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SAMMANFATTNING 

Verksamheten vid Surte glasbruk pågick mellan åren 1862 och 1978. Industrin har 
lämnat spår efter sig i form av olika föroreningar i marken, främst arsenik men även 
bly och zink. Området kring f.d. Surte glasbruk är beläget ca 15 km norr om 
Göteborg vid Göta Älv och är ca 20 ha stort. Föreliggande rapport beskriver 
förstärkningsarbetet samt saneringsarbetet med schakt och borttransport av 
förorenade massor och hantering av lak- och schaktvatten. Rapporten redovisar även 
resultatet av miljökontrollen under saneringen.  
 
Totalt har cirka 8070 m3 (14 500 ton) förorenad jord schaktats upp och transporterats 
bort från området till godkända mottagare. Inget lakvatten uppkom under projektet 
eftersom lite nederbörd föll under projekttiden. De uppschaktade fyllnadsmassorna 
var heterogent sammansatta med naturmaterial (sprängsten, sand- och lermassor) 
samt fyllnadsmassor (glaskross, tegel och slagg). Detta stämde väl överens med 
tidigare undersökningar. Massorna hade generellt en betydligt lägre vattenkvot än 
vad som hade förväntats.   
 
Miljökontrollen visade generellt på låga halter av bly, arsenik och zink i Göta Älvs 
vatten vid Surte glasbruk. Undantaget är tre dagar i mars, då förhöjda halter av bly 
uppmättes i vattnet vid arbetsområdet. Det beror sannolikt på att under dessa dagar 
pågick schakt under vattnet i områden där höga blyhalter uppmätts i marken. 
Uppströms samt nedströms området uppmättes inga förhöjda halter under dessa 
dagar. Turbiditeten var under hela perioden låg och endast några enheter högre 
under korta perioder i samband med schakt.  
 
Arbetet med geotekniska förstärkningsåtgärder av Göta älvs strandzon gick smidigt 
eftersom inget oväntat inträffade vid schaktning. Volymen tryckbanksmassor i älven 
enlig projekteringen var felberäknad, eftersom det upptäcktes att förutsättningarna 
var annorlunda i verkligheten. En större volym än vad som tidigare antagits fick 
läggas ut som tryckbank i älven för att uppnå erforderlig stabilitet.  
 
I ett projekt med flera variabler som detta är det viktigt att man är flexibel för att 
kunna lösa problem som uppstår efterhand. Det är även viktigt att alla som är 
involverade i projektet är välinformerade om varandras arbete och förutsättningar 
för att kunna komma fram till en lösning som i sin tur inte skapar problem för någon 
annan. För att lösa detta har flera samråd hållits under projektet.  
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Förord 

Ale kommun och NCC Teknik har i samarbete sammanställt denna slutrapport över 
saneringen av f.d. Surte Glasbruk som genomfördes våren 2009. Karin Blechingberg 
på Ale kommun har varit projektledare för saneringen som utförts av NCC 
Construction Sverige AB.  
 
Ale kommun har beskrivit föroreningssituation och geotekniska förhållanden (kap 
1), åtgärdsmål och -krav (kap 2), myndighetsbeslut (kap 3) och kommunikation och 
informationsinsatser (kap 8). Ale kommun har givit NCC Teknik i uppdrag att 
beskriva genomförandet av entreprenaden (kap 4), beskrivning av miljökontrollen 
(kap 5), resultat från miljökontroll (kap 6) och situation efter åtgärd (kap 7).Det sista 
kapitlet med sammanfattning och utvärdering av erfarenheter har Ale kommun och 
NCC Teknik sammanställt tillsammans.  
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1.  Bakgrund  

Verksamheten vid Surte Glasbruk pågick mellan åren 1862 och 1978. Industrin har 
lämnat spår efter sig i form av olika föroreningar i marken, främst arsenik men även 
bly och zink. Området kring f.d. Surte Glasbruk är beläget ca 15 km norr om 
Göteborg vid Göta Älv och är ca 20 ha stort. Det aktuella området vid f.d. Surte 
glasbruk (delar av Surte 43:1 respektive delar av Surte 1:238) är markerat på kartan i 
Figur 1. 

 
Figur 1.  Översiktskarta över aktuellt område kring f.d. Surte Glasbruk (markerat 

med svart ring). 
 
 

1.1 Tidigare undersökningar 

Ale kommun beställde 2004/2005 en översiktlig miljöteknisk markundersökning av 
f.d. Surte Glasbruk för att klarlägga föroreningssituationen i jord, grundvatten och 
sediment. I riskbedömningen klassades området som riskklass 1. Ale kommun sökte 
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därför statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket för finansieringen av en 
huvudstudie, vilket senare också beviljades och genomfördes. Slutsatsen av 
huvudstudien var att marken i området behöver saneras från föroreningar och även 
grundförstärkas, då den geotekniska stabiliteten var otillfredsställande längs i stort 
sett hela älvstranden i området.  
 
