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1 Inledning 

En huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual har utförts avseende Älvängens 

industriområde vid Göta älv, i Ale kommun. Följande moment har ingått i huvudstudien: 

1. Genomförande av åtgärdsinriktade undersökningar, med utgångspunkt från 

tidigare genomförda utredningar, av jord och grundvatten. 

2. Avgränsning av föroreningarna, volymbestämning, kvantifiering och bedömning av 

spridning av föroreningar. 

3. Bedömning av nuvarande och framtida spridningsrisker. 

4. Fördjupad riskbedömning inklusive framtagande av platsspecifika riktvärden, 

bedömning av hur mycket riskerna behöver reduceras för att undvika skador på 

hälsa och miljö i förhållande till de preliminära övergripande åtgärdsmålen. 

5. Förslag till mätbara åtgärdsmål. 

6. Åtgärdsutredning, inklusive bedömning av kostnader för projektering, åtgärder, 

entreprenadarbeten och omhändertagande av förorenade massor, ersättnings-

massor, samt miljökontroll. Det bör noteras att ett åtgärdsalternativ enbart 

omfattar kostnader för stabiliseringsåtgärder. 

7. ”Summarisk” riskvärdering och projekteringsdirektiv 

I del 1 av huvudstudien (separat dokument) redovisas resultatet från moment 1, inklusive 

en områdesbeskrivning.  I del 1 redovisas även resultatet av tidigare och nu utförda un-

dersökningar av jord, grundvatten och sediment. 

Föreliggande dokument omfattar del 2 av huvudstudien och omfattar en redovisning av 

moment 2 – 7. Uppdraget har genomförts enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual (utgå-

va 4, 2008). I uppdraget tillämpas Naturvårdsverkets beräkningsmodell (beskriven i NV 

rapport 5976) och senaste beräkningsprogram (version 1.00), båda från september 2009. 

Det bör särskilt noteras att de resurser för undersökningen (moment 1) som beställa-

ren/huvudmannen haft möjligheter att ställa till förfogande inte varit tillräckliga för att ta 

fram ett fullständigt underlag för genomförande av arbetsmoment 2-7.  Detta gäller främst 

avgränsning av det förorenade området m a p PAH och dioxin, men också avseende 

andra föroreningar, liksom förekomst av föroreningar under byggnader. 

Detta medför att kompletterande undersökningar måste utföras så att en väl avvägd 

avgränsning kan utföras, så att volym förorenade massor, mängd förorening m m kan 

beräknas. Utifrån dessa kompletterande uppgifter får sedan åtgärdsutredningen, inklusive 

åtgärdsalternativen och mätbara åtgärdsmål, justeras/revideras.  

När det gäller byggnader som kan påverkas av åtgärdsalternativen ingår inte några 

kostnadsbedömningar för dessa i uppdraget. Sådana bedömningar hanteras separat. 

Däremot redovisas vilka byggnader som kan beröras av respektive åtgärdsalternativ. 



 
 

 
 

 

 

6 (66) 
 
RAPPORT 

2013-02-28 

 

ÄLVÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE, HUVUDSTUDIE 

DEL 2, RISKBEDÖMNING OCH ÅTGÄRDSUTREDNING 

 

 

re
p
o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

FI p:\1314\1311714_älvängen, huvudstudie\800_dokument\19 original\riskbedömning och åtgärdsutredning\ra_åtgärdsutredning_130228.docx 
 

 

Slutligen, de omfattande stabiliseringsåtgärder som ingår i några av åtgärdsalternativen 

är inte detaljutformade och flera samverkande faktorer (stabiliseringsåtgärder, urschakt-

ning m m) påverkar utformningen och därmed även de bedömda kostnaderna.  

Det höjdsystem som använts i utredningen är GH88 (Göteborgs lokala). 

2 Förslag till övergripande åtgärdsmål 

Som övergripande åtgärdsmål för Älvängens industriområde föreslås:  

1)  Att åtgärderna långsiktigt skall bidra till att säkra skyddet av Göta älv, intill vilken 

industriområdet är beläget. Det huvudsakliga skälet till detta är att Göta älv utgör 

huvudvattentäkt för Göteborg och Kungälv, med råvattenintagen nedströms det 

förorenade området. Ett stärkt skydd för Göta älv möjliggör även ekologiskt håll-

bara och variationsrika livsmiljöer, samt minskar belastningen av förorenade sedi-

ment, särskilt inom Göteborgs hamnområde.  

2)  Att mängden dioxin, som är ett prioriterat ämne vilket enligt myndighetsbeslut på 

sikt ska fasas ut ur biosfären, så långt möjligt ska avlägsnas och omhändertas. 

3)  Att, med tanke på Göta älvs betydelse som huvudvattentäkt och den omfattande 

förekomsten av tjära/PAH i marken inom industriområdet, särskilt minska risken 

för påverkan på älven av denna förorening. I det fall ett skred sker i förorenade 

massor kan t ex en smakpåverkan från tjära/PAH på vatten från råvattentäkterna 

inte helt uteslutas.     

4)  Att marken inom fastigheterna efter utförda avhjälpandeåtgärder utan restriktioner 

skall kunna användas för de ändamål som gällande detaljplan anger. Detta inne-

bär bland annat att riskerna för människor som vistas inom området skall vara 

acceptabla. 

5) Att förutsättningarna för ett markekosystem skall förbättras till en nivå för avsedd 

markanvändning. 

Dessa övergripande åtgärdsmål är avsedda att ligga till grund för kommande steg i 

huvudstudien (riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering). 

3 Riskbedömning och åtgärdsutredning, allmänt  

En riskbedömning utförs vanligen i syfte att klarlägga vilka risker föroreningarna inom ett 

område utgör för människors hälsa och för miljön. Vid en huvudstudie utgör riskbedöm-

ningen även underlag för en bedömning av behovet av riskreduktion, samt vad som krävs 

för att minska riskerna till en acceptabel nivå. 
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För att en risk skall kunna bedömas måste det finnas ett objekt som skall skyddas. För att 

risk skall föreligga måste det dessutom finnas en potentiell farlighet (exempelvis ett giftigt 

ämne) som skyddsobjektet kan utsättas för och en möjlig exponeringsväg. 

I en fördjupad riskbedömning tas bl a hänsyn till aktuell föroreningssituation, exponerings- 

och spridningsförutsättningar samt planerad markanvändning och särskilt skyddsvärda 

objekt. Förutom risker som sammanhänger med markanvändningen inom och i närheten 

av det förorenade området, kan även risker föreligga på större avstånd från detta område, 

t ex nedströms i en recipient, vilken kan påverkas av det förorenade området 

4 Föroreningssituation 

4.1 Utfyllnad och historisk verksamhet 

Inom det nuvarande Älvängens industriområde har en omfattande utfyllnad skett, särskilt 

under perioden 1930 – 1960. Figur 4.1 innehåller en äldre flygbild över området, vilken 

redovisar områden med våtmarker/marskland (närmast älven) och ängar/odlingsmark 

samt två utbyggda industriområden (”Carlmarks” i nordost och ”Gamla korken” i sydväst).  

 

 

Figur 4.1 Flygbild över aktuellt område från 1930-talet. 

Baserad på den äldre flygbilden har strandlinjerna för våtmark/marskland och ängar/od-

lingsmark tolkats in och överförts till en modern flygbild över området, se figur 4.2.  

I figur 4.3 redovisas en modell över fyllnadsmassors mäktighet, baserat på samtliga 

kända provtagningspunkter och framtagen med hjälp av SADA (Spatial Analysis and 

Detection Assistance), en fri programvara från US EPA. 
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Figur 4.2  Älvängens industriområde. Flygbild från 2009 med 1930 års gränser för 

våtmark/marskland (blå), samt för ängar/odlingsmark (röd). 
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Figur 4.3 Principbild av fyllnadsmassors mäktighet (m) utifrån samtliga provpunkter (SADA-

modell).  

Som framgår av figur 4.2 var den tidigare strandlinjen för ”fast mark” belägen mellan 10 

och mer än 50 m längre mot sydost. Det bör noteras att de ”utbuktningar” i Göta älv som 

redovisas i strandlinjen från 1930-talet sammanhänger men tidigare verksamheten. De 

utgörs sannolikt av bryggkonstruktioner med utfyllnader o dyl.  

Även den gräns som tolkats som en tidigare strandlinje för våtmark/marskland ligger 

innanför dagens strandlinje, här är avståndet som mest ca 20 m. 

Av ovanstående figurer kan följande slutsatser dras: 

 Utfyllnader har utförts i vad som på 1930-talet utgjorde älvens vattenområde 

(figur 4.2, området utanför den blå linjen)  

 Utfyllnader har utförts inom vad som på 1930-talet utgjordes av våtmark, d v s ett 

område som periodvis stod under vatten (figur 4.2, området mellan blå och 

orange linje). 
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 Utfyllnader har även utförts innanför den dåvarande strandlinjen, d v s på tidigare 

odlingsmark. (figur 4.2, området innanför orange linje) 

Av figur 4.2 framgår även att markytan inom industriområdet till stor del, närmare 40 %, 

täcks av byggnader.  

4.2 Jordlagerföljd 

De ytliga jordlagren inom hela industriområdet utgörs av fyllnadsmassor. Under fyllnads-

massorna påträffas inom hela området lera, alternativt gyttjig lera. Fyllnadsmassorna 

utgörs framförallt av sand och grus, samt i viss mån lera och sten med varierande inslag 

av olika avfall såsom kork, trä, tegel, betong, glas, skrot etc. I flera punkter noterades 

tjära/tjärdoft och i det södra och mellersta området återfinns områden där restprodukter i 

form av kork har använts för utfyllnad. 

I figur 4.3 redovisas en sammanställning av fyllnadsmassors mäktighet, baserad på 

samtliga utförda miljötekniska markundersökningar inom området. Av denna framgår att 

mäktigheten vanligen varierar mellan ca 0,5 och 2 m, där mäktigheten generellt sett ökar 

från sydost mot nordväst (mot älven). Två delområden kan urskiljas där de största mäk-

tigheterna är upp emot och även över 3 m. Allra längst i norr, i utkanten av området, är 

mängden tillförda fyllnadsmassor små eller obefintliga. Den totala mängden fyllnads-

massor (utan beaktande av om de är påverkade av föroreningar eller ej) kan mycket grovt 

uppskatts till ca 150 000 m
3
. 

4.3 Föroreningar i jordlagren 

Som jämförelsevärden (förenklad riskbedömning) har i denna utredning bl a använts 

Naturvårdsverkets generella riktvärden (rapport 5976) för ”känslig markanvändning” (KM ) 

och ”mindre känslig mark-användning” (MKM ). Jämförelse har även gjorts mot gränsvär-

den för farligt avfall (Avfall Sveriges rapport 2007:01). 

Den föroreningstyp som dominerar inom industriområdet är polyaromatiska kolväten, 

PAH, främst orsakad av den omfattande hantering av tjära som skett under mycket lång 

tid. Tjärrester, inklusive vad som sannolikt är tjärolja i fri fas har även påträffats i jord-

lagren (fyllnadsmassor). 

I figur 4.4 till figur 4.6 redovisas en sammanställning av uppmätta halter PAH-16 från 

samtliga analysresultat, från såväl tidigare som nu genomförda undersökningar. Figur 4.4 

omfattar hela området, övriga figurer redovisar valda delområden. Till varje figur redovi-

sas en tabell, tabell 4.1 till tabell 4.3, med statistiska mått för olika PAH-parametrar inom 

respektive delområde, samt jämförvärden i form av generella riktvärden för MKM och 

förslag till gränsvärden FA.   

OBS – I figurerna nedan redovisas halter av PAH-16. Utifrån utförda analyser indikeras 

att halten PAH-C vanligen utgör ca 50 % av halten PAH-16. Eftersom gränsvärdet för 

farligt avfall för PAH-C är 100 mg/kg TS, har i figurerna antagits att halter för PAH-16 över 

200 mg/kg TS redovisar halter över FA.  
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Figur 4.4 Halt av PAH-16 (mg/kg TS) i jordlagren inom hela området. Grön färg motsvarar 

ungefärligen halter < MKM, gul färg halter mellan MKM och FA, samt röd färg halter över FA. 

 

Tabell 4.1 Hela Älvängens industriområde. Statistiska data över utvalda analysresultat på 

jordprover. Halter angivna i mg/kg TS.  

 PAH L PAH M PAH H PAH 16 

Antal analyser 113 113 113 130 

Max 150 3900 3600 7650 

Medel 7 106 91 193 

Median 0,3 2 3 9 

UCL 95 (Lands H) 4,3 255 201 371 

MKM 15 20 10  

FA            Riktvärde saknas Riktvärde saknas 100* Riktvärde saknas 

*Haltgräns för PAH C, vilket antas sammanfalla med nuvarande PAH H 



 
 

 
 

 

 

12 (66) 
 
RAPPORT 

2013-02-28 

 

ÄLVÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE, HUVUDSTUDIE 

DEL 2, RISKBEDÖMNING OCH ÅTGÄRDSUTREDNING 

 

 

re
p
o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

FI p:\1314\1311714_älvängen, huvudstudie\800_dokument\19 original\riskbedömning och åtgärdsutredning\ra_åtgärdsutredning_130228.docx 
 

 

 

Figur 4.5 Halt av PAH-16 (mg/kg TS) i jordlagren, undantaget södra delen. Grön färg mot-

svarar ungefärligen halter < MKM, gul färg halter mellan MKM och FA, samt röd färghalter över FA. 

 

Tabell 4.2 Hela Älvängens industriområde, förutom sydligaste delen. Statistiska data över 

utvalda analysresultat på jordprover. Halter angivna i mg/kg TS.  

 PAH L PAH M PAH H PAH 16 

Antal analyser 93 93 93 110 

Max 150 3900 3600 7650 

Medel 8 128 110 227 

Median 0,3 6 6 14 

UCL 95 (Lands H) 6,9 405 303 552 

MKM 15 20 10  

FA            Riktvärde saknas Riktvärde saknas 100* Riktvärde saknas 

*Haltgräns för PAH C, vilket antas sammanfalla med nuvarande PAH H 
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Figur 4.6 Halt av PAH-16 (mg/kg TS) i jordlagren inom två delområden. Grön färg motsvarar 

ungefärligen halter < MKM, gul färg halter mellan MKM och FA, samt röd färg halter över FA. 

 

Tabell 4.3 Hela Älvängens industriområde, förutom södra delen. Statistiska data över utvalda 

analysresultat på jordprover. Halter angivna i mg/kg TS.  

 PAH L PAH M PAH H PAH 16 

Antal analyser 61 61 61 71 

Max 150 3900 3600 7650 

Medel 12 194 166 328 

Median 1 17 16 39 

UCL 95 (Lands H) 20 1190 873 1188 

MKM 15 20 10  

FA            Riktvärde saknas Riktvärde saknas 100* Riktvärde saknas 

*Haltgräns för PAH C, vilket antas sammanfalla med nuvarande PAH H 
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Figurer och tabeller redovisar halter av PAH i fyllnadsmassor inom området. Indikationer 

finns dock på att PAH ställvis även kan förekomma i underliggande lera, men några för-

höjda halter har inte uppmätts. Vanligtvis, men inte alltid, förekommer de högsta PAH-

halterna under de ytligaste fyllnadsmassorna. 

Den indelning i delområden som redovisas i figurerna ovan (och som skiljer sig från den 

tidigare använda; norra, mellersta och södra delarna, se bilaga 1) och tillhörande redo-

visning av statistiska mått för dessa, är utförd för att illustrera hur föroreningsinnehållet 

kan variera, beroende på hur områdesindelningen väljs.       

Inom det norra delområdet har de högsta halterna av PAH uppmätts vid det f d tjärkoke-

riet. Halter över såväl MKM som FA förekommer här. Därutöver påträffas lägre halter 

PAH diffust inom i stort sett hela delområdet. Även analyser på jordprover tagna under 

befintliga betongplattor uppvisar i något fall lätt förhöjda halter m a p PAH. 

Även inom det mellersta området påträffas förhöjda till kraftig förhöjda halter av PAH i fyll-

nadsmassorna. De högsta halterna, över FA, påträffas i området närmast strandlinjen, 

men också vid det tidigare tjärkokeriet. Halter över FA har påträffats även på djup ned till 

3,4 m. Också här förekommer höga halter diffust inom hela området. Inom det mellersta 

området påträffas även kraftigt förhöjda halter av tyngre petroleumkolväten. 

Inom södra delområdet påträffas enstaka förhöjd halt av PAH. Lätt förhöjda halter av ali-

fatiska petroleumkolväten och bensen påträffas i närområdet till den f d toluencisternen. 

De relativt få prover som tagits på fyllnadsmaterial under byggnader uppvisar mestadels 

en låg föroreningsgrad m a p PAH. 

Metallhalterna är, med några undantag, i allmänhet låga. Enstaka halter över MKM har 

dock påträffats inom norra och centrala delarna. 

Dioxin har analyserats i fem jordprover, i provpunkter inom närområdet till de två 

tjärkokerierna, och har påträffats i samtliga analyserade prover, om än i relativt 

låga halter. Utbredningen av dioxin i jordmassorna är därför i hög grad okänd.  

4.4 Föroreningar i grundvatten 

Vatten från samtliga provpunkter har analyserats m a p PAH, petroleumkolväten och 

BTEX och visar på halter under detektionsgränsen, alternativt mycket låga halter. En 

sammanställning av analyser m a p PAH, med jämförvärden, redovisas i tabell 4.4. 

Tabell 4.4 Statistiska data m a p PAH-analyserför grundvattenprover. Ofiltrerade prover, halter 

angivna i µg/l. Som jämförvärden anges ”Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer”, 

Kemakta 2005. Totalt är 18 grundvattenprover analyserade. 

  Max Medel Min Miljörisker 
ytvatten 

Ångor till 
byggnader 

PAH C 2,5 0,48 0,46 5 200 

PAH Ö 17 2,5 1,1 100 1500 
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Som framgår av tabellen ligger samtliga uppmätta halter under de redovisade jämförvär-

dena. 

Analyser m a p metaller har skett på såväl filtrerade som på ofiltrerade (totaluppslutna) 

grundvattenprover och en statistisk sammanställning av analysresultaten redovisas i 

tabell 4.5. 

Tabell 4.5 Statistiska data över utvalda analysresultat på grundvattenprover. Metaller, 

filtrerade respektive ofiltrerade prover, halter angivna i µg/l. Totalt är 18 grundvattenprover 

analyserade. 

  Max Medel Min Mindre 
allvarligt 

Måttligt 
allvarligt 

Allvarligt Mycket 
allvarligt 

Bly, 
filtrerat 

1,0 0,5 <0,05 <10 10-30 30-100 >100 

Bly, 
ofiltrerat 

330 119 7,4 <10 10-30 30-100 >100 

Zink, 
filtrerat 

350 50 3,3 <700 700-3500 3500-17500 
>17500 
 

Zink, 
ofiltrerat 

5000 936 36 <700 700-3500 3500-17500 
>17500 
 

Som jämförvärden anges för bly tillståndsindelning enligt NV rapport 4918. För zink finns ingen 

indelning i tillstånd, istället jämförs halterna med indelning i avvikelse enligt samma rapport. 

 

Av tabellen framgår att ofiltrerade grundvattenprover kan innehålla halter av bly och zink 

upp till nivå med ståndsklassen ”mycket allvarligt” för bly, och till klassen ”allvarligt” för 

zink. 

För filtrerade vattenprover underskrider däremot samtliga analysresultat jämförvärdet för 

”mindre allvarligt” tillstånd.   

I provpunkterna Skr 1264 och Skr 1268 analyserades vattenprover även m a p förekomst 

av dioxin. Svenska riktvärden saknas, varför jämförelser har gjorts mot holländska riktvär-

den för dioxin (löst i vattenfasen). Det ”jämförvärde” som redovisas är det som beskriver 

vilken halt som indikerar en allvarlig förorening m a p dioxin (”Indicative Level for Serious 

Contamination”).  

Tabell 4.6 Resultat från grundvattenanalyser m a p dioxin. Ofiltrerade prover. 

 Skr 1264 Skr 1268 ”Serious Contamination” 

Halt (pg/l) 19,6 7,0 1,0 

 

Provpunkten Skr 1264, med den relativt sett kraftigt förhöjda halten (nästan 20 ggr det 

aktuella riktvärdet) är belägen vid det tidigare tjärkokeriet inom norra delen av industri-

området. 
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I punkterna Skr 1265 och 1266 (södra delen) utfördes analyser m a p innehåll av ftalater 

och i punkterna Skr 1264 och 1268 (norra delen) utfördes analyser m a p klorfenoler. Inga 

halter över laboratoriets rapporteringsgränser påvisades i något av proven. 

I det södra delområdet har tidigare påvisats en hög halt toluen i ett grundvattenprov, 3,6 

mg/l, men också klorerade alifater och fenoler i relativt låga halter. Inga toluenhalter över 

laboratoriets rapporteringsgräns har dock påträffats i nu installerade rör.  

