Fotot visar spontsättning vid norra älvkanten av saneringsområdet. Foto: Xray Film&tv
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Förord

Figur 1. Surte 2:38 saneringen vy mot sydväst med Göta älv i bakgrunden. Foto: Xray Foto & tv
Surte 2:38 i Ale kommun sanerades åren 2011 - 2013 med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket.
Trots att saneringsområdet gränsade till Göta älv, med dess mycket kraftiga vattenflöde och stora
sjöfartstrafik, och trots att vintrarna tidvis var kalla med mycket is på älven, så gick saneringen bra.
Åtgärdsmålen uppnåddes och både budget och tidplan hölls.
Vi vill tacka alla inblandade parter – ingen nämnd och ingen glömd – för era fantastiska insatser
under saneringen. Vi har haft ett mycket gott samarbete med er alla under saneringstiden och också
haft mycket roligt! För visst är det underbart, att vi tack vare saneringen har undanröjt risken för att
Göta älv, som är dricksvattentäkt för hela Göteborgsområdet, skulle riskera att bli förorenat av 800
ton tungmetaller - kvicksilver, bly, koppar, arsenik, zink - och olja, ifall ett skred skulle gått och de
förorenade massorna hade hamnat i älven.
Denna rapport beskriver resultat och erfarenheter från saneringen av Surte 2:38. Förhoppningsvis
kommer denna redogörelse till nytta i framtida marksaneringsprojekt. Finns det behov av ytterligare
information så är ni välkomna att ta kontakt med Sektor kommunstyrelsen hos Ale kommun, där det
resterande projektmaterialet finns.
Rapporten har författats av Karin Blechingberg, Ale kommun.
Torbjörn Andersson, Ale kommun, Monika Lechelt, Ale kommun, Claes Johnsson, Mediedoktorn och
Lennart Frisch, Agenda Enviro har kommit med goda och värdefulla råd under arbetet med
rapporten. Lennart Frisch har också granskat rapporten.
Alafors mars 2014
Karin Blechingberg
Projektledare

Torbjörn Andersson
Bitr. projektledare

Lars Lindström
Mark- och exploateringschef
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Ett par röster från entreprenör respektive byggledning angående
saneringsprojektet

”En viktig sak som är värd att belysa, och som definitivt är en framgångsfaktor och en lärdom för
oss inom branschen är följande:
Nyttan av att jobba på ett öppet sätt i projektet. Viktig projektinformation stannar inte på en
viss nivå, utan sprids till alla inom projektet. Alla hjälper till att på ett kreativt sätt försöka hitta
lösningar på uppkomna projektproblem. Trots att entreprenadformen var en
utförandeentreprenad, har det mesta liknat en form av samarbetsentreprenad, typ ”partnering”.
Mycket bra för alla parter, beställare, entreprenör, byggledning samt miljökontroll och inte minst
viktigt för projektekonomin och hanteringen av risker i liknande komplexa projekt.
Dessutom har vi även här på NCC tagit ytterligare några steg till att jobba tajtare mellan våra
respektive kompetenser inom företaget, såsom NCC teknik, miljö, geoteknik, vattenrening, etc.”

Entreprenadchef Anders Eliasson, NCC

”Lösningen med tätskärmarna är värd att uppmärksamma. Den är enkel med
standardmaterial och har fungerat perfekt. NCC tog fram denna i samband med Bohus
varvssaneringen 2010. Kräver dock goda förberedelser och tränad personal.
Hela tanken runt kommunikationen i projektet. Allt från kommunikationskonsultens och
projektledningens arbete med filmer och hemsida, krishanteringen, projektgruppsmötena,
miljökontrollens och tillsynsmyndigheternas fina insatser samt portalen och vår interaktiva ”karta”.
Vi kan idag konstatera att alla har varit nöjda, ingen har bråkat med oss, vi har haft arbetsro vilket jag
är övertygad om har varit en framgångsfaktor för projektet. Arbetsro = ingen stress, inga förhastade
beslut, ofta konsensus och inga tärande konflikter (internt eller externt).
Och till sist det vi har pratat så mycket om, stämningen i projektet som bygger på en tydlig
rollfördelning, respekt för varandra, prestigelöshet och ett gemensamt genuint intresse att hitta de
bästa lösningarna. Vi har haft en god ekonomi med oss. En dålig ekonomi (läs underfinansiering
och ”billiga” anbud) är ofta en grogrund till konflikter.”

Byggledare Göran Lind, Sweco
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Sammanfattning
Allmänt
Surte 2:38 i Ale kommun sanerades under åren 2011 - 2013. Trots att saneringsområdet gränsade till
Göta älv, med dess mycket kraftiga vattenflöde och stora sjöfartstrafik, och trots att vintrarna tidvis
var kalla med en hel del is på älven, gick saneringen bra. Åtgärdsmålen uppnåddes och både budget
och tidplan hölls fastän det sammantaget genomfördes en större insats på saneringen än vad som
ursprungligen var planerat. Arbetet har också kännetecknats av ett mycket gott samarbete och hög
professionalitet av alla inblandade parter.
Miljökontrollens slutrapport visar att hela saneringsåtgärden har genererat mycket små - knappt
mätbara - utsläpp till Göta älv trots den mycket stora hanteringen av allvarliga föroreningar i själva
saneringsinsatsen och fastän den gällt områden direkt i strandkanten.
På grund av att ingen juridiskt ansvarig har funnits till föroreningarna har saneringen av Surte 2:38
huvudsakligen finansierats av Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen Västra Götaland. Huvudman har
varit Ale kommun, som även bidragit med resterande medel till finansieringen. Projektets totala
budget var enligt Naturvårdsverkets beslut maximalt 117,7 Mkr, exklusive en projektreserv på 20
Mkr. Totalkostnaden för hela projektet inklusive förberedande åtgärder (projektering) blev 108 Mkr.
Således behövde inte 10 Mkr av beviljat bidrag användas, och ej heller projektreserven, totalt ca 30
Mkr.
Bakgrund
Fastigheten Surte 2:38 är belägen utmed Göta älvs östra strand i norra Surte, Ale kommun, och
saneringsområdet har omfattat knappt 3 ha. Fastigheten är belägen mellan samhällena Surte och
Bohus och norr om området har Eka Chemicals sitt verksamhetsområde.
Norra delen av saneringsområdet är detaljplanelagt som småbåtshamn. Där har Surte
Motorbåtsklubb (SMK) sin verksamhet. SMK arrenderar marken av Ale kommun, som är markägare.
För att vi skulle kunna sanera marken på denna del av saneringsområdet, var SMK tvungna att
tillfälligt flytta sin verksamhet till annan plats och riva sina båthus. Detta fick ske helt frivilligt, för
SMK har ett arrendekontrakt som sträcker sig många år framåt i tiden.
Inom området beräknades före saneringen finnas 260 ton bly, 300 ton koppar, 260 ton zink, 2,5 ton
kvicksilver, 4 ton arsenik och stora mängder oljerester. Föroreningssituationen var således mycket
allvarlig, och detta tillsammans med att skredrisken bedömdes vara hög inom vissa delar av området,
gjorde att risken för att Göteborgs huvudvattentäkt skulle kunna förorenas var mycket stor.
Sammantaget medförde det att föroreningarna på Surte 2:38 utgjorde en kraftigt förhöjd risk för
Göta älv. Den förorenade marken minskade också möjligheten till ekologiskt hållbara och
variationsrika livsmiljöer samt ökade även, genom ett kontinuerligt pågående läckage,
föroreningsbelastningen på sedimenten i älven.
Saneringsmetod
De viktigaste faktorerna som avgjorde valet av saneringsmetod var följande:
-

Dålig markstabilitet

-

Råvattenintaget för Göteborgs vattenintag ligger ca 8 km nedströms Surte 2:38.

-

Markens genomsläpplighet inom hela det förorenade området var mycket stor.

-

De högsta halterna av föroreningar låg närmast älven.
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-

Älvnivån fluktuerar kraftigt med förväntade översvämningar och urlakning av det förorenade
området.

Schaktning i strandzonen skulle inte kunna genomföras utan risk för föroreningsspridning till älven,
vilket medförde att schaktning med länshållning enbart var möjlig med en hydraulisk avskärmning.
Vidare var i stort sett all mark utom det översta toppskiktet indränkt i olja. Sammantaget ställde
detta stora krav på säkerheten. Saneringen beslutades därför att genomföras i tre steg:
1: Geoteknisk stabilisering genom utläggning av en tryckbank.
2: Hydraulisk avskärmning mot Göta älv i form av stålspont samt hydrauliska barriärer på land för att
avskärma grundvattnet. Därefter skulle en grundvattensänkning genomföras för att möjliggöra schakt
i torrhet.
3: Sanering genom urschaktning och transport av förorenade fyllnadsmassor till extern godkänd
mottagare för mottagning och behandling samt återfyllnad med godkända massor.
Det åtgärdsalternativ som valdes för saneringen av Surte 2:38 innebar att drygt 86 000 ton massor
kunde schaktas bort. Detta medförde att ca 99 % av blyföroreningarna och drygt 98 % av
kvicksilverföroreningarna kunde saneras från området.
Två olika metoder användes för den hydrauliska avskärmningen av saneringsområdet. Dels
installerades en spontvägg utanför strandlinjen för att stänga ute älvvattnet från saneringsområdet
och dels byggdes tätskärmar i marken på land för att förhindra grundvatten att tränga in i området.
Spontväggen och tätskärmarna bildade tillsammans ett hydrauliskt avskärmat område som kunde
torrläggas med hjälp av avsänkningsbrunnar.
Vattenreningsanläggningen för rening av uppkommet länshållningsvatten stod klar hösten 2011.
Vattenreningsanläggningen kunde, trots ett inkommande vatten med stora variationer i temperatur
och föroreningsinnehåll, efter rening leverera ett vatten med mycket låga föroreningshalter.
Schaktsaneringsdelen av entreprenaden påbörjades i början av 2012. Saneringen utfördes genom
urschaktning med grävmaskin. Grävmaskinen var försedd med GPS-utrustning med inbyggd CADmodell som medförde att aktuell schaktnivå löpande kunde fastställas. Grävmaskinen lastade upp
massorna till en dumper, som sedan körde massorna till en omlastningsplats omedelbart söder om
saneringsområdet. Därifrån transporterades massorna med lastbil till Ragn-Sells i Heljestorp utanför
Vänersborg.
Enbart mindre mängder förorenade massor har måst lämnas kvar inom området. Den främsta
orsaken till att massor kvarlämnats är att det tvärs genom saneringsområdet går en bred
ledningsgata i öst-västlig riktning som innehåller bl a GRYAAB:s spillvattenledningar från Ale kommun
över till Hisingen - för vidare transport till reningsverket vid Rya - samt TeliaSoneras teleledningar
inklusive optokabel. Detta betydde att saneringen på ledningsgatan endast kunde ske ned till
ovankant ledningar, d v s till drygt 0,5 m nedåt från markytan. Att sanera under ledningarna hade
blivit mycket dyrt och bedömdes inte vara samhällsekonomiskt försvarbart.
Miljökontroll, måluppfyllelse
Miljökontrollen har omfattat recipientkontroll, saneringskontroll och hantering av massor. För en
sammanfattande beskrivning av miljökontrollens arbete hänvisas till denna slutrapports kapitel 10.
Åtgärdsmålen för saneringen av Surte 2:38 bedöms ha uppnåtts i alla avseenden.
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Sammanlagt beräknas c:a 1 600 m3 förorenade massor innehållande 48 kg kvicksilver finnas kvar i
saneringsområdet. Med totalt 2,5 ton kvicksilver i saneringsområdet före sanering innebär det att
kvicksilvermängden reducerats med minst 98 %. För bly beräknas att 3030 kg bly finns kvar inom
saneringsområdet. Med totalt 260 ton bly inom saneringsområdet före saneringen betyder det att
blymängden har reducerats med ca 99 %. De kvarlämnade föroreningarna är inbäddade i lera och
utgör ingen fara för Göta älv.
Kommunikation
Informations- och kommunikationsinsatser av olika slag har genomförts vid ett flertal tillfällen. Den
externa kommunikationen styrdes i första hand genom en kommunikationsplan som togs fram i ett
tidigt skede i samarbete mellan projektledningen och kommunikationskonsulten.
Den interna kommunikationens syfte och mål var att ge god och exakt information i rätt tid mellan
inblandade parter inom projektorganisationen.
Två olika kanaler användes där:
-

De regelbundet återkommande projektgruppsmötena som beskrivs under kap. 8.10.

-

En projektportal, där alla dokument som var av betydelse för framdrivningen av projektet
lades upp allteftersom de producerades.

En kriskommunikationsplan togs också fram i samarbete mellan projektledningen och
kommunikationskonsulten. Detta för att samtliga involverade i saneringsarbetet skulle vara väl
förberedda, avseende kommunikationen, inför en eventuell olycka/kris. Krisövningar genomfördes
också, där flera brister och potentiella risker i kommunikationen rättades till.
Ett stort antal studiebesök genomfördes på Surte 2:38 under saneringsperioden. Bland annat har ett
par hundra studenter från Chalmers och Göteborgs universitet varit på besök i olika omgångar, ett
60-tal gatuchefer från Västra Götalands län, miljöförvaltningarna från bl a Göteborg Stad och Lilla
Edets kommuner samt även Länsstyrelsen i Västra Götalands läns EBH-grupp.
Ekonomi
Styrande för ekonomin har varit Länsstyrelsen i Västra Götalands län bidragsbeslut från 2011
avseende åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador vid Surte 2:38 med ett totalt bidrag på
maximalt 137,7 Mkr. Av detta bidrag var 20 Mkr en projektreserv, som endast fick användas efter
särskilt beslut från Naturvårdsverket. Det betyder att projektets totala budget var maximalt 117,7
Mkr. Totalkostnaden för hela projektet inklusive förberedande åtgärder (projektering) blev 108 Mkr.
Således behövde inte 10 Mkr av beviljat bidrag användas, ej heller projektreserven, d.v.s. totalt ca 30
Mkr.
Projektledningen är övertygad om att det faktum att projektets framdrivning kunde genomföras på
ett smidigt sätt, vilket var en följd av den arbetsgemenskap som rådde inom projektet för att nå ett
gemensamt bra resultat, och att det professionella framåtriktade stöd som olika beställarstöd och
byggledning gav projektledningen, var en viktig orsak till att totalkostnaden för saneringen blev lägre
än kalkylerat. Till detta kommer effektivt genomförda upphandlingar och bra anbud, vilket också
medförde att kostnaderna kunde hållas nere.

Sanering av området Surte 2:38 Ale kommun. Slutrapport 2014-03-15. Slutrapport från saneringsentreprenaden, ekonomi
och miljökontroll.

11

Orientering
1.1 Inledning och syfte med rapporten
Denna rapport utgör en slutredovisning av saneringsprojektet Surte 2:38. Här finns en redovisning av
genomförda entreprenader och utförd miljökontroll i i samband med efterbehandlingen. Vidare ingår
en ekonomisk slutredovisning samt slutligen redovisas erfarenheter från det utförda arbetet som kan
vara av värde för kommande efterbehandlingsarbeten av liknande slag.
Fastigheten Surte 2:38, är belägen utmed Göta älvs östra strand i norra Surte, Ale kommun, och
omfattar totalt ca 5 ha. Den gränsar i söder till fastigheten Surte 43:1. Fastigheten är belägen mellan
samhällena Surte och Bohus och omedelbart norr om området har Eka Chemicals sitt
verksamhetsområde. Fastighetens läge framgår av figur 2.

Figur 2. Fastighetens placering i norra Surte markerat med blå cirkel.
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Mellersta och södra delen av fastigheten Surte 2:38, med en yta av knappt 3 ha och en strandlinje på
ca 350 m, i fortsättningen kallat Surte 2:38, hade förorenats av omfattande utfyllnad med
fyllnadsmassor och avfall från i huvudsak de stora varvens verksamhet i Göteborg under första
hälften av 1900-talet. Området är detaljplanelagt som småbåtshamn och Surte Motorbåtsklubb
(SMK) har i flera decennier haft sin verksamhet förlagd dit. Ale kommun är markägare och
båtklubben har ett arrendeavtal med kommunen.
Göta älv är huvudvattentäkt för Göteborgs kommun (ca 700 000 konsumenter) och råvattenintaget
är beläget ca 8 km nedströms Surte 2:38. Inom Göta älvdalen med dess finkorniga sediment finns en
generell skredrisk, och utmed vissa delar av Surte 2:38 bedömdes skredrisken vara hög före
saneringen.
Inom området beräknades före saneringen finnas 260 ton bly, 300 ton koppar, 260 ton zink, 2,5 ton
kvicksilver, 4 ton arsenik och stora mängder oljerester. Föroreningssituationen var således mycket
allvarlig, och detta tillsammans med att skredrisken bedömdes vara hög inom vissa delar av området,
gjorde att risken att Göteborgs huvudvattentäkt skulle kunna förorenas var mycket stor.

1.2 Ansvar och finansiering
På grund av att ingen juridiskt ansvarig har funnits till föroreningarna har saneringen av Surte 2:38
huvudsakligen finansierats av Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Huvudman har varit Ale kommun, som även bidragit ekonomiskt till finansieringen.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län fattade beslut om bidragsfinansiering för åtgärd 2011-01-28
(Bilaga 1):
-

Bidragsbeslut avseende åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador vid Surte 2:38, Ale
kommun med ett totalt bidrag på maximalt 137,7 Mkr för saneringen inom projektet Surte
2:38.

1.3 Huvudmannaskap
Kommunstyrelsen har genom mark- och exploateringsavdelningen (fd
samhällsplaneringsavdelningen) ansvarat för kommunens huvudmannaskap. I detta ansvar ingick
ansvar för bidragsansökan, ansvar för projekteringen och hela saneringsentreprenaden samt ansvar
för den ekonomiska uppföljningen av saneringskostnaderna.

1.4 Historik
En successiv utvidgning av det aktuella markområdet har skett genom utfyllnad längs strandkanten.
Utfyllnaden av Surte 2:38 har pågått i flera decennier under första hälften av 1900-talet, men
upphörde i början av 1960-talet. Utfyllnadsmassorna, främst bestående av byggavfall från
varvsindustrin i Göteborg samt en del muddermassor, lades på träpråmar, s k plattpråmar (Bilaga 2),
och fraktades uppför Göta älv varefter de deponerades på markområden intill Göta älv efter
överenskommelse med respektive markägare. Den föroreningsbild och de utfyllnadsmassor som
konstaterats vid saneringsarbetet stöder denna teori. Vissa pråmar sänktes också i strandkanten av
älven som mothåll, och utfyllnaden skedde sedan innanför dessa pråmar. Fyllnadsmassorna utgjordes
av grus, sand och sten med stort inslag av diverse avfall såsom trä, betong, glas, skrot, sågspån och
stora mängder oljerester.
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1.5 Tidigare utredningar
En hel del utredningar, både markmiljötekniska och geotekniska, har föregått saneringen. Nedan är
flertalet av dessa listade:
-

”Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i södra Göta älvdalen. Slutrapport.” SGI Varia 439,
april 1995.
”Väg 45/Norge Vänernbanan. Kompletterande stabilitetsutredning i Surte och Älvängen”.
J&W 1999-06-07.
”Tidermans utfyllnadsområde, fastighet Surte 2:38. Fördjupad förstudie.” GF Konsult AB,
2006-05-31.
”Tidermans utfyllnadsområde. Huvudstudie.” Sweco VIAK Miljöteknik, 2007-03-29.
”Surte 2:38, Ale kommun. Projektering av EBH-åtgärder. Kompletterande miljöteknisk
markundersökning.” Norconsult 2009-09-09.
”Surte 2:38, Ale kommun. Redovisning av genomförande och resultat från pilotförsök.”
Norconsult 2009-09-22.
”Surte 2:38, Ale kommun. Projektering av EBH-åtgärder. PM geoteknik för tillståndsansökan.”
Norconsult 2009-10-08.
”Surte 2:38, Ale kommun. Projektering av EBH-åtgärder. Geoteknisk undersökning för
tillståndsansökan: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo)”. Norconsult 2009-10-08.
”Surte 2:38, Ale kommun. Flöden och nivåer i Göta älv för tillståndsansökan.” Norconsult
2009-09-11.
”Surte 2:38, Ale kommun. Kompletterande analys av fyllnadsmassors egenskaper.”
Norconsult 2010-09-27.
”Surte 2:38, Ale kommun. Miljöundersökning av Gula huset. Materialinventering.” Norconsult
2010-09-27.
”Surte 43:1, Ale kommun. Naturinventering av dike”. Norconsult 2009-10-02.
”Surte 2:38, Ale kommun. Kontroll av sediment i dike/vattendrag.” Norconsult 2009-10-30.