Flertalet miljötekniska och geotekniska undersökningar har tidigare genomförts 
inom eller i anslutning till området f.d. Surte Glasbruk; 
 

- Embra AB Kemisk analys av jord och grundvatten, Surte 1_238 m.fl. FB 
Engineering AB, 1999-03-08 

- Surte 43:123, Gösta Johanssons åkeri AB – Miljöteknisk markundersökning SCC, 
2001-08-17 

- Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och sediment, NCC (uppdr.nr 
0214006), 2003-01-31 

- Översiktlig miljöteknisk markundersökning på två fastigheter i Surte, Ale kn SCC. 
2003-04-02 

- Ansökan om statsbidrag – Förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda 
områden. Stabiliseringsåtgärder mot skred på fastigheterna 43:1 och 1:230, Ale kn, 
NCC, 2004-04-09 

- Kompletterande miljöteknisk markundersökning – stabilitetsåtgärder NCC 
(uppdr.nr 7024056), 2004-09-07 

- Översiktliga miljögeotekniska markundersökningar inom verksamhetsområdet för f.d. 
Surte glasbruk – Förstudie. Tyréns (uppdr.nr 207365), 2005-03-02  

- F d Surte glasbruk, Ale kommun EBH – Huvudstudierapport HIFAB Envipro, 
2006-07-03 

- Stabilitetsåtgärder Miljökontroll vid schaktningsarbeten, NCC (uppdr.nr. 7024575) 
2007-12-13  

- Stabilitetsåtgärder Etapp II Miljökontroll vid schaktningsarbeten, NCC (uppdr.nr. 
7024677) 2009-01-20 

 
De två sistnämda undersökningarna i listan beskriver tidigare utföra 
schaktarbeten i två etapper med inkluderat saneringsarbete i Surte hamn, se 
bilaga 10.  

 
 

1.2 Föroreningssituation 

Utförda undersökningar visar att det förekommer förhöjda halter av metaller, 
framförallt arsenik, i fyllnadsmassorna. Generellt förekommer förhöjda halter av 
arsenik i de norra delarna av det västra industriområdet, väster om den f.d. 
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kolgården samt kring Surte hamn, se figur 2. I det östra området påvisas förhöjda 
arsenikhalter i anslutning till f.d. nya respektive gamla hyttan. Olja och PAH 
förekommer i form av ett fåtal punktföroreningar. Genomförda laktester visar att 
föroreningarna (i första hand arsenik) ligger fast bundna i det glaskross som utgör en 
betydande del av fyllnadsmassorna. 
 

 

Figur 2. Karta som visar verksamhetsområden inom Surte glasbruk. Kartan är 
hämtad från Huvudstudien (Envipro, 2006-07-03).  

 

1.3 Geotekniska förhållanden 

Stabilitetsförhållandena för strandremsan mot Göta älv har tidigare undersökts i 
detalj av NCC Teknik (2004-04-09). Undersökningarna visade att stabiliteten mot 
skred var otillfredsställande, med beräkningsmässiga säkerhetsfaktorer beräknat 
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med totalspänningsanalys om FC = 1,1-1,2. Erforderlig säkerhetsfaktor vid 
totalspänningsanalys bör enligt skredkommissionens anvisningar vara minst FC = 1,5. 
Stabiliteten var otillfredsställande längs i stort sett hela älvstranden inom området 
och de beräknade slutliga skredytorna sträckte sig upp till 80 m in från nuvarande 
strandlinje.  
 
 

2.  Åtgärdsmål och val av åtgärd 

2.1  Åtgärdsmål 
 
De två övergripande målen för arbetet blev att säkra området för framtida 
användning av marken och att långsiktigt säkra skyddet för Göta Älv: 
 

1. Marken inom fastigheterna ska efter utförda saneringsåtgärder kunna användas för de 
ändamål som gällande planer för området anger, dvs. industrimark, trafikområde samt 
naturområde. 

 
2. Skyddet av Göta älv, intill vilken det f.d. glasbruksområdet är beläget, ska långsiktigt 

säkras. En orsak till detta är att Göta älv utgör huvudvattentäkt för Göteborg, med 
råvattenintaget nedströms det f.d. glasbruksområdet och att leveranssäkerheten och 
konsumenternas förtroende måste säkras. Ett stärkt skydd för Göta älv möjliggör även 
ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer, samt minskar belastningen av 
förorenade sediment, särskilt inom Göteborgs hamnområde. 

 

2.2  Val av åtgärd 

Projektledningen (kommunen) kom överens med bidragsgivaren 
Naturvårdsverket/Räddningsverket om att följande saneringsalternativ skulle 
genomföras: 
 

”S.k. administrativa åtgärder kompletteras med förstärkningsåtgärder för älvstranden. 
Åtgärderna innebar att risken för att förorenade massor förflyttas ut i Göta älv som en 
konsekvens av skred förebyggs genom att strandzonen förstärks. Stabilitetsförbättrande 
åtgärder behövde vidtas oberoende av föroreningssituationen eftersom befintliga anläggningar 
och verksamheter återfinns inom det område som berörs av de otillfredsställande 
stabilitetsförhållandena, liksom farleden i Göta älv. Förekomsten av förorenade massor 
bedömdes dock fördyra åtgärderna.” 
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Stabiliseringsåtgärden omfattade kombinationer av stödfyllningar mot 
undervattensslänten ute i älven och avschaktningar av släntkrön. Vid val av 
förstärkningsåtgärder och åtgärdskombinationer har man förutom nödvändig 
ambitionsnivå med hänsyn till stabiliteten och ekonomiska faktorer (kostnader) även 
beaktat att fyllningen är förorenad och krävde särskild hänsyn vid arbeten och 
omhändertagande. 
 
På grund av att förorenade massor vid strandkanten exponeras i och med 
avschaktningen av släntkrönet, skulle de exponerade ytorna täckas med ett 
partikelfilter av geotextil. 
 
 

3.  Myndighetsbeslut  

3.1 Vattendom 

Miljödomstolen lämnade 2005-02-09 i Mål nr M 3606-04 Ale kommun och Surte 
Lagerservice AB tillstånd enligt miljöbalken kap 9 och 11 att inom fastigheterna Surte 
1:238 och 43:1 utföra stabilitetshöjande åtgärder i och utmed Göta älv i form av 
stödfyllning i älven, avschaktning av slänter, urschaktning och återfyllnad med lätt 
fyllning, utförande av kalkcementpelare och utförande av erosionsskydd. 
Grumlande arbeten fick enligt domen endast ske under tiden 1 november – 1 mars.  
 