Området med toluenförorenat grundvatten är därför inte avgränsat, den påträf-

fade höga toluenhalten indikerar dock förekomst av en källterm av viss storlek. 

Även fenol har påträffats i grundvattenprov.  

Inom det område där man hanterat ftalater har grundvattenrör inte kunnat installeras p g 

a markförlagda ledningar. 

4.5 Erosion och sediment 

En fältbedömning avseende förekomst av erosion och sedimentation utfördes längs hela 

industriområdets strandlinje i samband med fältundersökningarna, se bilaga 4 i del 1 av 

denna rapport.  

Merparten av strandlinjen inom industriområdet uppvisar ingen påverkan av erosion, 

lokalt observeras dock erosionshak i strandbrinken inom flera avsnitt, där erosionsskydd 

saknas. Erosionsskydd förekommer såväl i form av ”anlagda” stenutfyllnader o dyl (t ex 

tippningsrester), men även som naturligt utsvallat material (grus och sten).  

Viss sedimentation kan förekomma tidvis, men resuspension p g a fartygstrafiken medför 

att det inte blir någon nettoackumulation. Sannolikt råder transport- och erosionförhållan-

den i och omkring farledsbottnen. Detta har dock inte verifierats genom kartering. 

Sedimentation kan möjligen ske i vassbältena (periodvis) och i mer skyddade lägen, t ex 

vid lagunen i söder. Tidigare försök att ta sedimentprover inriktades på denna lagun.  

Resultaten visade på låga föroreningshalter. 

4.6 Spridning av föroreningar 

Det grundvatten som avrinner till Göta älv från området antas utgöras av det grundvatten 

som bildas inom själva området, genomströmningen av grundvatten från järnvägsområ-

det i öster bedöms vara begränsad.  

Den största delen av Älvängens industriområde är antingen hårdgjort (asfalt, betongplat-

tor) eller bebyggt. Detta medför att grundvattenbildning av någon större omfattning 

endast bedöms ske inom begränsade delområden, främst i de grönytor som finns när-

mast älven. Dessa antas utgöra maximalt 20 % av områdets totala yta, motsvarande ca 

2,5 hektar. Grundvattenbildning inom dessa ytor uppgår uppskattningsvis till ca 500 

mm/år, vilket för 2,5 ha ger ca 12 500 m
3
 per år. Detta antas i nedan redovisade beräk-

ningar, tabell 4.7, vara den volym grundvatten i fyllnadsmassorna som i genomsnitt 

årligen läcker ut till Göta älv. 
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Tabell 4.7 Översiktligt beräknat läckage av PAH och dioxin till Göta älv från 

Älvängens industriområde via grundvatten, baserat på halter i ofiltrerade 

grundvattenprov.  

 PAH C PAH Ö Dioxin 

Maxhalt i grundvattenprov 2,5 µg/l 17 µg/l 19,6 pg/l 

Medelhalt i grundvattenprov 0,5 µg/l 2,5 µg/l 13,3 pg/l 

Läckage till Göta älv, beräknat 

från maxhalt 

30 g/år 210 g/år 245 µg/år 

Läckage till Göta älv, beräknat 

från medelhalt  

6 g/år 30 g/år 165 µg/år 

 

Det bör noteras att halterna är uppmätta på ofiltrerade vattenprover, d v s de omfattar 

såväl partikelbundna som lösta föroreningar. Filtrerade prover uppvisar vanligen betydligt 

lägre halter. Detta medför, om resultaten i övrigt är representativa för området, att beräk-

ningarna överskattar den verkliga transporten via grundvattnet.  

Beräkningarna är överslagsmässiga, men indikerar ändå att läckaget av vattenlösliga 

PAH är begränsat, samtidigt som det dock kan pågå under mycket lång tid. 

Beräkningen för dioxin är endast baserad på två vattenanalyser, vilket medför att den inte 

ger någon representativ bild av utläckaget från området, utan endast en indikation på 

lokala förhållanden. 

Inom delar av området sker återkommande översvämning i samband med högvatten i 

älven. Större delen av nuvarande markyta inom området är belägen mellan nivåerna +11 

och +12 m. Vid en översvämning ökar bland annat ”grundvattenbildningen” och därmed 

även vattenomsättningen och urlakningen. Den omättade zonen i massorna vattenmättas 

dock inte ”momentant” vid en översvämning. Uttransport av PAH p g a denna process 

bedöms vara av mindre omfattning.    

De förorenade massorna står delvis i direkt kontakt med älven, och erosion p g a ström-

mande vatten kan därför potentiellt ske lokalt, längs hela den drygt 900 m långa strand-

linjen. Eftersom de PAH-föroreningar som dominerar föroreningsbilden huvudsakligen är 

bundna till partiklar, finns en risk för uttransport av PAH vid denna typ av erosion. Erosion 

förekommer dock endast lokalt. 

Inom den del av aktuellt markområde som är belägen närmast älven påverkas grundvat-

tennivåerna av det fluktuerande vattenståndet i Göta älv. Detta innebär att vatten ström-

mar in i och ut från fyllnadsmassorna, under sannolikt en betydande hydraulisk gradient. 

Detta innebär en ökad risk för uttransport av vattenlösliga föroreningar, framförallt p g a 

att större vattenomsättning medför ökad utlakning. Även denna process har dock pågått 

under lång tid, varför en stor andel av eventuellt finkornigt material i fyllnadsmassorna 

sannolikt redan sköljts ur. 
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Även ovan nämnda periodvis förekommande översvämningar på öppna markytor kan 

bidra till erosion och viss partikeltransport. Denna process förhindras dock av att huvud-

delen av ytorna inom området är hårdgjorda, alternativt gräsbevuxna, varför detta bidrag 

till föroreningsspridningen sannolikt är begränsat. Det kan nämnas att de kraftigast föro-

enade massorna vanligen påträffas på visst djup under markytan. 

Spridning av damm från ytligt belägna jordmassor kan orsaka spridning av föroreningar, 

framförallt under torra och blåsiga väderleksförhållanden. Denna spridningsväg är dock 

inte aktuell inom områden med hårdgjorda ytor. Förekomst av vegetation begränsar 

också spridningen via damm. Sammantaget görs bedömningen att denna spridningsväg 

endast är av marginell betydelse. 

I framtiden kommer med största sannolikhet flödesförhållandena i Göta älv att förändras 

avsevärt. Enligt SMHI
1
 kommer ett mildare och mer nederbördsrikt klimat att leda till stora 

förändringar av flödena i Göta älv. Framförallt kommer antalet dagar med höga tapp-

ningar i Göta älv att öka kraftigt. Jämfört med dagens medeltappning på 1030 m
3
/s visar 

olika framtida klimatscenarier på att en genomsnittlig tappning (ej extremvärden) på 1400 

m
3
/s krävs om ca 70-100 år för att bibehålla dagens säkerhetsnivå i Vänern. Även vatten-

ståndsvariationerna kommer följaktligen att öka och även gå snabbare.   

Ökade vattenflöden, höjda vattennivåer och snabba nivåfluktuationer medför ökade risker 

för erosion och för översvämning (oftare och uthålligare) av älvnära områden. Enligt ovan 

är föroreningarna till mycket stor del partikelbundna och ökad erosion medför därför en 

direkt ökad risk för spridning av föroreningar till Göta älv. 

Sammanfattningsvis kommer ökade flöden och höjda vattennivåer i Göta älv att medföra 

en allmänt ökande risk för erosion, vilket i sig innebär en ökande risk för spridning av par-

tikulärt bundna föroreningar, t ex PAH.  

5 Fördjupad riskbedömning – förutsättningar och genomförande  

5.1 Förutsättningar 

Som redovisas ovan innehåller fyllnadsmassorna inom Älvängens industriområde avse-

värda mängder med föroreningar, framförallt PAH men också petroleumkolväten och i 

mindre omfattning metaller. Här bör också framhållas att dioxin, om än i relativt låga hal-

ter, påträffats i samtliga jord- och grundvattenprover som analyserats. Föroreningspoten-

tialen kan därför sägas vara mycket stor inom delar av området. Föroreningars utbred-

ning är dock ännu inte avgränsade, se ovan. 

Föroreningssituationen vid Älvängens industriområde och de risker för människors hälsa 

och miljö som denna medför, innebär att en fördjupad riskbedömning krävs som under-

lag, dels för en bedömning om behovet av riskreduktion, dels vid framtagandet av even-

tuella åtgärdsalternativ för att motverka aktuella risker. 

                                                      
1
 SMHI, 2006. Nivåer och flöden i Vänerns och Mälarens vattensystem – Hydrologiskt 

underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen. Reports Hydrology, No 20, november 
2006. 
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Av vikt vid Älvängens industriområde är, förutom de risker som avser nuvarande mark-

användning och den exponering som denna kan innebära för människor på området, lik-

som föroreningars påverkan på markens ekologiska system, framförallt de risker som är 

förenade med närheten till Göta älv. Med det sistnämnda avses skredrisken inom indust-

riområdet, samt den konsekvens som ett skred kan få för bl a råvattentäkterna för Göte-

borg och Kungälv och därmed för vattenförsörjningen. 

Följaktligen har den fördjupade riskbedömningen omfattat två olika moment, dels fram-

tagande av platsspecifika riktvärden för Älvängens industriområde, dels en särskild risk-

bedömning med avseende på Göta älv. 

5.2 Genomförande  

5.2.1 Framtagande av platsspecifika riktvärden, allmänt 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är framtagna för att användas i 

samband med riskbedömning av förorenade områden. Riktvärdena gäller för hela landet 

och har beräknats för att kunna appliceras på ett stort antal objekt.   

Vid beräkningen av riktvärden tas hänsyn till flera olika exponeringsvägar för såväl män-

niska som miljö. I figur 5.1 visas de exponeringsvägar som berör människor och som 

ingår i modellen vid ett KM-område där skyddsvärdet är stort. Vid annan markanvändning 

och i en platsspecifik bedömning kan exempelvis exponeringsvägarna ”intag av dricks-

vatten” och ”intag av växter
2
” utgå om området försörjs med kommunalt dricksvatten och 

odling i jorden på platsen inte bedöms vara möjlig. 

 
Figur 5.1 Exponeringsvägar enligt Naturvårdsverkets modell avseende ett KM-område, från 
NV

 
5976 (2009a). 

 

Med ett KM-område (känslig markanvändning) avses exempelvis bostadsområden. Mark-

användningen inom ett MKM-område (mindre känslig markanvändning) kan exempelvis 

vara industri, kontor, trafik- och parkeringsytor.  

                                                      
2
 Avser grönsaker, frukt och bär odlade inom det förorenade området 
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I den generella modellen görs ett stort antal antaganden avseende olika exponerings-

vägar. Flera av dessa antaganden kan i den platsspecifika modellen anpassas till de 

faktiska förhållanden som råder inom undersökningsområdet.  

De senaste generella riktvärdena för förorenad mark presenterades av Naturvårdsverket i 

oktober 2008. Beräkningen av platsspecifika riktvärden har genomförts med hjälp Natur-

vårdsverkets beräkningsmodell (beräkningsprogram, riktvärden, version 1.00, 2009-10). 

Beräkningsprogrammet omfattar även spridning av föroreningar, i form av spridnings-

vägar, receptorer (de som utsätts för exponering) och doser. Spridning av föroreningar är 

bland annat beroende av ämnenas egenskaper, möjligheter till fastläggning i jordprofilen, 

markytans beskaffenhet samt grundvattnets rörelsemönster. Spridning kan även ske till 

växter, svamp och bär, vilka kan ta upp en förorening under vissa betingelser. Spridning 

genom damning minskar generellt om markytorna är hårdgjorda, bebyggda eller bevuxna. 

Spridning kan också ske via grundvattnet till en brunn eller recipient och om ämnen är 

flyktiga, via ångor. 

En generell bild av spridningsförutsättningar presenteras i figur 5.2 nedan. 

 

Figur 5.2 Generella processer av betydelse för spridning av föroreningar i mark. Hämtad ur 
Naturvårdsverkets rapport 5867. 

 

Den fördjupade riskbedömningen med framtagande av platsspecifika riktvärden innebär 

att antagande görs m a p föroreningar, exponeringsvägar, receptorer m m utifrån relevan-

ta, lokala förhållanden.  
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5.2.2 Särskild riskbedömning m a p Göta älv 

Genom Naturvårds beräkningsmodell tas viss hänsyn till påverkan på en ytvattenreci-

pient, genom att bl a utäckage kan beräknas utifrån antaganden av halter, urlakning i 

förorenade massor, grundvattentransport, utspädning m m.  

Däremot, de processer och konsekvenser som främst är av betydelse här, risk för skred 

och påverkan på råvattentäkter och på trafiken i farleden samt långsiktigt utläckage m m, 

omfattas inte av en sådan beräkning. En särskild riskbedömning har därför genomförts 

nedan, se kapitel 7, med underlagsdata hämtade från geotekniska bedömningar, obser-

vationer (t ex erosion), uppgifter om råvattentäkter och deras känslighet/skyddsvärde, 

framtida planer för råvattentäkterna, samt planerade förändringar m a p skyddet av Göta 

älv som vattentäkt m m.  

6 Beräkning av platsspecifika riktvärden 

6.1 Allmänna förutsättningar 

Platsspecifika riktvärden har vid denna fördjupade riskbedömning beräknats för skydd av 

människor, markmiljö och ytvatten/recipient. Eftersom något skyddsvärt grundvatten inte 

finns inom eller i anslutning till det aktuella området har skydd av grundvatten för dricks-

vattenändamål inte betraktats som ett skyddsobjekt. Skyddet av Göta älv (vid modellbe-

räkningarna) beaktas till viss del genom skydd av det akvatiska livet. 

Syftet med att dela upp riktvärdesberäkningarna på detta vis är att man i ett senare skede 

i processen enkelt kan identifiera de skyddsobjekt eller exponeringsvägar som blir styran-

de för ett riktvärde. På så vis kan beslut om åtgärder kopplas till ett riktvärde och därmed 

bl a en kostnad för att skydda ett specifikt objekt eller funktion. 

6.2 Kontroll av modellparametrars giltighet  

Med modellparametrar avses i detta fall bl a pH, TOC, Kd samt Koc, vilka samtliga ingår 

vid en beräkning av platsspecifika riktvärden. 

Utförda miljötekniska markundersökningar inom området indikerar att pH-värdet i marken 

är normalt, pH 5,6 - 8,0 enligt den nu utförda undersökningen. Naturvårdsverkets modell 

förutsätter ett pH på mellan 5 och 7. 

Vid beräkningen av platsspecifika riktvärden har antaganden avseende såväl pH som 

organisk halt följt Naturvårdsverkets modell för generella riktvärden. 

Även när det gäller beräkning av lakning m a p PAH, t ex när det gäller föroreningstrans-

port via grundvattnet till en ytvattenrecipient, har lakbarhet antagits enligt Naturvårdsver-

kets modell. Detta beror till viss på att vedertagna, standardiserade metoder för att bedö-

ma lakbarhet hos PAH saknas.  

Av ovan beskrivna orsaker, samt p g a allmänt låga halter PAH i såväl ofiltrerade som 

filtrerade grundvattenprover, utfördes inte några laktester m a p PAH inom utredningen.   
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Exponeringsvägar – hälsa – Älvängens industriområde 

 Direktintag av jord  

 Hudkontakt 

 Inandning av damm 

 Inandning av ångor (inomhus) 

6.3 Platsspecifika exponeringsförutsättningar för människor 

Som antagande för riskbedömningen gäller att nuvarande markanvändning inte ändras, 

utan att området även fortsättningsvis kommer att utnyttjas som industriområde.  

Den hälsoriskbedömning som utförs och de antaganden som görs utgår från de männis-

kor som till vardags vistas inom området. Det är alltså inte en bedömning av exponerings-

risker för människor som deltar vid olika markarbeten, schaktning m m och som då kan 

komma i kontakt med föroreningar. Deras hälsa bevakas via arbetarskyddet och en utred-

ning ska alltid utföras i samband med att en arbetsmiljöplan för denna typ av arbeten tas 

fram. Se vidare i exempelvis AFS 1999:3. 

Platsspecifika riktvärden för jord har beräknats för PAH (L, M och H). PAH är det ämne 

som dominerar föroreningssituationen inom området och bedöms därmed bli styrande vid 

val av efterbehandlingsåtgärd.  

Människor kan exponeras för föroreningarna i marken inom Älvängens industriområde på 

flera sätt. I vissa fall är dock möjligheten till exponering begränsad. I figur 6.1 redovisas 

de exponeringsvägar för hälsa som bedöms vara tillämpbara för denna plats. Med hän-

syn till att industriell verksamhet nu och i framtiden kommer att bedrivas på platsen, har 

antaganden motsvarande MKM (mindre känslig markanvändning) legat till grund för de 

platsspecifika bedömningarna.  

 

Figur 6.1 Platsspecifika exponeringsvägar avseende människors hälsa 

Nedan förklaras vad de olika exponeringsvägarna omfattar och till viss del vilka 

antaganden som gjorts. En sammanfattning återfinns i tabell 6.1. 

6.3.1 Direktintag av jord 

Huvuddelen av Älvängens industriområde är bebyggt, alternativt består av hårdgjorda 

ytor. Den ställvis kraftigt förorenade strandremsan mot Göta älv är dock inte hårdgjord, 

här finns huvudsakligen växtlighet i form av gräs och buskar. Föroreningar kan således 

inom begränsade delområden konsumeras genom direktintag av jord, men även genom 

att damm andas in. 

Vid beräkningen av de generella riktvärdena för MKM antogs en exponering av 60 

dagar/år för barn och 200 dagar/år för vuxna. Älvängens industriområde är ett detaljpla-

nelagt industriområde och ett flertal verksamheter pågår, särskilt i den mellersta delen. 

Det bedöms inte vara otänkbart att personal som arbetar inom de befintliga verksam-

heterna kan befinna sig inom de icke hårdgjorda delområdena dagligen. För ytlig jord har 
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de platsspecifika beräkningarna utförts med samma antaganden beträffande expone-

ringstid som för NVs generella modell.  

För jord belägen på större djup bedöms denna exponeringsväg enbart vara möjlig i 

samband med att jorden blottläggs, exempelvis i samband med schaktarbeten. I den 

platsspecifika bedömningen har exponeringstiden antagits till 5 dagar/år för såväl barn 

som vuxna. 

6.3.2 Hudkontakt med jord/damm 

Större delen av kroppen är under stora delar av året täckt med kläder. Inom ett MKM-

område anger Naturvårdsverket en exponeringstid för hudkontakt som är betydligt kortare 

(60 dagar/år för ett barn och 90 dagar/år för en vuxen) jämfört med övriga exponerings-

vägar avseende hälsa. Dessa exponeringsantaganden har också använts för beräkning 

av platsspecifika riktvärden för ytjord inom Älvängens industriområde. 

För jord belägen på större djup bedöms denna exponeringsväg enbart vara möjlig i 

samband med att jorden blottläggs, exempelvis i samband med schaktarbeten. I den 

platsspecifika bedömningen har exponeringstiden antagits till 5 dagar/år för såväl barn 

som vuxna. 

6.3.3 Inandning av damm 

Inandning av damm från ett förorenat område kan enbart ske om föroreningen återfinns i 

ytlig jord inom områden där markytan inte är hårdgjord/bebyggd eller bevuxen. Inom 

Älvängens industriområde förekommer de högsta föroreningshalterna vanligen på visst 

djup under markytan 

Möjligheten till spridning minskar under och efter ett nederbördstillfälle, när marken är 

fuktig samt när marken täcks med snö/is. Naturvårdsverkets beräkningsmodell antar en 

exponeringstid avseende denna parameter på 60 respektive 200 dagar/år för barn 

respektive vuxna. De platsspecifika antagandena för ytjord överensstämmer med dessa 

antaganden. 

För jord belägen på större djup bedöms denna exponeringsväg enbart vara möjlig i 

samband med att jorden blottläggs, exempelvis i samband med schaktarbeten. I den 

platsspecifika bedömningen har exponeringstiden antagits till 5 dagar/år för såväl barn 

som vuxna. 

6.3.4 Inandning av ånga 

PAH-föreningar, som preliminärt bedöms styra behovet av åtgärder inom det aktuella 

området, är i varierande grad flyktiga. Detta gör att exponeringsvägen” inandning av 

ånga” är viktig att beakta, detta gäller särskilt risker i samband med vistelse inomhus.  

Mark som inte är bebyggd berörs i dagsläget inte av hälsorisker förknippade med denna 

exponeringsväg. Eftersom en detaljplan som omfattar byggrätter finns, måste dock ris-

kerna beaktas inom hela området för att de övergripande åtgärdsmålen skall uppnås. 