Utredningarna från och med 2009 ingick dels som en del i den tillståndsansökan enligt 11 kap.
Miljöbalken som lämnades in till miljödomstolen i mitten av oktober 2009, dels som ett underlag till
projekteringen och framtagandet av förfrågningsunderlag för mottagare av de förorenade massorna
respektive hela saneringsentreprenaden.
Dessutom har ytterligare utredningar genomförts som inte resulterat i några rapporter. Ett sådant
exempel är en översiktlig utredning angående Karonsbergsvägens föroreningssituation.
Karonsbergsvägen gränsar till saneringsområdets östra sida, och är delvis kraftigt förorenad av
liknande avfall som Surte 2:38. Beroende bl a på den mängd ledningar som är förlagda till
vägområdet, beslöts dock tidigt att undanta Karonsbergsvägen från saneringsområdet.

1.6 Föroreningssituationen och risker
En översiktlig miljöteknisk markundersökning utfördes 2006 av GF Konsult (nuvarande Norconsult) på
uppdrag av Ale kommun. Den visade att Surte 2:38s område var kraftigt förorenat och länsstyrelsen
valde därför att gå vidare med en huvudstudie.
En huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual genomfördes av Sweco VIAK 2007. Denna
undersökning visade att området var mycket kraftigt påverkat av metallföroreningar, särskilt bly,
koppar, zink, kvicksilver och arsenik. Föroreningarna bestod främst av partikelbundna metaller
(kvicksilver, bly, koppar, zink och arsenik) och stora mängder oljerester. Förekomst av
metylkvicksilver har också dokumenterats. Andelen organiskt material, i form av främst trä, såväl
som av järnskrot var också stor.
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Inom området beräknades finnas drygt 820 ton metaller (260 ton bly, 300 ton koppar, 260 ton zink,
2,5 ton kvicksilver, 4 ton arsenik) och stora mängder oljerester inklusive polycykliska aromatiska
kolväten, PAH. Följande särskilt stora risker identifierades i samband med huvudstudien:
-

Läget invid Göta älv innebar risk för att föroreningar sprids ut i Göta älv genom urlakning och
stranderosion. Göta älv är råvattentäkt för mer än en halv miljon människor och
vattenintaget ligger knappt 8 km nedströms Surte 2:38.

-

Området var dessutom geotekniskt instabilt och risken för skred bedömdes som
överhängande inom vissa delar av Surte 2:38

-

Risken för översvämningar och skred i Ale kommun, i synnerhet utmed Göta älvs stränder,
har också på de senaste åren uppgraderats till högriskområden av bland andra Klimat- och
sårbarhetsutredningen 2007, vilken gjordes på Miljödepartementets uppdrag.

Situationen med dålig geoteknisk stabilitet inom området, kombinerat med den stora mängden
föroreningar gjorde att Surte 2:38s område, utgjorde en förhöjd risk för Göta älv och
huvudvattentäkten, som försörjer Göteborg med råvatten. Råvattenintaget ligger vid Alelyckan
knappt 8 km nedströms Surte 2:38. Den stora mängden förorenade fyllnadsmassor äventyrade
leveranssäkerheten för dricksvattnet och kunde därmed även påverka konsumenternas förtroende
för detta vatten. Den förorenade marken minskade också möjligheten till ekologiskt hållbara och
variationsrika livsmiljöer, samt ökade även föroreningsbelastningen på sediment i älven.
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2. Åtgärdsmål, prioriteringsordning och åtgärdsalternativ
2.1 Allmänt
En huvudstudie enligt Naturvårdsverkets manual genomfördes av Sweco VIAK under vintern
2006/2007 och slutredovisades 2007-03-29. Huvudstudien visade att föroreningssituationen var
mycket allvarlig, och att risken för skred var överhängande i delar av området.
Fem olika åtgärdsalternativ togs fram och prissattes översiktligt i huvudstudien, varav alternativ ett
var ett s k nollalternativ och alternativ fem innebar uppgrävning av samtliga förorenade massor inom
den södra delen av fastigheten Surte 2:38, vilken enligt huvudstudien hade visat sig vara kraftigast
förorenat.
En fördjupad ansvarsutredning genomfördes därefter genom länsstyrelsens försorg. Den utförda
ansvarsutredningen visade att inget efterbehandlingsansvar kan utkrävas inom det aktuella området,
varigenom finansieringen fullt ut kunde ske med statliga bidragsmedel.
Både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ansåg dock att det behövde genomföras kompletterande
åtgärdsförberedande utredningar för att ytterligare klarlägga de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna innan projektet lyftes in i åtgärdsram. Länsstyrelsen beslutade därför 2009-03-31
att ge Ale kommun ett bidrag på 6 745 000 kr för slutförande av en huvudstudie för
utfyllnadsområdet, vilket inledningsvis benämndes ”Tidermans”, numera kallat Surte 2:38. Detta
bidrag redovisades i kommunens slutrapportering av projekteringen till länsstyrelsen daterad 201010-15.
Naturvårdsverket beslutade i tiden däremellan, 2010-06-29, att lyfta in Surte 2:38 i den s k
åtgärdsramen, dvs Surte 2:38 skulle saneras med statligt bidrag.

2.2 Åtgärdsmål för saneringen
De övergripande åtgärdsmålen för saneringen av Surte 2:38 var följande:
-

Sträva efter att långsiktigt säkra skyddet av Göta älv
Kvicksilver ska fasas ur biosfären och projektets målsättning är att kvicksilvermängden
inom området ska reduceras med minst 90 %.
Projektets målsättning är att även blymängden inom området ska reduceras med 90 %.
Marken inom fastigheten ska efter utförda saneringsåtgärder kunna användas för de
ändamål som gällande planer för området anger samt ha en väl fungerande
markfunktion.

De övergripande åtgärdsmålen innefattade mätbara mål avseende reduktion av kvicksilver och bly.
Målsättningen med saneringen har varit att avlägsna så stor mängd föroreningar som möjligt för att
inom ramen för det beviljade anslaget uppnå åtgärdsmålen.

2.3 Åtgärdsalternativ och prioriteringsordning
De viktigaste faktorerna som avgjorde valet av saneringsmetod var de följande:
-

Dålig markstabilitet

-

Råvattenintaget för Göteborgs vattenintag ligger ca 8 km nedströms Surte 2:38.

-

Markens genomsläpplighet inom hela det förorenade området var mycket stor.

-

De högsta halterna av föroreningar låg närmast älven.
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-

Älvnivån fluktuerar kraftigt med förväntade översvämningar och urlakning av det förorenade
området.
Schakt i strandzonen skulle inte kunna genomföras utan risk för föroreningsspridning till älven, vilket
medförde att schakt med länshållning enbart var möjlig med en hydraulisk avskärmning. Vidare var i
stort sett all mark utom det översta toppskiktet indränkt i olja. Sammantaget ställde detta stora krav
på säkerheten. Ett antal åtgärdsalternativ togs fram inom ramen för huvudstudien inför saneringen
av Surte 2:38. Total mängd förorenade massor som bedömdes finnas inom Surte 2:38 uppgick till ca
75 000 m3. Det åtgärdsalternativ, kallat alternativ 1 i ”Preliminär riskvärdering av åtgärdsalternativ
inför efterbehandling av Tidermans utfyllnadsområde, Ale kommun, Länsstyrelsen Västra Götaland
2008-09-13” (Bilaga 3), som valdes för saneringen av Surte 2:38 betydde att drygt 45 000 m3 massor
skulle schaktas bort. Detta innebar att ca 90 % av både kvicksilver- och blyföroreningarna beräknades
kunna saneras från området.

Figur 3. Karta över planerat saneringsområde markerat med streckad grön linje. Källa: Miljökontroll
vid saneringen av Surte 2:38 slutrapport Cowi.
Detta åtgärdsalternativ bedömdes vara av störst samhällsekonomisk nytta med avseende på erhållen
reducering av föroreningar i förhållande till mängd bortschaktade massor. Åtgärdsmålen bedömdes
också kunna uppnås med detta saneringsalternativ. Risken för ett eventuellt skred i området med
kraftigt förorenade massor skulle minimeras. Själva saneringsarbetet, med bortschaktning av de
förorenade massorna, medförde också en minskad konsekvens av ett skred om det mot förmodan
ändå skulle inträffa. Ett ökat skydd av Göta älv skulle erhållas med avseende på kvicksilver och övriga
tungmetaller i det sanerade området. En kraftigt reducerad risk för nybildning av metylkvicksilver
skulle även det erhållas.
En prioriteringsordning (Bilaga 4) för vilka förorenade massor inom saneringsområdet som i första
hand skulle tas bort inom ramen för åtgärdsbidraget togs fram 2009 i samarbete mellan
projektledningen och representanter från bidragsgivaren (Länsstyrelsen Västra Götaland).
Prioriteringsordningen blev att i första hand schakta ur de massor som låg i västra delen av
saneringsområdet i anslutning till älven, för att därigenom säkra skyddet av Göta älv som
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huvudvattentäkt för Göteborgsområdet. Enda skälet till att lämna kvar förorenade massor närmast
strandlinjen skulle vara om det av geotekniska skäl bedömdes vara osäkert att schakta upp massorna.
Saneringen i strandzonen skulle i möjligaste mån genomföras ned till +7 (mätt i Göteborgs
höjdsystem GH88). I övrigt skulle så stor del av de förorenade massorna inom området som möjligt
tas bort inom den ekonomiska ram som beviljats av Naturvårdsverket.
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3. Organisation

Figur 4 ovan visar organisationsstrukturen för Surte 2:38s sanering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) var politisk styrgrupp för saneringsprojektet.
Projektledningen var direkt underställd ksau och bestod av projektledare och biträdande
projektledare. Övriga delar av organisationen var byggledning, miljökontroll, projektekonom,
saneringsentreprenör, mottagningsentreprenör, beställarstöd och projektgrupp.
I projektgruppen samlade vi alla de intressenter som hade identifierats ha behov av att få
regelbunden uppdatering om hur saneringsprojektet framskred. Projektgruppen träffades en
eftermiddag per månad för genomgång av projektet. Beställarstödsgruppen bestod av konsulter som
tidigare hade deltagit vid genomförandet av huvudstudien och projekteringen. Den specifika
kunskapen dessa besatt, att ha varit delaktiga i tidigare utredningar inom Surte 2:38, var mycket
värdefull och nyttig att föra vidare in i saneringsskedet. Vi hade stor nytta av detta. I gruppen fanns
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också konsulter med kunskap i ämnesområdena miljöjuridik samt kommunikation.
Kommunikationsinsatserna för hela saneringen beskrivs närmare i kapitel 13.
Projektledningen har haft ett mycket bra samarbete med Surte Motorbåtsklubb (SMK), som är
verksamhetsutövare inom saneringsområdet och som arrenderar marken av Ale kommun. SMK
bildade en arbetsgrupp/kontaktgrupp som representerade båtklubben i förhandlingarna med
markägaren/huvudmannen Ale kommun. Under projekteringstiden hölls nio möten mellan denna
arbetsgrupp och projektledningen. SMK ingick också i projektgruppen. Båtklubben har varit mycket
samarbetsvillig och bidrog aktivt till att området kunde saneras genom att tillfälligt flytta sin
verksamhet till annan plats under saneringstiden.
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4. Planering av saneringen
4.1 Upphandlingar
På grund av den ekonomiska storleken på upphandlingen för såväl saneringsentreprenaden som
mottagningen av förorenade massor blev båda dessa respektive insatser föremål för en s k EUupphandling. Projektledningen genomförde upphandlingarna med hjälp av kommunens
upphandlingsenhet. Förfrågningsunderlagen togs fram, och utvärderingen av inkomna anbud
genomfördes, med konsulthjälp från Norconsult samt med granskning utförd av Agenda Enviro.

4.1.1 Mottagare av förorenade massor
Denna upphandling genomfördes under 2010.
När upphandlingen genomfördes var massorna inte klassade (enligt dåvarande avfallsförordning SFS
2001:1063) av Ale kommun. I anbudet skulle pris lämnas per ton omhändertagna massor inklusive
alla kostnader för transporter mm. Anbudsgivarna skulle lämna tre priser för omhändertagande av
avfallet, ett för farligt avfall, ett för återvinningsbart material med medelhalt mellan KM och MKM
och slutligen ett för inert avfall. Vid anbudsutvärderingen antogs att fördelningen av de ovan angivna
fraktionerna var:
- 85 % Farligt avfall
- 10 % Återvinningsbart material, medelhalt mellan KM och MKM
- 5 % Inerta massor som t. ex. block
För att i någon mån, med hjälp av s k mjuka parametrar, kunna styra bort de mottagare som gav
orimligt långa transportsträckor skulle till anbudet bifogas en beräkning av hur stor mängd koldioxid
(CO2) som släpptes ut i samband med transporten av massorna. Inför viktningen av anbuden sattes
ett pris på 10 kr per kg för den beräknade koldioxidmängden per ton gods och utan närmare
jämförelse med aktuellt pris på europeiska koldioxidbörsen. Den beräkningsmodell som användes,
var framtagen av Nätverket för Transporter och miljön, och fanns på deras hemsida
www.ntm.a.se/ntmcalc/. Beräkningen gav utsläppt mängd CO2 i kg per ton gods.
Förfrågningsunderlaget lades ut för anbudsgivning i maj 2010. Anbudsgivarna hade möjlighet att göra
ett planerat besök på platsen, för att själva skaffa sig en uppfattning av massornas karaktär. Ett antal
företag gjorde detta besök, men slutligen lämnades bara två anbud in.
4.1.1.1 Anbudsutvärdering
Anbudsutvärderingen genomfördes i tre steg:
Steg 1: Prövning om anbud uppfyllde de krav som ställdes på omhändertagandeentreprenören.
Steg 2: Prövning om anbud uppfyllde kraven på tjänsten, avtalsvillkoren och referenser.
Steg 3: Poängsättning av priser och referenser, där priset kunde ge maximalt 76 poäng och
referenserna maximalt 24 poäng.
Ett jämförande anbudspris blev det av anbudsgivaren lämnade priset plus beräknad
koldioxidkostnad.
Två anbud lämnades in till kommunen. Det ena företaget visade inte i sitt anbud att de uppfyllde de
obligatoriska kraven som ställdes i förfrågningsunderlaget avseende entreprenören och tjänsten. Av
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den anledningen förkastades detta anbud redan i steg 1. Ragn-Sells ABs anbud uppfyllde däremot vid
utvärderingen alla ställda krav och fick höga poäng avseende utvärderingen av referenserna.
Beslutet att tilldela Ragn-Sells omhändertagandeentreprenaden togs av tekniska nämnden i oktober
2010.
Erfarenheten från denna upphandling är att bara förfrågningsunderlaget är tillräckligt tydligt, så kan
även en så pass udda parameter som kostnadssatta koldioxidutsläpp genomgå en bra och tydlig
utvärdering.

4.1.2 Avhjälpandeentreprenaden
Denna upphandling genomfördes också under 2010.
Anbudsunderlaget var upplagt som en utförandeentreprenad. I förfrågningsunderlaget ingick
förutom administrativa föreskrifter (AF) bl a följande delar i mängdförteckningen (MF) med
tillhörande koder. I denna rapport anges bara ett begränsat urval av koder:
-

BBC. Undersökningar

-

BD. Saneringsarbeten

-

BE. Flyttning, demontering och rivning

-

BF. Trädfällning

-

BG. Spont

-

CBB. Jordschakt

-

CF. Uttag av massor, avlämnande av massor eller avfall

-

D. Marköverbyggnader

-

DCK. Släntbeklädnader och erosionsskydd

-

PB. Rörledningar i anläggning

-

YCE. Underlag för relationshandlingar för anläggningar

Sidoanbud med alternativa utföranden fick avges om ett komplett huvudanbud lämnades.
4.1.2.1 Anbudsutvärdering
Anbudsgivaren skulle lämna ett totalpris för i entreprenaden ingående delmoment i enlighet med
mängdförteckningen (MF).
Vid utvärderingen av huvudanbuden skulle priset värderas till 60 % och övriga parametrar (se nedan)
till 40 %. Det anbud som var mest ekonomiskt fördelaktigt med hänsyn till samtliga omständigheter
skulle antas.
Värderingen av s.k. mjuka parametrar gjordes utifrån inkomna uppgifter och från referensobjekt
samt från Ale kommuns egna erfarenheter från anbudsgivaren.
Utvärderingen skulle ske enligt följande sätt:
Anbudssumma…………………………………………………………………………………………………………0 - 60 poäng
Poängen erhölls som kvoten mellan lägsta anbudssumman och aktuell anbudssumma multiplicerat
med maximal poäng (Lägsta anbudspris / aktuellt anbudspris x maximal poäng).
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Maximal poängsumma på anbudssumma: 60 poäng.
Mjuka parametrar………………………………………………………………………………………………….. 0 - 40 poäng
Referenser……………………………………………………………………………………………………………… 0 - 20 poäng
Referensobjekten värderades i samband med anbudsutvärderingen. Maximal poängsumma för
referenser 20 poäng.
Arbetsbeskrivning………………………………………………………………………………………………….. 0 - 20 poäng
En komplett arbetsbeskrivning skulle bifogas där följande arbetsmoment skulle beskrivas:
-

Utläggning av tryckbanken. Det var viktigt att anbudsgivaren insåg risker med farled m. m och
säkerställde tryckbankens läge och utformning.
Beskrivning av vattenreningsanläggningen och hur driften av den skulle skötas och
kontrolleras, särskilt vintertid och under helger.
Beskrivning av hur den hydrauliska barriären skulle klara kraven på täthet och hur åtgärder
för tätning skulle utföras.
Beskrivning av hur schakten omkring ledningarna som går ut i och under Göta älv skulle
utföras.
Beskrivning av hur grundvattenavsänkningen av delområden skulle utföras.
Beskrivning av hur schakt intill spont och hydraulisk barriär skulle utföras för att säkerställa
stabiliteten.
Beskrivning av saneringen, t.ex. hur rena återfyllda massor skulle kunna skiljas från befintliga
avfallsmassor samt hur saneringen i de olika delområdena skulle utföras.
Beskrivning av hur entreprenören skulle säkerställa mängden och kraven på
återfyllnadsmassor enligt handling.
Beskrivning av entreprenörens egenkontrollprogram genom hela entreprenaden samt en
belysning av kritiska moment.

Om någon av de ovanstående uppgifterna saknades kunde anbudet förkastas.
Till förfrågningsunderlaget hörde en utvärderingsmall för momentet Arbetsbeskrivning där det tydligt
framgick hur denna utvärdering gick till avseende poängsättning för de olika momenten. Maximal
poängsumma för Arbetsbeskrivning: 20 poäng
Sex stycken anbud lämnades in, varav NCC Construction AB kom med det mest ekonomiskt
fördelaktiga anbudet där hänsyn togs till pris, referenser och arbetsbeskrivning.
Beslutet att tilldela NCC Construction AB avhjälpandeentreprenaden togs av tekniska nämnden i
december 2010.