I ett tillägg till domen beslutade Länsstyrelsen 2009-01-23 i Dnr 535-122022-2008 att 
”grumlande arbeten i samband med stabilitetsåtgärder och schakt i förorenad mark 
vid Surte Glasbruk även utförs under tiden från den 1 mars till den 30 april 2009 
samt från den 15 juni till den 30 september 2009.” 
 

3.2  Saneringsanmälan 

En anmälan enligt 28§ i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om 
efterbehandling av förorenad mark inlämnades 2009-01-21 till Länsstyrelsen, som är 
tillsynsmyndighet. Till anmälan bilades ett miljökontrollprogram (se kap 5). 
 
Länsstyrelsen beslutade 2009-02-10 att godta att arbeten i förorenat område inom 
fastigheterna Surte 1:238 respektive Surte 43:1 utförs enligt anmälan. Länsstyrelsen 
förelade också sökanden om försiktighetsåtgärder enligt nedan (i sammanfattning): 

• Schaktningsförfarandet ska bedrivas i första hand i enlighet med 
schaktplanen. 

• Ytavrinning till Göta älv från schaktmassor, som läggs upp på land, ska i 
möjligaste mån förhindras genom vallar och uppsamlande diken. 
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• Infiltration av överskottsvatten som uppkommer i samband med att blöta 
schaktmassor läggs upp på land, ska ske inom det redan förorenade området 
och på lämplig yta med tillräcklig infiltrationskapacitet. 

• Göteborg Vatten ska informeras i god tid. 
• Om något oförutsett inträffar ska tillsynsmyndigheten kontaktas omgående. 
 

 

4.  Genomförande av entreprenad 

Inför upphandling av entreprenaden har utförandet av arbetet beskrivits i 
”Administrativa föreskrifter” (AF, 2008-10-07) samt i ”Mängdförteckningen” (MF, 
2008-10-07). Dessa två dokument ligger till grund för utförandet av arbetet. Ale 
kommun var ansvariga för upphandlingen.  
 
I upphandlingen tilldelades entreprenören NCC Construction Sverige AB arbetet 
som påbörjades den 23 februari 2009. Arbete fortlöpte till slutet av april med 
slutbesiktning den 4 maj 2009. Arbetet omfattade geotekniska förstärkningsarbeten 
av Göta älvs östra farledsslänt och älvbrink samt installation av partikelfilter. Med 
detta följde även arbetet med hantering av förorenade massor. Vattenarbeten 
utfördes fram till den 8 april 2009. Till slutbesiktningen var berörda parter inbjuda 
och en kort erfarenhetsåterföring gjordes.  
 
 

4.1  Förberedande arbeten  

Förberedande arbeten bestod av att planera arbetet och upprätta tidplan, 
egenkontroll, informera både externt och internt berörda, göra inköp av arbets-
material samt att förbereda arbetsplatsen för att få den tillgänglig. 
 
Planeringsmöten 
Planeringsmöten och information genomfördes av NCC och beställaren med 
tillsynsmyndigheten, kontrollcentralen vid Alelyckan (KCA) och Sjöfartsverket. 
Även berörd personal och underentreprenörer informerades. 
 
Tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen Västra Götaland och Ale kommun), beställare och 
entreprenör träffades för genomgång av oklarheter i arbetet.  
 
Planeringsmöten med KCA syftade till att upprätta en god kontakt och förståelse för 
varandras arbete och förutsättningar. Utifrån detta diskuterades en tidplan med två 
schaktdagar/vecka (måndag, tisdag), se Bilaga 2, och beslut togs om hur 
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kommunikation på bästa sätt kunde föras. Daglig kontakt mellan entreprenören och 
KCA har hållits för att kunna bedriva schakt av de förorenade massorna i Göta älvs 
strandzon.  
 
Arbetsberedningar (beskrivning av utförandet av arbetet) och arbetsmiljöplan 
upprättades av entreprenören innan schakten påbörjades. Arbetsberedningar 
omfattades bland annat av schakt med försiktighetsmått1 samt utläggning av partikelfilter. 
En beredskapsplan2 upprättades för att snabbt kunna säkra platsen vid olycka.  
 
På arbetsplatsen avlägsnades vegetation och stubbar för att göra platsen tillgänglig. 
Inklinometrar samt siktlinje installerades för att kunna kontrollera markens rörelse 
under arbetet. Arbetsområdet synades och mättes in innan arbetet med urschaktning 
påbörjades. En omlastningsplats utformades. 
 

4.2  Väderförhållanden 

Under hela entreprenadperioden kom mindre mängd nederbörd än väntat 3. I 
tabell 1 är ungefärliga nederbördsmängder redovisade. I februari kom det mesta av 
nederbörden vid ett och samma tillfälle medan den var utspridd över flera dagar i 
mars.  

Tabell 1. Nederbördsmängder under entreprenadperioden. Källa: SMHI. 
 

Månad Nederbörd (ungefärlig 

mängd i mm)  

Februari 20 
Mars 30 
April <5 

 
 

4.3  Omlastningsplats 

En yta om cirka 15 000 m2 gjordes i ordning som omlastningsplats för förorenade 
massor, se Figur 2. På området förvarades massorna innan de transporterades bort 
till deponi. Runt omlastningsplatsen grävdes markavskärande diken och 
provisoriska vallar mot älven samt norr om ytan (parallellt med ett befintligt dike), se 
Figur 3. Ytan täcktes med makadam för att öka avrinningen av blöta uppschaktade 
massor.  

