miljö 

Inga synpunkter Inte realistiskt. 
Fungerar inte ihop 
med 
turismverksamhete
n 

Kan påverka 
möjligheterna till 
framtida förändringar av 
verksamhet 

Nivå 2A. 
Minska 
hälsorisker 
inom 
gruvområde
t 

Schakt av 
ytjord inom 
Lillgruvan, 
bostadshus. 
Hårdgörning 
+ växter Sala 
bly + hyttan, 
centrala 
gruvomr. + 
vandrarhemm
et 

20- 25Mkr 3- 5 år Saneringsanmälan Hälsoriskerna 
minskar 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 

Måttliga. Riskerna 
är kopplade till risk 
för ras av byggnader 

Miljökontroll 
under 
genomförande. 
Kontroll av 
hårdgjorda ytor 
kontinuerligt 

Mycket god Mål 1 
uppfylls till 
viss del 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö 

Asfaltsgrus OK, 
dock ej nära 
byggnader. 
Schakt krävs före 
nära byggnader 
 
Tillstånd och 
åtminstone 
förundersökning 
krävs 
 
Lägre krav inom 
Sala bly 

Positivt för turism. 
Prioritera 
vandrarhemmet 
samt receptionen 
 
Tveksam till 
åtgärder för 
trädgårdar. Finns 
växter som bör 
bevaras 
 
Åtgärder bör ej 
utföras under 
högsäsong (1/4-
31/8) 

Positivt med asfaltering 
av ytor där verksamhet 
sker. 
 
Föregående schakt anses 
inte motiverat 

Nivå 2B. 
Reducera 
hälsorisker 
inom 
gruvområde
t 

Schakt av 
ytjord inom 
Lillgruvan, 
bostadshus 
centrala 
gruvomr., 
Sala 
Bly+Hyttan, 
vandrarhemm
et + parkmark. 
Återställning 
till nuvarande 
marknivåer 

45- 55 Mkr 3-5 år Saneringsanmälan 
 

Hälsoriskerna 
inom 
gruvområdet 
minimeras 
 
Viss reduktion 
av spridning till 
Pråmån 
 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 

Måttliga. Riskerna 
är kopplade till risk 
för ras av byggnader 

Miljökontroll 
under 
genomförandet 
 
Viss uppföljning 
i Pråmån 
kommer 
sannolikt krävas 
efter genomförd 
åtgärd. 

Måttlig. 
Transporter 
samt behov 
av 
återfyllnadsm
assor. 
 

Mål 1 
uppfylls. Mål 
4 uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö  

Som 2A 
 
Schakt ej OK 
inom parkmark. 
Täckning 
föredras generellt 
framför schakt 
 
Viktigt att 
karaktären 
bevaras i centrala 
+ parkmark  

Som 2A 
 
Parkmarken bör 
helst lämnas orörd 

Inte en åtgärd som 
gynnar verksamheten 
 
Dåligt alternativ. Ger 
ingen nytta och skapar 
problem med gamla 
ledningar 

Nivå 2C. 
Reducera 
hälsorisker 
inom 
gruvområde
t och längs 
Pråmån 

Som 2B + 
schakt av 
muddermasso
r längs 
Pråmån 

75- 100 Mkr 4-7 år Saneringsanmälan 
 

Hälsoriskerna 
inom 
gruvområdet och 
längs Pråmån 
minimeras 
 
Reduktion av 
spridning till 
Pråmån 
 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 

Stora. Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån 

Miljökontroll 
under 
genomförandet 
 
Uppföljning i 
Pråmån kommer 
sannolikt krävas 
efter genomförd 
åtgärd. 

Måttlig. 
Transporter 
samt behov 
av 
återfyllnadsm
assor. 
 

Mål 1 och 2 
uppfylls. Mål 
3, 4 och 5 
uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö  

Som 2B Som 2B Som 2B 

Nivå 3. 
Reducera 
hälsorisker 
och 
spridning 
från 
centrala 
området + 
Sala bly 

Som 2C + 
Rening av 
vatten från 
gruvan samt 
kanalen 

75-100 Mkr + 
kostnader för 
anläggning 
och drift av 
vattenrening 

5- 10 år Saneringsanmälan 
Tillstånd från 
Miljödomstolen 
(vattenverksamhet) 

Som nivå 2B + 
 
Metallspridning 
från 
gruvområdet till 
Pråmån minskar 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 
 
Ansvar för drift av 
vattenrening krävs 

Stora. Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån 

Som 2B samt 
regelbunden 
kontroll av 
reningsanläggni
ng 

Som nivå 2B Mål 1 och 2 
uppfylls. Mål 
3, 4 och 5 
uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö 

Som 2C. 
Vattenreningsanl
äggningen måste 
placeras så den 
inte påverkar 
eventuell 
lämning av hamn 
vid utloppet från 
kanalen. 