4.2 Riskhantering
I samband med ansökan om tillstånd till vattenverksamhet 2009/2010 genomfördes en
projektriskanalys med avseende på de risker som skulle kunna uppkomma vid genomförandet av
saneringen av Surte 2:38. Syftet med riskanalysen var att identifiera aktiviteter som behövde
genomföras, alternativt bevakas för att minska riskerna vid genomförandet av saneringsarbetet.
Riskanalysen skulle vara ett underlag till projektledningen.
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I ett första skede, för att i samband med ansökan till Miljödomstolen kunna visa på hur man beaktar
miljöpåverkan i projektet, genomfördes en preliminär riskanalys med avseende på de miljörisker som
kunde uppstå under det samlade projektet.
En riskhanteringsplan togs fram, vilken omfattade riskidentifiering, riskvärdering och förslag på
säkerhetshöjande åtgärder för risker, som i första hand kunde störa projektet avseende
miljöinverkan, men även ifråga om tidplan, ekonomi och kvalitet.
Riskidentifieringen och värderingen genomfördes av en arbetsgrupp bestående av företrädare från
projektledning, tillsynsmyndighet, bidragsgivaren, projektör och konsulter från beställarstödsgruppen
(se organisationsschemat kap. 3). Arbetet inleddes med en s k brainstorming i denna arbetsgrupp.
Utifrån poängsatt Sannolikhet och Konsekvens listades sedan riskerna under olika
undergrupperingar.
Ett stort antal skadehändelser identifierades till att börja med i utförd projektriskanalys. Varje
skadehändelse kunde leda till en eller flera konsekvenser och alla konsekvenser värderades med
avseende på sannolikhet och omfattning. Om en skadehändelse borde motverkas berodde på det
risktal händelsen fick. Risktalet var en kombination av bedömd sannolikhet och konsekvens. Med
utgångspunkt från den genomförda riskidentifieringen och riskvärderingen sammanställdes
riskanalysen.
Utifrån riskanalysen togs förslag fram på säkerhetshöjande åtgärder för de bedömda riskerna, och en
plan upprättades inför det fortsatta projekteringsarbetet samt för den planerade entreprenaden
avseende säkerhetshöjande åtgärder för sådana risker som skulle kunna störa projektet avseende
miljö, tidplan, ekonomi och/eller kvalitet.
En genomgång av riskanalysen blev sedan en stående punkt vid de återkommande
projektgruppsmötena under entreprenaden. På det viset var riskanalysen ett dynamiskt dokument
som hela tiden hölls uppdaterat och de risker, som ”var aktuella” just då i projektets tidplan gicks
igenom. Vid dessa genomgångar identifierades också nya risker som dokumenterades. Ett exempel
på ett riskanalysprotokoll finns i Bilaga 5, där även arbetsmetoden kortfattat beskrivs.
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5. Myndigheter
5.1 Inledning
Två olika tillsynsmyndigheter har bedrivit tillsyn över saneringsarbetet. Länsstyrelsen i Västra
Götalands län har haft tillsyn över vattenverksamheten, och Miljö- och byggnämnden (nuvarande
Samhällsbyggnadsnämnden). Ale kommun, har haft tillsyn över den verksamhet som har bedrivits på
land, huvudsakligen s.k. ”Miljöfarlig verksamhet”.

5.2 Tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet enligt MB 11
kap. och 9 kap.
En ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 11 kap.
och 9 kap. lämnades in till miljödomstolen i Vänersborg i oktober 2009. I den inlämnade ansökan
ingick också en saneringsanmälan för avhjälpandeåtgärden enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Ale kommun, som huvudman, yrkade också på
verkställighetsförordnande med stöd av miljöbalken 22 kap. 28 §. Efter vissa kompletteringar,
genomförd remissomgång samt förhandling erhölls domen 2010-07-09 där Ale kommun fick tillstånd
att i samband med sanering av mark på fastigheten Surte 2:38
-

-

Anlägga tryckbank för geoteknisk stabilisering av området
Tillfälligt anlägga avskärmande spont i Göta älv samt hydraulisk barriär mot markområde
utanför saneringsområde
Vid behov muddra och återfylla med spontbart material samt lägga upp muddermassor
alternativt föra bort muddermassor till godkänd muddertipp
Schakta under grundvattennivån vid anläggande av hydraulisk barriär
Anlägga erosionsskydd utmed strandlinjen
Utföra tillfällig sänkning av grundvattennivå inom avskärmande områden och schakt i
torrlagda massor
Anlägga tillfälliga ytor inom saneringsområdet för mellanlagring av upptagna förorenade
massor i avvaktan på borttransport
I samband med efterbehandlingsåtgärderna utföra lokal behandling av på platsen
uppkommet förorenat länshållningsvatten och annat vatten samt att avleda detta till Göta älv
efter erforderlig rening
Efterbehandling av förorenad jord inom området i form av utsortering av grövre metallskrot
och trämaterial, delar av pråmar etc.

För tillståndet gällde följande villkor:
•

Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten – inbegripet åtgärder för
att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen - utformas
och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen uppgett eller åtagit sig i
målet.

Utöver vad som gäller i det allmänna villkoret ovan skulle följande särskilt gälla:
•

Arbeten i vattenområde ska bedrivas på sådant sätt att grumling i görligaste mån undviks.

•

Grumlande arbeten i Göta älv ska om möjligt undvikas under perioden den 1 maj - 30 juni
och den 15 september - 15 oktober.

•

Vid synlig oljefilm på ytan av avlett vatten i Göta älv ska Göteborg Vatten omedelbart
kontaktas för eventuell stängning av råvattenintaget. Åtgärder ska omgående vidtas för att
vid behov samla upp eller på annat sätt stoppa eventuellt utläckage av olja.
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•

Länshållningsvatten och annat vatten vilket genom efterbehandlingsåtgärderna uppkommer
på platsen, och som inte uppenbart uppfyller begränsningsvärdena enligt nedan, ska innan
avledning till Göta älv renas i en lokal reningsanläggning. Älvvatten som finns mellan spont
och strandlinjen får avledas direkt till Göta älv utan behandling, under förutsättning att det
inte orsakar grumling i Göta älv. Risk för grumling avgörs med okulär besiktning.

•

Vatten som uppkommer under saneringen på land får enbart avledas till Göta älv om
följande begränsningsvärden innehålls (i mg/l om inget annat anges):
Arsenik

0,03

Bly

1,1

Kvicksilver

0,02

Zink

1,5

Oljeindex

5

PAH (beräknat som PAH 16)

0,015

Grumlighet (turbiditet)

100

FNU

pH

6 ≤ pH ≤ 8

(pH-enheter)

De angivna begränsningsvärdena utgör kalendervisa månadsmedelvärden. Kontroll ska
innan avledning ske av varje volym erhållet länshållningsvatten med avseende på ovan
angivna föroreningsparametrar. Aritmetiska medelvärden beräknas viktat med den vid varje
tillfälle avledda vattenvolymen. Om begränsningsvärdena inte uppfylls ska åtgärder genom
förbättrad rening, eller andra interna åtgärder för att minska utsläppen, vidtas.
Tillsynsmyndigheten ska informeras om vidtagna åtgärder, och uppföljningen av dessa, med
målet att åter innehålla angivet begränsningsvärde.
•

Buller från verksamheten får inte utan medgivande av tillsynsmyndighet överstiga de
riktvärden som följer av Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från
byggplatser.

•

Kontrollprogram för verksamheten ska redovisas till tillsynsmyndighet innan arbeten
påbörjas samt därefter uppdateras av kommunen vid behov.

•

Efter arbetenas slutförande ska Ale kommun till Sjöfartsverket sända in de uppgifter som
eventuellt erfordras för rättning av sjökort och nautiska publikationer.

Tillsynsmyndigheten bemyndigas enligt 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken att meddela villkor
och föreskrifter om





Skyddsåtgärder mot grumling av vatten vid spontning och schaktning i vattenområde.
Mindre kompletterande vattenverksamhet, som under saneringsinsatsens lopp visar sig
nödvändig för att kunna genomföra den avsedda samlade saneringsinsatsen.
Avsteg från Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser.
Kontrollprogram

Se vidare Bilaga 6 Dom från Miljödomstolen 2010-07-09.
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5.3 Saneringsanmälan
Ale kommun kompletterade 2009-12-14 den tidigare inlämnade tillståndsansökan till miljödomstolen
med en fullständig saneringsanmälan ( Bilaga 7).
I domen 2010-07-09 skriver miljödomstolen att ”Miljödomstolen förutsätter att verksamheten
kommer att bedrivas så som redovisas i anmälan och att så sker får anses omfattas av det allmänna
villkoret i domslutet. Det finns inga skäl att föreskriva några särskilda försiktighetsmått eller andra
villkor utöver vad som sökanden åtagit sig i anmälan och i ansökan i övrigt.”
Tillsynsmyndigheten bemyndigades också enligt 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken att meddela
villkor och föreskrifter om miljökontrollprogrammet.

5.4 Kontrollprogram
Ett miljökontrollprogram (Bilaga 8) har tagits fram av projektet och godkänts av respektive
tillsynsmyndighet (Bilagorna 9 och 10). I programmet redovisades miljökontroll avseende bl. a.
schaktning och masshantering, hydrologi och vattenkvalitet samt ett kontrollprogram för geoteknik.
Kontrollprogrammet har förtydligats/uppdaterats vid tre tillfällen (Bilagorna 11, 12 och 13) och
denna förändring har godkänts av tillsynsmyndigheten (Bilagorna 14, 15 och 16).
Kontrollprogrammet har varit styrande för tillvägagångssättet för att undersöka saneringsprojektets
eventuella påverkan på omgivningen och kontrollera att uppsatta saneringsmål uppnåtts. För mer
information se dels en sammanfattning i kap. 10 i denna rapport och dels rapporten Miljökontroll vid
saneringen av Surte 2:38 Bilaga 53 a.
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6. Surte Motorbåtsklubb (SMK) – arrendatorn på saneringsområdet
6.1 Bakgrund
Norra delen av saneringsområdet är detaljplanelagt som småbåtshamn. Där har Surte
Motorbåtsklubb (SMK) sin verksamhet, och arrenderar marken av Ale kommun, som är markägare.
Klubben består av ca 150 medlemmar. Inom området vinterförvarar de sina båtar, och där finns
också en kontorsbyggnad för SMKs verksamhet. De allra flesta båtarna förvaras i båthus, som ägs av
båtägarna. Vissa mindre båtar vinterförvaras utomhus under ett enkelt skydd.
Inom SMKs arrendeområde fanns ytterligare fem byggnader. I mitten av området finns en
pumpstation (som inte skulle rivas före sanering) belägen inom det ledningsområde, som korsar
området (se vidare kapitel 7). I norra delen har kommunen ett förråd, som inte heller det skulle rivas
samt SMKs kontorsbyggnad som tillfälligt skulle flyttas. Slutligen fanns två större förrådsbyggnader
som båda var i dåligt skick och borde rivas så sanering kunde ske under byggnaderna. Den ena ägdes
av SMK, och användes dels till båtförvaring och dels som allmänt förråd. Den andra byggnaden ägdes
av kommunen och var en gammal kontorsbarack, som kommunen använt tidigare.
Vidare fanns det en båttvätt inom området, samt en båtramp för sjösättning och upptagning av
båtarna. Dessa anordningar var tvungna att rivas för att man skulle kunna sanera under dem.
För att kunna sanera marken på denna del av saneringsområdet, var SMK dessutom tvungen att
tillfälligt flytta sin verksamhet till annan plats och riva sina båthus. Detta fick ske helt frivilligt, för
SMK hade ett arrendekontrakt som sträckte sig många år framåt i tiden.
SMK utsåg en arbetsgrupp som var projektledningens kontakt in i klubben. Arbetsgruppen
återrapporterade sedan tillbaka till medlemmarna hur samtalen med projektledningen fortskred.
Projektledningen deltog också på flera av SMK:s medlemsmöten för att informera medlemmarna om
hur saneringen skulle gå till och hur viktig den var. SMK bedrev ju sin verksamhet på mark som var
kraftigt förorenad, och det gynnade ju inte klubben heller.
Projektledningen och SMKs arbetsgrupp hade ett 15-tal möten under åren 2008 – 2011 för att
förhandla fram ett avtal om klubbens frivilliga avetablering under saneringen. Mötesnoteringarna
från dessa möten diariefördes hos kommunen på uppmaning av SMK. Helt naturligt fanns det många
olika viljor inom klubben, men samarbetsklimatet var ändå hela tiden positivt och en vilja fanns från
båda parter att lösa avetableringen tillsammans.
I maj 2011 undertecknades ett avtal mellan Surte Motorbåtsklubb (SMK) och Ale kommun där det
reglerades hur SMKs tillfälliga avetablering från saneringsområdet skulle gå till.

6.2 Tillfällig flytt av verksamheten
Projektledningen hyrde en del av ett hamnskjul vid Surte hamn åt SMK för förvaring av båtar m.m.
under den tid saneringsarbetet pågick. Hamnskjulet var beläget ca en km söder om
saneringsområdet. Vid upptaget av båtarna på hösten behövde dessa tvättas/spolas av undertill.
Därför byggdes en tillfällig båttvätt intill hamnskjulet där båtarna skulle tvättas under saneringstiden.
Då den tillfälliga båttvätten betraktades som anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet gjordes i maj
2011 en anmälan om miljöfarlig verksamhet till kommunens miljö- och byggnämnd (Bilaga 17).
Kommunens tillsynsmyndighet beslutade 2011-06-29 att godkänna anmälan om en tillfällig båttvätt
för fritidsbåtar (Bilaga 18). Ett kontrollprogram togs fram i augusti 2011 (bilaga 19) och godkändes av
kommunens tillsynsmyndighet (Bilaga 20).
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Den kontorsbyggnad SMK använder för sin administrativa verksamhet skulle inte rivas. I stället
flyttades den tillfälligt ett 30-tal meter norrut och utanför saneringsområdet. Den placerades intill de
båtbryggor klubben äger. För detta fick en tillfällig bygglovsansökan inlämnas till kommunen, som
beviljade ett tillfälligt bygglov för flytt av kontorslokal 2011-07-01 (Bilaga 21).

Figur 5 visar hur nedmontering av båthusen pågick våren 2011. Foto Xray Film&tv

6.3 Tillbaka igen!
När saneringen var helt genomförd och klar våren 2013, påbörjade SMK flytten tillbaka till Surte 2:38.
I samband med detta skulle den tillfälliga spolplattan för båttvätten rivas och marken under den
återställas. Miljökontrollen var närvarande vid rivningen och kontrollerade dels att filtersanden
borttransporterades som farligt avfall och dels att botten av schakten, efter borttagandet av
filtersanden, innehöll godkända riktvärden för känslig markanvändning KM. Ett PM upprättades av
miljökontrollen – PM Miljökontroll återställande av tillfällig spolplatta 2013-08-12 (Bilaga 22). Denna
miljökontroll godkändes sedan av tillsynsmyndigheten 2013-09-10, Delegationsbeslut: Svar
miljökontroll tillfällig infiltrationsanläggning – uppföljning av föreläggande (Bilaga 23).
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7. Ledningsgatan (U-området) inom saneringsområdet
Tvärs genom saneringsområdet går en bred ledningsgata i öst-västlig riktning, den ovala skuggade
ytan i nedanstående figur.

Figur 6 visar saneringsområdet med ledningsgatan tvärs över området markerat med en oval.
Ledningsgatan är ca 15 meter bred och innehåller bl. a. GRYAAB:s spillvattenledning från Ale kommun
över till Hisingen och reningsverket vid Rya, samt TeliaSoneras teleledningar inklusive optokabel. Inte
minst till följd av att spillvattenledningen trycksätts via en pumpstation inom området fick stor
hänsyn tas till ledningsgatan i entreprenaden. I öster är spillvattenledningen grundare förlagda än i
västra delen av området, medan de i älven ligger en bra bit ned i sedimenten.
Detta betydde för det första att saneringen på ledningsgatan endast kunde ske ned till ovankant
ledning, d v s till drygt 0,5 m nedåt från markytan. Att sanera under ledningarna hade blivit mycket
dyrt och bedömdes inte vara samhällsekonomiskt försvarbart.
För det andra blev TeliaSoneras kablar ett bekymmer vid läggandet av tryckbanken. Dessa kablar är
grundare förlagda även i västra delen av området och på älvbottnen ligger de endast några få cm ned
i älvens sediment. Det ställde till problem vid läggandet av tryckbanken, vars tyngd ju inte fick
påverka telekablarna. Tryckbanken fick därför konstrueras på ett särskilt anpassat sätt just över Uområdet (se vidare kapitel 8). Kommunen behövde för detta, som beställare, också skriva ett avtal
2011-04-20 med TeliaSonera Skanova Access AB där kommunen tog på sig ansvaret att telekablarna
inte skulle skadas vid tryckbanksläggandet (Bilaga 24). Efter det att arbetet med tryckbanken var
avslutat kontrollerade TeliaSonera Skanova Access AB via en ny mätning att deras kanalisation med
telekablar och optokabel inte hade blivit skadade av arbetet med tryckbanken (den första mätningen
genomfördes strax före tryckbanksläggningen). Ingen skada hade skett och avtalet avslutades 201111-01 (Bilaga 25).
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För det tredje var också ledningsområdet en utmaning vid den hydrauliska avskärmningen av
saneringsområdet. Det var ju inte möjligt att slå spont över ledningsområdet, samtidigt som det var
en nödvändighet att avskärma området från Göta älv. Där blev lösningen att bygga en vall av
bentonitblandad sand, och den visade sig hålla tätt (se vidare kapitel 8).

Figur 7 visar spillvattenledningar i den schakt där vallen med bentonitblandad sand mot älven skulle
byggas. Lägg märke till dimensionerna, spaden och stegen till höger! Foto Xray Film&tv.
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8. Kortfattad beskrivning av avhjälpandeentreprenaden
8.1 Inledning
Risken för skred inom Surte 2:38 var stor och, i södra delen av området, överhängande. Området
närmast strandkanten i söder hade mycket dålig bärighet, och belastningsrestriktionerna var även
hårda utefter den resterande delen av strandlinjen.
Det betydde, att för att kunna genomföra en schaktsanering, vilket var den metod som beslutats som
saneringsåtgärd, var det först nödvändigt att förstärka markområdet med en tryckbank. Marken
tålde ju inte att belastas med tunga maskiner.
Det förorenade områdets sanering skulle genomföras i tre steg:
Steg 1: geoteknisk stabilisering genom utläggning av en tryckbank.
Steg 2: hydraulisk avskärmning mot Göta älv i form av stålspont samt hydrauliska barriärer på land
för att avskärma grundvattnet följt av grundvattensänkning för att möjliggöra schaktning i torrhet.
Steg 3: Sanering genom urschaktning och transport av förorenade fyllnadsmassor till extern godkänd
mottagare för mottagning och behandling.

8.2. Säker arbetsmiljö
Med tanke på storleken på entreprenaden gjordes en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt gängse
regler. Entreprenören upprättade en arbetsmiljöplan som godkändes av beställaren. Denna innebar
mycket noggranna skyddsåtgärder med tanke på den riskabla arbetsmiljön med risker för skred och
föroreningar.