                                         

1 Metoder för att minska grumling vid schakt 
2 Beredskapsplan för f d Surte glasbruk, NCC 2009-02-27 
3 SMHIs hemsida, 2009-08-05 
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Figur 3.  Ritning över omlastningsplatsens placering. Det gröna området är stödbanken i 

älven, röda områden är schakt för att avlägsna massor och få partikelfiltret på 
plats längs området. I bilaga 3 finns samma bild i ett större och tydligare format. 

 
 

4.4  Schaktarbeten 

För att minska risken för skred och för att kunna hålla sig inom den tillåtna 
strandlinjen4 användes långgrävare5.  Långgrävarna gick på ”körplåtar” och 
grävmaskinsmattor för att fördela lasten.  
 
Riktlinjer för när schakt fick utföras sattes upp utifrån följande förutsättningar: 

- Schaktning i Göta älv fick endast utföras när råvattenintaget hölls stängt (max 
48 timmar med minst 96 timmar mellan stängningarna). För att enklare kunna 
planera arbetet bestämdes att schakt i strandlinjen skulle utföras endast 
måndag och tisdag under entreprenaden.  

- Ingen schaktning i standlinjen fick ske om älvens vattenstånd sjönk till en nivå 
under +9,50 m(Göteborgs höjdsystem).  

- Grävning skulle utföras med försiktighet och med minsta möjliga grumling. 
- Vattenståndet i Delsjöarna fick inte vara lägre än +77,45 m när arbetet 

                                         

4 En geotekniskt uträknad linje som inte grävaren fick passera ut emot älven på grund av skredrisk.  
5 Grävare med 18 m arm 

Omlastningsplats  
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påbörjades. 
 

Schaktarbetena utfördes i fyra etapper på en 320 m lång sträcka med mindre ej 
sammanhängande delschakter för att enklare kunna få ut partikelfiltret, se Figur 4. 
Schaktarbetena påbörjades i norr, nedan omlastningsplatsen, för att partikelfiltret 
skulle vara på plats när omlastningen för förorenade massor påbörjades. Etapperna 
togs sedan en och en i södergående riktning. Det beräknades att cirka 6500 m3 

fyllnads- och jordmassor skulle avlägsnas.  
 
 

 
Figur 4.  Ritning över Surte arbetsområde, se bilaga 1 för ett större format. De gröna 

fälten är områden där jord skulle avlägsnas, gult fält är placering av 
omlastningsplats och de blå partierna är stödbanken i älven längs området.  

 
 
Varje etapp utfördes genom att de torra massorna längst upp på land först 
schaktades bort och lades på mellanlagret. Därefter schaktades massorna närmast 
Göta älv, vilka hade en högre vattenkvot.  
 
Schakter utfördes med ”försiktighetsmått” för att minimera grumling i älven genom 
att använda: 

- maskinstyrning; skopa orienterad med GPS, 
- anpassad skopa (storlek och utformning) för att kunna optimera antalet 

skoptag,  
- transport med täta flak inom området för att minska spill 

 
 
Utläggning av partikelfilter och erosionsskydd 
Utläggning av partikelfilter utfördes direkt efter att de förorenade massorna 
avlägsnats. Partikelfiltret placerades på ett lyftok som reglerades med grävmaskinen, 
Figur 5. Filterduken matades ut i lugn takt för att hinna placera det korrekt i 
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strandzonen6. Därefter placerades erosionsskyddet ut ovan partikelfiltret med 
långgrävaren (se Figur 6). Erosionsskyddet bestod av sprängsten med fraktionen 0-
150 mm närmast partikelfiltret samt fraktionen 250-450 mm ovanpå.  
 
 

 
Figur 5.  Utläggning av partikelfilter. Bilden visar hur geotextilfiltret just blivit nedlagt 

på älvbotten med hjälp av den anordning som sitter fast på gripklon. Mannen i 
vattnet trycker samtidigt ned filtret med en påk tills erosionsskyddet har 
hunnit läggas ut ovanpå filtret. Foto: Björn Stomberg 

 

 

 
Figur 6.  Partikelfilter täckt av erosionsskydd Foto: Björn Stomberg 
 
 
 

                                         

6  PM Kvalitetsäkring och hantering av partikelfilter av geosyntet, upprättat av Gatubolaget 2008-05-22 



  
 
 
 

 

18(29) 

Återställning 
De avschaktade områdena återställdes genom att marken slätades ut (Figur 7). Inget 
återfyllningsmaterial kördes till platsen eftersom urschaktningen av jord även bidrar 
till en bättre stabilitet i marken på grund av avlastning. Matjord (cirka 120 ton) samt 
gräsfrön har lagts ut för att återställa området.  
 

 
Figur 7.  Återställt område i de norra delarna längs Göta älv. Foto: Björn Stomberg 
 
 

4.5  Borttransport av förorenade massor 

Totalt har cirka 8070 m3 (14 500 ton) förorenad jord schaktats upp och transporterats 
bort från området till godkända mottagare för denna typ av förorenade massor. 
Därmed schaktades ca 1500 m3 massor mer än beräknat bort. Mottagare för massorna 
har varit NOAH AS och Ale kommuns deponi Sörmossen.  
 
Fördetta deponin Sörmossen i Bohus har mottagit 6038 m3 för slutdeponering (se 
Bilaga 8, övriga transportdokumenten kan begäras ut från Ale kommun). Massorna 
transporterades dit av godkänd transportör (LBC Väst, Avfallsklass Icke farligt avfall 
EWC170 503). 
 