Som 2C 
 
Positiv till 
vattenrening 

Som 2B 

Nivå 4. 
Reducera 
hälsorisker 
och 
spridning 
från 
gruvområde
t 

Som 3 + 
schakt av 
slaggvarp och 
förstärkt 
täckning av 
afterskans 

120-155 Mkr 
+ kostnader 
för anläggning 
och drift av 
vattenrening 

5- 10 år Saneringsanmälan 
Tillstånd från 
Miljödomstolen 
(vattenverksamhet) 

Som nivå 3 + 
 
Metallspridning 
från 
gruvområdet till 
Pråmån 
minimeras 

Måttlig- god. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
Informationsbehov 
 
Ansvar för drift av 
vattenrening krävs 

Stora. Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån 

Som 3 Måttlig- 
stort. 
Transporter 
samt behov 
av 
återfyllnadsm
assor. 
 

Mål 1, 2 och 4 
uppfylls. Mål 
3 och 5 
uppfylls 
delvis 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig- hög 
omfattning 

Uppfyller till 
förhållandevis 
stor del 
Giftfri Miljö 

Som 3 + 
slaggvarp i en 
ridå ska bevaras.  
 
Schakt OK för 
slaggvarp. 
 
Täckning OK för 
afterskansen 

Som 3 
 
Slaggvarp och 
afterskansen 
ointressanta för 
turismverksamhete
n 

Som 2B 
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Åtgärd Omfattning Kostnad* 
 

Genom-
förande

tid 

Miljöprövning Riskreduktion Långtidsverkan 
och beständighet 

Miljö- och 
hälsorisker under 

genomförande 

Kontroll och 
uppföljning 

Resurs- 
förbrukning 

Åtgärdsmål NVs krav 
och 

principer 

Miljömål Kulturmiljö Turism och 
hyresvärd 

Verksamhetsutövare 

 
Förundersökning 
och tillstånd 
krävs för 
slaggvarp samt 
ev afterskansen 

Nivå 5.  
Minimera 
hälsorisker 
samt 
spridningen 

Som 4 + 
muddring av 
sediment i 
Pråmån 

140- 180 Mkr 
+ kostnader 
för anläggning 
och drift av 
vattenrening 

>10 år Saneringsanmälan 
Vattendom från 
Miljödomstolen 

Som nivå 4 +  
 
Spridning till 
nedströms 
områden 
minimeras på 
lång sikt 

God. 
Planrestriktioner 
kommer kvarstå. 
 
Ansvar för drift av 
vattenrening krävs 

Stora- mkt stora. 
Riskerna är 
kopplade till risk för 
ras av byggnader 
och oavsiktlig 
spridning vid 
grävning längs 
Pråmån och 
muddringen 

Som 4 Stora. 
Transporter 
och 
återfyllnadsm
assor. 

Mål 1, 2, 4 
och 5 
uppfylls. Mål 
3 uppfylls till 
stor del 

Principerna 
uppfylls så 
långt det är 
möjligt med 
tanke på 
objektets 
förutsättninga
r 

Uppfyller till 
förhållandevis 
stor del 
Giftfri Miljö  

Som 4 
 
Tillstånd krävs. 
 
Torrläggning 
krävs 
förmodligen inte 

Som 4 Som 2B 

Nivå P&V 
Minimera 
hälsorisker 
inom 
delområdet 
samt i viss 
mån 
reducera 
metallsprid
ning 

Fristående 
tilläggsalterna
tiv: 
Asfaltering av 
två 
parkeringsytor 
samt delar av 
Drottning 
Christinas väg 

4-6 Mkr 1 år Saneringsanmälan 
(eventuellt) 

Hälsoriskerna 
inom delområdet 
minimeras 
 
 

Måttlig. 
Planrestriktioner 
kommer att kvarstå 
 

Små – måttliga. 
Hälsoriskerna är 
kopplade till 
exponering av 
förorening via 
damning och 
oavsiktligt oralt 
intag  

Som 2A Mycket god Mål 1 
uppfylls till 
viss del 

Principerna 
uppfylls i 
måttlig 
omfattning 

Uppfyller till 
viss del 
Giftfri Miljö 

Tillstånd krävs 
 
Asfaltering av 
vägen kan 
övervägas 
 
Olämpligt att 
asfaltera 
parkering vid 
värdshuset 

Inga synpunkter Positiva 

* Kostnad för arkeologiska utredningar och skyddsåtgärder tillkommer 
 
 
 
Tolkning av färgskala 
 

  Mycket bra / obetydlig 
 Bra / liten 
 Måttlig 
 Dålig /hög/omfattande 