8.3 Entreprenörens organisation
NCC Construction genomförde entreprenaden och deras organisation för entreprenaden var följande:
Arbetschef
Entreprenadchef
Platschef
Mätchef
Kvalitetsansvarig
Miljöansvarig

Kenneth Wessberg
Anders Eliasson
John Sundblad
Björn Österberg
John Sundblad
Johan Magnusson/
John Sundblad

Underentreprenörer var följande:
För sjöentreprenaden: SSE Svensk Sjöentreprenad.
För spontleverans och sättning av spont: Hercules grundläggning AB.
För krossat berg: NCC Roads Skälebräcke.
För transport av krossat berg till Surte hamn: Uddevalla lastbilscentral.
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8.4 Förstärkningsarbeten
8.4.1 Allmänt
Detta kapitel 8.4 behandlar Steg 1, geoteknisk stabilisering genom utläggning av en tryckbank, samt
den lilla del av Steg 2 som utgjorde spontslagning från båt i söder. Denna del av
avhjälpandeentreprenaden genomfördes mars – maj 2011.
Grundförutsättningarna för förstärkningsåtgärderna var att arbetet endast syftade till att säkra
tillräcklig stabilitet för att kunna utföra planerad sanering enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.
Valet av erforderliga geotekniska säkerhetsfaktorer genomfördes enligt Skredkommissionens
riktlinjer för en fördjupad utredning med nivå ”Befintlig bebyggelse”.
Avståndet från strandlinjen till befintlig farled i Göta älv varierade mellan 25 – 70 m utefter den
aktuella sträckan. Hänsyn till farleden i Göta älv innebar att tryckbankens utformning projekterades
så att denna inte sträckte sig ut i farleden. Sjöfartsverket hade dessutom godkänt föreslagen
tryckbank såväl som tryckbankens läge (Bilaga 26.)

8.4.2 Genomförande
Strandlinjen, som tryckbanken skulle läggas utefter, var ca 300 m lång, och älvbottens material
bestod enligt tidigare utredningar av lera.
Arbetet inleddes med muddring, d.v.s. schakt ned till 0,5 m djup i bottensedimenten, för att frilägga
och ta bort eventuella hinder i den kommande spontlinjen. De upptagna massor, som var att betrakta
som avfall, lades i containrar placerade på en pråm, och fraktades till Surte hamn för vidare transport
till Ragnsells.
Tryckbanken skulle sträcka sig ca 25 m ut från strandkanten i södra delen av området för
att därefter öka i bredd till ett avstånd av ca 35 m ut från strandlinjen i mitten av
saneringsområdet. I norra delen av området krävdes ingen tryckbank pga att där var de
strandnära undervattensslänterna inte så branta att de utgjorde någon risk för skred. Farledens och
tryckbankens läge framgår av Bilaga 27.
Arbetet med tryckbanksläggning betraktades som grumlande arbete enligt miljödomen och skulle
därför ” … om möjligt undvikas under perioden 1 maj – 30 juni och 15 september – 15 oktober” (citat
från domen).
Fyllnadsmaterialet för tryckbanken var ett krossmaterial av fraktionen 16 - 400
mm, för att inte ge upphov till onödig grumling. Densiteten skulle vara 1,8 ton/m3
ovan vatten och 2,1 ton/m3 under vatten. Eftersom tryckbanken utfördes innan
spontning kunde påbörjas bestod tryckbanken i den planerade spontlinjen av ett krossmaterial av
fraktionen 0 – 64 mm med en tillsats av inblandad bentonit till en volymhalt på 15 %. För att skydda
TeliaSoneras befintliga kanalisationer på älvbotten vid ledningsgatan (se vidare kapitel 7), täcktes
dessa av ett 0,8 m tjockt lager finmaterial närmast ovanpå ledningarna. Detta finmaterial bestod av
ett krossmaterial av fraktionen 0 – 35 mm och ovanpå detta lades sedan krossmaterialet av
fraktionen 16 – 400 mm (se figur 8).
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Figur 8. I vänstra kanten syns pråmen med sten till tryckbanken samt grävmaskinen som lägger ut
stenen på älvbotten. Foto Xray Film&tv.
Allt material för tryckbanken skulle läggas ner på botten med skopa på ett kontrollerat sätt så att
mindre fraktioner av krossmaterialet inte separerades ut. Anläggandet av tryckbanken skulle också
ske från väster mot öster för att sedan byggas upp mot slänten i form av ett erosionsskydd.
Eftersom vattennivån i Göta älv påverkar den geotekniska stabiliteten på land fanns det också krav i
det geotekniska kontrollprogrammet på att arbetet behövde avbrytas om vattennivån blev för låg i
älven. Vid nivån under +9,6 (mätt i Göteborgs höjdsystem) skulle arbetet omgående avbrytas och
förberedelser utföras för att vid nivån +9,5 omgående kunna avlägsna alla maskiner och tillfälliga
belastningar av markområdet närmast strandzonen (se vidare kapitel 8.4.3 Geotekniskt
kontrollprogram).
Vid läggandet av tryckbank och sättandet av spont etablerades en siktlinje som genom mätning
kontrollerades manuellt med jämna mellanrum (se figur 9) för att tidigt kunna upptäcka eventuella
markrörelser.
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Figur 9. I förgrunden syns delar av siktlinjen samt mätinstrument. Foto Xray Film&tv.
8.4.2.1 Skredet/raset i tryckbankens södra del
Nedanstående text är i huvudsak hämtat från PM – Skred/ras i tryckbanksmassor Norconsult 201109-26 (Bilaga 28).
Arbetet med tryckbanken hade pågått ett par veckor när NCCs underentreprenör Svensk
Sjöentreprenad SSE på eftermiddagen den 12 april 2011 upptäckte att delar av tryckbankens överyta
hade en lägre nivå än den haft vid tidigare utläggning av tryckbanksmassor.
Med hänsyn till dessa data befarade entreprenören att tryckbanksmassor hade skredat och
informerade omgående både Ale kommun och byggledningen. Även Sjöfartsverket och Göteborgs
Vatten informerades omgående helt i enlighet med det befintliga fastställda kontrollprogrammet.
Skredet/raset i tryckbanken orsakade ett arbetsstillestånd under några dagar för projektet medan
utredning om orsaken till skredet/raset påbörjades av projektören. Det första som fick utredas var
om intilliggande markområde över huvudtaget var säkert att vistas på. Det visade sig dock efter
kontroll att inget bakåtgripande skred kunde befaras. Det var endast i tryckbanken som instabiliteten
hade uppkommit.
Under tiden som utredningen om orsaken till skredet/raset pågick, fortsatte entreprenören med
utläggning av tryckbank längre norrut. Utläggningen hade påbörjats söderifrån.
När området kring tryckbanken hade förklarats säkert av projektören, påbörjade entreprenören en
undersökning av området med grävmaskinskopans GPS och kunde konstatera att delar av
tryckbanken i söder hade sjunkit undan, se Bilaga 28 l (ritningG-11.01-02). Vid inmätning av peglarna
påvisades att en rörelse hade inträffat, se Bilaga 28 i. Vidare kunde entreprenören också konstatera
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att tryckbanksmassor på delar av älvbotten fanns utanför projekterad slänttå på tryckbanken, se
Bilagorna 28 n – p (ritning M-18.2-01). Vid kontroll påträffades tryckbanksmassor även delvis i
farleden, men endast på vattendjup större än Sjöfartsverkets krav på segelfritt djup, se bilaga 28 a.

Entreprenören mätte 2011-04-28 in omfattningen av skredet/raset med hjälp av grävmaskinskopans
GPS samt med dykare på älvbotten och i kombination med en s.k. totalstation på land. Utifrån dessa
mätningar bedömdes det att skredet ungefärligen hade en utbredning från sektion ca 0+110 till ca
0+135 samt att skredet hade en bredd av ca 25 m, se Bilaga 28 h. Tryckbanken hade enligt uppgift vid
tidpunkten för skredet färdigställs från söder och fram till sektion ca 0+140, se skiss i ritning G-11.102 Bilaga 28 l.
Baserat på utförd bottenscanning 2011-05-24 konstaterades att raset/skredet hade en något större
en utbredning, från sektion ca 0+100 till ca 0+140 samt att området hade en uppskattad bredd av ca
25-30 m, se Bilaga 28j. Baserat på en färdigställd tryckbank i detta område samt utförda
bottenscanningar (2011-05-09 och 2011-05-24) beräknades att den tryckbanksvolym som var
involverad i skredet/raset omfattade ca 900 m3. Tryckbankmassorna försköts åt väster jämfört med
ursprungligt läge.

8.4.2.2 Närmare undersökningar i anslutning till skredet/raset
Nedanstående text är i huvudsak hämtat från PM – Skred/ras i tryckbanksmassor Norconsult 201109-26 (Bilaga 28).
Den projekterade tryckbanksfraktionen 16-400 mm (se Bilaga 28 e) bedömdes i projekteringsskedet
samverka med älvbotten och leran och ett tunnare lager av sediment ansågs inte kunna påverka
tryckbankens stabilitet. Inte heller enskilda föremål (så som däck, trä, vajer, tunna eller stenblock) på
älvbotten bedömdes påverka tryckbanken.
Då dels block från erosionsskydd kunde ha rasat ut i strandbrinken och att det dels noterats spår av
avfallsmaterial (vajer, trä, skrot m.m.) i strandkanten föreskrevs det i projekteringen att en förschakt
skulle utföras i spontlinjen. Detta gjordes för att kontrollera botten, så att man vid behov också kunde
avlägsna eventuella sponthinder.
Vid förschakten i spontlinjen påträffades avfallsmassor och föroreningar, mellan sektion 0+160 till
0+190 samt mellan sektion 0+360 till 0+385. Mellan 0+160 till 0+190 var föroreningsdjupet mindre än
0,5 m och mellan 0+360 till 0+385 var föroreningsdjupet mer än 0,5 m.
Vid arbetet påträffades ytterligare pråm/pråmdel på älvbotten i spontlinjen, och det strax utanför
den synliga pråmen i södra delen av strandzonen. Den påträffade pråmen flyttades åt sidan, bort från
spontkorridoren för att undvika problem vid spontningen, se Bilaga 28 c. Det bedömdes att den
upptagna pråmen inte skulle påverka tryckbanken.
Den 13 april genomförde entreprenören en undersökning av bottenförhållandena. I anslutning till
skred/rasområdet togs bottenprover upp med grävskopa och fältbesiktigades. Dessa prover visade

Sanering av området Surte 2:38 Ale kommun. Slutrapport 2014-03-15. Slutrapport från saneringsentreprenaden, ekonomi
och miljökontroll.

36
att ett skikt av föroreningar fanns på älvbotten, se Bilaga 28 e.
Där föroreningar påträffades bedömdes skiktet ha en mäktighet på mellan 2-3 dm. Innehållet i
föroreningarna bestod av ett blandat material, bland annat ett dukliknande material, plast, olja och
slam (slam bl.a. bestående av träflis). Dukmaterialet bedöms vara rester av segelduk eller presenning.
Där föroreningsskikt inte påträffades bestod botten enbart av lera (se Bilaga 28 e) motsvarande vad
som tidigare påvisats i området. Leran bedömdes vid fältbesiktningen grovt ha en hållfasthet av ca 10
kPa. På denna rena lera fanns i provtagningspunkt D ett slamskikt (uppskattningsvis ca 5 cm tjockt),
se Bilaga 28 e.
I samband med upprättande av Tillståndsansökan utfördes på SGI:s begäran en känslighetsanalys där
ett lösare slamskikt på älvbotten simulerades med en mäktighet av 2 m (antagande - skjuvhållfasthet
ökande från 3 till 7 kPa). Resultatet visade att ett löst skikt med sådan mäktighet i tryckbankens södra
del innebar en säkerhetsfaktor på Fc=0.87, vilket beräkningsmässigt innebär stabilitetsbrott.

Figur 10 visar ett bottenprov med ett dukliknande material till höger i bilden. Foto COWI
I samband med kartläggning av föroreningarna på botten utfördes ytterligare bottenundersökningar,
2011-04-16 samt 2011-04-27. Bottenundersökningarna bestod i första omgången av provtagning med
handhållen gripskopa (Van Veen-provtagare) och i andra omgången av grävskopa från pråm.
Undersökningarna utfördes av beställarens miljökontrollanter vilka karterade och dokumenterade
förekomst och omfattning av eventuella lager med föroreningar, se Bilaga 28 f och Bilaga 28 g.
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Undersökningarna visade att det fanns områden med föroreningslager på älvbotten, bestående av
bl.a. ett dukliknande material se Figur 10 ovan. Sammanfattningsvis bedömdes det att det i
anslutning till skred/rasområdet fanns utbredda lager av föroreningar med upp till ca 0,5 m
mäktighet. Även i anslutning till tidigare konstaterade föroreningar i spontlinjen påträffades
förorenat material.
Den geotekniska analys som följde efter skredet/raset visade på skredrisk för tryckbanksmassorna i
södra delen av tryckbanken, se Bilaga 28 k. Detta för ett antagande av en generell utbredning av ett
föroreningsskikt med en tjocklek på ca 0,5 m och med en skjuvhållfasthet av 3-4 kPa. De geometriska
förutsättningarna var här som sämst med en relativt mäktig tryckbank tillsammans med en brant
släntlutning. Därför ändrades utformningen av tryckbanken i detta område, se kapitel 8.4.2.4. För
övriga delar av tryckbanken var inte inverkan av ett föroreningsskikt avgörande p.g.a. tryckbankens
flackare lutning, se Bilaga 28 k.
8.4.2.3 Orsaken till skredet
Bedömd orsak till skredet/raset är att föroreningsskiktet initialt har fungerat som ett glidskikt under
tryckbanksmassorna i söder. När tryckbanken kom i rörelse fortsatte krossmaterialet att röra sig i
form av ett ras. Bedömningen är därmed att det är en kombination av skred och ras. Det kan dock
inte uteslutas att den pråm som påträffades på älvbotten i kombination med föroreningsskiktet på
älvbotten kan ha påverkat skredutvecklingen.
8.4.2.4 Konsekvenser av skredet/raset
Vid omprojekteringen minskades tryckbankvolymen strax norr om platsen för skredet med ca
200 m3. Syftet var att minska belastningen för ytterdelarna av tryckbanken, där släntlutningen var
brant i anslutningen till farleden. Överytan av tryckbanken närmast farleden sänktes med ca 1,5 m, se
ritning M-18.2-01 Bilagorna 28 n, o och p. I skred-/rasområdet och söder om detta har
tryckbankmassorna lämnats med befintligt utformning. Eftersom tryckbanken enligt uppgift var färdig
från söder och fram till ca sektion 0+140 när skredet/raset inträffade, har ingen volymförändring
skett jämfört med ursprungligt utlagda massor.
I skred-/rasområdet har efterföljande stabilitetsberäkningar utförts för nuvarande
tryckbanksgeometri i kombination med underlagrande förorening. Resultaten visar att befintlig
stabilitet är tillfredställande och därför har inga ytterligare justeringar utförts söder om sektion
0+140, se Bilaga 28 j och Bilaga 28 k. I de norra delarna är släntlutningen flack och eventuella
föroreningar under tryckbanken har därför obetydlig inverkan på stabiliteten.
Den geotekniska säkerheten med befintlig omprojekterad tryckbank är därför tillfredställande och i
enlighet med de riktlinjer som har diskuterats med SGI, se Bilaga 28 b.

8.4.3 Geotekniskt kontrollprogram
I miljökontrollprogrammet (Bilaga 8) ingick som en bilaga ett särskilt kontrollprogram för
geotekniken. I detta kontrollprogram föreskrivs bl. a. följande kontroller:
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Kontroll av tryckbanksmassor i farleden. En arbetsbeskrivning gällande utförandet av tryckbanken
samt kontroll av detta arbete ska upprättas av entreprenören. Under kritiska arbetsmoment som kan
orsaka massor i farleden ska arbetet kontinuerligt kontrolleras med lodning/ramning vid utkanten av
fyllningsområdet mot farleden. Efter utfört arbete med tryckbanken ska en handling upprättas som
dokumenterar den inmätta överkanten av tryckbanken.
Rörelser i jorden vid strandzonen och rörelser av sponten. Med hänsyn till skredrisken inom
området etableras ett antal mätpunkter för att detektera rörelser. Då schakt utförs i samband med
saneringsåtgärder sker bevakning och dokumentation genom mätning av eventuella rörelser med
hjälp av inklinometer (horisontell deformationsmätning) samt genom geodetisk mätning (inmätning
med precisionsinstrument). Om deformationerna är större än förväntat rapporteras dessa snarast
och erforderliga åtgärder kommer då att vidtas.
Vattennivån i älven. Vid nivån under +9,6 (mätt i Göteborgs höjdsystem) ska arbetet omgående
avbrytas och förberedelser utföras, för att man vid nivån +9,5 omgående ska kunna avlägsna alla
maskiner och tillfälliga belastningar av markområdet närmast strandzonen.
Sättningar av tryckbanken. Med hänsyn till befintlig skredrisk samt för kontroll av tryckbankens
överyta kommer eventuella sättningar av tryckbanken att övervakas och dokumenteras med hjälp av
ett antal sättningspeglar. Sättningspeglarna består i princip av en stålplatta vilken ställs på älvbotten
innan tryckbanken läggs på plats. Infäst i stålplattan finns ett stålrör, vilket sticker upp genom
tryckbanken och dess överyta. Detta möjliggör mätning av eventuella sättningar och deformationer
av tryckbanken.
Kontroll av densitet och fraktion Med hänsyn till områdets skredrisk kommer tryckbanksutläggning,
återfyllnad m.m. i området att utföras med massor av rätt kvalité avseende t.ex. volym och densitet.
Leveransen av material kommer att dokumenteras.

8.4.4 Miljökontroll under förstärkningsarbetet
I och med att förstärkningsarbetet satte igång, påbörjades också miljökontrollen av recipienten Göta
älv. Grumligheten (turbiditeten) mättes genom att automatiska mätstationer installerades uppströms
och nedströms arbetsområdet.
Övriga mätningar av arbetets påverkan på vattenkvaliteten i Göta älv utfördes genom passiv
provtagning. För det ändamålet användes vattenmossa och DGT för metallprovtagning och PS
Organics för provtagning av organiska föroreningar. Provtagningen utfördes på metallerna arsenik,
bly, koppar, kvicksilver och zink samt på petroleumkolväten i form av vissa PAH samt fyra fraktioner
av alifater. Syftet med provtagningen var att mäta påverkan på vattenkvalitén i Göta älv samt att
identifiera bakgrundsnivåer för att därigenom kunna visa om projektet gett upphov till någon förhöjd
föroreningsgrad.
Det skred/ras som inträffade i tryckbanken den 12 april bedömdes av miljökontrollen inte ha
förorsakat någon mätbar miljöpåverkan enligt deras PM där skredet/raset utvärderades avseende på
miljön (Bilaga 29.)
För utförligare information se vidare kapitel 10 Sammanfattning av miljökontrollen.
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8.4.5 Försenad tidplan
På grund av skredet/raset i tryckbanken 12 april försenades arbetet med läggande av tryckbank och
spontslagning från båt i södra delen och den tidplan projektledningen och entreprenören NCC
gemensamt tagit fram kunde därigenom inte hållas. Både tryckbanksläggning och spontslagning
betraktades som grumlande arbeten enligt miljödomen och skulle om möjligt undvikas under
perioderna 1 maj - 30 juni och 15 september – 15 oktober. Därför var utläggandet planerat så att allt
grumlande arbete skulle vara avklarat till 1 maj, men p g a skredet/raset i tryckbanken blev arbetet
förskjutet ett par veckor framåt i tiden.
Mot bakgrund av ovanstående beslutade tillsynsmyndigheten på länsstyrelsen dels att tryckbanken
fick färdigställas under första veckan i maj och dels att spontslagningen från båt i söder fick
genomföras under andra veckan i maj (Bilagorna 30 – 31), men enbart under förutsättning att
grumligheten hölls så låg som praktiskt var möjlighet.
Hela arbetet med läggandet av tryckbank och sättandet av spont från båt i söder blev klart i mitten av
maj 2011. En viss kompletterande justering samt inmätning av tryckbanken genomfördes i augusti
2011.
Enligt miljödomen skulle kommunen till Sjöfartsverket sända in de uppgifter som eventuellt
erfordrades för rättning av sjökort och nautiska publikationer p. g. a. den nylagda tryckbanken.
Sjöfartsverket genomförde själva en inmätning av farleden under sommaren 2012 och denna
inmätning kompletterades av projektet med inmätta koordinater av den nya strandlinjen.
Sjöfartsverket bekräftade i september 2012 (Bilaga 32) att de fått alla nödvändiga uppgifter av
kommunen och att ärendet därmed var avslutat.