Två båtar med sammanlagt 3880 ton förorenad jord har mottagits av NOAH AS i 
Norge (se Bilaga 8). Jorden har fraktats till Langøya, Norge för slutförvaring i ett 
tidigare kalkbrott. Båtarna lastades i Surte hamn cirka 150 m från omlastningsplatsen 
och avgick från Surte den 20 och 25 mars 2009.  
 
Utifrån huvudstudiens kartor med interpolerade värden av föroreningshalten har en 
uppskattning av borttransporterade föroreningsmängder gjorts. Utifrån värdena på 
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föroreningshalten i marken har ett högsta och ett lägsta värde på mängden 
förorening antagits. Detta ger genom beräkningar ett intervall för borttransporterad 
föroreningsmängd från området på 0,35±0,15 ton arsenik, 1,7 ±0,80 ton bly samt 
3,7±1,9 ton zink. 
 
 

4.6  Hantering av lak- och schaktvatten 

Inget lakvatten uppkom under projektet eftersom vädret var gynnsamt med mycket 
liten nederbördsmängd. Dikena runt mellanlagringen stod i stort sett torra under 
hela utförandeperioden. Endast en ringa volym vatten anses ha infiltrat ner i 
massorna under mellanlagret. De uppschaktade massorna var torrare än väntat.  
Länshållning i schakterna behövde inte utföras.  
 
 

5.  Beskrivning av miljökontroll – före, under och efter åtgärd  

Innan schaktentreprenaden startades upprättades ett miljökontrollprogram7, som 
främst berör miljökontroll under arbetet. Miljökontrollprogrammet berör även 
kontrollen av miljöbelastningen före åtgärd (referensmätning) och efter projektets 
utförande. Under hela entreprenadtiden har området varit i god ordning för att 
minimera miljöpåverkan.  
 
 

5.1  Miljökontroll före åtgärd  

Tidigare har ett antal markundersökningar utförts inom området. Undersökningarna 
redovisar föroreningshalter samt lakbarhet hos fyllnadsmassor och sediment. 
Resultaten visar att fyllnadsmassorna i det närmaste kan betraktas som inert avfall 
eftersom lakbarheten var låg. Utifrån dessa undersökningar bedömdes att ingen 
extra provtagning var nödvändig innan eller i samband med att schakt påbörjades.  
 
Vattenkvalitén i Göta älv kontrolleras kontinuerligt och referensvärden för 
bakgrundshalter i vattnet är noggrant uppmätta. Därför ansågs det inte nödvändigt 
att utföra några tilläggsanalyser inför schaktarbetena i strandzonen. I 
kontrollprogrammet finns bakgrundsvärden redovisade för 2005. Under 2005 var 
bakgrundsvärden för turbiditeten 7 FNU i medianvärde och 22 FNU maximalt. 
Referensmätningar utfördes även med turbiditetsmätaren vid Surte småbåtshamn 
som mätte uppströms arbetsområdet, se figur 8. 

                                         

7 Handling 13.1 Miljökontrollprogram för minskad miljöbelastning 2008-09-23 
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5.2  Miljökontroll under åtgärd 
Miljökontrollprogrammet under entreprenaden berörde: 
 

� Mätningar av turbiditet, metallhalter, PAH och oljeindex i Göta Älvs vatten 
� Hantering av schaktmassor och överskottsvatten 
� Transport av förorenade schaktmassor 
 
 

 
Figur 8.  Placering av provpunkter och turbiditetsmätare (röda trianglar).Arbetsområdet 

är markerat med svart oval. 
 
 
Mätningar av turbiditet, metaller, PAH och oljeindex i Göta Älv 
Turbiditetsmätningar samt vattenprov togs dagligen på tre platser (Figur 8);  

Surte 

måbåtshamn 

Lärjeholm 

Surte 

Surte 
småbåtshamn 
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- Surte småbåtshamn (uppströms),  
- Surte (direkt nedströms entreprenadområdet)  
- Lärjeholm (nedströms) 
 
Mätprogrammet som upprättades angav hur ofta vissa parametrar skulle mätas i 
vattnet, se Tabell 2.  
 

 

Tabell 2. Mätprogram för vattenmätningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metallanalyser utfördes för följande ämnen: Ca, K, Fe, Mn, Al, As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Mo, 
Ni, V, Zn. Metallanalyser gjordes på ofiltrerade uppslutna prov. 

 
 

Vid Lärjeholm gäller i normala fall följande restriktioner för turbiditeten i råvattnet: 
 

- >12 FNU i mer än en timme � stängning av vattenintaget 
- >20 FNU � direktstängning av vattenintaget 

 
Dessa restriktioner gällde även under tiden projektet pågick. Dock var råvatten-
intaget stängt när arbete utfördes i strandzonen. 
 
Fastställda gränsvärden för metaller, PAH och oljeindex i råvatten finns inte, istället 
användes försiktighetsprincipen genom att intaget var stängt vid schakt i förorenad 
jord. 
 
Mätningar av turbiditeten påbörjades två dagar innan arbetet med motfyllning längs 
älvkanten startade. Vid schakt i strandzonen analyserades även metaller, 

Plats  Parameter Frekvens 

Turbiditet  Dagligen 
Metaller, stickprov Dagligen vid schaktarbeten i 

strandzonen 

Surte småbåtshamn 

(uppströms 

arbetsområdet) 

PAH, oljeindex En gång före resp. efter 
entreprenaden samt 1 gång/vecka 
under schaktarbetena 

Turbiditet Dagligen 
Metaller, samlingsprov Dagligen vid schaktarbeten i 

strandzonen 

Surte 

PAH, oljeindex En gång före resp. efter 
entreprenaden samt 1 gång/vecka 
under schaktarbetena 

Turbiditet Dagligen Lärjeholm 

Metaller, samlingsprov Dagligen vid schaktarbeten i 
strandzonen 
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polyaromatiska kolväten (PAH) och oljeindex.  
 