 
 

 
 

 

 

24 (66) 
 
RAPPORT 

2013-02-28 

 

ÄLVÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE, HUVUDSTUDIE 

DEL 2, RISKBEDÖMNING OCH ÅTGÄRDSUTREDNING 

 

 

re
p
o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

FI p:\1314\1311714_älvängen, huvudstudie\800_dokument\19 original\riskbedömning och åtgärdsutredning\ra_åtgärdsutredning_130228.docx 
 

 

Vid beräkning av platsspecifika riktvärden för såväl ytlig som djupare belägen jord, har 

exponeringsvägen ”inandning av ånga” följt Naturvårdsverkets exponeringsantaganden 

(60/200 dagar per år för barn/vuxna). För djupjord har dock indata, i detta fall avstånd 

från markytan till förorenad jord, justerats. 

6.3.5 Sammanfattning 

I tabell 6.1 redovisas en sammanställning av de exponeringstider som har bedömts vara 

relevanta för området. Eftersom grundantagandet omfattar ett MKM-område, innebär en 

dag i detta fall 8 timmars vistelsetid. Detta är främst avgörande för exponeringsvägen 

”inandning av ångor”, för övriga exponeringsvägar kan även antalet exponeringstillfällen 

vara av avgörande betydelse. 

Tabell 6.1 Antagna exponeringstider (dagar eller tillfällen per år) vid beräkning av 
platsspecifika riktvärden, avseende hälsorisk, för jord inom Älvängens industriområde. 
Exponeringstiderna gäller för barn/vuxna. Med ”MKM enligt NV” avses de antaganden som 
tillämpats vid beräkningen av de generella riktvärdena för MKM. 

Exponeringsväg 

 

Marktyp 

Intag av jord Hudkontakt Inandning av 

damm 

Inandning av 

ånga 

Ytlig jord 60/200 60/90 60/200 60/200 

Djup jord 5/5 5/5 5/5 60/200 

MKM enligt NV 60/200 60/90 60/200 60/200 

6.4 Platsspecifika riktvärden för jord – hälsobaserade 

6.4.1 Beräkningar 

Beräkningar har utförts enligt Naturvårdsverkets modell (NV rapport 5976), vilket i detta 

fall innebär att en s.k. envägskoncentration beräknas för respektive ämne och expone-

ringsväg. Envägskoncentrationen motsvarar den halt i jorden för vilken risken m a p 

negativa effekter är acceptabel om enbart denna exponeringsväg beaktas. 

Lägsta beräknade envägskoncentrationer avseende hälsa redovisas i tabell 6.2. Dessa 

har sedan justerats, se nedan. 

Tabell 6.2  Lägsta envägskoncentrationer med avseende på hälsorisker, Älvängens 
industriområde. Ojusterade värden. Halter anges i mg/kg TS. 

Ämne Ytlig jord  Djup jord 

PAH L 470 (inandning av ånga) 1 200 (inandning av ånga) 

PAH M 20 (inandning av ånga) 42 (inandning av ånga) 

PAH H 34 (hudkontakt) 560 (hudkontakt) 
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En sammanvägning görs, enligt den ekvation som anges nedan, där de olika envägs-

koncentrationerna sedan räknas om till ett integrerat hälsobaserat riktvärde. För 

Älvängens industriområde gäller därmed: 

 

 

 

 

Vid sammanvägningen görs också vissa justeringar, vilka beskrivs i följande kapitel. För 

ytterligare detaljer avseende beräkningarna hänvisas till bilaga 2. 

6.4.2 Justeringar och resultat, hälsobaserade platsspecifika riktvärden 

Beräkningarna av platsspecifika riktvärden för hälsa utgår från att risken med det föro-

renade området maximalt får innebär ett extra cancerfall per 100 000 invånare och år. I 

Naturvårdsverkets beräkningsmodell ingår för vissa ämnen, exempelvis PAH, en justering 

med hänsyn till att människor exponeras för ämnet på annat sätt än via förorenad mark 

(exempelvis via mat och dryck). Eftersom den totala exponeringen inte bör överstiga det 

tolerabla dagliga intaget (TDI) är det inte acceptabelt att ett förorenat område täcker in 

hela TDI-värdet. De platsspecifika värden som räknats fram har justerats med hänsyn till 

att man även får i sig PAH från andra källor. Beräkningsmodellen har därför justerat ner 

flera av de hälsobaserade riktvärdena. 

De justerade platsspecifika riktvärdena för skydd av hälsa redovisas i tabell 6.3. 

Tabell 6.3 Platsspecifika riktvärden för hälsorisker, Älvängens industriområde. Justerade 
värden med hänsyn tagen till exponering via andra källor. Halterna anges i mg/kg TS. 

Ämne Ytlig jord  Djup jord 

PAH L 230 580 

PAH M 19 42 

PAH H 17 310 

6.5 Miljöbaserad riskbedömning 

6.5.1 Platsspecifika förutsättningar för skydd av markmiljö  

För att kunna möjliggöra goda förutsättningar för det markekologiska systemet, baseras 

NVs generella riktvärden på holländska referensvärden för skydd av markmiljön. För Älv-

ängens industriområde har i detta skede referensvärdena för MKM använts (se tabell 

6.4). De innebär att 50 % av de marklevande arterna skyddas.  

Det markekologiska systemet inom området bedöms i dagsläget vara starkt påverkat av 

förekommande föroreningar, vilket bör beaktas i samband med en riskvärdering. För att 

Chälsa = 1/((1/Cj)+(1/Ch)+(1/Cd)+(1/Cå)) 

Cj = intag av jord, Ch = hudkontakt, Cd = inandning av damm, Cå = inandning av ånga 
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uppnå den tänkta nivån på mikrobiell aktivitet e t c, måste också krav ställas exempelvis 

på de massor man använder för återfyllnad efter en eventuell grävsaneringsinsats. 

Tabell 6.4 Platsspecifika riktvärden för skydd av markmiljö, Älvängens industriområde. Inga 
platsspecifika antaganden har gjorts utan dessa värden är desamma som referensvärdena för 
riktvärdet för MKM. Halter anges i mg/kg TS. 

Ämne Oavsett djup 

PAH L 15 

PAH M 40 

PAH H 10 

6.5.2 Platsspecifika förutsättningar för skydd av ytvatten  

Naturvårdsverket har vid beräkningen av de generella riktvärdena använt en modell för 

att erhålla den halt i jorden som inte medför några negativa effekter för det akvatiska livet 

i närliggande recipient. Skyddsnivåerna är även satta för att skydda ytvatten som 

används som vattentäkter, vilket är fallet på denna plats. 

I beräkningsmodellen kan indata anpassas till de förhållanden som råder på platsen, 

exempelvis genom att flödet i recipienten anges. Flödet i Göta Älv vid kraftstationen i Lilla 

Edet (ca 25 km uppströms) har antagits till ca 580 m
3
/sekund. Detta innebär att späd-

ningseffekten blir mycket stor. Vid riktvärdesberäkningarna har knappt 0,1 % av flödet 

använts, 0,5 m
3
/sekund. Denna justering har gjorts baserat på att det inte är rimligt att ett 

enstaka område skall stå för hela den acceptabla belastningen av de aktuella ämnena.  

Spädningseffekten blir ändå relativt stor när man använder sig av platsspecifika flödes-

data varför de platsspecifika riktvärdena för skydd av ytvatten blir relativt höga, se tabell 

6.5.  

Tabell 6.5  Platsspecifika riktvärden för skydd av ytvatten/recipient, Älvängens industriområde. 
Halter anges i mg/kg TS. 

Ämne Ytjord Djupjord 

PAH L 200 69 

PAH M 

 

130 45 

PAH H 170 58 

Av betydelse vid beräkning av platsspecifika riktvärden för skydd av ytvatten är det föro-

renade områdets storlek samt dess utbredning i förhållande till grundvattnets strömnings-

riktning. I detta fall är området mycket stort och långsträckt, vilket ger en större förore-

ningspotential och sänker riktvärdena. Vid beräkning har områdets storlek satts till 

50x700 m, vilket baserat på undersökningsresultaten är en uppskattning av maximal 

utbredning av kraftigt PAH-förorenade fyllnadsmassor. 

Vid beräkning av riktvärden för jord belägen på större djup har antagits att det råder mer 

gynnsamma förhållanden för urlakning under grundvattenytan jämfört med i den omät-

tade zonen. Detta resulterar i att riktvärdet avseende skydd av ytvatten blir lägre för djupa 
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massor än för ytligare belägna. Antagandet är dock en grov generalisering, eftersom 

djupet till grundvattenytan sannolikt varierar beroende på exempelvis nivåerna i älven. 

6.6 Sammanvägning av platsspecifika riktvärden 

Det lägsta av de värden som ovan anges för hälsa, markmiljö, grundvatten och recipient 

kan sägas vara det sammanvägda platsspecifika riktvärdet för PAH L, M och H. Dessa 

redovisas i tabell 6.6.  

Tabell 6.6  Sammanvägda justerade platsspecifika riktvärden för hälsa och miljö, Älvängens 
industriområde Inom parentes anges styrande faktor, se förklaring i tabellens underkant. Halter 
anges i mg/kg TS. 

Ämne Hälsobaserade 

riktvärden 

Miljöbaserade 

riktvärden 

Sammanvägda 

riktvärden 

PAH L, ytjord 230 (å) 15 (m) 15 (m) 

PAH L, djupjord 580 (å) 15 (m) 15 (m) 

PAH M, ytjord 19 (å) 40 (m) 19 (å) 

PAH M, djupjord 42 (å) 40 (m) 40 (m) 

PAH H, ytjord 17 (h) 10 (m) 10 (m) 

PAH H, djupjord 310 (h) 10 (m) 10 (m) 

å = inandning av ångor, h = hudkontakt, m = skydd av markmiljö 

 

6.6.1 Påträffade föroreningar, farlighet och effekter  

PAH 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) omfattar en grupp av flera hundra identifierade 

föreningar som kan ha såväl naturligt som antropogent ursprung. Vid analys av jordprover 

är det normalt endast 16 prioriterade PAH-föreningar som analyseras (PAH-16). Ett 

polyaromatiskt kolväte innehåller två eller flera sammankopplade aromatiska ringar i en 

plan struktur, se figur 6.2.  

Ur miljösynpunkt bedöms PAH:er med upp till sju ringar vara de mest relevanta. Flyk-

tighet och vattenlöslighet minskar generellt med molekylens storlek.  

Fördelningskoefficienten mellan oktanol och vatten (Kow) varierar mellan enskilda PAH, 

men ligger för samtliga i det intervall som definierar fettlösliga ämnen. Den enklaste for-

men, och därmed också den mest vattenlösliga, är naftalen som endast består av två 

bensenringar. Vattenlöslighet för naftalen är 31 mg/l medan PAH:er med fler än fem 

ringar i princip är olösliga i vatten. 
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Figur 6.2 Kemisk struktur för några vanligen förekommande polyaromatiska kolväten 

PAH finns bl a i tyngre fraktioner av raffinerade petroleumprodukter, i asfalt, i tjära och 

kreosot (träimpregneringsmedel). PAH bildas även vid ofullständig förbränning av fossila 

bränslen, t ex bilavgaser. Följaktligen kan källorna till PAH vara punktformiga, såväl som 

diffusa. 

PAH har ofta en stark, karaktäristisk lukt, särskilt vissa PAH-föreningar som förekommer i 

tjära. PAH-föreningar från tjära kan även påverka smaken på livsmedel, t ex kan dricks-

vatten påverkas av tjära. PAH från tjära har även använts som smaksättare, t ex i tablet-

ter. 
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De olika kolväteföreningar som omfattas av PAH delas upp PAH L, PAH M och PAH H, 

beroende på molekylernas storlek. Tidigare delades de in i ”cancerogena PAH” och 

”övriga PAH”, vilket fortfarande avspeglas i vissa av de riktvärden som finns att tillgå. 

Flera PAH-föreningar finns med på listan över prioriterade ämnen, eftersom de kan 

medföra stora miljö- och hälsoeffekter.  

Den akuta giftigheten av PAH är enligt studier ”låg” till ”måttlig”. Många PAH-föreningar är 

dock cancerframkallande (cancerogena) och/eller orsakar förändringar i arvsmassan 

(mutagena). Detta beror på att vissa PAH kan brytas ner av kroppen istället för att bio-

ackumuleras, vilket är fallet med många andra fettlösliga substanser. Vid nedbrytningen 

bildas reaktiva nedbrytningsprodukter som kan binda till stora proteiner och DNA. Hälso-

riskerna för människa vid (kronisk) exponering utgörs t ex av hudirritation, blodförgiftning, 

skador på immun- och hormonsystemet samt njur- och leverskador.  

Vid nedbrytning av PAH i mark, luft och vatten kan s k oxy-PAH bildas. Dessa har i prin-

cip samma toxiska egenskaper som icke-oxiderade PAH men har en betydligt större lös-

lighet i vatten, vilket gör dem mer spridningsbenägna.  

Kunskapen om miljöriskerna är i allmänhet sämre. PAH kan dock orsaka tumörliknande 

förändringar i akvatiska organismer. Bioackumulerbarheten av vissa PAH är även mycket 

hög för ett antal akvatiska (t ex musslor) och terrestra organismer, vilket kan vara skadligt 

för organismerna själva, eller för djur som lever på dem.  

Dioxin 

Dioxin är ett prioriterat ämne enligt miljömålet ”Giftfri miljö”. Ett delmål finns framtaget för 

just dioxin. Det lyder; ”År 2010 ska tydliga åtgärdsprogram som medför en kontinuerlig 

minskning av halterna av för människan skadliga dioxiner i livsmedel ha etablerats.”  

Dioxiner utgörs av polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibenso-

furaner (PCDF), vilka ingår i gruppen klorerade aromatiska kolväten. Den kemiska struk-

turen består av två bensenringar som är sammankopplade via syreatomer, se 

figur 6.3. Antal kloratomer kan variera, liksom deras placering på kolatomerna. Detta 

innebär att det finns många olika varianter av dioxin, s k kongener. För PCDD och PCDF 

finns totalt 75, respektive 135, kongener. Olika kongener har olika fysikaliska-kemiska 

och biologiska egenskaper och därmed olika toxiska egenskaper.  

 

Figur 6.3. Kemisk struktur för klorerade dioxiner (från NV Rapport 5929). 
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Dioxiner bildas genom exempelvis förbränning av avfall, vilket vid otillräcklig rening av 

rökgaser kan medföra utsläpp till luft och vidare spridning till omgivningen via luftburen 

deposition. Dioxintillskott kan även ske direkt till marken genom direkta utsläpp, exem-

pelvis genom dioxinförorenade impregneringsmedel.  

Dioxiner är persistenta, fettlösliga ämnen som bioackumuleras. Dioxin betraktas som 

cancerogent. Vårt upptag av dioxin sker främst via livsmedel såsom fisk, kött och mejeri-

produkter. Livsmedelsverket har tagit fram kostråd just med hänsyn till exponering av 

dioxin via intag av fisk. Störst risk föreligger för fisk som är stationära i sitt levnadssätt och 

som livnär sig på bottenlevande fauna, ett exempel på sådan fisk är abborre. Fisk som rör 

sig över ett större område, liksom rovfiskar, påverkas i mindre omfattning. 

Innehåll av dioxin i växter är främst beroende av atmosfärisk deposition då rotupptaget 

ofta är lågt. Exempelvis bedöms innehåll av dioxin i hallon huvudsakligen vara kopplat till 

deposition av dioxinhaltigt damm på bären. Storbladiga växter med ett lågt växtsätt kan 

ansamla betydande mängder förorenade partiklar på bladen.  

Dioxiner kan vara akuttoxiska, d v s ge allvarliga eller livshotande symtom vid ett enda 

exponeringstillfälle om de förekommer i tillräckligt hög halt. Uppgifter om vilken dos som 

är dödlig för människor saknas. Akuttoxicitet för 2,3,7,8-TCDD finns sammanställt av U.S. 

National Toxicology Program 3. Det lägsta LD50-värdet
4 
som rapporteras från dessa 

studier är 1 μg/kg kroppsvikt (oralt intag för hundar). Omräknat till halt i jord, baserat på 

ett enstaka intag (5 g) av dioxinkontaminerad jord av ett barn som väger 10 kg, motsvarar 

denna mängd en halt i jorden av ca 2*10
6
 ng/kg TS. Detta utgör alltså en grov uppskatt-

ning av dödlig dos. Givetvis kan akuttoxiska effekter, mindre allvarliga än dödliga, uppstå 

även vid lägre halter och det LD-värde som har använts är inte för människor. 

 
Pentaklorfenol 

Träskyddsmedel med klorfenoler som aktiva ämnen innehåller föroreningar som uppvisar 

olika beteenden i mark. Bland annat har analyser av finska klorfenolmedel, som även 

förekommit på den svenska marknaden, visat sig innehålla PCDD (polyklorerade 

dibenso-p-dioxiner), PCDF (polyklorerade dibensofuraner), PCPP (polyklorerade 

fenoxifenoler) samt PCDE (polyklorerade difenyletrar). PCDD/F och PCPP fastläggs till 

stor del i jordlagrens översta skikt men en viss partikelbunden transport med mark-

/grundvatten kan förekomma. De är mycket motståndskraftiga mot biologisk nedbrytning.  

Pentaklorfenol utgörs av fem kloratomer kopplade till en bensenring, se figur 6.4.  

                                                      
3
 ”Acute toxicity studies for Dioxin (2,2,7,8-TCDD)” http://www.pesticideinfo.org  

4
 Lethal Dose for 50 % of population 

http://www.pesticideinfo.org/
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Figur 6.4  Kemisk struktur hos a) pentaklorfenol och b) pentakloranisol (från IVL
5
) 

Pentaklorfenol (PCP) fastläggs också relativt starkt i jord även om fastläggningen inte är 

lika stark som för dioxiner och furaner. PCPs mobilitet är beroende av pH och halten 

organiskt material i jorden. PCP är betydlig lösligare vid neutralt och alkaliskt pH i jorden, 

jämfört med om jorden är sur. Ju högre halt organiskt material i jorden, ju starkare binds 

PCP. 

I Finland där klorfenoler utnyttjats i väsentligt större omfattning för träskyddsbehandling 

än i Sverige, visar utförda undersökningar att klorfenolhalten i jordlagren i anslutning till 

doppningskar kan uppgå till 10-10 000 mg/kg.  

Klorfenoler kan brytas ned av bakterier och svampar under såväl aeroba som anaeroba 

förhållanden. Även oxidation genom UV-ljus kan ske. Den naturliga nedbrytningen i jord 

och grundvatten har dock visat sig ske mycket långsamt och pågå i decennier.  

Klorfenoler och PCPP kan under vissa betingelser omvandlas på biologisk väg till mer 

toxiska och stabilare föreningar, såsom PCDD/F. 

Klorfenoler tas effektivt upp i mag-tarmkanalen, andningsvägarna och genom huden. 

Generellt sett ökar toxiciteten med antalet kloratomer i molekylen. Dödlig dos av penta-

klorfenol uppges vara ca 30 mg/kg kroppsvikt. Vid kronisk exponering har bl a irritation av 

hud och andningsvägar, huvudvärk samt effekter på lever och njurfunktion iakttagits. 

Pentaklorfenol är en misstänkt cancerogen. PCDD/Fs är cancerframkallande och ger 

försämrad reproduktionsförmåga. Även neurologiska och psykiska effekter har noterats 

hos människor som exponerats för dessa ämnen.  

Klorfenoler, särskilt pentaklorfenol, ackumuleras i hög grad i levande organismer och 

uppvisar hög toxicitet mot akvatiskt liv och varmblodiga djur.  

De specifika miljöeffekterna för PCDD/Fs är huvudsakligen kända genom studier av 

industriella avloppsvatten. På grund av den komplexa sammansättningen av dessa är det 

svårt att härleda effekter till enskilda ämnen, men det är troligt att PCDD/Fs ger liknande 

effekter i den yttre miljön som de som har observerats på människa.  

PCP totalförbjöds i Sverige 1978 p g a dess toxiska egenskaper. Ämnet är prioriterat 

inom flera länder och/eller är upptagna på listor som anger vilka kemikalier som ska 

förbjudas alternativt begränsas. 

                                                      
5
 ”Screening av pentaklorfenol (PCP) i miljön”, IVL Rapport B 1474 
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7 Fördjupad riskbedömning m a p Göta älv 

7.1 Allmänt 

Det aktuella området är beläget direkt i anslutning till Göta älv, med en strandlinje längs 

älven av drygt 900 m. Området med störst föroreningsbelastning har en sammanlagd 

strandlinje av preliminärt ca 700 m. Förorenade massor har även använts som utfyllnad 

direkt i älven.  

Risk för påverkan på älven finns av främst två olika orsaker: 

 Vid ett skred i de finkorniga massorna inom aktuellt område kan förorenade 

fyllnadsmassor komma i kontakt med Göta älv och transporteras nedströms, 

uppslammade eller lösta i vattenfasen.  

 Ständigt pågående diffust läckage av föroreningar till Göta älv, dels via erosion 

(partikelbunden), dels via grundvattentransport (löst i vattenfasen). 