8.4.6 Delbesiktning
Inmätning av botten utfördes efter det att förstärkningsarbetena var avslutade. En förbesiktning av
tryckbanken genomfördes 2011-05-12 och en efterbesiktning gjordes 2011-09-30 (Bilaga 33). Denna
delbesiktning ingick sedan som ett underlag till slutbesiktningen.
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8.5 Saneringsentreprenaden
8.5.1 Allmänt
För att kunna genomföra saneringsarbetet inom området i torrhet krävdes en hydraulisk barriär kring
området. Denna barriär hade två syften, dels skyddade den saneringsområdet mot höga vattennivåer
i Göta älv (HHW + 12,03 mätt i Göteborgs höjdsystem GH88), och dels hindrade barriären eventuellt
utläckage från saneringsområdet till älven.
Detta kapitel 8.5 behandlar Steg 2, Hydraulisk avskärmning mot Göta älv i form av stålspont samt
hydrauliska barriärer på land för att avskärma grundvattnet följt av grundvattensänkning för att
möjliggöra schaktning i torrhet samt Steg 3, Sanering genom urschaktning och transport av
förorenade fyllnadsmassor till extern godkänd mottagare för mottagning och behandling.
Inför urschaktningen tömdes varje delområde, ett i taget, på grundvatten, vilket pumpades bort till
vattenreningsanläggningen där det genomgick rening innan det släpptes till Göta älv. Denna del av
saneringsentreprenaden genomfördes hösten 2011 – våren 2013.

Figur 11. Karta över saneringsområdet markerat med streckad grön linje. Källa: Miljökontroll vid
saneringen av Surte 2:38 slutrapport COWI.
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8.5.1.1 Arbetsberedningar
Inför vissa mer komplicerade arbetsmoment beskrev entreprenören arbetsmetoden detaljerat i olika
arbetsberedningar (se exempel i genomförandebeskrivningarna nedan), som byggledningen sedan –
efter eventuella modifieringar - ställde sig bakom på ett byggmöte. På det viset erhölls en samlad
bedömning baserad på både entreprenörens och byggledningens kompetenser vid bl.a. komplicerade
geotekniska problem. Vidare hade t.ex. entreprenören andra förslag än vad projektören hade
föreskrivit i bygghandlingen avseende hur de hydrauliska barriärerna på land skulle konstrueras samt
stålspontplankornas längd. I dessa fall fick entreprenören först presentera noggranna utredningar
som sedan byggledningen och dess geotekniker kunde ställa sig bakom.

8.5.2 Hydraulisk avskärmning
Nedanstående beskrivning är till viss del hämtad från miljökontrollens slutrapport (Bilaga 53 a).
Den hydrauliska avskärmningen av saneringsområdet genomfördes genom att tre olika metoder
användes. Installation av spontvägg utanför strandlinjen för att stänga ute älvvattnet från
saneringsområdet (kapitel 8.5.2.1 nedan), installation av träskärmar i marken för att förhindra
grundvatten att tränga in i saneringsområdet (kapitel 8.5.2.2 nedan) samt byggandet av en vall av
bentonit i delområde 4, där många ledningar och kulvertar är belägna, för att förhindra grundvatten
att tränga in i området (kapitel 8.5.2.3 nedan). Dessa olika barriärer bildade tillsammans ett
hydrauliskt avskärmat område som kunde torrläggas med hjälp av avsänkningsbrunnar.
8.5.2.1 Spontvägg
Spontväggen bestod av långa spontplankor i stål med lås utmed långsidorna som passade ihop exakt
med varandra. Efter att första plankan drivits ned genom tryckbanken och genom blandningen av
bentonit och sand, samt vidare ner i leran kunde nästa spontplanka träs i den första och drivas ned.
På så vis fortsatte arbetet och slutligen erhölls en spontvägg.

Figur 12. Spontsättning från båt i söder. I förgrunden syns delar av en av de gamla träpråmar som
transporterade avfallet till området. Foto Xray Film&tv.
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Därefter svetsades ett hammarband fast vågrätt över sponten. Stålsponten i det södra älvnära
delområdet förstärktes dessutom ytterligaren genom att spontplankor drevs ner i mitten av områdets
södra del och hammarband svetsades fast mellan spontplankorna som var neddrivna i delområdet
(s.k. mothållsspont) och stålsponten i älven se Figur 13.

Figur 13. Spontvägg i
älven med vågräta
hammarband. I
förgrunden syns ett
hammarband som är
fäst mellan stålsponten
i älven och
spontplankor på land
(s.k. mothållsspont).
Foto Xray Film&tv.

Allra största delen av spontsättningen utfördes från land, men på en sträcka av 50 m längst ned i
söder utfördes arbetet från båt med påmonterad neddrivningsutrustning. Orsaken var att avståndet
mellan spontlinjen och land var för långt för landbaserad spontdrivning.
Inför spontsättningen från land tog entreprenören NCC fram två utredningar, ”Geotekniskt PM 1:
Stabilitet i samband med installation av spont mot älven” samt ”Geotekniskt PM 2, rev C 120210:
Spont mot Göta älv” (Bilagorna 34 och 35). Utredningarna togs fram p.g.a. att NCC delvis hade
förändrat arbetsmetoden med neddrivningen av spontplankorna i spontrännan samt dessutom
ändrat spontplankans längd jämfört med vad projektören ansåg behövdes. Entreprenörens åtgärder
godkändes av byggledningen efter det att entreprenören presenterat dessa i ovan nämnda bilagor.
Underentreprenören Hercules grundläggning gjorde också en arbetsbeskrivning avseende hur
installationen av spont skulle genomföras (Bilaga 36).
Enligt den ursprungliga bygghandlingen skulle den hydrauliska barriären omedelbart väster om
vattenreningsanläggningens dammar utgöras av en träspont. På grund av markområdets instabilitet
på platsen förordade entreprenören NCC i stället stålspont (Bilaga 37), och detta godkändes av
byggledningen.
Ett visst läckage av älvvatten uppkom genom stålsponten under den första tiden och tätning utfördes
med hjälp av en blandning av stenmjöl och sågspån. Denna blandning ströddes omedelbart utanför
sponten i älvvattnet, och samtidigt sänktes älvvattennivån hastigt på insidan genom kraftig pumpning
via avsänkningsbrunnar. Ett antal sådana brunnar hade installerats i direkt anslutning till sponten, och
med hjälp av dessa pumpades spontvatten (älvvatten) snabbt till en observationsbassäng med hjälp
av pumpar med hög kapacitet (50 l/sek). Genom att spontvattenpumparna låg högre än
grundvattenpumparna kunde säkerställas att det vid pumpning i brunnarna intill sponten inte
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pumpades förorenat grundvatten från saneringsområdet utan endast inläckande vatten från älven.
Följden av åtgärderna blev att blandningen av stenmjöl/sågspån sögs in mellan spontplankorna och
det kunde tydligt observeras hur inläckaget av vatten minskade då materialet lades ut längs spontens
utsida. Spontarbetena pågick mellan maj – december 2011.
8.5.2.2 Tätskärm
Vid anslutningen till land övergick stålsponten i en tätskärm, bestående av en trävägg omgiven av en
gummiduk enligt en av NCC framtagen metod. Skarven utfördes med specialframtagen metod som
gick ut på att gummiduken klämdes in i en fastsvetsad fals utmed sista spontens långsida. Eftersom
träplankor inte kunde drivas ned genom de förorenade massorna i land grävdes smala schakter
genom massorna, så att träplankorna kunde drivas direkt ner i leran. Geotextil och gummiduk lades
omkring träväggen och grävdes ner i leran, se Figur 14.
Tillströmmande vatten kunde periodvis överskrida vattenreningsanläggningens kapacitet vid arbetet
med att sätta tätskärm. Det löstes så att det vatten som överskred kapaciteten återinfiltrerades till
ett annat redan avskärmat delområde. Denna teknik beskrivs i Bilaga 38 och tillsynsmyndighetens
tillstyrkande till metoden i Bilaga 39. Där finns även arbetsbeskrivning och ritning över byggandet av
tätskärmarna.
Valet av konstruktion var lyckat, trots dess
något bristande förmåga att hålla emot
jordtrycket. När tätskärmen var obelastad
på ena sidan (saneringssidan) och belastad
av jord på andra sidan tätskärmen
tenderade den att svikta. Detta löstes
genom att de delar av delområdena som
gränsade till tätskärmen återfylldes direkt
för att skapa ett mottryck.
Jämfört med den tätande vall som
ursprungligen projekterats var valet av
tätskärm en billigare och enklare lösning.
Dessutom kunde mer förorenad jord
schaktas bort p.g.a. att man kunde schakta
ända intill tätskärmen jämfört med om en
vall hade använts som hydraulisk barriär.
Delområdena inom saneringsområdet
skärmades av hydrauliskt på likadant sätt
med träskärm och gummiduk.
Träskärmsarbetena pågick i perioder
mellan augusti 2011 och fram till och med
februari 2012 då de sista justeringarna och
lagningarna utfördes.
Figur 14. Byggande av tätskärm. Foto Xray
Film&tv.
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8.5.2.3 Bentonitvall
För att hydrauliskt avskärma
delområde 4, där det gick en
mängd ledningar och
kulvertar tvärs igenom
området, användes en annan
typ av konstruktion för
områdets västra och östra
avskärmning. Här byggdes en
vall av bentonit och lera. På
grund av ledningarna var det
tekniskt omöjligt att driva
ned spont eller träskärm i
detta område. Denna typ av
hydraulisk avskärmande
konstruktion utfördes
genom att man schaktade
ned till lera och frilade
ledningar och kulvertar se
Figur 15.
Figur 15. Ledningar och kulvertar i delområde 4. Foto COWI
Dikets ytterkanter täcktes sedan med geotextil, därefter med tät gummiduk och sedan med
ytterligare ett lager geotextil. Diket fylldes sedan med bentonit och lera vilket byggdes upp till en vall
med en höjd på +12,3 m. Därefter täcktes även vallen med geotextil och med samma typ av
gummiduk som användes i dikeskanten. Figur 16 nedan visar hur en av vallarna byggdes upp.

Figur 16. Byggande av vall. Här fattas endast slutlig täckning med geotextil och gummiduk. Foto Xray
Film&tv.
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Efter utförd invallning erhölls tre områden i delområde 4. Ett icke avskärmat område närmast
Karonsbergsvägen där en stor mängd ledningar fanns. Ett i mitten som var helt avskärmat med hjälp
av bentonitvallarna och ett sista icke avskärmat område närmast älven.

8.5.3 Vattenreningsanläggningen
Vattenreningsanläggningens slutliga utformning konstruerades av NCC Teknik. Ritning över
anläggningen finns i Bilaga 40.
Vattenreningsanläggningen stod klar hösten 2011. Anläggningen var belägen omedelbart söder om
saneringsområdet och inom arbetsområdet, se placering till vänster i figur 19 sidan 47.
Vattenreningsanläggningen innehöll följande reningssteg:
-

Oljeavskiljning (gravimetrisk)

-

Buffertbassäng med luftning av vattnet

-

Kemiskt steg med fällning, flockning samt pH-justering

-

Lamellsedimentering

-

Koalescensavskiljare

-

Sandfilter

-

Kolfilter

Figur 17. Bilden visar renat vatten, som rinner ned i en av de tre lagringsbassängerna i väntan på
provtagning och godkännande före utsläpp till Göta älv. Foto Xray Film&tv.
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I anslutning till vattenreningsanläggningen anlades tre stycken lagringsbassänger på sammanlagt
2 400 m3,fördelade på tre dammar, en på 1 200 m3 och de andra två på 600 m3 vardera. Syftet med
dessa var att kunna kontrollera det renade vattnet med avseende på föroreningsinnehåll innan det
släpptes till älven, samt att mäta mängden renat vatten. Entreprenören fick också betalt för mängden
renat vatten.
Vattenreningsanläggningen kunde, trots ett inkommande vatten med variationer i temperatur och
föroreningsinnehåll, leverera ett renat vatten med mycket hög reningsgrad. Anläggningen var mycket
robust och hade en uppbyggnad som möjliggjorde förändringar efter varierande förhållanden och
klarade att drivas trots tidvis mycket kallt väder. Uppbyggnaden av anläggningen var väl genomförd
utan ett enda noterat läckage. Totalt renades 47 180 m3 länsvatten. Inga analysresultat på någon
batch har överskridit de riktvärden som projektet förelades av miljödomstolen.

8.5.4 Avsänkning
Nedanstående beskrivning är delvis hämtad från miljökontrollens slutrapport (Bilaga 53 a).
Efter att hela området blivit hydrauliskt avskärmat placerades avsänkningsbrunnar i ett delområde i
taget. Grundvattnet pumpades sedan bort till reningsanläggningen och på så vis torrlades varje
delområde i turordning när det skulle saneras. Grundvattenavsänkningen inleddes i delområde 1 den
7 februari 2012.
För att sänka av vattnet mellan sponten och land och för att ta hand om det älvvatten som läckte in
genom stålsponten innan det kommit i kontakt med förorenade massor, installerades
avsänkningsbrunnar utefter stålsponten med jämna mellanrum.

Figur 18. I bakgrunden syns en avsänkningsbrunn intill sponten. Foto Xray Film&tv.
Inläckande älvvatten (”spontvatten”) pumpades sedan till en observationsbassäng med en
turbiditetsmätare och sedan vidare ut i älven i enlighet med villkoren i miljödomen. Vid förhöjda
turbiditetsvärden larmades berörda och pumpningen stoppades tills acceptabla halter återigen
uppnåtts. För att säkerhetsställa att endast inläckande älvvatten hamnade i observationsbassängen
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installerades avsänkningsbrunnarna ovanför grundvattennivån. Observationsbassängen
kontrollerades också dagligen okulärt av miljökontrollanten.

8.5.5 Genomförande av schaktsaneringen
Schaktningsarbetet i entreprenaden påbörjades i slutet av februari 2012 med delområde 1 och
avslutades i november 2012 med område 5, se Figur 19. Saneringen utfördes med hjälp av
grävmaskin som lastade massorna på en dumper. Dumpern körde sedan massorna till en
omlastningsplats i väntan på vidare transport med lastbil till Ragn-Sells i Heljestorp utanför
Vänersborg.

Figur 19. Karta över planerat saneringsområde markerat med streckad grön linje och
delområdesmarkeringar 1 – 5, hydrauliskt avskärmat område markerat med röd linje och spont svart
linje. Källa: Miljökontroll vid saneringen av Surte 2:38 slutrapport Cowi.
Stor hänsyn fick hela tiden tas till geotekniken och lokalstabiliteten, i synnerhet vid schaktning intill
spont i kombination med djup schakt. Ett antal arbetsberedningar togs, på uppdrag av
byggledningen, fram av entreprenören vid de arbetsmoment som bedömdes speciellt komplicerade
att utföra. De arbetsmoment som innehöll geotekniskt krävande arbetsmoment, utreddes även
speciellt av entreprenörens geotekniker via olika PM inför framtagandet av arbetsberedningar.
Exempel på entreprenörens arbetsbeskrivningar återfinns i Bilaga 41 och geoteknikerns PM avseende
arbetsordning vid schaktsaneringen i Bilaga 42, ”Schakt- och fyllnadsanvisningar”. Under +7 nivån
har ingen urschaktning genomförts beroende på att det vid urschaktning under +7 generellt bedömts
svårt att säkra lokalstabiliteten.
Som syns av Figur 19 var det hydrauliskt avskärmade området något större än det planerade
saneringsområdet (som projektet fått saneringsbidrag till). Efter överenskommelse med
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länsstyrelsen/bidragsgivaren utökades saneringsområdet till att gälla ända till de hydrauliska
barriärerna i norr respektive i öster p.g.a. att marken visade sig innehålla kraftigt förorenade massor
även inom dessa områden. I Figur 20 nedan är dessa utökade områden markerade med grönt.

Figur 20. Bilden visar ursprungligt saneringsområde (grönstreckat), tillkommande saneringsområde
(grönmarkerat) samt områden med kvarlämnade föroreningar (blåmarkerat).
Källa: Miljökontroll vid saneringen av Surte 2:38 slutrapport COWI.
8.5.5.1 Sanerat område
Enligt projekteringen, som låg till grund för bidragsansökan, beräknades att drygt 60 000 ton
förorenade massor skulle schaktas bort.
Genom att saneringsområdet utökades åt norr samt att träskärmar i stället för jordvallar på land
användes som hydrauliska barriärer togs mer förorenade massor bort än vad som tidigare var
beräknat. Totalt schaktades drygt 85 000 ton förorenade massor bort och transporterades till RagnSells i Heljestorp.
Under december 2012 slutfördes schaktarbetena. Därefter kapades tätskärmarna på land till avsedd
nivå, d.v.s. till överkant återfyllnadsleran - 0,5 under planerad markyta och täcktes av 0,5 m bärlager.
Sponten hade dessförinnan dragits då delområdena 1 respektive 2 var klara.
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Figur 21. Urschaktningen i full gång intill spont i söder. I förgrunden syns ett tillfälligt lager av
återfyllnadslera. Foto Xray Film&tv.
8.5.5.2 Områden med speciella restriktioner
I det område där det fanns särskilt stränga belastningsrestriktioner var man tvungen att utföra
schaktningen enligt en särskild arbetsordning (Bilaga 42). En smal schakt grävdes, slutprov togs av
miljökontrollen på den blottlagda leran, och schakten fylldes åter igen med lera av godkänd kvalitet
innan nästa smala schakt började grävas intill den igenfyllda schakten. Den här typen av schakt
utfördes i delområde 1 och 2 och då främst för schakt i direkt anslutning till stålsponten.
Liknande schakter genomfördes även i angränsning till träskärmen, men då för att inte riskera att
träskärmen vek sig inåt och gick sönder.
Delområde 4 var uppdelat på tre mindre områden. Detta för att det i området
ligger ledningar och kulvertar ovan naturlig lera i fyllnadsmassorna och för att invallning
av hela området med träskärm var omöjlig (se vidare beskrivning av hydrauliska barriärer kap.
8.5.2.3). Området längst i väster av delområde 4 var inte invallat och man har därför där endast
schaktat ner så långt som var möjligt utan att älvvatten trängde in i schaktgropen. Därefter har
området fyllts igen med godkända massor. Mellersta delen av delområde 4 har invallats och
grundvattnet har avsänkts, vilket innebar att man i denna del av området kunde schakta djupare.
Under ledningarna har dock föroreningar lämnats kvar. I östra delen av delområde 4 har sanering
skett ner till ovankant ledning. Se vidare Figur 20 angående områden med kvarlämnade föroreningar.
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8.6 Våtmarken i saneringsområdets södra del
Redan i samband med projekteringen av saneringen uppkom frågan om man inte i den södra delen
av området skulle försöka återskapa en liten del av det våtmarksområde som fanns på platsen före
utfyllnaden med förorenade massor. Det finns stora mervärden med att återskapa en våtmark, och
det hade också visat sig att åkergroda, som är en skyddsvärd grodart, fanns omedelbart söder om
saneringsområdet.
Bidragsgivaren (länsstyrelsen/Naturvårdsverket) ställde sig positiv till förslaget under förutsättning
att det inte kostade för mycket. Bedömd merkostnad var 100 000 – 120 000 kr, vilket rymdes inom
totalbudgeten. Nämnda myndigheter ansåg att en våtmark var positiv ur naturvårdssynpunkt och att
mervärdet skulle vara värt pengarna och ge en mer hållbar sanering.
Projekteringen av våtmarken blev av olika skäl försenad och genomfördes under januari/februari
2013. Det visade sig att det blev ett mer komplicerat arbete än vad vi först hade bedömt, och detta
berodde i sin tur på de besvärliga geotekniska förhållandena som rådde vid det sydvästra hörnet av
saneringsområdet. Ett geotekniskt PM togs fram, ”PM geoteknik, stabilitetsutredning för vall och
damm enligt Eurocode”, Bilaga 43, och godkändes av SGI, Bilaga 44, och tillsynsmyndigheten på
länsstyrelsen avseende vattenvård, Bilaga 45. I detta PM reglerades bl.a. bottennivån på våtmarken,
höjden på vallen som avgränsade våtmarken mot Göta älv, erosionsskyddets överkant samt också
hur de olika delarna av våtmarken skulle byggas upp och i vilken turordning. T.ex så fick inte vallen
byggas upp förrän våtmarken schaktats ur till rätt +höjd. Dessutom var man ur belastningssynpunkt
tvungen att ta den närmaste vattenreningsbassängen, observationsbassängen, ur drift och riva den
innan urschaktningen för våtmarken kunde påbörjas.
Markpeglar installerades också under byggskedet i vallen för att kunna kontrollera eventuella
markrörelser. En ritning över våtmarken i plan och sektion finns i Bilaga 46.
En särskild ekonomisk redovisning över våtmarkens kostnad finns i ekonomikapitlet, kapitel 14.

