
 

Dåva DAC inbjuder till ett seminarium/workshop om 

Sulfidjord – lösningar för framtiden 

 

Hanteringen av sulfidjord som uppkommer i allt från mindre byggprojekt till större 
infrastruktursatsningar medför i många fall stora kostnader i form av långväga transporter 
till särskilda anläggningar för deponering. Tillgången till sådana anläggningar är begränsad 
och dagens resurser hårt belastade. Samtidigt råder osäkerhet kring hur en alternativ 
hantering kan utformas och tillståndsprövas. Dåva DAC vill med detta seminarium skapa 
underlag för en ökad samsyn i tolkning och tillämpning av berörd lagstiftning samt bidra till 
miljömässigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Vi synar frågan från olika perspektiv 
och avslutar dagen med en paneldiskussion och framåtblickande aktiviteter. Moderator för 
dagen är Gustaf Sjölund som arbetar dagligen med dessa frågor på Dåva DAC.  

Program Se nästa sida. 
Inbjudna Byggherrar och projektägare, myndigheter, konsulter samt andra berörda 

enheter och organisationer längs hela Norrlandskusten. 
Tid:  Onsdag 26 april 2017, kl 09.00 – 16.00  
Plats:  Umeå Folkets Hus (www.umea.fh.se) 
Kostnad 200 kr ex moms som faktureras 
Anmälan Senast den 12/4 till info@avfallscenter.se med uppgift om namn, organisation, 

fakturaadress, e-post och ev specialkost. Vi har plats för 90 deltagare så ta med 
kollegan också. Bekräftad inbjudan är bindande, namnbyte kan göras. 

Kontakt Gustaf Sjölund, 090-16 15 42 alt gustaf.sjolund@avfallscenter.se.  
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Sulfidjord – lösningar för framtiden 
Umeå den 26 april 2017, Umeå Folkets Hus  

Program  

09.00 Kaffe och registrering 

09.30 Dagens situation 

• Inledning av Jörgen Aronsson, VD Dåva DAC 
 Dåva DAC tar varje år emot sulfidjord för deponering från Sundsvall i söder till Luleå i norr. Ska det vara så?   

• Sulfidjord - vad det är och hur vi karakteriserar den (Lars Eriksson, Mark och Miljö) 
 Lars har en mycket omfattande erfarenhet av utredning och bedömning av sulfidjordar och kommer här att lära oss 

mer om hur de uppkommit, var de påträffas och om dessa jordars särskilda egenskaper. Lars kommer också att 
belysa miljömässiga och geotekniska problemställningar. 

• Myndighetsperspektivet (Karin Bark, WSP, och Sofia Linder, Luleå kommun)  
Karin, som har ett förlutet som handläggare på länsstyrelsen i Norrbotten, kommer att guida oss genom berörda 
lagstiftningar, bl a gällande avfall, deponering och återanvändning. Tillsammans med Sofia beskrivs hur ett ärende 
behandlas i olika instanser. 

• Geoteknikerns perspektiv (Håkan Rosén, MRM Konsult) 
Håkan har lång erfarenhet som ledande geotekniker och uppdragsledare i stora och komplexa infrastruktur- och 
industriprojekt och är sedan 2013 VD för MRM Konsult som erbjuder både specialistkonsultverksamhet och 
laboratorietjänster. Håkan kommer att delge sina tankar kring hantering av sulfidjordar. 

11.30 Lunch 

12.30 Hur går vi framåt? 

• Deponi eller sjukvård för pengarna? (Sven-Erik Sundqvist, Region Norrbotten) 
Sunderby sjukhus är beläget vid Södra Sunderbyn mitt i ett större sulfidjordsområde mellan Luleå och Boden, det 
invigdes 1999 och ersatte då Luleå lasarett och Länssjukhuset i Boden.  En utökning med ny akutmottagning 
beslutades i september 2016.  Sven-Erik låter oss följa med på de många turer sulfidjorden tagit genom åren och 
redogör för de planer man har för de 80 000 ton som ligger i vägen för den beslutade utbyggnaden. 

• Framtida bedömningsgrunder (Josef Mácsik, Ecoloop) 

• Idéer kring framtida sulfidjordshantering (Josef Mácsik, Ecoloop) 
 Josef är geotekniker/miljögeotekniker och har tidigare forskat kring sulfidjordars egenskaper. Idag arbetar han 

med att förbättra förutsättningarna för återvinning av industriavfall, jordar och sediment i olika konstruktions-
tillämpningar. I det första föredraget kommer han att diskutera hur bedömningen av sulfidjord kan förfinas för att 
bättre spegla de reella förutsättningarna. I det andra utvecklar han sina tankar kring framtida hantering. 

14.30 Kaffepaus 

15.00 Paneldiskussion 

16.00 Avslutning 
Jörgen Aronsson sammanfattar dagen och sätter ut riktningen framåt.  

 
 
Välkommen till en lärande och konstruktiv dag! 