Med tanke på ovanstående, men också med beaktande av förväntade konsekvenser av 

klimatförändringar och dessas möjliga påverkan på såväl diffus spridning som spridning 

via skred, samt känslighet och skyddsvärde hos befintliga skyddsobjekt (råvattentäkter) 

vid älven, redovisas en särskild riskbedömning m a p Göta älv.   

7.2 Skyddsobjekt vid Göta älv 

I det fall föroreningar sprids till Göta älv i större omfattning, t ex vid ett skred, kan konsek-

venserna bli mycket stora. Detta orsakas av att älven används som råvattentäkt vid 

dricksvattenförsörjningen för stora delar av Göteborgsområdet, men också av andra 

orsaker. 

I figur 7.1 redovisas en schematisk bild av lägena för Älvängens industriområde och 

råvattenintagen för Kungälvs och Göteborgs vattentäkter. 

Göteborgs råvattenintag vid Lärjeholm är beläget ca 20 km nedströms Älvängens indust-

riområde, medan Kungälvs råvattenintag vid Dösebacka är beläget endast ca 7 km ned-

ströms. 

Råvattenintag vid Lärjeolm, Göteborgs dricksvattenförsörjning 

Göteborgs dricksvattenproduktion, se figur 7.2, är baserad på ytvatten från Göta älv och 

försörjer ca 700 000 människor. Råvattenintaget är beläget vid Lärjeholm och i snitt tas 

ca 2 m
3
/s ut, vilket motsvara ca 1 % av det totala flödet i älven.  
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Figur 7.1 Schematisk bild redovisande Älvängens industriområde och råvattenintagen för 

Kungälv och Göteborg. 

 

Cirka hälften av vattnet leds till Alelyckans vattenverk för behandling, resten av vattnet 

leds till Delsjöarna, för vidare behandling vid Lackarebäcks vattenverk. Delsjöarna utgör 

ett magasin, som om det är helt fyllt, räcker för ca tre veckor. Därefter kan Rådasjön 

utnyttjas som råvattentäkt i viss omfattning. I nödfall kan Lärjeån (mynnar i Göta älv vid 

Lärjeholm) användas som ”nödvattentäkt”, men vattentillgången är begränsad.  Behand-

lingen vid vattenverken omfattar flockning, sedimentering, kolfilter och desinfektion. 

Ett varningssystem med kontrollstationer i Göta älv finns, omfattande bl a turbiditet och 

konduktivitet, och utifrån kontrollresultaten kan råvattenintaget stängas.   

 

Älvängens 

industriområde 

Råvattenintag, 
Kungälv 

Råvattenintag, 

Göteborg 
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Figur 7.2 Göteborgs dricksvattenproduktion med råvattenintag vid Lärjeholm i Göta älv. 

Råvattenintag vid Dösebacka, Kungälvs dricksvattenförsörjning 

I Kungälvs kommun finns två grundvattenverk och ett ytvattenverk som tillsammans för-

sörjer 25 000 brukare med dricksvatten. Den största delen av vattnet produceras i 

Dösebacka vattenverk, där konstgjord grundvattenbildning används för att förstärka den 

naturliga grundvattenbildningen. Råvattentäkt är Göta älv och totalt produceras ungefär 2 

200 000 m
3
/år i Dösebacka vattenverk.  

I Dösebacka vattenverk pumpas råvattnet från Göta älv till en sedimentationsbassäng 

varifrån vattnet med självfall leds till infiltrationsdammar. Uttaget sker via 15 brunnar och 

ungefär 30-40 % av vattnet från uttagsbrunnarna filtreras, efter tillsats av aluminiumsulfat, 

även genom snabbfilter med sand. Vattnet från uttagsbrunnarna och efter snabbfiltrena 

pumpas sedan ut på distributionsnätet. 

Två andra vattenverk, ett ytvattenverk och ett grundvattenverk, finns också i Kungälvs 

kommun. De olika vattenverken försörjer olika delar av kommunen och distributionssys-

temen är inte sammankopplade. Ca 70 % av allt dricksvatten produceras i Dösebacka. 

Skyddsvärda ekologiska system m m 

I älven finns idag ett stort antal fiskarter, enligt muntlig uppgift 47 stycken. Därutöver är 

älven en viktig vandringsled för havsöring och lax. Särskilt är vikar i älven m m viktiga ur 

reproduktionssynpunkt. Partikelbundna föroreningar m m som transporteras i älven 

medför risker för såväl fiskens vandring som det ekologiska systemet i reproduktions-

områdena. 

Partikelbundna föroreningar i älven bidrar även till mängden förorenade sediment som 

ackumuleras vid Göta älvs utlopp i Västerhavet, d v s till stor del inom Göteborgs hamn. 
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Idag måste återkommande muddring utföras inom hamnen, och muddermassorna från 

hamnområdet är vanligen så förorenade att muddermassorna ej kan deponeras vid den 

ordinära mudderdeponin vid Vinga. Istället kräver de förorenade sedimenten deponering 

på en särskild deponi. Den deponi som tidigare använts för förorenade muddermassor, 

Torsviken, är idag fullt utnyttjad och nya deponier måste tillkomma för framtida under-

hållsmuddring i hamnen. 

7.3 Påverkan på Göta älv via grundvattentransport och erosion 

Läckage från det förorenade området till Göta älv pågår ständigt, även om omfattningen 

kan variera, t ex beroende på vattenstånd och vattenflöde i älven, vilket kan påverka 

såväl erosion som grundvattenströmning i fyllnadsmassor. 

I tabell 7.1 redovisas en översiktlig uppskattning av mängden PAH-16 inom de delar av 

industriområdet där de högsta halterna återfinns, tillsammans med bedömningar/kom-

mentarer m a p diffust utläckage till Göta älv. Vid bedömningen av mängden PAH-16 

antas ca 40 000 m
3
 jordmassor med en genomsnittlig halt av 50 – 200 mg/kg TS.  

Tabell 7.1 Total mängd PAH-16 i fyllnadsmassor inom Älvängens industriområde, samt diffust 

läckage till Göta älv via grundvattentransport och erosion.  

Total mängd  Läckage via grundvatten Läckage via erosion 

Ca 3 500 – 14 000 

kg PAH-16 

< 1 kg/år 

(från grundvattenanalyser) 

Osäkert och i dag förmodligen ett 

relativt begränsat läckage, även 

om erosion förekommer lokalt 

 

Den totala mängden PAH-16 är avsevärd, medan utläckaget, t ex via grundvatten, 

bedöms vara begränsat. Detta indikerar dock att utläckaget kan pågå under mycket lång 

tid, utan att föroreningskällan nämnvärt påverkas.  

Den faktor som främst bedöms kunna påverka storleken av det diffusa utläckaget är en 

klimatförändring, med kraftigt ökad vattenföring i älven, tillsammans med höjda vatten-

nivåer. Detta skulle avsevärt kunna påverka erosionen (och därmed det diffusa läckaget).  

I tabellen redovisas inte mängder och läckage av dioxin från utfyllnadsområdet. Tre 

grundvattenprov och 3 jordprover har analyserats och samtliga innehåller dioxin. 

Underlaget bedöms dock vara för begränsat för utläckageberäkningar, däremot indikerar 

det att dioxin kan förekomma utbrett inom området, samt att dioxin därför också kan 

påverkas av diffust läckage till älven.  

7.4 Påverkan via skred   

Området ligger i Göta älvs dalgång, vilken generellt sett innehåller skredkänsliga fin-

sediment.  

De ytligaste jordlagren, mäktighet mellan ca 1-3 m, utgörs av fyllnadsmaterial som till stor 

del består av restprodukter och avfallsmassor från den tidigare verksamheten inom 
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industriområdet. Fyllnadsmaterialet har en bas av sand och grus, men innehåller också 

skrot, tegel, tjära- och oljerester, trärester etc. Fyllnadsmaterialet överlagrar lera med stor 

mäktighet, upp emot 100 m. Leran vilar på friktionsmaterial på berg, eller direkt på berg-

överytan.  

Följande text är hämtad från den stabilitetsutredning som utförts av WSP (2012): 

”Inom i stort sett hela Älvängens industriområde råder låg eller mycket låg 
stabilitet inom älvstrandnära område. För den större delen av området saknas en 
undervattenshylla utanför nuvarande strandkant. Detta innebär att ett skred 
(primärt och sekundärt) kommer att omfatta befintlig markyta ovan vatten. I den 
södra delen avområdet finns dock en mindre undervattenshylla som här gör att 
stabilitetsförhållandena är något bättre än för området i övrigt. Säkerhetsfaktorn 
mot stabilitetsbrott för området ligger mellan Fc= 0,9 och 1,2”  
 
”Ett primärt skred sträcker sig troligast ca 10 m in på land i den norra delen av 
industriområdet och 15-20 m i den södra delen. Ett sekundärt skredförlopp 
bedöms sträcka sig ca 20-25 m in på land. Tillfredsställande stabilitet för 
befintligbebyggelse råder först på ca 25-50 m avstånd från dagens strandlinje. 
Efter ett inträffat skred kommer det att krävas åtgärder för att säkerställa 
stabiliteten för bakomliggande mark, byggnader och anläggningar.  
.  
”Befintlig stabilitet för markområden intill Grönån är ej tillfredsställande med 
belastning av industrimarken med 20 kPa.” 
 

I det fall skred inträffar, redovisas hur långt in från stranden ovan angivna skredförlopp 

skulle kunna sträcka sig i figur 7.3. I figuren redovisas även fyllnadsmassors utbredning 

och mäktighet inom området.  Av figuren framgår att det framförallt är inom de delar där 

fyllnadsmassorna är som mäktigast, i allmänhet mellan 1,5 och 3 m, som kommer att 

påverkas i det fall ett skred sker.  

Med en antagen medelmäktighet av ca 1,7 m inom denna del av utfyllnadsområdet skulle 

det innebära att närmare 700 x 50 x 1,7 = 60 000 m
3
 av massorna skulle kunna beröras 

av ett skred.  Av denna volym bedöms preliminärt att uppemot 40 000 m
3
 kan komma att 

påverkas av efterbehandlingsåtgärder. 

I det fall ett skred sker, kommer det primära skredet sannolikt att utgöras av ett mindre 

lokalt skred, inom strandpartiet/undervattensslänten. Därefter sker bakåtgripande (sekun-

dära) skred mot öster, tills stabila förhållanden råder. 
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Figur 7.3 Figuren visar preliminärt bedömt område (innanför streckad linje) vid eventuellt 
skred, tillsammans med mäktigheter hos fyllnadsmassor. 

 

Förorenade fyllnadsmassor, och eventuell förorenad ytlig lera, som transporteras ut i 

älvfåran kommer att slammas upp och det suspenderade materialet kommer att följa 

älvens strömning. Processen medför en ”föroreningspuls”, med visst föroreningsinnehåll 

och med viss utsträckning i tid, vilken transporteras nedströms. Under denna transport 

kommer ”pulsens” form att förändras nedströms, genom dispersion kommer den bl a att 

sträckas ut ytterligare i tid.  

Inom området som utsätts för bakåtgripande skred kommer marknivån i allmänhet att 

sjunka. Eftersom markytan inom området idag ligger obetydligt (ca 0,5 - 1 m) över Göta 

älvs normala vattenstånd, innebär detta att marken till stor del sannolikt skulle hamna 

under älvens yta. 

Jordlagren inom skredområdet skulle ”röras om”, ”brottytor” skulle uppstå i skredmassor-

na och jord som tidigare varit täckt av överlagrande jordlager med lägre grad av förore-

ningar och/eller markvegetation, skulle exponeras direkt mot Göta älvs vattenflöde. 

Strandlinjen skulle med andra ord hamna längre österut. Inom detta område skulle de nya 

brottytorna och det överströmmande vattnet medföra att förorenad jord skulle slammas 
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upp och transporteras med älven nedströms. Detta skulle medföra ett bidrag till den ”puls” 

som redogörs för ovan. 

Ett skred kan därför medföra att stora mängder jordpartiklar frigörs till älven vid själva 

skredtillfället, men också att strömmande älvvatten skulle få direktkontakt med jord-

massor som tidigare inte varit exponerade, med risk för en fortgående erosion.  

Vattenflödet i älven och det suspenderade materialets kornstorleksfördelning, avgör var 

materialet kommer att sedimentera. Strömmar, erosion från passerande fartyg m m kan 

medföra att sedimenterade partiklar på nytt eroderas och därefter avsätts längre ned-

ströms. 

Efter det att ett skred skett, kommer åtgärder (muddring m m) att vidtas inom det område 

som berörs av skredmassorna, särskilt för de massor som tryckts ut i farleden. I samband 

med att åtgärder av olika slag utförs är risken mycket stor att ytterligare jordpartiklar fri-

görs till älven, med uppslamning som följd.  

Förutom åtgärder som skulle vara aktuella att vidta kort efter det att ett skred 

inträffat, t ex för att möjliggöra fartygstrafik i älven, skulle sannolikt återställnings- 

och förstärkningsarbeten komma att pågå under mycket lång tid. Alla typer av 

arbeten som medför masshantering i eller i omedelbar anslutning till älven 

riskerar därvid att frigöra jordpartiklar till denna. 

Beroende på typ av föroreningar, föroreningars halter och föroreningars fördelning till 

olika faser (fast fas/vätskefas/gasfas) skulle ett skred därför kunna medföra olika typer av 

föroreningsspridning.  

Om man antar att 40 000 m
3
 förorenade fyllnadsmassor inom detta område primärt skulle 

omfattas av skredet, innebär detta att ca 4 - 15 ton PAH-16 (antag 50 – 200 mg/kg TS, 

samt ca 1 – 8 ton oljerester (antag 10 – 100 mg/kg TS) kommer att finnas i skredmas-

sorna.  

Enligt ovan är PAH-innehållet i de förorenade massorna huvudsakligen bundna till jord-

partiklarna. Partikelbundna föroreningar riskerar att spridas vid själva skredtillfället, 

genom fortgående erosion (särskilt via färska brottytor), men också p g a i tiden mycket 

utdragna återställnings- och förstärkningsarbeten.   

De oljerester som återfinns i de förorenade fyllnadsmassorna utgörs enligt utförda ana-

lyser främst av alifatiska petroleumkolväten av fraktionen C16-C35. Dessa kännetecknas 

i allmänhet av låg flyktighet och låg vattenlöslighet, d v s även dessa är till stor del parti-

kelbundna. Följaktligen kommer spridningsmekanismerna för dessa att delvis likna de 

som gäller för PAH, se ovan.  

En ”störning” av de förorenade jordlagren kan också medföra att eventuella oljerester i fri 

fas kan komma i direkt kontakt med älvvattnet.  Utförda undersökningar inom området 

indikerar att fri fas (tjär)olja finns i fyllnadsmassorna, och möjligen även i ytlig, underlig-

gande lera. Om skredmassorna kommer i kontakt med älvvattnet, kan följaktligen tjär-

oljerester i fri fas spridas till älven.        



  

  

 
 
 

39 (66) 
 

RAPPORT  

2013-02-28  

 

ÄLVÄNGENS INDUSTRIOMRÅDE, HUVUDSTUDIE  

DEL 2, RISKBEDÖMNING OCH ÅTGÄRDSUTREDNING 

 

 

re
p
o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

FI p:\1314\1311714_älvängen, huvudstudie\800_dokument\19 original\riskbedömning och åtgärdsutredning\ra_åtgärdsutredning_130228.docx 

 

Flera faktorer kommer att påverka spridningsförutsättningarna vid ett skred; vattenflöde, 

vattennivåer, väderlek (isbildning på älven eller längs stränder, tjäle i mark) o dyl. 

En påverkan från ett skred skulle ske, dels på det ekologiska systemet i och invid älven 

och dels på ackumulationsbottnar i älvens utlopp vid Västerhavet (Göteborgs hamn).  

Framförallt riskerar dock Kungälvs råvattenintag, ca 7 km nedström Älvängens 

industriområde, och Göteborgs råvattenintag vid Lärjeholm/Alelyckan, ca 20 km 

nedströms, att påverkas.  

Vilka konsekvenser som det sistnämnda skulle kunna medföra har sammanställts av 

Göteborgs Vatten- och Avloppsverk och redovisas i bilaga 3.  

En punktvis sammanfattning av nämnda bilaga redovisas nedan: 

 Råvattenintaget kan stängas några få minuter från det att VA-verket får 

kännedom om en kvalitetsstörning. Det sistnämnda kan antingen ske via 

rapporter från t ex räddningstjänsten och kommuner längs älven, eller via 

signaler från de kontinuerliga kontrollstationer som VA-verket har i älven. 

Rinntiden från Älvängen till Lärjeholm är normalt ca 12 timmar, vid större 

vattenföring ca 9 timmar. 

 Om råvattenintaget vid Lärjeholm faller bort finns reservkapacitet för vatten-

försörjningen av Göteborg, dels via Delsjöarna, dels via Rådasjön. Vanligen 

sker dock relativt frekvent stängningar av intaget vid Lärjeholm, vilket medför 

att vattenreserverna reduceras. 

 Tidigare utförda riskanalyser visar på allvarliga konsekvenser för råvattenför-

sörjningen vid skred av förorenade massor i Göta älv. Förutom en första sedi-

mentpuls, som kommer att fortgå under en viss tidsperiod, finns även risk för 

långvarig påverkan på vattenkvaliteten. Erfarenheter från tidigare skred 

(1993), när intaget fick hållas stängt både under och efter förstärkningsarbe-

ten, vilka pågick under flera månader, indikerar att stängningstiden efter skred 

i områden med förorenad mark skulle kunna bli mycket långdragna.   

 Att fortsatt använda Göta älv som råvattentäkt i händelse av ett skred upp-

ströms intaget bedöms av VA-verket (Göteborgs Vatten) som uteslutet, och 

skulle allvarligt påverka brukarnas förtroende för dricksvattenförsörjningen. 

Eftersom volymerna i reservråvattentäkterna är begränsade, skulle ett skred i 

förorenad mark även kunna leda till råvattenbrist. 
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8 Sammanfattande riskbedömning och bedömning av åtgärdsbehov 

Föroreningssituation 

 Höga halter av främst PAH förekommer i fyllnadsmassorna, inom ett område som 

preliminärt omfattar en längd längs Göta älv av ca 700 m och ett avstånd från 

strandlinjen som varierar mellan 20 och 50 m. Inom detta område finns delom-

råden med mycket kraftigt förhöjda halter (över FA), men också områden med 

mer diffus påverkan. Fyllnadsmassorna innehåller ställvis även (tjär-)oljerester. 

Fyllnadsmassornas totala volym och föroreningshalter medför att förorenings-

potentialen hos området bedöms vara mycket stor.  

 Spridning av föroreningar till älven sker kontinuerligt genom olika processer, via 

erosion och urlakning/grundvattentransport. Den totala uttransporten är till sin 

storlek dock i allmänhet begränsad. Området är dock sannolikt ett av flera föro-

renade områden som bidrar till denna transport. Med hänsyn till områdets mycket 

stora föroreningspotential, kommer läckaget av föroreningar att kunna fortgå 

under mycket lång tid.  

Påverkan på människor och markmiljön 

 De människor som i dagsläget vistas inom området exponeras framförallt för de 

föroreningar som återfinns ytligt. Förorenade massor belägna på ett större djup 

kan under vissa förutsättningar påverka inomhusmiljön.  

 Ställvis återfinns höga föroreningshalter i ytlig jord, vilket kan medföra risk för 

påverkan på människor (arbetsmiljön vid markarbeten på större djup bör därför 

särskilt beaktas, detta ligger dock utanför ramen för denna huvudstudie). 

 På grund av de höga föroreningsnivåer som återfinns i fyllnadsmassorna bedöms 

markfunktionen idag vara allvarligt påverkad. Växtlighet och annan biologisk 

aktivitet samt artrikedom är sannolikt kraftigt nedsatt. 

Övriga skyddsobjekt (främst Göta älv) 

 Inom Göta älvs dalgång finns en generell risk för skred. Inom stora delar av aktuellt 

område är stabiliteten otillfredställande, vilket även gäller delområden där förore-

ningsbelastningen är som störst. Klimatförändring och landhöjning kommer på 

sikt att förmodligen försämra stabiliteten. Om ett större skred går, innebär detta 

en risk för Göta älv, såväl avseende Göteborgs huvudvattentäkt (råvattenintaget 

vid Lärjeholm), som Kungälvs huvudvattentäkt (råvattenintag vid Dösebacka), 

som för ekosystemen i och invid älven. Totalt berörs dricksvattenförsörjningen för 

ca 700 000 personer. En utredning m a p vattenskyddsområdet för råvatteninta-
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get vid Lärjeholm pågår och sannolikt kommer Älvängens industriområde att 

hamna innanför framtida primär skyddszon.  

 Ett skred inom området medför högst sannolikt en mycket utdragen stängning av 

råvattenintaget vid Lärjeholm, utifrån tidigare erfarenheter. Reservråvattentäk-

ternas volymer är begränsade, varför detta skulle kunna leda till råvattenbrist för 

Göteborg. 