Figur 22. Våtmarken färdigbyggd våren 2013. Foto: Stefan Wahlström Mediaproduktion.
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8.7 Beskrivning av föroreningssituationen inom och utanför
saneringsområdet efter genomförd sanering
Nedanstående beskrivning är till stor del en sammanfattning från miljökontrollens slutrapport
avseende föroreningssituationen inom och utanför saneringsområdet efter genomförd sanering. För
mer detaljerad information hänvisas till miljökontrollens slutrapport Bilaga 53.

8.7.1 Beskrivning av föroreningssituationen inom saneringsområdet

Figur 23. Karta över planerat saneringsområde markerat med streckad grön linje och
delområdesmarkeringar 1 – 5, hydrauliskt avskärmat område markerat med röd linje och spont svart
linje. Källa: Miljökontroll vid saneringen av Surte 2:38 slutrapport COWI.
Delområde 1 har efter avslutad sanering halter understigande KM inom hela området med undantag
för under vinschhuset där föroreningar har kvarlämnats. Anledningen till att dessa massor
kvarlämnats är för att det inte var möjligt att sanera under huset utan att riskera att det rasade.
Kostnaden vägdes mot nyttan och beslut togs att huset skulle stå kvar och att massorna under huset
skulle kvarlämnas. Massorna som finns under huset bedöms vara ca 10 m3. De kvarlämnade
massorna är inkapslade i lera och kommer inte att ha kontakt med älvvatten.
Delområde 2 har efter avslutad sanering halter som understiger eller som högst - i ett fall - tangerar
KM i hela området.
Delområde 3 har halter understigande Naturvårdsverkets riktvärden för KM i hela området med ett
undantag. Här har det kvarlämnats föroreningar under kommunens förråd som står kvar på området.
Schakt har utförts så nära huset som möjligt utan att riskera att det skulle skadas. Mängden
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föroreningar som beräknas finnas kvar under huset är ca 75 m3. Dessa massor är inkapslade i lera och
kommer inte komma i kontakt med älvvatten.
Delområde 4 (ledningsgatan) delades upp hydrauliskt i tre mindre områden varav det mittersta var
helt hydrauliskt avskärmat. Området längst till väster, mot älven, var inte hydrauliskt avskärmat mot
älven och sanerades därför endast ned till en nivå som säkerställde att älvvatten inte kunde tränga in
i schakten vid saneringstillfället. Två prover på schaktbotten togs och dessa visade på halter
överstigande Naturvårdsverkets riktvärden för KM i ett av proven samt överstigande MKM i det
andra. Schakten återfylldes med godkända fyllnadsmassor till avsedd marknivå.
Området i mitten är det område som är helt hydrauliskt avskärmat. Där togs tre slutprov i
schaktbotten, varav ett hade halter understigande Naturvårdsverkets riktvärden för KM, ett prov
hade halter överstigande KM och ett prov hade halter överstigande MKM. Även i det mittersta
området har massor lämnats kvar där det inte gått att sanera under ledningarna i delområdet.
Schakten återfylldes även här med godkända fyllnadsmassor till avsedd marknivå.
Området i öster var inte hydrauliskt avskärmat mot Karonsbergsvägen p.g.a ledningspaketen och
sanering har här skett ner till underliggande ledningar och kablar. För området i öster togs två
slutprov och samtliga prov hade halter överstigande Naturvårdsverkets riktvärden
för MKM för ett flertal parametrar. Schakten återfylldes även här med godkända fyllnadsmassor till
avsedd marknivå.
I delområde 4 har således föroreningar kvarlämnats och detta med anledning av de ledningar som
ligger i området ovan naturlig lera. Totalt beräknas ca 250 m3 förorenade massor har kvarlämnats i
det hydrauliskt avskärmade området i mitten. Väster och öster om det hydrauliskt avskärmade
området beräknas ca 225 m3 respektive 1 040 m3 ha lämnats kvar.
Dessa områden hör dock till dem som fått utgå från saneringsområdet efter överenskommelse med
bidragsgivaren p.g.a. svårigheten att sanera bland alla ledningar. Projektledningen valde ändå att
schakta bort de ytligt förorenade massorna i väster och öster p.g.a hälsoaspekten.

Figur 24.
Bilden visar bl.a.
områden med
kvarlämnade
föroreningar
(blåmarkerat).
Källa: Miljökontroll
vid saneringen av
Surte 2:38
slutrapport COWI.
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I delområde 5 har 17 slutprov tagits och samtliga prover har haft halter understigande
Naturvårdsverkets riktvärden för KM på samtliga parametrar. Dock kvarlämnades upp till 1 m3 där
åtkomst inte var möjlig eftersom etableringen med byggbodar var placerad inom område 5. Det
bedömdes att miljövinsten med att flytta bodarna för att kunna sanera en ytterst liten mängd
förorenade massor var alldeles för liten.

8.7.2 Beskrivning av föroreningssituationen utanför saneringsområdet
I samband med att träskärmen byggdes runt saneringsområdet provtogs de yttre schaktväggarna för
att dokumentera hur föroreningssituationen såg ut mot omgivande mark. Endast i ett prov var
föroreningshalten under Naturvårdsverkets riktvärde för KM. I tre prover var halterna under MKM
och i de resterande 29 proverna finns en eller flera undersökta parametrar vilka överstiger MKM.
Resultatet av provtagningen av de yttre schaktväggarna har påvisat att det är kraftigt förorenat även
utanför saneringsområdet. Det område där högst föroreningshalter påträffats är utanför delområde
3, för delområdesindelning se Figur 23 sidan 51. Där har det påträffats arsenikhalter på 10 gånger
MKM, kvicksilverhalter på upp till 29 gånger MKM, zinkhalter på 27 gånger MKM samt kopparhalter
på 50 gånger MKM. Lika höga kopparhalter har även påträffats utanför delområde 5. Däremot har
den högsta blyhalten påträffats utanför södra gränsen av delområde 2, med halter över 23 gånger
MKM.
Högst PAH-H halt har påträffats utanför delområde 4:s östra gräns samt delområde 3:s södra gräns.
Halter i detta område har påträffats på 29 gånger MKM. Det mest oljeförorenade området har
påträffats utanför den södra gränsen av delområde 5, med halter på 40 gånger MKM i fraktionen
alifater >C16-C35.
Både länsstyrelsen/Naturvårdsverket – bidragsgivarna – och projektledningen var medvetna om att
föroreningssituationen är allvarlig även öster om det tidigare avgränsade saneringsområdet. Skälet
för att ändå inte utöka saneringsområdet till att också omfatta Karonsbergsvägen, som löper öster
om saneringsområdet, var dels kostnads-/nyttoaspekten och dels att dessa föroreningar befinner sig
längre bort från Göta älv. Det är mycket ledningar förlagda till kanterna på vägkroppen, och
saneringen hade därigenom blivit komplicerad och därför extra dyr just här.
Delar av platsen för mellanlagring och omlastning av förorenade massor låg på asfalt som delvis låg
utanför den södra änden av saneringsområdet. Vid rivningen av asfalten kontrollerades
underliggande mark genom fältmätningar med XRF. Asfalten verkar som planerat ha fungerat som
tätande skikt och föroreningar bedöms inte ha tillförts ens de ytliga lagren under saneringstiden.
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8.8 Beskrivning av miljökontrollen vid saneringsentreprenaden
Texten nedan är en sammanfattning av miljökontrollen vid saneringsentreprenaden och har till stora
delar hämtats från miljökontrollens slutrapport. För utförligare beskrivning hänvisas till den
slutrapporten (Bilaga 53).
Provtagning utfördes i enlighet med miljökontrollprogrammet.
Recipientkontrollen (Göta älv) pågick under hela entreprenaden från mars 2011 – november 2012.
Under provtagningen har tre mätpunkter använts, en uppströms och en nedströms arbetsområdet
samt en punkt i direkt anslutning till det dike som mynnar ut i arbetsområdets södra del. Mätningar
av arbetets påverkan på vattenkvaliteten i Göta älv har utförts genom passiv provtagning. För
ändamålet har vattenmossa och DGT använts för metallprovtagning och PS Organics för provtagning
av organiska föroreningar.
Provtagningen har utförts på metallerna arsenik, bly, koppar, kvicksilver och zink samt på
petroleumkolväten i form av vissa PAH samt av fyra fraktioner av alifater. Syftet med provtagningen
var att mäta påverkan på vattenkvalitén i Göta älv samt att identifiera bakgrundsnivåer för att kunna
visa om projektet gett upphov till någon förhöjd föroreningsgrad.
För att mäta grumligheten kontinuerligt har automatiska mätstationer installerats uppströms och
nedströms arbetsområdet. Om de med tillsynsmyndigheten samrådda och överenskomna
kontrollvärdena på turbiditet i absoluta tal, respektive på skillnaden mellan uppströms och nedströms
turbiditet, överskeds larmades berörda via SMS och åtgärder kunde vid eventuellt behov skyndsamt
vidtas.
Under vinterhalvåret uppstod problem med den passiva provtagningen, och då dels genom att
provtagningsutrustning försvann till följd av istransport och dels för att isläggning förhindrade upptag
och iläggning av provtagningsutrustning. För att säkerställa kontinuerlig provtagning utan avbrott
under vintern byggdes särskilda provbehållare för den passiva provtagningen. Dessa monterades i de
containrar som användes för de automatiska turbiditetsmätningarna. De två containrarna var
placerade i uppströms- och nedströmspunkten och har kontinuerligt pumpat upp älvvatten för
mätning. Ingen container har funnits i den tredje punkten, diket. Denna lokal provtogs därför inte
alltid med passiv provtagning under vintertid.
Saneringskontrollen omfattade momenten hydraulisk avskärmning av delområden, tömning av
vatten innanför spont, grundvattensänkning, utsläpp av renat länsvatten till Göta älv, sanering och
återfyllnad.
Kraven på återfyllnadsmassorna var att de skulle bestå av lera med en vattenhalt av maximalt 40%
och föroreningshalten skulle högst vara median KM. Detta hade entreprenören ansvar för att
kontrollera, och miljökontrollen gjorde stickprovskontroller.
Schaktvägg. För dokumentation av restföroreningar utanför saneringsområdet var miljökontrollant
på plats under hela perioden då den hydrauliska barriären i form av träskärm byggdes. Samlingsprov
har uttagits i de yttre schaktväggarna över delsträckor om ca 20 meter. Sammantaget togs 33
slutprover längs ytterkanten av saneringsområdet.
Området direkt utanför saneringsområdet är kraftigt förorenat av tungmetaller, olja och PAH. Endast
i fyra prov från schaktväggen återfanns material med halter under Naturvårdsverkets riktvärde för
MKM. Då bidrag inte erhållits från Naturvårdsverket för att sanera dessa massor har de lämnats kvar.
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Spontvattnet. När detta vatten - i form av inläckande älvvatten - pumpades bort, leddes det via en
observationsbassäng tillbaka till Göta älv. Analysresultaten visade att spontvattnet hade halter av
föroreningar långt under angivna riktvärden. Halterna var i stort sett desamma som älvvattnets, vilket
visade på att antagandet om att det var fråga om älvvatten i huvudsak kunde antas vara riktigt.
Schaktbotten. Slutprovtagning av schaktbotten har utförts som samlingsprov i rutor om c:a
15×15meter. Sammanlagt togs 64 slutprov på hela schaktbotten. Slutproven är tagna som
samlingsprov och består av ca fem delprov per slutprov.
Huvuddelen av schaktbottenproverna uppvisar halter under KM. Det har kvarlämnats ca 1 600 m3
förorenade massor i området (se kapitel 8.7.1). 1 265 m3 av dessa ligger i de västra och östra delarna
av delområde 4, vilka inte kunde saneras beroende på ledningarna i området. Övriga kvarlämnade
massor återfinns också delvis inom område 4, där massor fått lämnas kvar under byggnad samt i
delområde 3 (under kommunens förråd) och delområde 1 (under vinschhuset).
Vattenreningsanläggning. Totalt har 47 180 m3 förorenat vatten renats under saneringen. Den första
provtagningen av renat vatten från reningsanläggningen gjordes i oktober 2011. Samtliga provtagna
bassänger med renat vatten har klarat utsläppskraven för renat vatten. Efter erhållet godkänt
analysresultat har Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad informerats innan det renade vattnet
släppts till Göta älv.
Ämnen som analyserats inför varje utsläpp av en batch renat länsvatten är metaller (arsenik, koppar,
kvicksilver, bly och zink), PAH, olja, turbiditet och pH. Turbiditet och pH har analyserats av COWI med
hjälp av fältinstrument medan övriga ämnen analyserats på laboratorium. Inga analysresultat på
någon batch har överskridit de riktvärden som projektet förelagts av Miljödomstolen.
Grundvattennivåer
Under projektets gång har grundvattennivåmätningar genomförts. Grundvattenrör placerades
utanför området i anslutning till den hydrauliska barriären på områdets östra sida. Fyra
grundvattenrör fördelades över hela sträckningen av den östra avskärmningen (GV1 till GV4) och
utanför delområde 3 fanns det redan tidigare ett grundvattenrör (Betong 5), se Figur 25.

Figur 25. Placering av grundvattenrör öster om saneringsområdet. Källa: Miljökontroll vid saneringen
av Surte 2:38 slutrapport COWI.
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Mätning av grundvattennivån har skett med jämna mellanrum under hela entreprenaden från det att
den hydrauliska barriären var på plats. För mätresultat hänvisas till miljökontrollens slutrapport.
Inga trender i grundvattennivåerna som skulle kunna indikera en dämningseffekt från den hydrauliska
barriären har kunnat observeras.

8.9 Slutbesiktning
Slutbesiktning av saneringsentreprenaden hölls 2013-05-06 och gav endast upphov till några få
synpunkter (Bilaga 47). Två efterbesiktningar genomfördes dels 2013-05-23 (Bilaga 48). och dels
2013-06-13 (Bilaga 49), där det vid den sistnämnda konstaterades att entreprenaden nu uppfyllde
kontraktsenliga fordringar.
De två delbesiktningar, som genomfördes efter det att förstärkningsarbetena var slutförda (kap.
8.4.6), ingick också som en del av underlaget inför slutbesiktningen.
Relationshandlingar (Bilaga 60) inkluderande ritningar och sektioner är framtagna av byggledningen
med hjälp av underlag från entreprenören NCC.

8.10 Möten
Ett stort antal möten hölls under saneringstiden från hösten 2011 - våren 2013.
Totalt hölls 1 startmöte samt 39 byggmöten som alla protokollfördes av byggledningen (Bilaga 50).
Dessutom höll projektledningen 14 projektgruppsmöten med den projektgrupp som ingick i
projektorganisationen (se organisationsstrukturen kap. 4). Från dessa möten fördes
minnesanteckningar av byggledningen (Bilaga 51).
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9. Kortfattad beskrivning av omhändertagandeentreprenaden
9.1 Inledning
En grundläggande förutsättning för saneringen var, att om urschaktning av de förorenade massorna
skulle kunna ske på ett säkert och ekonomiskt acceptabelt sätt ,måste de förorenade massorna
schaktas ur i torrhet. Därefter skulle de förorenade fyllnadsmassorna transporteras till en extern
godkänd mottagare för behandling.
I kap. 4.1.1, som beskriver upphandlingen av omhändertagandeentreprenaden, framgår att det var
Ragn-Sells AB som tilldelades denna entreprenad.

9.2 Metodbeskrivning och genomförande
Uppdraget innefattade hämtning av förorenade fyllnadsmassor från Surte 2:38s område, transport till
behandlingsanläggning samt behandling av avfallet. De förorenade massor som schaktades upp,
lades tillfälligt på en omlastningsplats belägen mellan saneringsområdet och
vattenreningsanläggningen i väntan på borttransport. Beställaren genomförde och bekostade
lastningën av massorna från omlastningsstationen till lastbil.
Lastbilen, vars ägare genomgående var inhyrda underentreprenörer till Ragn-Sells, var placerad
omedelbart utanför saneringsområdet invid Karonsbergsvägen. På det viset körde aldrig lastbilen in
på saneringsområdet, och vi fick därmed inget problem med att föroreningar skulle kunna spridas
utanför saneringsområdet genom transporterna.
När de förorenade massorna hade placerats på lastbilen var de i Ragn-Sells ägo, d.v.s. ansvaret för
massorna hade gått över från beställaren till omhändertagandeentreprenören. Detta reglerades i
avtalet mellan Ale kommun och Ragn-Sells (Bilaga 52). Ragn-Sells transporterade sedan de
förorenade massorna till sin avfallsanläggning Heljestorp vid Vänersborg, där avfallet behandlades i
enlighet med bolagets rutiner. Totalt omhändertog Ragn-Sells 86 701 ton avfall från saneringen vid
Surte 2:38.

Figur 26. Lastning av uppgrävt avfall på lastbil. Bakom lastbilen syns träskärmen som avskärmar
omlastningsplatsen från lastbilen. Foto: Xray Film&tv.
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9.3 Entreprenörens organisation
Ragn-Sells organisation för entreprenaden var följande:
Ombud: Jonas Wibom.
Platsansvariga: Per-Arne Fjälling, Lars Jönsson och Martin Andersson.

Figur 27. Närbild av avfallet. Här syns både trä, glasflaska och vajrar blandat med oljerester, sand och
grus. Foto: Xray Film&tv.
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10. Sammanfattning av miljökontrollen
Texten nedan är en sammanfattning av delar av miljökontrollens slutrapport inklusive
kompletterande PM. För utförligare beskrivning hänvisas till dessa rapporter (Bilagorna 53 a, 53 b och
53 c).
En detaljerad beskrivning av dels det geotekniska kontrollprogrammet och dels en beskrivning av
miljökontrollen vid saneringsentreprenaden återfinns under delkapitlen 8.4.3 respektive 8.8.

