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PM – ÖVERSIKTLIG KOSTNADSBEDÖMNING 

Österport, Karlshamn 

 

Bakgrund 

WSP har genomfört två miljötekniska undersökningar på området Österport i Karlshamn, 2017 och 2019. Området är 

föremål för pågående planförändring till handel och bostäder. I området där handel planeras har förhöjda 

föroreningshalter över MKM i jord påträffats i två punkter. Då marken på dessa platser är eller ska göras hårdgjord, 

och då föroreningshalterna inte är anmärkningsvärt höga i området i övrigt, har WSP gjort bedömningen att ett 

åtgärdsbehov kan föreligga, men att behovet och omfattningen kan diskuteras. Tillsynsmyndigheten har gjort 

bedömningen att dessa föroreningar bör åtgärdas, samt att en kostnadsberäkning för dessa åtgärder bör ligga till 

grund för antagandet av detaljplanen. 

WSP har därför fått i uppdrag av Hazelavellana AB att genomföra en översiktlig kostnadsbedömning för 

schaktsanering av jord med föroreningshalter över MKM. Utgångspunkten är att samtliga massor med halter över 

MKM avlägsnas. 

Föroreningssituation 

Bly och PAH-H har påträffats i halter över MKM i punkt 19W01, och i punkt 19W05 har aromater och PAH-M påträffats 

i halter över MKM, samt PAH-H i halt över FA. I de punkter där förhöjda föroreningshalter påträffats är fyllnadsdjupet 

1,3 m under markytan (mumy) i punkt 19W01 och 0,7 mumy i punkt 19W05. I punkt 19W01 påträffas föroreningen i 

prov från nivå 0,4-0,9 mumy, men inte under (inget prov är analyserat ovanför). I punkt 19W05 påträffas förorening i 

hela fyllnadsdjupet.  

Kostnadsbedömning 

Förutsättningar 

Punkt 19W05 är förhållandevis väl avgränsad i såväl djup- och ytled. Föroreningen i 19W01 är avgränsad i djupled, 

men inte i ytled. I beräkningarna behöver därför antaganden göras om föroreningens utbredning, se figur 1 och tabell 

1. Saneringen antas avslutas i fastighetsgräns. 
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Figur 1. Antagen utbredning av respektive förorening. 

 

Tabell 1. Antaganden om föroreningens utbredning. 

Punkt Utbredning i ytled, m2 Utbredning i djupled, 

mumy 

Volym förorenad jord Föroreningsnivå 

19W01 220 1,3 286 >MKM 

19W05 220 0,7 154 >FA 

 

Grundvattennivån bedöms ligga under fyllnadsmassorna. Några kostnader för pumpning och omhändertagande av 

länsvatten har därför inte tagits med i beräkningen. 
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Kostnaden för att deponera förorenade massor varierar mellan olika deponier. Även prisskillnader för massor med 

olika föroreningsgrad varierar mellan olika deponier. Massor förorenade under FA antas kunna köras till VMAB i 

Mörrum, Karlshamns kommun. Massor med halter över FA antas kunna köras till Vankiva i Hässleholms kommun. I 

detta skedet har inga prisuppgifter begärts in, beräkningarna har gjorts med schablonvärden baserade på erfarenheter 

i andra projekt. 

Se antaganden för kostnadsbedömning i tabell 2.  

 

Tabell 2. Antaganden för kostnadsbedömning 

Kostnadsslag  Värde Enhet  

Deponering MKM-FA 400 kr/ton 

Deponering >FA 700 kr/ton 

Rena massor för återfyllnad 200 kr/ton 

Sträcka ToR, transport Mörrum           20 km  

Sträcka ToR, transport Vankiva 200 km 

Stäcka ToR, transport nya massor, km 20 km  

Densitet 1,7 ton/m3 

Arbetskostnad schakt inkl. anläggare, kabelhinder och 

tidsfördröjning för miljökontroll 

110 kr/m3 

Arbetskostnader för återfyll med externa eller 

befintliga massor 

40 kr/m3 

Packning av ersättningsmassor 15 kr/m3 

Transportkostnader 1000 kr/timme 

Framtagande av handlingar (anmälan, 

förfrågningsunderlag etc.) samt miljökontroll 

100 000 tr (schablon) 

 

Se tabell 3 för resultaten från genomförd kostnadsberäkning. För att inte riskera att underskatta kostnaderna har en 

osäkerhetsfaktor om 10% för oförutsedda kostnader lags till. 

Tabell 3. Kostnadsberäkning 

Kostnadsslag Kostnad, kr 

Arbetskostnader för schaktning 73 000 

Transportkostnader 80 000 

Deponeringskostnader 378 000 

Kostnader för inköp av nya massor 150 000 

Åtgärdsförberedande undersökningar, framtagande av handlingar etc. 50 000 

Övriga kostnader (miljökontroll, oförutsedda kostnader) 118 000 

  

TOTALT 849 000 
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Slutsatser 

WSP har inte utfört någon kvalificerad bedömning om ifall det föreligger ett åtgärdsbehov på området. Inga 

platsspecifika riktvärden eller representativa halter har tagits fram och ingen riskbedömning har utförts. Utifrån 

erfarenheter gör WSP bedömningen att det troligtvis föreligger ett åtgärdsbehov runt provpunkt 19W05 men detta är 

heller inte klargjort. 

Det bör understrykas att ovanstående beräkningar är av översiktlig karaktär och utförda med ett förhållandevis 

begränsat underlagsmaterial. Störst osäkerhet föreligger avseende föroreningens utbredning kring punkt 19W01. 

Beräkningarna bygger till stor del på schablonvärden, vilken innebär en stor osäkerhet. 

Syftet med utförd kostnadsuppskattning är att visa att en schaktsanering på området, vid behov är möjlig att utföra och 

den uppskattade kostnaden kan användas som grund för beslut om marken kan anses vara lämplig för planerad 

markanvändning eller inte.   

 

WSP Sverige AB 

Växjö, 2019-09-11 

Danielle Wiberg 

 

 