 Enligt särskild skrivelse från VA-verket (Göteborgs Vatten) är det uteslutet att 

fortsätta använda råvattenintaget vid ett skred i förorenade massor uppströms, 

även om utspädning i älven och behandlingsmöjligheterna beaktas, eftersom 

detta allvarligt skulle påverka brukarnas förtroende för dricksvattenförsörjningen. 

Förekomsten av dioxin i jord och grundvatten ökar denna risk. 

 Någon särskild utredning avseende påverkan på det akvatiska livet, eller hur det 

ekologiska systemet invid Göta älv skulle påverkas av ett skred i förorenade 

massor har omfattas ej av denna huvudstudie. I älven finns idag bl a ett stort 

antal fiskarter, enligt muntlig uppgift 47 stycken och älven utgör såväl en viktig 

vandringsled (lax och havsöring), som reproduktionsområde. Dessa funktioner 

riskerar att påverkas vid ett skred i förorenade massor.  

 En ytterligare konsekvens av ett skred skulle högst sannolikt vara att mängden 

förorenade sediment som ackumuleras vid Göta älvs utlopp i Västerhavet, d v s 

till stor del inom Göteborgs hamn, skulle öka. Idag måste regelbunden muddring 

utföras inom hamnen, varvid förorenade sediment kräver deponering på en 

särskild deponi.  

 En diffus uttransport av föroreningar från området till Göta älv pågår ständigt, av 

såväl partikulärt bundna föroreningar som vattenlösliga. Den totala uttransporten 

av föroreningar har begränsad påverkan på älven, men på grund av den stora 

föroreningspotentialen har den mycket stor varaktighet och kan därmed lång-

siktigt bidra till belastningen på Göta älv, som en av flera föroreningskällor. 

Framtida klimatförändringar kommer högst sannolikt att medföra ett ökat diffust 

läckage till Göta älv. 

Dimensionerande risker 

 Den risk som bedöms vara absolut störst är risken för en påverkan på Göta 

älv genom ett skred inom det PAH/tjär-förorenade området, en påverkan 

som skulle kunna få betydande konsekvenser för dricksvattenförsörjningen 

för hela Göteborgsområdet (totalt ca 700 000 personer). Risken för skred 

inom aktuellt område är stor till mycket stor. Inom den utredning av fram-
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tida skyddsområde för Göteborgs råvattenintag som f n pågår, kommer Älv-

ängens industriområde sannolikt att hamna inom det primära skyddsom-

rådet. 

 Det diffusa utläckaget via erosion och grundvattentransport bedöms vara 

relativt begränsat, men kommer att pågå under mycket lång tid. Det bör 

noteras att källtermen även innehåller dioxin, ett ämne som enligt miljö-

målen ska fasas ut. Klimatförändringen kommer att medföra att såväl risken 

för erosion, som för skred, kommer att öka. 

 

9 Åtgärdsutredning 

9.1 Allmänt 

9.1.1 Genomförande  

Syftet med åtgärdsutredningen är att ta fram åtgärdsalternativ som på ett tekniskt genom-

förbart och ekonomiskt rimligt sätt resulterar i att området efter genomförd efterbehand-

ling uppfyller åtgärdsmålen. Denna process sker genom att olika möjliga efterbehand-

lingsmetoder inledningsvis diskuteras, varefter de metoder som bedöms vara lämpliga för 

Älvängens industriområde mer ingående studeras. Förutsättningar för genomförande, 

riskreduktion, kostnader med mera redovisas för de alternativ som bedöms vara mest 

relevanta. 

Därefter tas ett förslag fram till en ”summarisk” riskvärdering, där måluppfyllelse och 

kostnadsuppskattning för de olika åtgärdsalternativen sammanställs. Riskvärderingen 

diskuteras med bidragsgivaren, länsstyrelsen/Naturvårdsverket, för att slutligen resultera i 

en överenskommelse om mätbara åtgärdsmål och val av åtgärd. Processen dokumente-

ras noggrant så att det tydligt framgår vilka åtgärdsalternativ som utretts, vilket underlag 

som fanns för beslut och vilka överväganden och bedömningar som gjorts för åtgärdsal-

ternativen. 

Åtgärdsalternativen kommer att fokusera på att slutligt åtgärda föroreningar inom områ-

det. Utgångspunkten är att välja saneringsmetoder som anses realistiska att genomföra, 

ger tillförlitliga resultat och som bedöms uppfylla de övergripande åtgärdsmålen för områ-

det. 

En kortfattad teknisk beskrivning av åtgärdsalternativen redovisas och för respektive 

åtgärdsalternativ görs en översiktlig kostnadsbedömning. Vidare bedöms osäkerhet och 

tillförlitlighet i genomförandet av alternativen, samt möjligheten att uppnå önskat sane-

ringsresultat på såväl kort som lång sikt. 
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9.1.2 Särskilda förutsättningar vid Älvängens industriområde 

Genom att det förorenade området inte kunnat avgränsas i sin helhet under huvudstu-

dien, innebär detta osäkerheter i områden som berörs, volymer, mängder m m. Detta 

betyder i sin tur osäkerheter, i viss mån vad gäller val av åtgärdsalternativ, men fram-

förallt konsekvenser m a p åtgärdsalternativ, t ex vid kostnadsbedömningar.  

Vidare ingår det inte i huvudstudien att bedöma kostnader o dyl (rivning, återuppbyggnad 

o dyl) i de fall som byggnader berörs av åtgärdsförslag. Detta bör beaktas när en fullstän-

dig bedömning utförs av förslagen. Däremot redovisas vilka byggnader som kan komma 

att beröras. 

Delar av jordmassorna har så höga halter av PAH att de är att betrakta som farligt avfall, 

FA. FA-klassning finns endast för en äldre indelning av PAH, nämligen PAH-canceroge-

na. Denna grupp överensstämmer ungefärligen med de PAH-föreningar som ingår i PAH 

L, en beteckning som funnits sedan 2008. Gränsen för FA m a p PAH-cancerogena går 

vid 100 mg/kg TS.  

9.2 Översikt av tänkbara efterbehandlingsmetoder 

De åtgärder som diskuteras nedan baseras på den utförda riskbedömningen och de över-

gripande åtgärdsmålen. I riskbedömningen konstaterades att PAH dominerar riskbilden, 

men de övergripande åtgärdsmålen omfattar även reduktion av dioxin. Fokus kommer 

därför att ligga på metoder som åtgärdar båda dessa ämnesgrupper.  

Vad gäller PAH har en fullständig avgränsning av föroreningars utbredning ej kunnat 

utföras, se ovan. Av samma anledning har någon detaljerad undersökning av utbredning 

och haltnivåer m a p dioxin ej kunnat genomföras, men dioxin påträffas i samtliga prover 

som analyserats (jord och grundvatten) inom de norra och mellersta delområdena. 

Dessa osäkerheter medför att eventuellt inriktningen, men framförallt omfattningen av 

olika redovisade åtgärdsalternativ, sannolikt kommer att justeras/revideras när förhål-

landena inom industriområdet blir bättre kända.  

9.2.1 Administrativa åtgärder 

Som administrativ åtgärd kan exempelvis stängsel sättas upp för att förhindra människors 

tillträde, särskilt till delområden som inte är bebyggda eller hårdgjorda. Denna typ av 

åtgärder innebär restriktioner i markanvändningen för de verksamhetsutövare som finns 

på platsen. Föroreningarna åtgärdas inte, men risken för att människor skall exponeras 

för föroreningarna minskar kraftigt. Risker förknippade med påverkan på Göta älv kvar-

står dock. 

9.2.2 Behandling in situ 

Med ”in situ” menas behandling på plats, utan att massorna grävs upp. Flera olika meto-

der finns att tillgå, vilka vanligen bygger på tillförsel av näringsämnen, t ex via injektions-

brunnar o dyl. Gemensam nämnare för dessa är att de vanligen syftar till stimulering av 

den mikrobiologiska nedbrytningen av de organiska föroreningana. Metoden används 
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framförallt för petroleumkolväten, erfarenhetsmässigt är möjligheterna att behandla PAH 

begränsade, varför metoden är mycket tveksam för att minska källtermen vid Älvängens 

industriområde. 

9.2.3 Övertäckning, inkapsling 

Den förorenade jorden täcks över, främst för att minska exponeringsrisken för människor. 

Om inkapsling sker med tätande massor, kan även risken för spridning minskas.  

Inkapsling medför ingen åtgärd av själva källtermen, utan minskar enbart exponerings- 

och spridningsriskerna. Täckning utan någon föregående grävsanering innebär även att 

markytan höjs, vilket på den aktuella platsen högst sannolikt inte är genomförbart av 

geotekniska skäl. En höjning av markytan skulle också kraftigt påverka förutsättningarna 

för de verksamheter som bedrivs på platsen.  

9.2.4 Uppgrävning med behandling on site 

Med ”on site” avses behandling på plats, efter det att jorden grävts upp. Syftet är att mins-

ka källtermen och därmed risken för exponering och spridning.  Metoderna kräver att rela-

ivt stora ytor finns tillgängliga för masshantering, mellanlagring, utrustning etc. Möjliga 

behandlingsmetoder kan omfatta jordtvätt (främst metaller) och termisk/ biologisk 

behandling (oljerester och PAH).  

Områdets läge och storlek lämpar sig för denna typ av efterbehandling. Maximalt djup till 

förorenade massor, drygt 3 m, medger i allmänhet uppgrävning. Hantering av större jord-

volymer inom området, i form av urschaktning och uppläggning m m, kan dock innebära 

att stabilitetsförhållandena försämras, d v s ökade risker för skred.  

Vid uppgrävning kommer merparten av de förorenade massorna att vara belägna under 

grundvattenytan, vilket bl a innebär att länshållnings-/dränvatten måste hanteras. Detta 

ställer bl a krav på behandling före eventuellt utsläpp till Göta älv. Behandlingen skulle ta 

avsevärd tid, med tanke på den omfattande volym massor som måste hanteras. Denna 

typ av behandlingsmetod är tillståndspliktig och kan medföra en lång handläggningstid. 

Dock, av samma skäl som redovisades för ”behandling In-situ” ovan, d v s svårighet att 

behandla PAH-förorenad jord, är metodiken inte lämplig. 

9.2.5 Uppgrävning med behandling off site/deponering 

Metoden innebär i stort sett samma hantering och har samma syfte som för den närmast 

föregående metoden, förutom att massorna fraktas till annan plats för efterbehandling.  

Vid uppgrävning kommer merparten av de förorenade massorna att vara belägna under 

grundvattenytan, vilket bl a innebär att länshållningsvatten/dränvatten måste hanteras. 

Detta ställer bl a sannolikt stora krav på behandling av vatten före eventuellt utsläpp, och 

kan också medföra krav på ”täta” transporter från området av massor. Uttransport av 

massor innebär mycket omfattande transportarbete inom området och på närliggande 

vägar och trafikleder. Samtidigt tillkommer ett stort transportarbete, genom att massor 

utifrån skall användas för återfyllnad. 
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Föreslagna åtgärdsalternativ – Älvängens industriområde 

 A – Nollalternativ, ingen åtgärd 

 B – Administrativa åtgärder 

 C – Stabiliseringsåtgärder inkl omhändertagande av förorenade massor 

 D – Stabiliseringsåtgärder med grävsanering 

  

Metoden är lämplig som alternativ, dock måste den i praktiken kompletteras med 

geoteknisk stabilisering, grundvattensänkning via hydrauliska barriärer, brunnar och 

vattenbehandling m m. 

9.3 Föreslagna åtgärdsalternativ 

Flera av de möjliga åtgärdsmetoder som redovisades under kapitel 9.2 har bedömts vara 

inaktuella och diskuteras därför ej vidare. De alternativ som utretts närmare har under 

projektets gång stämts av med huvudman och miljömyndighet/bidragsgivaren 

länsstyrelsen. Följande åtgärdsalternativ har bedömts vara lämpliga att vidare utveckla 

för Älvängens industriområde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1 Alternativ A – Nollalternativ, ingen åtgärd  

Föreslagna åtgärder 

Inga åtgärder vidtas inom Älvängens industriområde, markanvändning samt områdets 

utformning i övrigt fortsätter att vara precis som det är idag. 

 

 

 

 

Positiva konsekvenser 

  Alternativet innebär inga omedelbara kostnader. 
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Negativa konsekvenser 

 

 Inom området kommer stora volymer förorenade massor att finnas kvar, ställvis 

med mycket stor föroreningspotential. Höga föroreningshalter (främst PAH) före-

kommer framförallt i delområden nära älven, huvudsakligen på visst djup (1-3 m), 

men i enstaka punkter även ytligt. I sistnämnda fall föreligger risk för människor 

genom inandning av damm, intag av jord och hudkontakt vid långtidsexponering.  

 Viss uttransport av PAH och dioxin till Göta älv sker idag och kommer att fortsätta 

under mycket lång tid. Undersökningsresultat och bedömningar tyder på att 

relativt små mängder sprids, dioxin har dock påträffats i betydande halter i 

grundvattnet. Utspädningen i recipienten är mycket stor, och påverkan bedöms 

därmed på kort sikt vara liten, men den kommer att fortgå under mycket lång tid. 

Området kommer fortsatt att bidra till belastningen på Göta älv och även till sedi-

mentproblematiken i Göteborgs hamn. 

 Stora delar av Älvängens industriområde riskerar i dagsläget att omfattas av skred. 

Om ett skred inträffar kommer förorenade massor att komma i kontakt med i Göta 

älv, med följd att såväl partikelbundna som lösta föroreningar följer älvens flöde 

nedströms. Området ligger uppströms såväl Kungälvs som Göteborgs stads 

råvattenintag, varför ett skred kan, beroende på dess omfattning, innebära 

mycket allvarliga konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i dessa kommuner.  

 Med tanke på förväntade klimatförändringar kommer på lång sikt nederbördsmäng-

derna sannolikt att öka, liksom flödet i Göta älv, vilket för med sig ökade vatten-

nivåer. Klimatförändringarna för dock också med sig extrema lågvattennivåer och 

snabba svängningar mellan låga och höga vattennivåer. Detta bedöms få till följd 

att erosionen inom området kan accelerera och att urlakningen, sett till mängd 

förorening, kan öka. Andra förändringar med långa tidsförlopp, t ex landhöjnin-

gen, kan komma att negativt påverka stabilitetsförhållandena inom skredkänsliga 

områden. 

 Människor kan känna oro vid vetskap om att kraftigt förorenade massor lämnas 

kvar inom området utan att några åtgärder vidtas. Frågor som kan komma att 

ställas kan vara; 

- Kan jag vistas inom området utan att påverkas på ett negativt sätt? 

- Kan jag äta fisk som fångas nedströms?  

- Vad händer om mitt barn kommer i kontakt med marken inom området? 

- Kan jag dricka vatten som har sitt ursprung i Göta älv? 
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Övrigt 

 

 Området är detaljplanelagt som industriområde, några restriktioner eller andra bes-

tämmelser kring markanvändningen p g a föroreningssituationen redovisas inte i 

planbestämmelserna. Om åtgärder inte vidtas uppfyller marken i sin helhet inte 

de krav som ställ ställs på verksamheter (bl a industriområden) enligt Naturvårds-

verkets mindre känslig markanvändning. 

 Förorenade massor finns inom området och därmed ska alla markarbeten föregås 

av en kontakt med tillsynsmyndigheten, Miljöenheten vid sektor Samhällsbygg-

nad i Ale kommun, för att avgöra om en anmälan om efterbehandling enligt miljö-

balken skall lämnas in eller ej. 

 Vid alla markarbeten, såsom schaktning, måste föroreningsinnehållet beaktas och 

risken för spridning av föroreningar utredas. 

 Markekosystemet inom området är sannolikt redan idag kraftigt påverkat av förore-

ningssituationen. Ett nollalternativ innebär inga förändringar. 

 

9.3.2 Alternativ B – Administrativa åtgärder 

Föreslagna åtgärder 

Inga massor grävs upp eller efterbehandlas, inga stabilitetshöjande åtgärder vidtas. Inom 

vissa delområden införs belastningsrestriktioner för att minska risken för att ett skred skall 

inträffa. Restriktioner införs avseende utformning av bebyggelse etc. Särskilt skredkäns-

liga delar av området spärras av med stängsel för att exempelvis undvika att massor 

läggs upp på ett riskabelt sätt. 

Särskilda krav kan även ställas på markarbeten. 
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Positiva konsekvenser 

 Riskerna för skred minskar något 

 Åtgärder av denna typ medför lägre kostnader, jämfört med alternativ där 

föroreningskällan avlägsnas och stabilitetsåtgärder vidtas. 

Negativa konsekvenser: 

 Föroreningskällan åtgärdas inte.  

 Risken (sannolikheten) för skred minskar sannolikt något, men kommer fortfarande 

att vara påtaglig inom vissa delområden. Eftersom inga föroreningar avlägsnas 

kvarstår därför också risken för spridning till Göta älv via skred.  

 Risk för spridning via utläckage av PAH och dioxin till Göta älv påverkas inte av 

åtgärderna. 

 Vetskapen om att kraftigt förorenade massor ligger kvar inom området kan kännas 

störande, särskilt när inhägnader, varningsskyltar och restriktioner i markanvänd-

ningen blir aktuella. 

  Eventuella framtida markarbeten, t ex vid nybyggnation eller underhåll av befintliga 

ledningar, innebär arbeten i förorenade massor, med de risker för arbetsmiljö m 

m som detta medför.  

 Människor kan känna oro vid vetskap om att kraftigt förorenade massor lämnas 

kvar inom området utan att några åtgärder vidtas. Frågor som kan komma att 

ställas kan vara; 

o Kan jag vistas inom området utan att påverkas på ett negativt sätt? 

o Kan jag äta fisk som fångas nedströms?  

o Vad händer om mitt barn kommer i kontakt med marken inom området? 

o Kan jag dricka vatten som har sitt ursprung i Göta älv? 

Övrigt 

 Administrativa åtgärder förutsätts i detta alternativ. Dessa går ej att genomföra utan 

en ändring i gällande detaljplan. Ale kommun har f n inte för avsikt att genomföra 

någon planändring.  

 Inskränkningar av markanvändningen kan innebära att fastighetsägare kan komma 

att kräva skadestånd eftersom området är detaljplanelagt som industriområde 

utan restriktioner. 
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 Samråd med SGI, som har ett övergripande ansvar för geotekniska frågor i Göta 

älvs dalgång, krävs för alla åtgärder som på något sätt kan påverka stabiliteten 

nära älven.  

 Förorenade massor finns inom området och därmed ska alla markarbeten föregås 

av en kontakt med tillsynsmyndigheten, Miljö- och byggförvaltningen i Ale 

kommun, för att avgöra om en anmälan om efterbehandling enligt miljöbalken 

skall lämnas in eller ej. 

 Vid alla markarbeten, t ex schaktning, måste föroreningsinnehållet beaktas och 

risken för spridning av föroreningar utredas. 

9.3.3 Alternativ C – Stabiliseringsåtgärder inklusive omhändertagande av urschaktade 

massor 

Föreslagna åtgärder 

Stabilitetshöjande åtgärder utförs i form av en tryckbank i Göta älv samt avlastnings-

schakter och kalkpelare innanför nuvarande strandlinje. Erosionsskydd utförs inom det 

nya strandområdet, se figur 9.1 och 9.2. 

Den avlastingsschakt som är aktuell omfattar till största delen förorenade massor, fram-

förallt påverkade av PAH, där halterna ställvis är mycket höga, över FA. Avlastnings-

schakten omfattar även arbeten under vattenytan, d v s muddring. För att kunna hantera 

förorenade massor antas att spont och andra hydrauliska barriärer krävs, samt att läns-

hållning och vattenrening sker, så att schakt kan utföras i torrhet och att renat länshåll-

ningsvatten kan släppas till Göta älv. Antaganden om spont m m har gjorts utifrån erfa-

renheterna från genomförda saneringar vid Bohus varv och Surte 2:38. Även kostnads-

bedömningar har genomförts utifrån dessa antaganden.  Avlastningsschakten antas 

omfatta totalt ca 16 000 m
3
 jordmassor, varav ca 10 000 m

3
 är förorenade. 

Man kan dock inte helt utesluta att, efter det att detaljerade geotekniska utredningar och 

kompletterande miljötekniska markundersökningar genomförts, behovet av spont kan 

begränsas, eller att annan, kompletterande metodik kan nyttjas.   

Något behov av återfyllnadsmassor finns inte vid detta efterbehandlingsalternativ, vilket 

innebär att massorna som schaktas upp utgör ett överskott och kommer att behöva 

avlägsnas från platsen. Beroende på de krav som mottagaren ställer kan utsortering av 

trä och skrot m m bli nödvändigt innan behandling eller deponering av de förorenade 

massorna kan genomföras. Sortering kan antingen ske på plats, vilket kan vara till-

ståndspliktig verksamhet, alternativt hos mottagaren av massorna.  

För att minska risken för att människor exponeras för de kvarlämnade föroreningarna 

beläggs markanvändningen inom området med restriktioner.  