10.1 Miljökontrollen
Kontrollerna delas här in i referensprovtagning, recipientkontroll, saneringskontroll samt hantering av
massor.
Referensprovtagning. Meningen var att recipientprovtagningen skulle påbörjas i december 2010, för
att därefter under tre månader kunna ge opåverkade prover med syfte att användas som referensoch bakgrundshalter. Under referensprovtagningen fanns emellertid ännu inga provbehållare
utrustade för att säkerställa provtagning vintertid (se beskrivning nedan), varför isläggning och
istransport i älven under vinterhalvåret 2010/2011 gjorde att det inte var möjligt att påbörja
referensprovtagningen förrän senare. I brist på referensprover för beräkning av referens- och
bakgrundshalter fick projektet söka efter andra värden. Trafikverket hade under 2010 haft två
provstationer för passiv provtagning i anslutning av nedströmspunkten för sitt arbete.
Provtagningsdata fanns från april 2010 till november 2010. Dessa data motsvarade vattenmossa och
PS Organics med samma parametrar som beskrevs i gällande miljökontrollprogram för Surte 2:38.
Inga referensvärden fanns dock för DGT. Projektledningen bestämde därför att använda sig av
Trafikverkets mätdata som grund för framräknande av referensvärden avseende vattenmossa och PS
Organics. Referensvärden för DGT framräknades på annat sätt. (För utförligare beskrivning hänvisas
till Bilaga 53 a. Miljökontroll vid saneringen av Surte 2:38. Slutrapport. Sidorna 34 - 35).
Recipientkontrollen för Göta älv pågick under hela entreprenaden från mars 2011 – november 2012.
Flera moment av arbetet under projektets gång har varit så kallade grumlande arbeten. De
grumlande arbeten som utförts och getts tillstånd till av Miljödomstolen är bortgrävning av hinder
längs stålspontlinjen, utläggning av tryckbank, slagning av stålspont och dragning av stålspont.
Arbeten för bottenjustering vid anläggande av båtrampen samt byggnation av våtmark har godkänts
av Länsstyrelsen inom ramen för delegeringsmöjligheterna i Miljödomstolens tillstånd.
Föroreningar som förekom vid saneringen var till stor del bundna till partiklar. Turbiditet, eller
grumlighet, som uttrycks i FNU var därför en snabb och lätt uppmätt indikator på den mängd
föroreningar som fanns i vattnet. Turbiditet valdes därför som en av de styrande parametrarna vid
saneringsarbetet.
Turbiditetsmätningen har till största delen utförts med automatiska mätare. En ledning som ledde
vattnet från recipienten till en container installerades. Containern var inredd för ändamålet. Vattnet
leddes förbi en turbiditetssensor. Sensorn registrerade det förbipasserande vattnet som leddes ut i
recipienten igen. Värdena som alstrades loggades och sändes via GSM-nätet (mobilnätet) till en
server som vidaredistribuerade ut dem till de parter som getts tillgång till systemet, bland annat
miljökontrollen. Miljökontrollen hade därmed ständig tillgång till aktuella data. Två likadana
mätstationer installerades, en uppströms och en nedströms arbetsområdet. Vid enstaka särskilda
händelser kompletterades den automatiska mätningen även med manuella mätningar.
Om de med tillsynsmyndigheten samrådda och överenskomna kontrollvärdena på turbiditet i
absoluta tal, respektive på skillnaden mellan uppströms och nedströms turbiditet, överskeds
Sanering av området Surte 2:38 Ale kommun. Slutrapport 2014-03-15. Slutrapport från saneringsentreprenaden, ekonomi
och miljökontroll.

60
larmades berörda via SMS och åtgärder kunde vid eventuellt behov skyndsamt vidtas.
För mätningar av arbetets påverkan på vattenkvaliteten i Göta älv användes passiv provtagning i tre
mätpunkter, en uppströms och en nedströms arbetsområdet samt en punkt i direkt anslutning till det
dike som mynnar ut i arbetsområdets södra del. Vattenmossa och DGT användes för
metallprovtagning och PS Organics för provtagning av organiska föroreningar. Analyser har utförts på
metallerna arsenik, bly, koppar, kvicksilver och zink samt på petroleumkolväten i form av vissa PAH
samt av fyra fraktioner av alifater. Syftet med provtagningen var dels att mäta påverkan på
vattenkvalitén i Göta älv, dels att identifiera bakgrundsnivåer för att på så sätt kunna visa om
projektet gett upphov till någon förhöjd föroreningsgrad.
Saneringskontrollen omfattade momenten hydraulisk avskärmning av delområden, tömning av
vatten innanför spont, grundvattensänkning, utsläpp av renat länsvatten till Göta älv samt sanering
och återfyllnad.
Vid tömning av vatten innanför spont var minst miljökontrollant på plats för att kontrollera att inte
förorenat grundvatten från området trängde fram och riskerade att spridas till älven. Okulär
besiktning och kompletterande fältmätning av turbiditet genomfördes, men i huvudsak skedde
kontrollen genom automatisk registrering av turbiditet med hjälp av larmutrustad mätare.
Förorenat vatten från grundvattenavsänkningen renades i och provtogs efter vattenbehandling.
Renat vattnet fick inte släppas till recipienten innan godkännande getts av miljökontrollant.
Provtagning av jord i schaktväggar och schaktbotten genomfördes i syfte att klassa kvarlämnade
massor och för att kontrollera saneringens utförande.
Hantering av massor. Baserat på tidigare utredningar, och inför transporten till Ragn-Sells, klassades
så gott som alla de urschaktade massorna som Farligt avfall.
De enda uppschaktade massor som särskilt provtogs och analyserades av miljökontrollen var en
mindre jordvolym inom delområde 3, där det fanns förhoppningar om att det kunde finnas massor
med lägre föroreningshalt. Dessa låg i det översta skiktet under en asfaltbeläggning och var av
sandliknande karaktär. Massorna undersöktes med XRF (röntgenfluorescensdetektor) och vid halter
understigande Naturvårdsverkets riktvärden för KM kördes dessa till en separat omlastningsplats.
Därefter gick även dessa massor till Ragn-Sells i Heljestorp, och togs där omhand som rena massor.
P.g.a. begränsad plats för masshantering inom saneringsområdet kunde massorna emellertid inte
lagras och återanvändas inom området.
Kraven på återfyllnadsmassorna var i den norra delen av saneringsområdet (verksamhetsområdet för
småbåtshamnen) att de skulle bestå av torrskorpelera med en vattenhalt på maximalt 40 %, och
föroreningshalten fick vara maximalt median KM (känslig markanvändning). I södra delen av
saneringsområdet (naturmarken) var kravet att återfyllnadsmassorna skulle bestå av torrskorpelera
med en vattenhalt på maximalt 45 %, och de fick inte innehålla föroreningar i högre grad än för
känslig markanvändning KM. Detta hade entreprenören ansvar för att kontrollera, och
miljökontrollen gjorde stickprovskontroller.
Den översta halvmetern av återfyllnadsmassorna skulle inom verksamhetsområdet bestå av 100 mm
bärlager 0 - 18 som toppskikt och därunder 400 mm förstärkningslager 0 - 70. Förstärkningslagret och
leran skulle åtskiljas av ett geotextilfilter klass N3. Naturmarken skulle överst täckas av 200 mm
växtjord. Även detta hade entreprenören ansvar för att kontrollera.
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10.2 Resultat
Recipientkontrollen.
Grumligheten i form av parametern turbiditet och med enheten FNU, har kontinuerligt registrerats
och övervakats under projektets genomförande. Erhållna värden har kunnat konstateras fungera väl
som kontrollparameter på avsett sätt. Erfarenheter som kan dras från projektet är bl.a. följande:
› En konstant förskjutning mellan uppströms och nedströms mätstation fanns men följdes åt linjärt.
› Båtar som passerade uppströms registrerades tydligt med en karaktäristisk profil.
› Grumlande arbeten i botten orsakade grumling lokalt nedströms på upp till ca 50 meters avstånd.
› Vid vindriktning uppströms kunde grumligt vatten avläsas även i uppströms mätstation, men med
lägre nivåer än nedströms.
› Någon påverkan i form av ökad grumling från landverksamheten kunde inte noteras.
› Yttre orsaker som kraftig nederbörd orsakade betydligt mer grumling än de grumlande arbeten som
utfördes.
› Metoden med kontinuerlig mätning kopplat till GSM-nätet och larmnivåer var en effektiv
övervakningsmetod.
› Grumling i Göta älv som var orsakad av förorenade partiklar från projektet låg under hela tiden då
saneringen genomfördes inom de nivåer som gavs av tillståndet.
Resultaten från den passiva provtagningen visade enbart vid få tillfällen på halter som kunde indikera
ett mätbart läckage med ursprung från saneringsarbetet. Kraftigare utfall har dock uppmätts i
utgående vatten från diket. Syftet med att mäta i diket var att vid behov kunna avgöra om höga
halter nedströms haft sitt ursprung från diket och inte från saneringen. Någon direkt slutsats av
huruvida utgående vatten från diket påverkade resultatet nedströms är emellertid svår att dra. En
försiktig slutsats är att saneringsarbetet vid några få tillfällen gett upphov till eventuell förorening
som kunnat detekteras 100 meter nedströms. Vid samtliga av dessa tillfällen är föroreningen att se
som liten enligt projektets bedömningskriterier.
Med tanke på projektets utformning och den regelbundna närvaron av miljökontrollanter, vilka även
okulärt följt arbetet, kan slutsatsen dras att påverkan på vattenmiljön varit mycket liten, särskilt med
tanke på de volymer av föroreningar som schaktats ur och hanterats inom projektet.
Saneringskontrollen
För att dokumentera restföroreningarna utanför saneringsområdet var miljökontrollen på plats under
hela perioden då den hydrauliska barriären, i form av träskärm, byggdes. Samlingsprov har uttagits i
de yttre schaktväggarna över delsträckor om ca 20 meter. Sammantaget togs 33 slutprover längs
ytterkanten av saneringsområdet.
Området direkt utanför saneringsområdet är kraftigt förorenat av tungmetaller, olja och PAH. Endast
i fyra prov från schaktväggen återfanns material med halter under Naturvårdsverkets riktvärde för
MKM. Då bidrag inte erhållits från Naturvårdsverket för att sanera dessa massor har de lämnats kvar.
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Sammanlagt togs 64 slutprov på hela schaktbotten. Slutproven är tagna som samlingsprov och består
av ca fem delprov per slutprov. Huvuddelen av schaktbottenproverna uppvisar halter under KM.
För en mer utförlig beskrivning av resultaten hänvisas till kapitel 8.7.1.
Hantering av massor.
Totalt har det transporterats iväg 86 106 ton förorenade massor. Mottagare av dessa massor har
varit Ragn-Sells i Heljestorp. En sammanställning finns redovisad i rapporten Miljökontroll vid
saneringen av Surte 2:38 Bilaga 9, Sammanställning av transportdokument. Transportdokumenten
redovisas i separata pärmar benämnda Miljökontroll vid saneringen av Surte 2:38 Bilaga 13,
Transportdokument. Dessa sammanställningar finns i kommunens arkiv.
Totalt har det även gått iväg 278,76 ton betong och övriga massor med föroreningshalter
understigande Naturvårdsverkets riktvärden för MKM, se Miljökontroll vid saneringen av Surte 2:38
Bilaga 10, Sammanställning massor med lägre föroreningshalt.
Även övrigt avfall har skickats till Ragn-Sells. Totalt har 29 m3 samt 30,2 ton avfall klassat som
oljehaltigt slam skickats. Sammanställning i Miljökontroll vid saneringen av Surte 2:38 Bilaga 11,
Sammanställning övrigt avfall.
Sammantaget har det för återfyllning förts in 36 440 m3 lera från åtta olika platser samt 53 278,37 ton
krossmaterial, se Miljökontroll vid saneringen av Surte 2:38 Bilaga 12, Intransporterade massor. Detta
innefattar även krossmaterialet till tryckbanken i älven.

10.3 Avvikelser
Saneringen har bedrivits i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i ansökan till
Miljödomstolen. Mindre avvikelser har skett efter överenskommelser med tillsynsmyndigheterna.
Detta gäller framför allt de tillfällen då tidplanerna för potentiellt grumlande arbeten har behövt
modifieras.
Det har kvarlämnats ca 1 600 m3 förorenade massor i området. 1 265 m3 av dessa ligger i de västra
och östra delarna av delområde 4, vilka inte kunde saneras beroende på ledningarna i området.
Övriga kvarlämnade massor återfinns också delvis inom område 4, där massor fått lämnas kvar under
pumphuset, samt i delområde 3 (under kommunens förråd) och delområde 1 (under vinschhuset).
De kvarlämnade massornas läge återfinns på relationsritning (Bilaga 60 a.)

10.4 Myndigheter
Två olika tillsynsmyndigheter har, som tidigare nämnts, bedrivit tillsyn över saneringsarbetet.
Länsstyrelsen Västra Götaland har som huvudregel haft tillsyn över vattenverksamheten, och
samhällsbyggnadsnämnden, Ale kommun, har som huvudregel haft tillsyn över den verksamhet som
har bedrivits på land. Eftersom saneringen har bedrivts i ett strandnära område, har uppdelningen
tillsynsmyndigheterna emellan så långts möjligt gjorts utefter vad som bedömts vara ”högsta
förutsebara vattenstånd”.
Ale kommun har skickat miljökontrollens slutrapport till båda dessa tillsynsmyndigheter för
synpunkter.
Länsstyrelsen Västra Götaland beslutade 2013-12-17, med avseende på tillsyn av
vattenverksamheten, att myndigheten inte hade något att invända mot slutrapporten för
miljökontroll vid saneringen av Surte 2:38 (Bilaga 54).
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Ale kommuns tillsynsmyndighet beslutade 2013-11-19 att de godkände slutrapporten för
miljökontroll vid saneringen av Surte 2:38 (Bilaga 55).

10.5 Efterkontroll
Efterkontrollen genomfördes i enlighet med det kontrollprogram som togs fram och förankrades med
tillsynsmyndigheten under hösten 2012 (Bilaga 56).
Under efterkontrollen har tre provpunkter använts. En punkt var belägen c:a 125 m uppströms
saneringsområdet och representerade älvens bakgrundsvärden. Nästa provpunkt låg c:a 75 m
nedströms saneringsområdet vid utflödet från ett dike. Syftet med den mätpunkten var att
kontrollera om dagvattenutflödet i diket eventuellt påverkade den tredje mätpunkten nedströms i
älven. Den tredje mätpunkten låg c:a 160 m nedströms saneringsområdet och syftet med den var att
mäta eventuell påverkan från saneringsområdet (se Figur 28 nedan).

Figur 28. De tre provpunkterna här markerade med rött. Bild: COWI PM efterkontroll.
Efterkontrollen pågick under tre månader. Den påbörjades i mitten av maj 2013 och avslutades i
mitten av augusti 2013. Provtagningen bestod av månatlig passiv provtagning med avseende på
alifater, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt kvicksilver, arsenik, bly, koppar och zink. För
metallerna har vattenmossa samt DGT använts, beroende av växtsäsong och tillgång till vattenmossa.
PS Organics användes för de organiska parametrarna.

10.5.1 Resultat
Enligt utvärderingen PM Efterkontroll Surte 2:38 (Bilaga 57) har inte några förhöjda halter nedströms
saneringsområdet, eller halter över de jämförande värdena kunnat konstateras under den tid
efterkontrollen pågått.
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När provtagningarna för efterkontrollen påbörjades var sanerings- och återställningsarbetena
slutförda och förhållandena på älvbotten/-stranden utanför Surte 2:38 anses därför också ha varit
stabila och i jämvikt under denna tid.
Då alla föroreningar inom saneringsområdet sanerats eller kapslats in med lera och området
dessutom är hydrauliskt avskärmat, bedöms inte heller att någon mätbar påverkan från
saneringsområdet kan komma att registreras i framtiden.
Tillsynsmyndigheterna från länsstyrelsen respektive kommunen godkände efterkontrollen i
november 2013 (Bilagorna 58 och 59).
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11. Måluppfyllelse
11.1 Övergripande åtgärdsmål
De övergripande åtgärdsmålen för saneringen av Surte 2:38 var följande:
-

Sträva efter att långsiktigt säkra skyddet av Göta älv.
Kvicksilver ska fasas ur biosfären och projektets målsättning är att kvicksilvermängden
inom området ska reduceras med minst 90 %.
Projektets målsättning är att även blymängden inom området ska reduceras med 90 %.
Marken inom fastigheten ska efter utförda saneringsåtgärder kunna användas för de
ändamål som gällande planer för området anger samt ha en väl fungerande
markfunktion.

11.2 Mätbara åtgärdsmål
De övergripandeåtgärdsmålen innefattar även mätbara mål med avseende på reduktion av kvicksilver
och bly.
Målsättningen med saneringen har varit att avlägsna en så stor mängd föroreningar som möjligt för
att inom ramen för det beviljade anslaget uppnå åtgärdsmålen.
Delmålet (se prioriteringsordningen kap. 2.3), att i första hand schakta ur de massor som fanns i
områdets västra del, utmed strandlinjen, har uppfyllts så långt det varit möjligt.
De två mätbara saneringsmålen var att reducera mängden kvicksilver respektive bly i området med
minst 90 %. Totalt beräknas c:a 1 600 m3 förorenade massor innehållande 48 kg kvicksilver finnas kvar
i saneringsområdet. Med totalt 2,5 ton kvicksilver i saneringsområdet före sanering innebär det att
kvicksilvermängden reducerats med minst 98 % (Bilaga 53 a). För bly beräknas att 3030 kg bly finns
kvar inom saneringsområdet. Med totalt 260 ton bly inom saneringsområdet före saneringen betyder
det att blymängden har reducerats med ca 99 % (Bilaga 53 c). Målen har således uppnåtts.
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12. Relationshandlingar
Fullständiga relationshandlingar är framtagna både i plan och i sektion (Bilagorna 60 a – d).
Handlingarna finns i två digitala format, pdf respektive dwg, på medföljande DVD-skiva till
kommunens slutrapport. Skivan återfinns inklistrad på insidan av pärmen till pappersversionen av
slutrapporten.
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13. Kommunikation
13.1 Allmänt
Mellan 2008 - 2013 har de tre områdena Surte Glasbruksområdet (beläget knappt 3 km söder om
Surte 2:38), Surte 2:38 och Bohus varvsområdet (ett par kilometer norr om Surte 2:38) sanerats
(Figur 29).
Inom ett strandområde på tre km utmed Göta älv i Ale kommun fanns det således tre kraftigt
förorenade områden, som var berättigade till statligt saneringsbidrag och där saneringar planerades
att genomföras under en femårsperiod.