 
Övrig egenkontroll 
Entreprenörens övriga egenkontroll bestod främst i geotekniska kontroller med hjälp 
av inklinometermätningar samt siktlinje. Entreprenören utförde även visuell kontroll 
på arbetsplatsen för att se till att hantering av massor samt överskottsvatten skulle 
omhändertas korrekt. På arbetsplatsen hölls god ordning. 
 
 

5.3  Miljökontroll efter åtgärd  

Syftet med efterkontrollen är att övervaka att samtliga värden går tillbaka till 
ursprungliga nivåer. Efterkontroll av saneringen har inte utförts i enlighet med 
miljökontrollprogrammet på grund av personalbortfall. Enligt kontrollprogrammet 
skulle även PAH och oljeindex ha uppmätts en vecka efter avlutade vattenschakter. 
 
De sista arbetena i strandlinjen utfördes den 8 april 2009. De sista provtagningarna 
av PAH och oljeindex gjordes den 7 april 2009 både vid Surte småbåtshamn och intill 
arbetsområdet i Surte. Samtliga halter var vid detta tillfälle under detektionsgränsen. 
PAH och olja (oljeindex) i några förhöjda halter har inte uppmätts under arbetena 
och därför anses inte fler efterföljande kontroller behövas.  
 
Den sista analysen av metaller utfördes på prover tagna vid Surte småbåtshamn samt 
vid Surte den 8 april 2009. Mätningar av turbiditeten har pågått i Surte och 
Lärjeholm cirka en månad efter slutbesiktningen. Uppmätt turbiditet har varit låg.  
 
 

6.  Resultat och diskussion av miljökontroll 

6.1 Turbiditet 

Mätningarna vid Surte (intill arbetsområdet) och mätningarna vid Lärjeholm följer 
generellt samma trend. Mätdata från den uppströms lokaliserade stationen vid Surte 
småbåtshamn ligger högre genomgående än mätvärdena från de två andra 
stationerna, se figur 9. Stationerna Surte och Lärjeholm från fasta stationer medan 
den vid Surte småbåtshamn är en mobil mätstation.  
 
Mätvärden från Surte småbåtshamn, är mycket oregelbundet fördelade under långa 
perioder med höga värden. Detta förmodas bero på att sugslangen till provtagaren 
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har hamnat på älvbotten och därmed drar in slam i mätaren. Mätaren ger därför 
inget tillförlitligt resultat. I slutet av mätperioden hade detta åtgärdats.  
 
Under perioden 22 februari till 22 mars följer mätvärdena från Surte småbåtshamn 
samma trend men är 2 till 3 FNU-enheter högre än mätvärden från Lärjeholm och 
Surte. Detta kan tyda på att turbiditetsmätarna är olika kalibrerade. Det förekommer 
även korta perioder med förhöjda halter går även att se i mätdatan. Det beror 
troligen på förbipasserande båtar, då uppmätta värden snabbt har klingat av samt 
generellt varit lägre än 12 FNU.  
 
Utifrån dessa mätdata kan man dra slutsatsen att grumling kan uppstå lokalt. Under 
en period då schakt i strandlinjen utfördes, den 16 och 17 mars, har värdena höjts 
något men de är ändå under gällande restriktionsgränserna. Mätningar på 
turbidteten efter slutbesiktningen visade på låga halter. 
 

Turbiditetsmätningar Göta älv
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Figur 9 . Turbiditetsmätningar vid de tre stationerna Surte småbåtshamn (mobil station), 

Surte (intill arbetsområdet, fast station) och Lärjeholm (fast station). Se bilaga 4 
för ett större och tydligare diagram.  
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6.2 Metaller 

Uppmätta metallhalter, se bilaga 5, jämfördes mot Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för metaller i vatten 8. Jämförelsen visade att som mest 
uppmättes låga halter av arsenik i alla provpunkter, medan halten av bly varierade 
från ”låg” till ”hög” eller ”mycket hög” i prov från Surte vid ett par tillfällen (se 
Tabell 3). De högsta metallhalterna uppmättes alla vid Surte den 25 mars, då halten 
av arsenik var 2,3 µg/l, bly 20 µg/l, vanadin 2,7 µg/l och zink 14 µg/l (tabell 3). Även 
den 16 och 17 mars var halterna av dessa metaller förhöjda. I övriga prov var 
halterna av nämnda metaller låga eller måttligt höga.  
 
Tabell 3. Uppmätta halter av arsenik, bly, vanadin och zink (µg/l) vid provpunkt Surte. 
 

Provtagningsdatum As (µg/l) Pb (µg/l) V (µg/l) Zn (µg/l) 
2009-01-08 0,24 0,2 0,5 3 
2009-01-28 0,23 0,35 0,6 3 
2009-02-05 0,27 0,28 0,8 4 
2009-02-26 0,24 0,79 0,4 3 
2009-03-05 0,28 0,25 0,6 3 
2009-03-05 0,27 0,27 0,6 3 
2009-03-09 0,26 0,28 0,5 3 
2009-03-10 0,7 1,2 0,7 4 
2009-03-16 0,24 0,17 0,4 2 
2009-03-17 0,53 3,3 0,7 6 
2009-03-24 0,73 4,1 0,6 8 
2009-03-25 2,3 20 2,7 14 
2009-04-01 0,28 0,47 0,5 3 
2009-04-02 0,26 0,22 0,4 2 
2009-04-02 0,26 0,22 0,3 2 
2009-04-07 0,54 2,3 1,1 5 
2009-04-08 0,26 0,22 0,4 2 

Alelyckan 2008 0,27 0,4 0,66 5,3 
Låga halter 0,4-5 0,2-1 - 5-20 
Måttligt höga halter 5-15 1-3 - 20-60 
Höga halter 15-75 3-15 - 60-300 
Mycket höga halter >75 >15 - >300 

 
Halter i ljusgrå fält är låga eller måttligt höga, halter i mellangrå fält är höga och halter i 
mörkgrå fält är mycket höga (enl. NV rapport 4913, tabell 18). Halter i kursiv stil 
överstiger uppmätta medelhalter vid Alelyckan under 2008 ("Vattendragskontroll 2008, 
Del A Göta älv", Göta Älvs Vattenvårdsförbund). Metallanalyser gjordes på ofiltrerade 
uppslutna prov. 