Det bör noteras att några älvnära byggnader inom norra delen av området sannolikt 

kommer att behöva rivas i samband med att stabiliseringsarbeten genomförs.  
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Figur 9.1 Tryckbank (orange) och avlastningsschakt (gult). Erosionsskydd tillförs den 

nya strandlinjen. Efter WSP (2009, reviderad 2012).  

 

 

Figur 9.2 Sektion (skiss) genom tryckbank (motfyllning), avlastningsschakt, 

erosionsskydd och kalkpelare. Efter WSP (2009, reviderad 2012). 

Positiva konsekvenser 

 Eftersom stabiliseringsåtgärderna i vissa delområden omfattar urschaktning av 

förorenade fyllnadsmassor intill älven så minskas områdets föroreningspotential. 

 Riskerna för spridning, särskilt via skred till Göta älv men även för exponering av 

människor minskar.  

 Risken för skred minskar väsentligt  

 Spridning av föroreningar till Göta älv genom erosion minskar. Underhåll och 

kontroll av erosionsskydd kommer att krävas för att säkerställa funktionen. 
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 Åtgärder av denna typ medför lägre kostnader, jämfört med alternativ där hela eller 

större del av föroreningskällan avlägsnas. 

Negativa konsekvenser: 

 Föroreningskällan åtgärdas inte helt.  

 Även om risken för skred minskar väsentligt, kan den aldrig helt elimineras. 

Eftersom föroreningarna lämnas kvar, kan därför inte heller sägas att risk för 

framtida spridning via skred helt elimineras. Klimatförändringar och därpå 

följande flödes- och nivåförändringar i Göta älv kan även påverka den långsiktiga 

risken för utläckage. 

 Risk för spridning via utläckage av dioxin i grundvattnet minskar endast något, 

eftersom de dioxinpåverkade massorna delvis ligger inom delområden som inte 

omfattas av avlastningsschakter. Det bör noteras att dioxinpåverkat område inte 

är avgränsat. 

 Vetskapen om att kraftigt förorenade massor ligger kvar inom delar av området 

efter genomfördåtgärd kan kännas störande, särskilt om restriktioner i mark-

användningen blir aktuella. Kvarliggande förorenade massor påverkar även 

trovärdigheten för Göta älv som råvattentäkt för Göteborgsområdet.  

 Eventuella framtida markarbeten, t ex schakt för byggnation eller ledningar innebär 

arbeten i förorenade massor, med de risker för arbetsmiljö m m som detta 

medför.  

 Människor kan känna oro vid vetskap om att kraftigt förorenade massor lämnas 

kvar inom området utan att några åtgärder vidtas. Frågor som kan komma att 

ställas kan vara; 

o Kan jag vistas och arbeta inom området utan att påverkas negativt? 

o Kan jag äta fisk som fångas nedströms?  

o Vad händer om mitt barn kommer i kontakt med marken inom området? 

o Kan jag dricka vatten som har sitt ursprung i Göta älv? 

Övrigt 

 Administrativa åtgärder (restriktioner) förutsätts i detta alternativ. Dessa går ej att 

genomföra utan en ändring i gällande detaljplan. Ale kommun har f n inte för 

avsikt att genomföra någon planändring.  

 Samråd med SGI, som har ett övergripande ansvar för geotekniska frågor i Göta 

älvs dalgång, krävs för alla åtgärder som på något sätt kan påverka stabiliteten.  
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 Förorenade massor finns inom området och därmed ska alla markarbeten föregås 

av en kontakt med tillsynsmyndigheten, Miljöenheten vid sektor Samhällsbygg-

nad i Ale kommun, för att avgöra om en anmälan om efterbehandling enligt 

miljöbalken skall lämnas in eller ej. 

 Vid alla markarbeten, t ex schaktning, måste föroreningsinnehållet beaktas och 

risken för spridning av föroreningar utredas.  

9.3.4 Alternativ D – Stabiliseringsåtgärder i kombination med grävsanering 

Föreslagna åtgärder: 

Stabilitetshöjande åtgärder i form av tryckbank (hela området förutom sydligaste delen), 

avlastningsschakt och kalkpelare utförs enligt figur 9.1 och figur 9.2. Erosionsskydd 

utförs längs hela områdets strandlinje.  

Därutöver avlägsnas de förorenade massor som inte omfattas av själva stabiliserings-

åtgärderna, varefter återfyllning med ersättningsmassor sker upp till nuvarande marknivå.  

Omfattningen av de massor som ska saneras är idag inte klarlagt, detta kräver komplette-

rande miljötekniska markundersökningar.  Utöver de 10 000 m
3
 förorenade massor som 

antas uppkomma vid avlastningsschakt bedöms preliminärt att ytterligare ca 20 – 40 000 

m
3
 förorenade massor kan komma att omfattas av efterbehandlingsåtgärder. Ungefärligt 

område aktuellt för efterbehandling indikeras i figur 9.3. 

Särskilt inom det mellersta delområdet, ”gamla Korken”, råder stora osäkerheter 

om de förorenade massornas utbredning. Detta beror på att möjligheter till under-

sökningar är begränsade p g a befintliga byggnader och verksamheter. Här finns 

således osäkerheter som påverkar både bedömning av föroreningssituationen 

och möjligt saneringsarbete.  

Schakt (såväl avlastningsschakt som ”miljöschakt”) kommer till stor del att ske under 

grundvattenytan och även under vattenytan i älven (muddring). Detta innebär att hydrau-

liska barriärer krävs, inklusive spont mot Göta älv, länshållning för att kunna schakta i 

torrhet, samt behandling/rening av länshållningsvatten innan detta släpps till Göta älv. 

Denna hantering är jämförbar med metodik antagen för alternativ C. 

Det bör noteras att flera byggnader inom norra och mellersta delen av området sannolikt 

kommer att behöva rivas i samband med att stabiliserings- och saneringsarbeten genom-

förs, se figur 9.3.  

Positiva konsekvenser: 

 Stabiliseringsåtgärderna minskar risken för skred väsentligt, även om den aldrig 

helt kan elimineras.   

 Mängden PAH i jordlagren kommer att reduceras mycket kraftigt och mängden 

dioxin i det närmaste helt. 
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Figur 9.3 Älvängens industriområde och områden som vid val av alternativ D kan komma att 

omfattas av grävsanering (gul streckad linje).OBS – frågetecken där det råder stor osäkerhet om 

hur stora saneringsinsatser som  krävs. 

 

 Spridning av föroreningar till Göta älv genom erosion minskar.  

 Åtgärderna medför att förutsättningarna för en markmiljöfunktion förbättras inom de 

områden som berörs av urgrävningen. Dessutom erhålls bättre förutsättningar för 

de ekologiska systemen i strandzonen intill Göta älv, eftersom avlastningsschak-

terna till stor del sker i förorenade massor. 

 Möjligheterna för den markanvändning som medges enligt rådande planbestäm-

melser förbättras väsentligt eftersom källtermen reduceras kraftigt.  

 Resultatet av saneringen är relativt enkelt att säkerställa och verifiera. 

? 
? 

? 

? 
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Negativa konsekvenser: 

 Själva saneringsarbetet medför i sig själv risk för spridning av föroreningar till Göta 

älv, t ex genom hantering av förorenade massor och genom ökad risk för skred 

(tunga arbetsmaskiner, massupplag m m). Detta måste beaktas vid planering och 

projektering och skyddsåtgärder vidtas.  

 Begränsning av mängd inträngande vatten (hydrauliska barriärer), dräneringsåtgär-

der, hantering av ”blöta” massor, liksom hantering av länshållningsvatten måste 

utredas närmare och är tillståndspliktigt. Pilotprojekt/förprojektering krävs 

sannolikt för att undersöka lämplig metodik.  

 Detta åtgärdsalternativ innebär mycket omfattande transporter. Massorna ska 

transporteras från området till en behandlingsanläggning eller deponi. Dessutom 

kommer återfyllnad att ske med andra massor. Transporterna innebär förbrukning 

av drivmedel och därmed emissioner till luft. 

 Omfattande schaktarbeten medför att försiktighetsåtgärder måste vidtas för att 

minimera buller, damning etc. Transporterna kan skapa tillfälliga olägenheter för 

verksamheterna i närområdet. 

Övrigt 

 Samråd med SGI, som har ett övergripande ansvar för geotekniska frågor i Göta 

älvs dalgång, krävs för alla åtgärder som på något sätt kan påverka stabiliteten 

nära älven. Eftersom detta åtgärdsalternativ innebär omfattande schakt- och 

återfyllnadsarbeten ska samråd ske. 

10 Kostnadsbedömning av föreslagna åtgärder 

10.1 Allmänt 

De kostnader som anges nedan är sådana kostnader som bedöms uppkomma vid efter-

behandling av de förorenade massor som finns inom området, baserat på ovan angivna 

beskrivningar av åtgärdsförslag. Eftersom föroreningssituationen inte är helt klarlagd, 

framförallt har det förorenade området inte kunnat avgränsas med de medel som funnits 

tillgängliga för huvudstudien, finns dock stora osäkerheter vid utformningen av vissa 

åtgärdsalternativ, vilket givetvis också påverkar kostnadsbedömningarna.  

Kostnader för befintliga byggnader, vilka berörs av de olika åtgärdsalternativen har inte 

medtagits i kostnadsredovisningen, enligt överenskommelse med huvudmannen. Kost-

nader som kan uppstå är rivning av hela eller delar av byggnader, eventuell återuppbygg-

nad m m. Även om kostnaderna inte har bedömts, har dock de byggnader identifierats 

som kan komma att beröras av de olika åtgärdsalternativen.    
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Samhällsekonomiska kostnader, främst avseende hälsorisker med PAH, som är förknip-

pade med olika alternativ, har inte bedömts. 

10.2 Osäkerhet i bedömningarna 

Många antaganden görs vid en kostnadsbedömning. Antagna aktiviteter/moment och 

deras utförande kan komma att förändras med tiden m a p inriktning och omfattning, 

särskilt eftersom underlagsmaterialet i detta fall kommer att förstärkas, varvid även 

kalkylerna kan komma att påverkas. 

Den största osäkerheten bedöms vara avgränsningen av föroreningarna i plan och 

djupled, vilket vid t ex en grävsanering påverkar de förberedande åtgärderna (tryckbank, 

spont, vattenhantering), men framförallt också urschaktningsarbetet, transport- och mot-

tagningskostnader, samt kostnader för återfyllnad och återställning, inklusive erosions-

skydd m m. 

Kostnaderna för mottagning av förorenade massor för efterbehandling eller deponering 

varierar. Kostnaderna är marknadsberoende och kan växla även under relativt korta 

tidsperioder. Vidare kan förhandlingar om mottagningskostnader i ett ”skarpt läge” t ex 

resultera i lägre pris än det som erhålls vid en allmän förfrågan. Eventuellt kan laktester 

komma att krävas i ett senare skede, för att klassificera massorna och handla upp 

mottagare. 

Även kostnaderna för återfyllnadsmassor är marknadsberoende och kan på motsvarande 

sätt förändras. 

Hantering och rening av länshållningsvatten kan komma att bli omfattande och därmed 

kostnadskrävande, eftersom schakt under grundvattenytan för flera av alternativen 

kommer att behöva utföras i ett område nära Göta älv. Vilken kapacitet som behövs på 

reningsanläggningen påverkar kostnaderna för utrustning såsom pumpar, filter e t c, men 

även för drift och underhåll. Kapaciteten är starkt beroende av hur schakten utformas, 

indelning i delområden, vilken tid på året arbetet utförs m m. Någon hänsyn till sådana 

faktorer har ej tagits vid kostnadsbedömningen (se även under förutsättningar nedan). 

10.3 Förutsättningar 

Som grund för beräkningarna har följande förutsättningar antagits: 

 Densiteten för 1 m
3 
urschaktat material (fast volym) har antagits motsvara 1,8 ton. 

 Kostnadsbedömningarna för de alternativ som omfattar geoteknisk stabilisering, samt 

någon form av grävsanering, baseras huvudsakligen på erfarenheter från de nyligen 

genomförda saneringarna vid Bohus varv och Surte 2:38. Dessa saneringar omfattar 

liknande åtgärder som nu är aktuella vid Älvängens industriområde, varför denna erfa-

renhetsåterföring bedöms vara adekvat. I vissa fall har dock justeringar av kostnader 

gjorts, för att bättre anpassas till nu aktuella förhållanden. 

 Vid bedömningar av åtgärdsalternativ som även omfattar stabiliseringsåtgärder 

redovisas de sistnämnda även separat 
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10.4 Kostnadsbedömning av åtgärdsalternativen 

Nedan redovisas översiktligt bedömda kostnader för olika åtgärdsalternativ i tabell 10.2 

till tabell 10.4, fördelade på olika aktiviteter. För att få en uppfattning om vad som ingår i 

respektive aktivitet, finns en kortfattad förklaring i tabell 10.1  

Tabell 10.1 Förklaring till aktiviteter vid kostnadsbedömningar  

Aktivitet Ingående moment 

FÖRBEREDELSER 
Projektering (inkl upphandling, utvärdering), kompletterande under-
sökningar, miljöansökan, upphandlingar (entreprenad och mottagare), 
beställarstöd 

ENTREPRENADARBETEN  (se nedan) 

Förberedande arbeten 
Diverse röjning, rivning av bryggor, pålar, ledningar (rivning, 
tätning, omläggning m m), hinder, stängsel, grindar m m 

Stabiliseringsåtgärder Tryckbanksarbeten (inkl kontroll), kalkpelare, erosionsskydd m m 

Hydrauliska barriärer och 
vattenhantering 

Spont (inkl förschakt och förstärkning), barriär på land, brunnar, 
pumpning och vattenbehandling 

Masshantering, avlastning 
Schaktarbeten, transport och mottagning inom områden med 
avlastningsschakt 

Masshanting, övrig schakt 
Schaktarbeten, transport och mottagning inom områden där 
grävsanering utförs 

Återställning 
Massor, transport och återfyllnad, viss marköverbyggnad, bärlager 
och asfalt för vägar m m 

Diverse 
Skydd av befintlig verksamhet, produktionskontroll, stillestånd, 
information/kommunikation, efterkontroll 

Byggnader 
OBS – inga kostnader redovisas för det fall att byggnader berörs av 
efterbehandlingsarbeten! 

Miljökontroll (6 %) 
Recipientkontroll, schaktvägg- och schaktbottenkontroll, övrig 
omgivningskontroll  

Projektledning (10 %) Ale kommuns projektledning, byggledare, beställarstöd m fl 

Projektreserv (25 %) Osäkerhet, oförutsett 

 

10.4.1 Kostnader, alternativ A – nollalternativ 

För alternativ A, d v s nollalternativet, när inga åtgärder vidtas inom området, uppkom-

mer inga omedelbara kostnader för sanering. Alla eventuella framtida markarbeten inom 

området är dock att betrakta som anmälningspliktig verksamhet, vilket medför kostnader 

liksom masshantering vid eventuella schaktarbeten.  

I det fall ett skred inträffar, beroende på att inga stabiliseringsåtgärder genomförts, blir 

kostnaderna mycket stora, såväl inom området, som för att hantera konsekvenserna 

utanför detta. 

10.4.2 Kostnader, alternativ B – administrativa åtgärder 

En översiktlig bedömning av de kostnader som uppkommer i samband med efterbehand-

ling enligt alternativ B redovisas nedan i tabell 10.2. Inga förorenade massor avlägsnas 

från området. 
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Tabell 10.2 Bedömning av kostnader för åtgärder enligt alternativ B. 
 

Aktivitet Kostnad (Mkr) 

Kompletterande geoteknisk utredning som 
underlag för administrativa åtgärder 

0,3 

Upprättande av administrativa åtgärder 0,5 

Stängsel och skyltar 0,2 

Total kostnad Ca 1 

 

I det fall ett skred inträffar, beroende på att inga stabiliseringsåtgärder genomförts, blir 

kostnaderna mycket stora, såväl inom området, som för konsekvenserna utanför detta. 

 

10.4.3 Kostnader, alternativ C – Stabiliseringsåtgärder, samt omhändertagande av 

urgrävda massor vid avlastningsschaktning 

En översiktlig bedömning av de kostnader som uppkommer i samband med 

efterbehandling enligt alternativ C redovisas nedan i tabell 10.3.  

Tabell 10.3 Bedömda efterbehandlingskostnader enligt alternativ C 
 

Aktivitet 
Total kostnad 

(Mkr) 

FÖRBEREDELSER (projektering, FFU m m) 6 

ENTREPRENARBETEN M M (kostnadsposter redovisas nedan)  

Förberedande arbeten 2,6 

Stabiliseringsåtgärder 14,6 

Hydrauliska barriärer och vattenhantering (inkl spont) 35 

Masshantering, avlastning (varav förorenade massor ca 10 000 m
3
) 11,3 

Masshanting, övrig schakt 0,9 

Återställning 4,2 

Diverse 3,8 

Byggnader Ej bedömd 

Miljökontroll (6 %, entreprenadarbeten) 4,4 

Projektledning (10 %, entreprenadarbeten) 7,1 

Projektreserv (ca 65 %, entreprenadarbeten) 17,6 

Total kostnad, förberedelser och entreprenadarbeten 110 

 

10.4.4 Kostnader, alternativ D – Stabiliseringsåtgärder och grävsanering 

En översiktlig bedömning av de kostnader som uppkommer i samband med 

efterbehandling enligt alternativ 5 redovisas nedan i tabell 10.4.  
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Tabell 10.4 Bedömda efterbehandlingskostnader enligt alternativ D 
 

Aktivitet 
Total kostnad 

(Mkr) 

FÖRBEREDELSER (projektering, FFU m m) 10 

ENTREPRENARBETEN M M (kostnadsposter redovisas nedan)  

Förberedelser 2,6 

Stabiliseringsåtgärder (tryckbank, kalkpelare) 14,6 

Hydrauliska barriärer och vattenhantering (inkl spont) 37 

Masshantering, avlastning (varav förorenade massor ca 10 000 m
3
) 11,3 

Masshanting, övrig schakt (20 – 40 000 m
3
) 18,6 - 37,2 

Återställning (20 – 40 000 m
3
) 8,8 – 14,5 

Diverse 4,1 – 4,8 

Byggnader Ej bedömda 

Miljökontroll (6 %, entreprenadarbeten) 5,6 – 7,2 

Projektledning (10 %, entreprenadarbeten) 9,3 – 12 

Projektreserv (ca 25 %, entreprenadarbeten) 23 - 30 

Total kostnad, förberedelser och entreprenadarbeten 140 - 180 

 
 

11 Förslag till riskvärdering 

11.1 Allmänt 

I kapitel 9 redovisas fyra åtgärdsförslag som i varierande grad bedöms uppfylla de 

åtgärdsmål som ställts upp för Älvängens industriområde (nollalternativet undantaget), 

samtidigt som konsekvenserna av de olika alternativen varierar. 

Nedan följer en riskvärdering av åtgärdsalternativen, med syfte att identifiera det åtgärds-

alternativ som sammantaget bedöms vara det mest fördelaktiga för det aktuella området. 

I huvudstudiens uppdrag ingår att riskvärderingen skall vara summarisk, d v s kortfattad.  

I en riskvärdering utförs till en viss del subjektiva bedömningar, syftet är dock att själva 

processen ska vara transparent, den ska kunna följas på ett överskådligt sätt. 

Denna riskvärdering bör inledningsvis hanteras som ett förslag, vilket åtgärdsalternativ 

som slutligen väljs avgörs i samråd med bidragsgivaren lässtyrelsen/Naturvårdsverket. 

11.2 Utvärderingskriterier för åtgärdsalternativ 

Följande kriterier värderas vid bedömning av åtgärdsalternativen: 

1. Måluppfyllelse – en bedömning av hur väl åtgärden uppfyller de övergripande 

mål som ställts upp 
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2. Totalkostnad – avser kostnad för samtliga ingående moment för själva sane-

ringsinsatsen, men även eventuella framtida kostnader, exempelvis drifts- och 

underhållskostnader som kan bli aktuella för vissa av åtgärdsförslagen 

3. Projektrisker/genomförbarhet – här görs en bedömning av de tekniska 

förutsättningarna att lyckas med att uppnå åtgärdsmålen  

4. Miljöpåverkan vid utförande – omgivningspåverkan i samband med sanerings-

insatsen bedöms, exempelvis transporter, utsläpp av länshållningsvatten till 

recipient e t c  

5. Långsiktighet – här görs en bedömning av åtgärdens effekter i ett längre 

tidsperspektiv 

Hur de olika åtgärdsalternativen uppfyller de ovan beskrivna kriterierna har bedömts 

enligt en femgradig skala, där 5 poäng innebär högsta betyg och 1 poäng motsvara lägst 

betyg. Resultaten finns sammanställda i tabell 11.2. 

 

11.2.1 Måluppfyllelse 

Alternativ A uppfyller inga mål överhuvudtaget, alternativet tilldelas 1 poäng. 

Alternativ B medför en något minskad skredrisk (restriktioner), uppfyller inga övriga mål. 

Alternativet tilldelas 1 poäng. 

Alternativ C innebär en kraftigt minskad skredrisk, men kvarstår gör riskerna för långsiktig 

påverkan på Göta älv, samt risker i samband med markanvändning och urfasning av 

dioxin. Alternativet tilldelas 3 poäng. 

Alternativ D uppfyller samtliga övergripande åtgärdsmål, eliminerar i stort sett helt 

riskerna för Göta älv (de känsliga/sårbara vattenintagen m m), samt uppfyller målen för 

markanvändning och urfasning av dioxin. Detta alternativ tilldelas 5 poäng. 

11.2.2 Totalkostnad 

Alternativ A innebär ingen kostnad för åtgärder i nuläget. Merkostnader kan dock för-

väntas i stor omfattning framöver, vid alla typer av markarbeten (anmälan till miljömyn-

digheter, miljökontroll, särskild hantering av massor, inklusive mottagningskostnader).  

Skredrisken är mycket stor (kvarstår oförändrad) och om ett skred inträffar, kan kost-

naderna (påverkan på enskilda och allmänna intressen) bli oerhörda). Alternativet tilldelas 

3 poäng, men om skredrisken beaktas tilldelas alternativet 1 poäng. 

Alternativ B innebär relativt låga kostnader på kort sikt, merkostnader kan dock förväntas 

i stor omfattning framöver, vid alla typer av markarbeten (se ovan). Om restriktionerna 

begränsar markanvändningen kan inte skadeståndsanspråk uteslutas.  
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Skredrisken är stor (minskar något) och om ett skred inträffar, kan kostnaderna (påverkan 

på enskilda och allmänna intressen) bli oerhörda. Alternativet tilldelas 3 poäng, men om 

även skredrisken beaktas tilldelas alternativet 1 poäng. 

Alternativ C medför omfattande kostnader under åtgärdsfasen, men också att merkost-

nader tillkommer i framtiden vid t ex markarbeten inom de delar av området som ej 

omfattas av stabiliseringsarbetena. Alternativet tilldelas 2 poäng. 

Alternativ D medför de största kostnaderna vid genomförandefasen, men framtida 

merkostnader bedöms som mycket begränsade. Alternativet tilldelas 2 poäng. 

Som en jämförelse redovisas preliminärt bedömda kostnader per sanerad m
3
 för alter-

nativen C och D i tabell 11.1.  

Tabell 11.1 Preliminärt bedömda kostnader per sanerad m
3
 jord för alternativen C och D  

 

11.2.3 Projektrisker/genomförbarhet 

Alternativ A är svårbedömt beträffande genomförbarhet. Att ingenting göra kan vara ett 

problem för ansvariga myndigheter, om det exempelvis kommer ut i media att riskerna 

med nuvarande situation är mycket stora (skred), och om något skulle hända, att situa-

tionen varit känd sedan tidigare. Alternativ A tilldelas 4 poäng. 

Alternativ B innebär mycket små projektrisker, geotekniska frågeställningar behöver dock 

klargöras inför införande av belastningsrestriktioner. Ale kommun har emellertid inte för 

avsikt att genomföra några ändringar i detaljplanen, vilket kraftigt påverkar möjligheterna 

att införa restriktioner. Viss risk finns även m a p genomförbarhet utifrån medial synpunkt 

m m, se ovan. Alternativ B tilldelas 3 poäng. 

Alternativen C och D bygger båda på känd och beprövad teknik från saneringen av stora 

förorenade områden i direkt anslutning till Göta älv (Bohus varv och Surte 2:28). Det inne-

bär inte att det är riskfritt, lokalt kan problem uppstå, tryckbanksutfyllnad nära farleden, 

utsläpp av länshållningsvatten till Göta älv som inte uppfyller erhållna kriterier m m. Med 

tanke på omfattningen av arbetena tilldelas alternativen C och D vardera 4 poäng. 

 

 
Alternativ C 

(vid avlastningsschakt antas att 
ca 10 000 m

3
 förorenade massor 

uppkommer) 
 

Alternativ D 
(massor från avlastningsschakt, samt 

ytterligare ca 20 – 40 000 m
3 
från 

grävsanering) 

Sanerad 
volym (m

3
) 

Ca 10 000 Ca 30 000 – 50 000 

Kostnad, 
kr/m

3
 

Ca 12 000 Ca 3 500 – 5 000 
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11.2.4 Miljöpåverkan vid utförande 

Alternativ A bedöms inte medföra någon miljöpåverkan vid ”utförandet” och tilldelas 5 

poäng, men om även skredrisken beaktas tilldelas alternativet 1 poäng. 

Alternativ B bedöms inte medföra någon miljöpåverkan vid utförandet och tilldelas 5 

poäng, men om även skredrisken beaktas tilldelas alternativet 1 poäng. 

Alternativen C och D medför omfattande schaktarbeten, men utförs inom hydrauliska 

barriärer med känd, beprövad teknik. Viss risk finns för påverkan på älven vid utläggning 

av tryckbank och spontslagning. Mycket omfattande transport av massor medför emis-

sioner och påverkan på luftmiljön.  Alternativ C och D, båda med omfattande transporter, 

tilldelas därför 3 poäng. 

11.2.5 Långsiktighet 

Alternativ A bedöms inte vara en långsiktig lösning i någon av de aktuella aspekterna och 

tilldelas därför 1 poäng. 

Alternativ B bedöms inte vara en långsiktig lösning i någon av de aktuella aspekterna och 

tilldelas därför 1 poäng. 

Alternativ C reducerar kraftigt skredrisken, men stora mängder förorenade massor, inklu-

sive dioxinföroreningar, kommer att kvarstå i ett älvnära läge. Långsiktigt, diffust läckage 

till Göta älv sker, och markanvändning och markekosystem åtgärdas ej. Alternativet får 3 

poäng. 

Alternativ D bedöms vara en långsiktig lösning m h t samtliga aktuella aspekter. Alter-

nativet tilldelas 5 poäng. 

11.3 Sammanvägning av åtgärdsalternativ och riskvärdering 

I tabell 11.2 nedan sammanställs de ovan beskrivna riskvärderingen. För att göra 

tabellen tydligare har även en färgskala från rött (1) till grönt (5) lagts till. 

De alternativ som för något urvalskriterium får poängen 1 förkastas preliminärt. Detta 

innebär att åtgärdsalternativen A (noll-alternativ) och B (administrativa åtgärder) för-

kastas. Alternativen A och B får lägsta poäng såväl för ”måluppfyllelse” som för ”lång-

siktighet”.  

Observera att den alternativa poängen (1) för kriterierna ”totalkostnad” och 

”projektrisker” för åtgärdsalternativen A och B avser den stora skredrisk som 

kvarstår i det fall dessa alternativ genomförs, samt de oerhörda konsekvenser 

som ett skred kan medföra.  

Av de återstående alternativen, C (stabiliseringsåtgärder) och D (stabilisering och grävsa-

nering) får dessa likvärdiga poäng för ”totalkostnad”, ”teknisk genomförbarhet” och ”miljö-

påvekan vid utförande”. Däremot får alternativ D högsta poäng m a p ”måluppfyllelse” och 

”långsiktighet”, medan alternativ C får 3 poäng för båda kriterierna.  
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Tabell 11.2  Sammanställning av resultat, förslag till riskvärdering. Siffrorna inom parentes 

avser bedömning i det fall ett skred inträffar. 

 

 Alternativ A 
(nollalter-

nativ) 

Alternativ B 
(adm. åtgärder) 

Alternativ C 
(stab.åtgärder, 

avlastning) 

Alternativ D 
(stab.åtgärder+ 
grävsanering) 

Måluppfyllelse 
 

1 1 3 5 

Totalkostnad 
 

3 (1) 3 (1) 2 2 

Projektrisker/ 
genomförbarhet 

4 (1) 4 (1) 4 4 

Miljöpåverkan 
vid utförande 

5  5  3 3 

Långsiktighet 
 

1 1 3 5 

SUMMA POÄNG 14 (9) 14 (9) 15 19 

  

Sammanfattningsvis, alternativ D erhåller högst sammanlagda poäng och får högsta 

poäng vad gäller ”måluppfyllelse” och ”uthållighet”. De lägre poängen för ”teknisk genom-

förbarhet” och ”miljöpåvekan vid utförande” beror i första hand på åtgärdens omfatt-

ning/storlek. Två liknande efterbehandlingsprojekt vid Göta älv, och av ungefär samma 

storleksordning, har dock tidigare genomförts utan särskilda problem m a p ”genomför-

barhet”, eller vad gäller lokal ”miljöpåverkan”. Däremot kvarstår emissioner till luftmiljön p 

g a transporter för detta alternativ, liksom för alternativ C. 

 

11.4 Förslag till (preliminära) mätbara åtgärdsmål 

Mätbara åtgärdsmål för alternativ D kan i sin helhet inte tas fram förrän hela det förore-

nade området är avgränsat och föroreningssituationen i sin helhet är känd. De mätbara 

åtgärdsmålen ska även tas fram i samråd med bidragsgivaren länsstyrelsen/Naturvårds-

verket. Preliminärt kan dock följande mätbara åtgärdsmål ställas upp: 

1. Stabiliseringsåtgärder ska utföras och kontrolleras så att de efter ett genom-

förande medför den stabilitet för området som krävs av den geotekniska 

myndigheten, SGI. 

2. Preliminärt kan även ett mätbart åtgärdsmål vara att sanera en viss andel av den 

föroreningsmängd som finns inom hela området, t ex 90 %. Innan detta åtgärds-

mål bestäms, måste dock kunskapen om föroreningars utbredning och mängder 

förbättras inom hela området. 

Slutliga mätbara åtgärdsmål tas förslagsvis fram under förberedelseskedet/projekte-

ringen. 
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12 Särskilda frågeställningar från Naturvårdsverket 

Ett möte avhölls den 12:e december 2012 i Älvängen mellan Naturvårdsverket (NV), 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Statens Geotekniska Institut 

(SGI), Länsstyrelsen Västra Götaland (Lst) och Ale kommun avseende Älvängens 

industriområde, där preliminära resultat från huvudstudien presenterades av SWECO 

Environment. WSP Samhällsbyggnad redovisade resultat från en tidigare utförd 

geoteknisk utredning.  

Efter mötet återkom Naturvårdsverkets representant med några frågor, vilka återges 

nedan tillsammans med svar och kommentarer från SWECO.   

 
NV: Hur stor risk för vattentäkten hade skredområdet utgjort om det inte hade varit 
några föroreningar där? 
 
Svar: Området hade fortfarande utgjort en viss risk för vattentäkten även om det inte 
innehållet föroreningar. Höga halter suspenderat material i älven innebär att råvatten-
intagen stängs. Jämför erfarenheterna från skredet i Agnesberg 1993, se bilaga 4, när 
vattenintaget vid Lärjeholm tvingades stänga 93 ggr, dels p g a själva skredet, dels 
framförallt p g a efterföljande muddringsarbeten, vilka pågick under lång tid. Om det 
dessutom förekommer föroreningar i skredmassorna som når älven, kan råvattenintaget 
inte användas på lång tid (enligt Göteborgs Vatten), eftersom brukarnas (700 000 pe) 
förtroende för dricksvattnet allvarligt kan skadas.   
 
 
NV: Hur stor risk hade föroreningarna utgjort för vattentäkten om det inte varit 
någon skredrisk, respektive vilken risk utgör föroreningarna om det skredar i de 
mest förorenade partierna?  
 
Svar: Det diffusa utläckaget via erosion och utläckage via grundvattnet förefaller i dagslä-
get att vara begränsat. Halterna av PAH i grundvattnet är vanligen relativt låga. För de 
prover som analyserats m a p dioxin (ett fåtal), påträffas ställvis däremot relativt höga 
halter. Kompletterande undersökningar måste utföras, för att undersöka föroreningars 
utbredning (PAH, dioxin m m), som underlag för att avgränsa området som bör åtgärdas, 
men också för att utreda t ex dioxinläckage via grundvattnet.  
 
Det bör särskilt noteras att förväntade klimatändringar kommer att kraftigt påverka vatten-
föringen och vattennivån i Göta älv, och såväl erosion som skredrisken kommer att påver-
kas, med ökat läckage och ökad skredrisk som följd. 
 
I det fall ett skred sker i de mest förorenade partierna, beskrivs processer och konsekven-
ser i kapitel 7.  
 
NV: Vilka proportioner talar vi om? Det som t.ex. är nödvändigt att veta är hur stora 
volymer förorenade massor och i vilka halter som kan skreda. Hur stor är 
lösligheten?  
 
Volymerna förorenade massor är inte kända i sin helhet, men preliminärt bedöms 
volymen massor som kan komma att beröras av efterbehandlingsåtgärder ligga inom 
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intervallet 20-40 000 m
3
. Kompletterande undersökningar behöver utföras för att säkrare 

fastställa föroreningars utbredning. 
 
Påträffade halter i jord och grundvatten redovisas i kapitel 4. Förutom de halter som 
analyserats, bör man dock särskilt notera de iakttagelser om tjärolja i fri fas som gjorts i 
massorna vid flera undersökningar. Undersökningarna utgör stickprov och iakttagelserna 
indikerar att det finns tjärolja i fri fas inom flera delområden med skredrisk. Dessutom, 
tjärolja har hög densitet och kan efter lång tid även ha påverkat underliggande lera 
(indikationer finns på detta), något som visat sig vara fallet inom andra förorenade 
områden. 
 
Lösligheten hos olika PAH-föroreningar varierar kraftigt, naftalen är den förening som 
vanligen påträffas i grundvatten. Vid Älvängen har dock PAH-halterna i analyserade 
grundvattenprov varit relativt låga. Vanligen är PAH-föreningarna kopplade till partiklar, d 
v s i detta fall de massor som vid ett skred slammas upp och transporteras i älven som 
suspenderat material.  
 
Lösligheten av PAH bedöms därför inte vara den avgörande risken, utan istället före-
komsten av PAH i jordlager i halter över gränsvärdet för farligt avfall inom strandnära 
områden med stor till mycket stor skredrisk.  
 
NV: Vad skulle det innebära med utspädningen av ämnena i vattendraget för 
vattentäkten?  
 
En utspädning innebär generellt sett minskade risker, men enligt bilaga 4 innebär 
utnyttjandet av en förorenad vattentäkt (även om halterna är låga) i sig själv en risk, 
eftersom brukarnas förtroende för vattentäkten kan skadas.    
 
NV: Stora delar av området är betydligt mindre förorenade än andra och därför 
behöver områdena bedömas utifrån det.  
 
En slutlig bedömning och avgränsning av det område som bör efterbehandlas kan göras 
först efter det att kompletterande miljötekniska markundersökningar utförts.  
 
NV: Vilka åtgärder kan vara motiverade utifrån skredrisken och effekten på 
vattentäkten? 
 
Se kapitel 8 – 11 ovan. 
 
NV: Vilka åtgärder kan vara motiverade utifrån spridning av förorenande ämnen 
och effekten på vattentäkten? 
 
Se kapitel 8 – 11 ovan. 
 

Något förenklat kan sägas att stabiliseringsåtgärder inom området motverkar spridnings-

risken på kort sikt.  Långsiktigt bedöms dock att detta inte är tillräckligt p g a klimatföränd-

ringar och diffust utläckage under mycket lång tid. Framförallt bör dock en efterbehand-

lingsåtgärd enligt NVs manual vara en slutgiltig åtgärd, man ska inte behöva komma till-

baka och genomföra ytterligare, kompletterande åtgärder. Detta ligger även i linje med 

miljömålet ”giftfri miljö”. 
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Det bör här också upprepas att en utredning pågår  m a p skyddet av Göta älv som 

råvattentäkt och att industriområdet vid Älvängen framöver sannolikt kommer att hamna 

inom det primära skyddsområdet.  

13 Projekteringsdirektiv 

Avsikten med att lämna projekteringsdirektiv är att säkerställa att viktiga faktorer och 

frågeställningar, som kommit fram under utredningsarbetet, även följer med in i projek-

teringsfasen, t ex lagar, åtgärdskrav, åtgärdsmål etc., samt att projektspecifika förut-

sättningar beaktas.  

För Älvängens industriområde gäller särskilt att flera olika kompletterande utredningar 

måste utföras inför och under projekteringsfasen, beroende på de osäkerheter som 

kvarstår, särskilt avseende avgränsning av det förorenade området.  

Inför projektering bör följande beaktas: 

 Den huvudstudie, inklusive åtgärdsutredning, som utförts inom ramen för denna utred-

ning skall ligga till grund för kommande projektering. 

 Ett flertal kompletterande utredningar måste genomföras, se nedan. 

 Kompletterande geotekniska undersökningar och utredningar måste utföras, i syfte att 

ta fram underlag för beslut om hur tryckbank, spont, urschaktning m m ska utföras. 

Detta gäller särskilt vid arbeten i anslutning till älven och till ån. I det fall schakt ska 

utföras nära befintliga byggnader och anläggningar, krävs också utredningar och 

direktiv för dessa arbeten. Vid utredningar ska samråd ske med SGI. 

 Kompletterande miljötekniska markundersökningar måste utföras för att minska de 

osäkerheter som finns inom området. Framförallt avser detta ett förbättrat underlag för 

att avgränsa och karakterisera det förorenade området. Undersökningarna ska främst 

inriktas mot följande: 

 Förtätning av provtagningspunkter, särskilt inom olika delområden mel-

lan älven i väster och befintliga byggnader i öster. Detta gäller även i 

närområdet till tjärkokeriet vid ”Gamla Korken”, en verksamhet som 

framkom vid den fördjupade inventeringen. Förutom fyllnadsmassors 

föroreningsinnehåll, inte minst deras påverkan av dioxin och PAH, är 

även deras mäktighet viktig att undersöka. 

 Utökad undersökning av konstaterad toluenföroreningen inom södra 

delområdet, liksom där ftalathantering skett m m. 

 Utökad undersökning av påverkan på fyllnadsmassor under befintliga 

byggnader, för att säkrare kunna bedöma föroreningssituationen i 

dessa massor.   

 Påverkan på naturliga jordlager (främst lera) inom delområden där 

PAH-halter i överliggande fyllnadsmassor är särskilt höga, bl a vid de 

två f d tjärkokerierna.  
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 Pilotstudier är aktuellt, särskilt vad avser metodik för hantering och rening av 

länshållningsvatten.  

 Inom området bedrivs olika verksamheter. Påverkan på dessa verksamheter, eller 

verksamhetslokaler vid efterbehandlingsarbeten, liksom kostnader i samband med 

eventuella ingrepp, måste utredas.  

 Baserat på ovanstående underlag måste den nu utförda riskvärderingen ses över, 

inklusive val av åtgärdsalternativ, varefter mätbara åtgärdskrav tas fram. 

Åtgärdskraven ska vara kalkylerbara, tidssatta och uppföljningsbara.  

 Efter val av åtgärd skall, i samband med projekteringen, direktiv för miljökontroll tas 

fram i samråd med personer med kunskap och erfarenhet av sanering av förorenade 

områden. 

 Förfrågningsunderlag skall tas fram i samråd med personer med kunskap och erfaren-

het av sanering av förorenade områden. 

 Till förfrågningsunderlaget skall bifogas en kalkylerbar beskrivning av de efterbehand-

lingsåtgärder som planeras. Av denna skall även framgå vilka mängder förorenad jord 

som kommer att hanteras.  

 De åtgärdskrav som slutligen väljs skall arbetas in i förfrågningsunderlaget så att de 

framgår tydligt. Åtgärdskraven ska minst omfatta vilka massor som ska hanteras, hur 

massorna ska hanteras samt hur efterlevnaden av åtgärdskraven skall mätas, säker-

ställas och kontrolleras. 

 Genom att planerade arbeten omfattar muddring samt utsläpp av (behandlat) länshåll-

ningsvatten, ska tillstånd enligt Miljöbalken tas fram för detta arbete. 
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Beställare: Ale kommun

Huvdstudie, Älvängens industriområde

Unr 1311714.000 Bilaga 2

Uttagsrapport Eget scenario: Älvängen, ytjord Naturvårdsverket, version 1.00

Generellt scenario: MKM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

PAH L 15 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH M 20 mg/kg Inandning av ånga

PAH H 10 mg/kg Skydd av markmiljö

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

Älvängen, ytjord MKM

VARNING! Orealistiska indata !

Kontrollera röd-markerade värden !