 

                                         

8 Bedömningsgrunder för miljökvalitet – sjöar och vattendrag, rapport 4913, Naturvårdsverket 1999 
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Troligen har schaktarbetena orsakat de förhöjda metallhalterna i vattnet eftersom 
under vattenschakt utförts de dagar förhöjda metallhalter uppmätts i vattnet.  
 
Den 10 mars schaktades under vattnet i området kallat etapp 1 (Figur 10). I detta 
område har huvudstudien påvisat förhöjda halter av arsenik och zink i marken. I 
vattenproverna har något högre halter av arsenik uppmätts samma dag. Nästa 
tillfälle då något förhöjda halter av bly arsenik och zink uppmäts är den 17 mars, när 
schakt i etapp 1 och 2 pågår. Marken i området vid etapp 2 har förhöjda halter av bly 
och arsenik. 
 

 
Figur 10.  Ritning över Surte arbetsområde med de olika etapperna samt föroreningar 

markerade, se bilaga 1 för en större karta.  
 
Nästa gång schakt under vatten utfördes var den 24 och 25 mars, då etapp 2 och 
etapp 3 schaktades klart. Marken i området vid etapp 3 har förhöjda halter av 
arsenik. Troligen har dessa arbeten orsakat de höga halterna som uppmätts just den 
25 mars. Den 25 mars lastades även båten till Norge, dock ska inget spill av 
förorenade massor i vattnet ha skett. När dessa arbeten var färdigställda blev 
halterna lägre. Liknade nivåer på metallhalter har inte uppmätts i mätstationerna, 
antingen uppströms eller nedströms, utan endast intill arbetsområdet. Inga förhöjd 
halter uppmättes vid schakt i etapp 4.  
 
I samband till arbetena avslutades och efter åtgärd har metallhalterna gått tillbaka till 
ursprungliga nivåer.  
 
 

6.3 PAH och oljeindex 

Uppmätta halter av PAH och oljeindex (bilaga 5) var under detektionsgränsen i alla 
prov utom i ett från Surte småbåtshamn den 17 mars, där halten av PAH 
cancerogena var 0,37 µg/l. Den uppmätta halten är låg i förhållande till 
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Göteborg Stads riktvärden för avloppsvattenutsläpp (3 µg/l i utsläppspunkten) samt 
WHO’s kriterier för dricksvatten (0,7 µg/l)9. Denna halt är uppmätt uppströms 
arbetsområdet och arbetena vid Surte kan inte ha varit en bidragande orsak till detta.  
 
 
Efterkontroll av PAH och oljeindex utfördes den 7 april 2009 och samtliga halter var 
vid detta tillfälle under detektionsgränsen. Eftersom halter av PAH och oljeindex 
genomgående varit låga under projektets gång anses inte några ytterligare kontroller 
behöva utföras efter åtgärd.  
 
 

7.  Situation efter genomförd åtgärd 

I åtgärdsalternativet som valdes fanns direktiv om att säkerställa stabiliteten, dels 
genom avlastningsschakter och dels med tryckbank längs älvens strand. Därmed 
avlägsnades endast de föroreningar som fanns i avschaktningslasterna i området. 
Arbetet har resulterat i en ny profil av markytan och strandbotten som redovisas i 
relationsritningar (se kapitel 7.2).  
 
 

7.1  Föroreningssituation efter åtgärd 

Marken inom fastigheterna kan efter utförda saneringsåtgärder användas för de 
ändamål som gällande planer för området anger, dvs. industrimark, trafikområde 
samt naturområde. 

 
Målet var att säkra skyddet för Göta älv långsiktigt. En orsak till detta är att Göta älv 
utgör huvudvattentäkt för Göteborg, med råvattenintaget nedströms det f.d. 
glasbruksområdet. Leveranssäkerheten och konsumenternas förtroende för 
dricksvattenkvalitet måste säkras. Ett stärkt skydd för Göta älv möjliggör även 
ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer, samt minskar belastningen av 
förorenade sediment, särskilt inom Göteborgs hamnområde. I och med 
stabilitetsåtgärderna utförts anses detta ha uppfyllts.  
 
I relationshandlingarna (bilaga 7) som har utförts kan de avlastade områdena 
studeras, vilka har förutom bidragit till en ökad stabilitet även reducerat 
föroreningshalterna i området. Föroreningssituationen i dagsläget har inte förändrats 
avsevärt med hänsyn till de avlastningschakterna som utförts, se bilaga 11 för 

                                         

9 WHO’s dricksvatten kriterier grundas på en rad enskilda PAH.  
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föroreningssituationen och de områden som schaktats bort.   
 

7.2  Stabilitetssituation efter åtgärd 

Relationshandlingar för området har uppförts, se bilaga 7.   
 