Bredd på förorenat område 700 50 m Storleken på det föroreningspåverkade området sätts till ca 

50x700m (obl)

Flöde i rinnande vattendrag 0.5 0.03171 m3/s Recipient Göta Älv, 0.5m3/s motsvarar ca 0.1% av älvens 

medelvattenflöde vid Lilla Edet  (obl)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Uttag av grundvatten för dricksvattenändamål bedöms ej 

vara aktuellt i närområdet (obl)

    

    

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

    

    

Platsspecifikt scenario utgående från Naturvårdsverkets mindre känslig 

markanvändning

Beskrivning 
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Beställare: Ale kommun

Huvudstudie, Älvängens indistriområde

Unr 1311714.000 Bilaga 2

Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 1.00

Ojusterat Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av hälsoriskbaserat Exponering Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde

jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter riktvärde andra källor toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

PAH L 34000 53000 ej begr. 470 ej aktuell ej aktuell 460 230 data saknas 230 15 500 ej aktuell 200 15 data saknas 15

PAH M 2300 1700 1600 20 ej aktuell ej aktuell 19 19 data saknas 19 40 250 ej aktuell 130 19 data saknas 20

PAH H 46 34 160 4200 ej aktuell ej aktuell 17 17 data saknas 17 10 50 ej aktuell 170 10 data saknas 10

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.

Eget scenario: Älvängen, ytjord Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Generellt scenario: MKM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)
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Beställare: Ale kommun

Huvudstudie, Älvängens indistriområde

Unr 1311714.000 Bilaga 2

Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av

jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

PAH L 1.3% 0.9% 0.0% 97.7% 0.0% 0.0%

PAH M 0.8% 1.1% 1.2% 96.9% 0.0% 0.0%

PAH H 37.8% 51.1% 10.7% 0.4% 0.0% 0.0%

Eget scenario: Älvängen, ytjord

Generellt scenario: MKM

Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Beställare: Ale kommun

Huvudstudie, Älvängens industriområde

Unr 1311714.000 Bilaga 2

Uttagsrapport Eget scenario: Älvängen, djupjord inkl markmiljö Naturvårdsverket, version 1.00

Generellt scenario: MKM

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

PAH L 15 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH M 40 mg/kg Skydd av markmiljö

PAH H 10 mg/kg Skydd av markmiljö

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario

Älvängen, djupjord inkl markmiljö MKM

VARNING! Orealistiska indata !

Kontrollera röd-markerade värden !

Exp.tid barn - intag av jord 5 60 dag/år Riktvärdet avser djupjord, exponering antas ske vid endast 

ett fåtal tillfällern per år (obl)

Exp.tid vuxna - intag av jord 5 200 dag/år Riktvärdet avser djupjord, exponering antas ske vid endast 

ett fåtal tillfällern per år (obl)

Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 5 60 dag/år Riktvärdet avser djupjord, exponering antas ske vid endast 

ett fåtal tillfällern per år (obl)

Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 5 90 dag/år Riktvärdet avser djupjord, exponering antas ske vid endast 

ett fåtal tillfällern per år (obl)

Exp.tid barn - inandning av damm 5 60 dag/år Riktvärdet avser djupjord, exponering antas ske vid endast 

ett fåtal tillfällern per år (obl)

Exp.tid vuxna - inandning av damm 5 200 dag/år Riktvärdet avser djupjord, exponering antas ske vid endast 

ett fåtal tillfällern per år (obl)

Bredd på förorenat område 700 50 m Det förorenade områdets storlek antas vara 50x700m (obl)

Riktvärdet avser endast jord under gv-

ytan

SANT FALSKT Riktvärdet avser djupjord, aktuella massor bedöms ligga 

under grundvattenytan (obl)

Föroreningens mäktighet under gv-ytan 1.5 0 m Antaget att fyllnadsmassornas mäktighet under 

grundvattenytan uppgår till ca 1.5 meter (obl)

Djup till förorening 1 0.35 m Riktvärdet avser djupjord, avstånd till markytan minst 1 

meter (obl)

Flöde i rinnande vattendrag 0.5 0.03171 m3/s Recipient Göta älv, antaget flöde motsvarar knappt 0.1% av 

älvens medelvattenflöde vid Lilla Edet (obl)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Uttag av grundvatten för dricksvattenändamål bedöms ej 

vara aktuellt i närområdet (obl)

    

    

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

    

    

Platsspecifikt scenario för djupjord, utgående från Naturvårdsverkets antaganden 

för mindre känslig markanvändning. Skydd av markmiljö ingår

Beskrivning 
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Beställare: Ale kommun

Huvudstudie, Älvängens industriområde 

Unr 1311714.000 Bilaga 2

Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 1.00

Ojusterat Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av hälsoriskbaserat Exponering Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde

jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter riktvärde andra källor toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg)

PAH L 410000 630000 ej begr. 1200 ej aktuell ej aktuell 1200 580 data saknas 580 15 500 ej aktuell 69 15 data saknas 15

PAH M 50000 28000 65000 42 ej aktuell ej aktuell 42 42 data saknas 42 40 250 ej aktuell 45 40 data saknas 40

PAH H 990 560 6500 4200 ej aktuell ej aktuell 310 310 data saknas 310 10 50 ej aktuell 58 10 data saknas 10

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.

Eget scenario: Älvängen, djupjord inkl markmiljö Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Generellt scenario: MKM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg)
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Beställare: Ale kommun

Huvudstudie, Älvängens industriområde 

Unr 1311714.000 Bilaga 2

Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av

jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

PAH L 0.3% 0.2% 0.0% 99.5% 0.0% 0.0%

PAH M 0.1% 0.1% 0.1% 99.7% 0.0% 0.0%

PAH H 31.7% 56.1% 4.8% 7.4% 0.0% 0.0%

Eget scenario: Älvängen, djupjord inkl markmiljö

Generellt scenario: MKM

Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Älvängens industriområde, huvudstudie
Beställare: Ale kommun
Unr  1311714.000 Bilaga 4

Åtgärdsalternativ A - Nollalternativ

Inga åtgärder vidtas inom Älvängens industriområde, 
markanvändning samt områdets utformning i övrigt fortsätter att vara 
precis som det är idag.

Området är detaljplanelagt som industriområde, några 
restriktioner eller andra bestämmelser kring 
markanvändningen p g a föroreningssituationen redovisas 
inte i planbestämmelserna. Om åtgärder inte vidtas uppfyller 
marken i sin helhet inte de krav som ställ ställs på 
verksamheter (bl a industriområden) enligt Naturvårdsverkets 
mindre känslig markanvändning. Särskilda krav kan även 
ställas på markarbeten. 

Förorenade massor finns 
inom området och därmed 
ska alla markarbeten 
föregås av en kontakt 
med tillsynsmyndigheten, 
Miljöenheten vid sektor 
Samhällsbyggnad i Ale 
kommun.

Alternativet innebär inga omedelbara kostnader. Inom området kommer stora volymer förorenade massor att 
finnas kvar, ställvis med mycket stor föroreningspotential. Höga 
föroreningshalter (främst PAH) förekommer framförallt i 
delområden nära älven, huvudsakligen på visst djup (1-3 m), 
men i enstaka punkter även ytligt. I sistnämnda fall föreligger risk 
för människor genom inandning av damm, intag av jord och 
hudkontakt vid långtidsexponering.

Markekosystemet inom området är sannolikt redan idag 
kraftigt påverkat av föroreningssituationen. Ett nollalternativ 
innebär inga förändringar.

Vid alla markarbeten, t ex 
schaktning, måste 
föroreningsinnehållet 
beaktas och risken för 
spridning av föroreningar 
utredas.

Viss uttransport av PAH och dioxin till Göta älv sker idag och 
kommer att fortsätta under mycket lång tid. Undersöknings-
resultat och bedömningar tyder på att relativt små mängder 
sprids, dioxin har dock påträffats i betydande halter i 
grundvattnet. Utspädningen i recipienten är mycket stor, och 
påverkan bedöms därmed på kort sikt vara liten, men den 
kommer att fortgå under mycket lång tid. Området kommer 
fortsatt att bidra till belastningen på Göta älv och även till 
sedimentproblematiken i Göteborgs hamn.

Stora delar av Älvängens industriområde riskerar i dagsläget att 
omfattas av skred. Om ett skred inträffar kommer förorenade 
massor att komma i kontakt med i Göta älv, med följd att såväl 
partikelbundna som lösta föroreningar följer älvens flöde 
nedströms. Området ligger uppströms såväl Kungälvs som 
Göteborgs stads råvattenintag, varför ett skred kan, beroende på 
dess omfattning, innebära mycket allvarliga konsekvenser för 
dricksvattenförsörjningen i dessa kommuner.

Med tanke på förväntade klimatförändringar kommer på lång sikt 
nederbördsmängderna sannolikt att öka, liksom flödet i Göta älv, 
vilket för med sig ökade vattennivåer. Klimatförändringarna för 
dock också med sig extrema lågvattennivåer och snabba 
svängningar mellan låga och höga vattennivåer. Detta bedöms 
få till följd att erosionen inom området kan accelerera och att 
urlakningen, sett till mängd förorening, kan öka. Andra 
förändringar med långa tidsförlopp, t ex landhöjningen, kan 
komma att negativt påverka stabilitetsförhållandena inom 
skredkänsliga områden.

Människor kan känna oro vid vetskap om att kraftigt förorenade 
massor lämnas kvar inom området utan att några åtgärder vidtas

Detta alternativ innebär inga omedelbara 
kostnader

Kortfattad teknisk beskrivning Kommentarer Tillstånd m m Positiva konsekvenser Negativa konsekvenser
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Älvängens industriområde, huvudstudie
Beställare: Ale kommun
Unr 1311714.000 Bilaga 4

Åtgärdsalternativ B - Administrativa åtgärder

Inga massor grävs upp eller efterbehandlas, inga stabilitetshöjande 
åtgärder vidtas. Inom vissa delområden införs belastningsrestriktioner 
för att minska risken för att ett skred skall inträffa. Restriktioner införs 
avseende utformning av bebyggelse etc. Särskilt skredkänsliga delar 
av området spärras av med stängsel för att exempelvis undvika att 
massor läggs upp på ett riskabelt sätt. 

Administrativa åtgärder går ej att genomföra utan en ändring 
i gällande detaljplan. Ale kommun har f n inte för avsikt att 
genomföra någon planändring.  Inskränkningar av 
markanvändningen kan innebära att fastighetsägare kan 
komma att kräva skadestånd eftersom området är 
detaljplanelagt som industriområde utan restriktioner.

Samråd med SGI, som 
har ett övergripande 
ansvar för geotekniska 
frågor i Göta älvs 
dalgång, krävs för alla 
åtgärder som på något 
sätt kan påverka 
stabiliteten nära älven.

Riskerna för skred minskar något Risken (sannolikheten) för skred minskar sannolikt något, men 
kommer fortfarande att vara påtaglig inom vissa delområden. 
Eftersom inga föroreningar avlägsnas kvarstår därför också 
risken för spridning (främst av PAH och dioxin) till Göta älv via 
skred.

Särskilda krav kan även ställas på markarbeten.  Förorenade 
massor finns inom området och därmed ska alla markarbeten 
föregås av en kontakt med tillsynsmyndigheten, Miljö- och 
byggförvaltningen i Ale kommun, för att avgöra om en 
anmälan om efterbehandling enligt miljöbalken skall lämnas 
in eller ej.

Vid alla markarbeten, t ex 
schaktning, måste 
föroreningsinnehållet 
beaktas och risken för 
spridning av föroreningar 
utredas.

Åtgärder av denna typ medför lägre kostnader, 
jämfört med alternativ där föroreningskällan 
avlägsnas och stabilitetsåtgärder vidtas.

Föroreningskällan åtgärdas inte.  Risk för spridning via 
utläckage av PAH och dioxin till Göta älv påverkas inte av 
åtgärderna.

Vetskapen om att kraftigt förorenade massor ligger kvar inom 
området kan kännas störande, särskilt när inhägnader, 
varningsskyltar och restriktioner i markanvändningen blir 
aktuella.  Eventuella framtida markarbeten, t ex vid nybyggnation 
eller underhåll av befintliga ledningar, innebär arbeten i 
förorenade massor, med de risker för arbetsmiljö m m som detta 
medför. Människor kan känna oro vid vetskap om att kraftigt förorenade 
massor lämnas kvar inom området utan att några åtgärder 
vidtas.

Kostnaden för detta alternativ uppskattas till      
ca 1 Mkr

Kortfattad teknisk beskrivning Kommentarer Tillstånd m m Positiva konsekvenser Negativa konsekvenser
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Älvängens industriområde, huvudstudie
Beställare: Ale kommun
Unr 1311714.000 Bilaga 4

Åtgärdsalternativ C - Stabiliseringsåtgärder inklusive omhändertagande av urschaktade massor

Stabilitetshöjande åtgärder utförs i form av en tryckbank (orange i 
figuren nedan) i Göta älv samt avlastningsschakter (gul i figuren) och 
kalkpelare innanför nuvarande strandlinje. Erosionsskydd utförs inom 
det nya strandområdet. 

Avlastningsschakten antas omfatta totalt ca 16 000 m3 
jordmassor, varav ca 10 000 m3 är förorenade (främst av 
PAH). 

S G I har det 
övergripande ansvaret för 
stabilitetsfrågor i Göta 
älvs dalgång, samråd 
krävs.

Eftersom stabiliseringsåtgärderna i vissa 
delområden omfattar urschaktning av 
förorenade fyllnadsmassor intill älven så 
minskas områdets föroreningspotential.

Även om risken för skred minskar väsentligt, kan den aldrig helt 
elimineras. Eftersom föroreningarna lämnas kvar, kan därför inte 
heller sägas att risk för framtida spridning via skred helt 
elimineras. Klimatförändringar och därpå följande flödes- och 
nivåförändringar i Göta älv kan även påverka den långsiktiga 
risken för utläckage.

Något behov av återfyllnadsmassor finns inte vid detta 
efterbehandlingsalternativ, vilket innebär att massorna som schaktas 
upp utgör ett överskott och kommer att behöva avlägsnas från 
platsen. 

Utsortering av trä och skrot m m kan bli nödvändigt innan 
behandling eller deponering av de förorenade massorna kan 
genomföras. Sortering kan ske på plats alternativt hos 
mottagaren av massorna.

Sortering på plats kan 
vara tillståndspliktig 
verksamhet

Riskerna för spridning, särskilt via skred till Göta 
älv men även för exponering av människor 
minskar. Även spridning av föroreningar till Göta 
älv genom erosion minskar. 

Underhåll och kontroll av erosionsskydd kommer att krävas för 
att säkerställa funktionen.

Avlastningsschakten omfattar arbeten under vattenytan, d v s 
muddring. För att kunna hantera förorenade massor antas att spont 
och andra hydrauliska barriärer krävs, att länshållning och 
vattenrening sker, så att schakt kan utföras i torrhet.

För schakt i vattenområde 
m m krävs vattendom.

Åtgärder av denna typ medför lägre kostnader, 
jämfört med alternativ där hela eller större del av 
föroreningskällan avlägsnas.

Föroreningskällan åtgärdas inte helt

Urschaktningen som beskrivs ovan omfattar endast del av de 
förorenade massor som finns inom området. För att minska risken för 
att människor exponeras för de kvarlämnade föroreningarna beläggs 
markanvändningen inom området med restriktioner.

Särskilda krav kan även ställas på markarbeten.  Förorenade 
massor finns inom området och därmed ska alla markarbeten 
föregås av en kontakt med tillsynsmyndigheten, Miljö- och 
byggförvaltningen i Ale kommun, för att avgöra om en 
anmälan om efterbehandling enligt miljöbalken skall lämnas 
in eller ej.

Vid alla markarbeten, t ex 
schaktning, måste 
föroreningsinnehållet 
beaktas och risken för 
spridning av föroreningar 
utredas.

Åtgärderna medför att förutsättningarna för en 
markmiljöfunktion förbättras inom de områden 
som berörs av urgrävningen. Dessutom erhålls 
bättre förutsättningar för de ekologiska 
systemen i strandzonen intill Göta älv.

Risk för spridning via utläckage av dioxin i grundvattnet minskar 
endast något, eftersom de dioxinpåverkade massorna delvis 
ligger inom delområden som inte omfattas av 
avlastningsschakter. Det bör noteras att dioxinpåverkat område 
inte är avgränsat.

Några av de älvnära byggnader inom norra delen av området kommer 
sannolikt att behöva rivas i samband med att stabiliseringsarbeten 
genomförs. 

Vetskapen om att kraftigt förorenade massor ligger kvar inom 
delar av området efter genomfördåtgärd kan kännas störande, 
särskilt om restriktioner i markanvändningen blir aktuella. 
Kvarliggande förorenade massor påverkar även trovärdigheten 
för Göta älv som råvattentäkt för Göteborgsområdet.

Eventuella framtida markarbeten, t ex schakt för byggnation eller 
ledningar innebär arbeten i förorenade massor, med de risker för 
arbetsmiljö m m som detta medför.

Människor kan känna oro vid vetskap om att kraftigt förorenade 
massor lämnas kvar inom området utan att några åtgärder 
vidtas. 

Kostnaden för detta alternativ uppskattas till      
ca 110 Mkr

Kortfattad teknisk beskrivning Positiva konsekvenser Negativa konsekvenserTillstånd m m Kommentarer
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Åtgärdsalternativ D - Stabiliseringsåtgärder i kombination med grävsanering

Åtgärden omfattar stabilitetshöjande åtgärder i form av tryckbank 
(hela området förutom sydligaste delen), avlastningsschakt och 
kalkpelare. Erosionsskydd utförs längs hela områdets strandlinje. 
Därutöver avlägsnas förorenade massor som inte omfattas av själva 
stabiliseringsåtgärderna, varefter återfyllning med ersättningsmassor 
sker upp till nuvarande marknivå. 

Utöver de 10 000 m3 förorenade massor som antas 
uppkomma vid avlastningsschakt bedöms preliminärt att 
ytterligare ca 20 – 40 000 m3 förorenade massor kan komma 
att omfattas av efterbehandlingsåtgärder. Ungefärligt område 
aktuellt för efterbehandling indikeras inom gul markering i 
figuren nedan.

Samråd med SGI, som 
har ett övergripande 
ansvar för geotekniska 
frågor i Göta älvs 
dalgång, krävs för alla 
åtgärder som på något 
sätt kan påverka 
stabiliteten nära älven.

Stabiliseringsåtgärderna minskar risken för 
skred väsentligt, även om den aldrig helt kan 
elimineras.  

Själva saneringsarbetet medför i sig själv risk för spridning av 
föroreningar till Göta älv, t ex genom hantering av förorenade 
massor och genom ökad risk för skred (tunga arbetsmaskiner, 
massupplag m m). Detta måste beaktas vid planering och 
projektering och skyddsåtgärder vidtas. 

Schakt (såväl avlastningsschakt som ”miljöschakt”) kommer till stor 
del att ske under grundvattenytan och även under vattenytan i älven 
(muddring). Detta innebär att hydrauliska barriärer krävs, inklusive 
spont mot Göta älv, länshållning för att kunna schakta i torrhet, samt 
behandling/rening av länshållningsvatten innan detta släpps till Göta 
älv.

Pilotprojekt/förprojektering krävs sannolikt för att undersöka 
lämplig metodik. 

För flera aktiviteter som 
omfattas av detta 
alternativ krävs 
vattendom.

Mängden PAH i jordlagren kommer att 
reduceras mycket kraftigt och mängden dioxin i 
det närmaste helt.

Begränsning av mängd inträngande vatten (hydrauliska 
barriärer), dräneringsåtgärder, hantering av ”blöta” massor, 
liksom hantering av länshållningsvatten måste utredas närmare 
och är tillståndspliktigt.

Utsortering av trä och skrot m m kan bli nödvändigt innan 
behandling/deponering, beroende på de krav som mottagaren av de 
urschaktade massorna ställer. Någon efterbehandling av massor 
inom området är sannolikt inte aktuell, och återfyllnad förutsätts ske 
med tillförda massor.

Sortering på plats kan 
vara tillståndspliktig 
verksamhet

Åtgärderna medför att förutsättningarna för en 
markmiljöfunktion förbättras inom de områden 
som berörs av urgrävningen. Dessutom erhålls 
bättre förutsättningar för de ekologiska 
systemen i strandzonen intill Göta älv.

Detta åtgärdsalternativ innebär mycket omfattande transporter. 
Massorna ska transporteras från området till en 
behandlingsanläggning eller deponi. Dessutom kommer 
återfyllnad att ske med tillförda massor. Transporterna innebär 
förbrukning av drivmedel och därmed emissioner till luft.

Flera älvnära byggnader inom norra och mellersta delen av området 
kommer sannolikt att behöva rivas i samband med att 
stabiliseringsarbeten genomförs. 

Spridning av föroreningar till Göta älv genom 
erosion minskar.

Omfattande schaktarbeten medför att försiktighetsåtgärder 
måste vidtas för att minimera buller, damning etc. Transporterna 
kan skapa tillfälliga olägenheter för verksamheterna i 
närområdet.

Möjligheterna för den markanvändning som 
medges enligt rådande planbestämmelser 
förbättras väsentligt eftersom källtermen 
reduceras kraftigt. 

Resultatet av saneringen är relativt enkelt att 
säkerställa och verifiera.

Kostnaden för detta alternativ uppskattas till      
ca 140-180 Mkr

Kortfattad teknisk beskrivning Kommentarer Positiva konsekvenser Negativa konsekvenserTillstånd m m 
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