 

8.  Kommunikation och informationsinsatser 

Informationsinsatser har genomförts vid flera tillfällen. Projektledningen är 
övertygad om att tidiga och regelbundet återkommande informationsinsatser har 
varit av avgörande betydelse för att skapa förtroende för saneringsarbetet hos 
berörda företagare och allmänhet. Detta menar vi var extra viktigt eftersom Göta älv 
är vattentäkt för mer än 500 000 människor, och arbetet har försiggåtts invid och i 
strandlinjen av älven. 
 
Nedan listas de viktigaste informationsinsatserna (se även bilaga 9). 

• Ett informationsmöte hölls i augusti 2008 för företagare inom Surte 
Glasbruksområdet  

• En informationsbroschyr har framtagits och funnits tillgänglig på flera platser 
i kommunen.  

• En presskonferens hölls i november 2008 där journalister från bl. a. 
GöteborgsPosten och Svenska Dagbladet närvarade. 

• En längre intervju med projektledare Karin Blechingberg och 
kommunstyrelsens ordförande Jarl Karlsson sändes i Lunchekot m. fl. 
nyhetsinslag i samband med att projektet officiellt invigdes 2009-02-05.  

• Flera tidningar har skrivit om projektet.  
• Projektledningen har annonserat vid tre tillfällen i kommunens lokaltidning 

Kuriren under arbetet med saneringen vid Surte Glasbruks strandlinje.  
• Ett par korta filmer, som dokumenterar saneringsarbetet vid Surte Glasbruks 

strandlinje, har producerats och visats i olika sammanhang (bl a för 
kommunstyrelsens arbetsutskott). Dessa filmer återfinns nu på 
www.ale.se/saneringen utmed Göta älv. 

 
 

9.  Sammanfattning och utvärdering av erfarenheter 

Sammanfattningsvis har arbetet med geotekniska förstärkningsåtgärder av Göta älvs 
strandzon utförts precis som planerat eftersom inga oförutsedda händelser 
inträffade. Arbetena gick enligt tidplanen och gynnades av att nederbörden var liten 
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och inga stormar eller högvatten förekom.  
 
Inga okända föremål eller okända föroreningar påträffades genom lukt eller visuell 
iakttagelse. De tidigare undersökningarna som utförts på platsen stämde väl överens 
med den verkliga situationen.  
 
Vid tidiga diskussioner om hur arbetet skulle utföras diskuterades massornas 
vattenkvot. Det ansågs finnas en risk för en hög vattenkvot, men vid uppschaktning 
kunde det konstateras att massorna var torrare än förväntat. Därmed kunde en större 
andel av massorna gå till Sörmossen.  
 
I projekt med många ingående variabler som detta, är det nödvändigt att vara flexibel 
och lösa problem när dessa uppstår. I detta projekt har berörda parter blivit väl 
informerade om arbetet genom samråd. Samråd har generellt genomförts två gånger 
i månaden i olika grupperingar genom projektgruppsmöten och byggmöten. När 
problem väl uppstår underlättar det om alla är väl medvetna om varandras arbeten 
och förutsättningar för att kunna lösa problematiken.  
 
Kontakten med tillsynsmyndigheten, i detta fall Länsstyrelsen, har varit god. Detta 
bidrar till att arbetet är enkelt att utföra och om problem uppstår har omplanering 
varit lättare att verkställa.  
 
Ett nära samarbete med Göteborg Vatten ligger även till grund för att arbetet följde 
tidplanen väl. Göteborg Vatten och NCC upprättade i ett tidigt skede en tidplan. Där 
bestämdes att schaktning i strandlinjen skulle utföras måndag och tisdag varje vecka. 
Göteborg Vatten skulle då ha intaget stängt. Det upptäcktes ganska snart att dessa 
dagar inte kunde följas strikt utan att flexibilitet krävdes. Ibland schaktades istället 
exempelvis tisdag/onsdag på grund av att Göteborg Vatten inte kunnat utföra sina 
arbeten som planerat under helgen innan. För att kunna reglera dessa tider har NCC 
och Göteborg Vatten i stort sett haft daglig kontakt. Vid ändrade förutsättningar för 
någon av parterna har den andre haft möjlighet att anpassa arbetet utifrån dessa. En 
god kontakt och ett gott samvete har hållits.  
 
Under arbetet upptäcktes att man i projekteringen underskattat volymen av 
stödfyllningen på grund av att underlaget för projekteringen inte varit tillräckligt 
noggrant. Detta gjorde att en ökad kostnad uppkom i form av inköp av 
kompletterande tryckbanksmassor samt ytterligare arbete för att uppnå erforderlig 
stabilitet i området. Kostnaden för den geotekniska stabiliseringen ökade på grund 
av fel i projekteringen. Men då en större del än beräknat av de uppschaktade 
massorna kunde tas emot på kommunens fd deponi (användningsområde; 
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modellering inför avslut av deponin), och till en lägre kostnad än beräknat, stannade 
den totala kostnadsökningen för projektet på drygt 3 Mkr. 
 
 
I samband med att schaktarbetena startade upprättades en beredskapsplan, se 
bilaga 6, utifrån de risker som identifierats och som får stora konsekvenser om de 
inträffar. I beredskapsplanen fanns även kontaktuppgifter på viktiga funktioner i 
projektet. Beredskapsplanen behövde aldrig användas på grund av att något oväntat 
inträffat.  

 
Vid slutbesiktningen genomfördes en kort erfarenhetsåterföring där man gick bordet 
runt med inbjudna. Alla vid bordet fick tillfälle att uttrycka det som framkommit 
som bra eller dåligt i projektet. De flesta kommentarer som gavs uttryckte att det 
varit ett bra samarbete mellan olika parter, en väl fungerade och tydlig dialog genom 
projektet och att alla känt att de blivit väl bemötta.  
 