Figur 29. Karta över de tre saneringsområdena längs Göta älv. JFS & Co
Projektledningen, som i huvudsak varit densamma för alla tre projekten, beslutade i ett tidigt skede
att det var nödvändigt att lägga stor vikt på bra och korrekt kommunikation. En av de viktigaste
anledningarna till detta var det stora allmänintresset, inte minst därför att Göta älv är råvattentäkt
för ca 700 000 människor i Göteborgsområdet. Men också för att risken var stor för att inkorrekt
information skulle kunna spridas om saneringen om projektledningen inte aktivt gick ut och
berättade om saneringen för de som är berörda i Ale kommun, såsom invånare i Ale, kringliggande
näringsliv, båtfolk och offentliga inrättningar.
Den kommunikationskonsult projektledningen samarbetade med planerade tillsammans med
projektledningen de informations- och kommunikationsinsatser som genomfördes.
Informationsinsatser av olika slag har genomförts vid ett flertal tillfällen. Projektledningen är
övertygad om att de tidiga och regelbundet återkommande informationsinsatserna har varit av
avgörande betydelse för att skapa förtroende för saneringsarbetet hos både företagare, politiker och
allmänhet. Som en bekräftelse kan vi konstatera att media genomgående har rapporterat det vi i
projektledningen ville nå ut med. Det har inte heller kommit några protester från de omkringliggande
samhällena mot saneringen.
I nedanstående beskrivning delas kommunikationsinsatserna upp i extern respektive intern
kommunikation.
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13.2 Extern kommunikation
Den externa kommunikationen styrdes i första hand genom en kommunikationsplan som togs fram i
ett tidigt skede i samarbete mellan projektledningen och kommunikationskonsulten. I planen ingick
mål, budskap och aktiviteter.
Syftet med de externa kommunikationsinsatserna var att sprida god kunskap, intresse och förståelse
för saneringsarbetet genom att vara proaktiv och förebygga eventuell ryktesspridning och
missuppfattningar. Kommunikationen skulle bidra till att projektet kunde genomföras på ett smidigt
och störningsfritt sätt. Ett viktigt syfte med kommunikationsplanen var därför också att formulera
gemensamma budskap för projektledningen angående saneringen och de problem som kunde
uppkomma i samband med den. På det viset kommunicerade projektledningen och inblandade
personer samma saker utåt, vilket skapade en stor trygghet.
Målgrupper var bl.a. allmänheten, politiker, berörda myndigheter, kommunala inrättningar som
biblioteket, kommunala förvaltningar, Göteborgs Universitet (GU), Chalmers (CTH) och Göteborg
Vatten (numera Göteborg Kretslopp & Vatten).
Ett antal korta filmer, vilka dokumenterar saneringsarbetet vid Surte 2:38, har producerats och visats
i olika sammanhang, bl.a. vid föredragningar för olika intressegrupper i Ale såsom företagare och
båtklubben, projektets styrgrupp, kommunstyrelsens arbetsutskott och som introduktion till de
många studiebesök vi haft. Dessa presentationsfilmer låg då också på kommunens hemsida
www.ale.se/sanering. Som en del av kommunens slutrapportering beslutade projektledningen att
använda dessa presentationsfilmer som underlag till en slutdokumentation i form av en längre film
över hela saneringsprojektet där målgruppen i första hand är branschfolk. Denna slutfilm finns på
den DVD som är fastsatt på insidan av slutrapportens pärm. (Bilaga 61). Slutfilmen är också diarieförd
i kommunens arkiv.
Nedan listats de viktigaste informations- och kommunikationsinsatserna som genomfördes under
saneringen av Surte 2:38 (se även Bilaga 62 a – f där bl. a. en tidningsartikel från tidningen Alekuriren,
annonser vi haft i Alekuriren avseende Surte 2:38 samt den senaste reviderade versionen av
informationsbroschyren återfinns).
-

En informationsbroschyr har producerats och funnits tillgänglig på flera platser i kommunen

-

Flera inslag om saneringsarbetet inklusive intervjuer har gjorts av både Radio P4 och SVT
Västnytt. I inledningen av saneringsarbetet för Bohus varv sändes även ett inslag om alla tre
saneringarna i lunchekot.

-

Den nationella intresseorganisationen Renare Mark årliga konferens ägde år 2012 rum i
Göteborg. Konferensen inleddes med ett studiebesök vid Surte 2:38. Vi var tvungna att
begränsa deltagarantalet till 60 personer och anmälningslistan blev snabbt fulltecknad!
Under båtresan från Göteborg till Surte informerade projektledningen om intressanta
frågeställningar avseende saneringen. I Surte fick sedan deltagarna en guidad tur inom
saneringsområdet. Studiebesöket blev mycket uppskattat och till och med solen sken! Under
en av konferensdagarna informerade också projektledaren tillsammans med NCC
(entreprenören) och COWI (miljökontrollen) om Surte 2:38s sanering och då främst avseende
frågor rörande metod, geoteknik och vattenrening.

-

Kommunfullmäktige i Ale informerades i maj 2012 om saneringsprojektet vid deras ordinarie
möte och fick då också se den senaste presentationsfilmen vilket uppskattades.

-

Projektledningen har annonserat vid 3 tillfällen i kommunens lokaltidning Alekuriren under
arbetet med saneringen vid Surte 2:38.
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Figur 30. Informationstavlan vid ingången till saneringsområdet där studiebesöken alltid inleddes.

Under 2011 - 2012 genomfördes ett stort antal studiebesök på Surte 2:38. Bland annat har ett par
hundra studenter från Chalmers och Göteborgs universitet varit på besök i olika omgångar, ett 60-tal
gatuchefer från Västra Götalands län, miljöförvaltningarna från bl a Göteborg Stad och Lilla Edets
kommuner samt även Länsstyrelsen i Västra Götalands läns EBH-grupp. Dessutom var
projektledningen i april 2012 inbjudna till Trafikverket i Göteborg för en heldags erfarenhetsutbyte
angående entreprenadupphandlingar av förorenad mark.
För att vara väl förberedda avseende kommunikationen inför en eventuell olycka/kris, togs också en
kriskommunikationsplan fram i samarbete mellan projektledningen och kommunikationskonsulten. I
saneringen fanns många kritiska moment, där i värsta fall en större olycka skulle kunnat ske med
betydande påverkan på bl.a. dricksvattentäkten. De flesta kritiska momenten var knutna till
geotekniken och den dåliga stabiliteten inom saneringsområdet. Krisorganisationen övades också vid
två tillfällen, där flera vitala brister påpekades och kunde rättas till. Se vidare Bilaga 62 f där övningen
ges gott betyg i NCCs interna informationsblad RegionNytt.
Syftet med kriskommunikationsplanen var att samordna kontakterna mellan de olika involverade
parterna i projektet, så att informationen om en händelse/kris på snabbast tänkbara sätt skulle nå
projekt- och byggledningen samt räddningstjänsten. Planen innehöll bl.a. en telefonlista, så att alla
inblandade parter kunde kontaktas snabbt och i rätt ordning.

13.3 Intern kommunikation
Syftet med den interna kommunikationen var att ge god och exakt information i rätt tid mellan
inblandade parter inom organisationen, d.v.s. bland annat projektledning, byggledning, miljökontroll,
entreprenör, myndigheter, bidragsgivare och beställarstöd.
Två olika kanaler användes:
-

De regelbundna projektgruppsmötena som beskrivs under kap. 8.10.
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-

En projektportal, som projektet hyrde från Sweco, där alla dokument som var av betydelse
för projektet lades in allteftersom de producerades. Portalen var hierarkiskt uppbyggd, så att
olika personer hade olika tillgång till dokumenten beroende på personens funktion.

Både projektledningen och alla övriga inblandade parter tyckte att metodiken med en projektportal
fungerade mycket bra. Allt informationsflöde var väldigt transparent och alla fick genast, utifrån sin
behörighet, del av all dokumentation som lades upp i portalen. Genom en automatisk epost-funktion
mejlades också varje dygn ut de under dagen på portalen upplagda dokumenten i en omfattning som
motsvarade varje berörd persons behörighetsnivå och roll inom projektet, vilket betydligt
underlättade möjligheten för de inblandade att löpande hålla sig informerade om hur saneringen
fortlöpte.

Figur 31. Projektgruppen på studiebesök. Foto: Niclas Jacobsson, COWI.
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14. Ekonomi
En sammanställning av den ekonomiska redovisningen avseende entreprenaderna för åren 2010 –
2013 återfinns i Bilaga 63 a samt nedan. Bilaga 63 b innehåller en specificering av konsultkostnaderna
beroende på att den ekonomiska redovisningen ska innehålla detta enligt bidragsbeslutet, se vidare
kapitel 14.16, Konsultkostnader specifikt. Bilaga 63 c hör till detta kapitels punkt 14.6, Kostnader för
anläggning av våtmark. Bilaga 63 d innehåller en sammanställning av alla transaktioner.
Sammanställningen är också godkänd av kommunens revisor (Bilagorna 64 a - c). Bilaga 64 a
innehåller revisionsrapporten från åren 2010 - 2011. Bilaga 64 b innefattar revisionsrapporten från
år 2012 och Bilagorna 64 c och d omfattar revisionsrapporterna från år 2013/14. Bilaga 65 innehåller
Naturvårdsverkets ifyllda nyckeltalsmall avseende ekonomi och miljö.

14.1 Allmänt
Länsstyrelsen i Västra Götalands län fattade beslut om bidragsfinansiering för åtgärd 2011-01-28
(Bilaga 1):
-

Bidragsbeslut avseende åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador vid Surte 2:38, Ale
kommun, med ett totalt bidrag på maximalt 137,7 Mkr för saneringen inom projektet Surte
2:38.

14.2 Kostnader för projektledning
Kommunens arbetskostnad för förberedelse, ledning och uppföljning. Under år 2010-2011 samt
första kvartalet 2012 hade projektledaren en heltidstjänst som delades mellan saneringsprojekten
Bohus varv och Surte 2:38. Därför är lönekostnaden för denna post lägre år 2010-2011 än under
2012-2013. Kostnaderna för år 2010 började också först räknas in i saneringsdelen av projektet från
juni 2010. Tidigare kostnader tillhör projekteringsfasen.
2010
2011
2012
2013
2014

Arbetstid: 379 385 kr (660 tim)
Arbetstid: 650 900 kr (1132 tim)
Arbetstid: 917 853 kr (1596 tim)
Arbetstid: 926 440 kr (1611 tim)
Arbetstid: 83 030 kr ( 144 tim)

Summa:

3 068 832 kr

Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:

26 027 kr
44 498 kr
45 968 kr
- 5 269 kr
0 kr

Summa:
Summa:
Summa:
Summa:
Summa:

405 412 kr
695 398 kr
963 821 kr
921 171 kr
83 030 kr
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Kommunens övriga projektledningskostnader (exkl. länsstyrelsens kostnader). Här ingår kostnader
för bl a specialiststöd och riskanalys.
2010
2011
2012
2013
2014

831 489 kr
853 805 kr
679 712 kr
453 381 kr
20 000 kr

Summa:

2 838 387 kr

Summa totalt: 5 907 219 kr

14.3 Kostnader för projektering under entreprenaden
2010
2011
2012
2013

2 675 224 kr
1 697 923 kr
291 930 kr
4 717 kr

Summa:

4 669 794 kr

14.4 Kostnader för Surte Motorbåtsklubb
2011
2012
2013
2014

2 691 102 kr
936 425 kr
878 035 kr
3 380 kr

Summa:

4 508 942 kr

14.5 Kostnader för förstärknings-/saneringsentreprenaden
2010
2011
2012
2013

177 662 kr
28 203 855 kr
14 315 941 kr
6 309 122 kr

Summa:

49 006 580 kr (inkl byggledningskostn.)
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14.6 Kostnader för anläggning av våtmark
2013

Summa:

121 519 kr

121 519 kr

14.7 Kostnader för mottagningsentreprenaden
2011
2012
2013

3 917 980 kr
26 448 114 kr
54 888 kr

Summa:

30 420 982 kr

14.8 Kostnader för miljökontrollen
Analyskostnader
2010
2011
2012
2013

3 201 kr
247 413 kr
688 146 kr
47 586 kr

Summa:

986 346 kr

Arbetskostnader
2010
Planering:
2011
Planering:
2012
Planering:
2013
Planering:
Summa:

10 640 kr
463 698 kr
519 643 kr
93 610 kr

Miljökontroll: 20 760 kr
Miljökontroll: 1 139 611 kr
Miljökontroll: 1 420 163 kr
Miljökontroll:
78 161 kr

Summa: 31 400 kr
Summa: 1 603 309 kr
Summa: 1 939 806 kr
Summa: 171 771 kr

3 746 286 kr

Summa totalt: 4 732 632 kr
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14.9 Kostnader för efterkontrollen
Analyskostnader
2013
47 005 kr
Arbetskostnad
2013
55 132 kr

Summa:

102 137 kr

14.10 Kostnader för slutrapport (miljökontrollen)
2012
2013

72 004 kr
149 831 kr

Summa:

219 835 kr

14.11 Kostnader för Länsstyrelsen
2010
2011
2012
2013

929 kr
1 667 kr
0 kr
1 846 kr

Summa:

4 442 kr

14.12 Kostnader för myndigheterna
2011
2012
2013

17 520 kr
2 280 kr
10 640 kr

Summa:

30 440 kr
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14.13 Kostnader för kommunikation
Kommunikation (exkl. projektportalen)
2010

147 227 kr

2011

349 000 kr

2012

449 281 kr

2013

98 441 kr

Summa:

1 043 949 kr

Projektportalen
2010

62 400 kr

2011

100 188 kr

2012

39 895 kr

2013

41 326 kr

2014

23 269 kr

Summa:

267 078 kr

Summa totalt: 1 311 027 kr

SUMMA TOTALT ÅTGÄRDSFASEN: 101 035 549 kr

14.14 Varav kostnader för huvudmannen – egeninsatsen
Kommunens egen insats:
Kommunens egen arbetskostnad:

Kommunens totala egeninsats:

2 524 926 kr
448 529 kr

2 973 455 kr
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14.15 Total kostnad och Finansiering
Kostnad:
Total kostnad åtgärdsfasen:

101 035 549 kr

Ej bidragsberättigade kostnader:

Total kostnad:

- 27 925 kr

101 007 624 kr

Finansiering:
Kommunens egen insats:

2 524 926 kr

Kommunens egen arbetsinsats:

448 529 kr

Kommunens ej bidr berätt kostn:

- 27 925 kr

Erhållna bidrag från Naturvårdsverket:

98 050 000 kr

Kvarvarande bidragsbehov:

Total finansiering:

12 095 kr

101 007 624 kr

14.16 Konsultkostnader specifikt
2010
2011
2012
2013

3 593 988 kr
5 537 756 kr
3 805 295 kr
1 058 858 kr

Summa:
13 995 897 kr
OBS! Denna post är en sammanställning, av de utlägg under ovanstående rubriker, som avser
konsultkostnader, och ska således ej adderas till slutsumman 101 Mkr.
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15. Utvärdering av erfarenheter
15.1 Erfarenhetsåterföringsmötet
För att samla upp de erfarenheter som alla berörda medverkande hade samlat på sig under
saneringsarbetet av Surte 2:38s område genomfördes ett erfarenhetsåterföringsmöte där fokus låg
på återkoppling till riskhanteringsprotokollet. På mötet deltog bl a projektledare, byggledare,
projektörer, miljökontrollanter, entreprenörer, tillsynsmyndighet, övriga berörda myndigheter (t.e.x.
Göteborgs Vatten), representant från Surte båtklubb samt beställarstöd. På mötet diskuterades
positiva och negativa erfarenheter utifrån de punkter som hanterades i riskhanteringsprotokollet
Mötet leddes av konsulter från Norconsult. Detta var mycket praktiskt eftersom dessa hade lett de
genomgångar av projektrisker (utifrån riskanalysdokumentet, se vidare kap. 4.2), som gicks igenom
varannan månad vid projektgruppsmötena.
Identifieringen av erfarenheter, som bör återföras till kommande projekt, skedde genom en bestämd
diskussionsmetodik.
Erfarenhetsåterföringen genomfördes för ett antal områden uppdelade i:
-

Ekonomi

-

Tid

-

Projektorganisation

-

Möten

-

Kommunikation

-

Samrådsprocess/tillstånd

-

Upphandling entreprenörer

-

Tekniska lösningar

-

Logistik/transporter

-

Miljökontroll

-

Arbetsmiljö

-

Oförutsedda händelser

Anteckningarna från erfarenhetsåterföringsmötet medföljer denna slutrapport som Bilaga 66.
Några axplock från protokollet ges nedan:

Ekonomi
Har budgeten hållits? Budgeten har hållits. Projektledningen angav flera skäl för detta.
-

Viktigt att handlingarna var tydliga och bra att förfrågningsunderlaget innehöll flera
kvalitativa utvärderingsparametrar, vilket i sin tur gav hög kvalitet på den entreprenör som
antogs. Se vidare kap. 4.1 Upphandlingar i denna slutrapport.
Snabba beslut har också kunnat tas vid behov, för att undvika t.ex. stillestånd i
entreprenaden.
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-

Under själva entreprenaden har det också vid behov utförts ingående kalkyler om ett
arbetsmoment har behövt ändras. Detta har underlättat och höjt kvalitén vid
beslutsfattandet vid t.ex. byggmöten.

Hur har den ekonomska redovisningen gentemot lst/NV fungerat? Den uppföljningsmall för ekonomin
som kommunen tagit fram har fungerat bra och både kommunens redovisningschef och länsstyrelsen
är nöjda.

Tid
Har tidplanen hållits? En del tidskritiska moment har funnits i projektet. Entreprenören informerade
om att bl.a. problem erhölls med rörelser i tryckbanken. Detta kompenserades dock med att vissa
jobb kunde utföras parallellt och att man var flexibel i sitt arbete. Dialog hölls kontinuerligt med
tillsynen vilket därmed gjorde det möjligt att fortsatt hålla tidplanen. Se exempel på tidplan i Bilaga
67.

Projektorganisation
Har vi haft rätt organisation? Samtliga närvarande var eniga om att organisationen varit rätt. Det har
varit ”högt i tak” och inget ”revirtänkande”, vilket anses viktigt för att projektet skulle kunna gå
framåt på ett bra sätt.

Möten
Har det varit rätt typ av möten? Entreprenören menar att projektgruppsmötena har varit väldigt bra. I
inledningsskedet föreföll gruppen vara onödigt stor, men efterhand när problem har stötts på i
projektet har man på ett effektivt sätt kunnat hjälpas åt att lösa det med den samlade kompetensen
på mötena. Det har tillfört mycket och man har arbetat prestigelöst.
Har det varit rätt bemanning på mötena? Entreprenören påtalar att det varit mycket bra att
projektören varit med längre in i processen än normalt.

Kommunikation
Media och allmänhet. Projektledningen har jobbat mycket med denna fråga under projektet. Med
närheten till Göta älv och många personer som hade fokus på projektet, så var det extra viktigt att
arbeta med media och informationsfrågor.
Bra material har tagits fram till studiebesöken. Det påtalas vidare att det visat sig att svåra projekt
blivit framgångsrika just för att man satsar på att agera proaktivt med kommunikationsfrågorna.

Tekniska lösningar
Tryckbank. Det påtalades att det varit flera kontrollerande Multibeam-undersökningar i älven med
varierande resultat p.g.a. varierande precision i mätningen (olika storlek på stenar kontra
mätprecision). En annan typ av mätning kunde ha gett en högre precision.
Hantering av förorenade massor. Det var ett större jobb med att sortera ut de rena massorna än man
trott. Det var mindre mängd rent material än man trodde från början. Med facit i hand så var det inte
värt att få ut de få rena massorna som fanns inom området. Logistiken med transporter över "rena
rutor" var svår att få till.
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Dammbekämpning. Den tunga trafiken inom området visade sig vara det som alstrade mest damm.
Damningen förebyggdes med salt och vattenbegjutning. Traditionella vattenspridare räckte inte till.
Större mängder vatten krävdes ibland för att hålla nere damningen.

Miljökontroll
Genomförande i praktiken. Samspelet mellan entreprenören och miljökontrollen är viktigt och det har
fungerat bra enligt projektledningen. Miljökontrollen har haft hög närvaro vilket var uppskattat hos
byggledningen.
Kommunikation Tillsynsmyndighet. Företrädarna för myndigheterna var nöjda med samarbetet och
kände stort förtroende för miljökontrollen. Tydlig och bra information erhölls.

Oförutsedda händelser
Ledningspaket under Göta älv. Projektledningen är missnöjda med att man inte fick fram läget för
ledningarna under projektering. Projektören anser att en lösning hade varit att ta ut alla
ledningsägare på plats (inte bara samråd) och i samband med detta fått respektive ledningsägare att
skriva på att de tar ansvar för sina ledningar.
Övriga erfarenheter. Vinterförhållanden kan ändra förutsättningar för vattenreningen och
hanteringen av blöta massor etc.
Viktigt att i förfrågningsunderlaget även ta med ”mjuka parametrar” som poängsatta krav på
anbudsgivarna vid upphandling. Detta för att kunna utvärdera anbudsgivarens kunskap och kvalité på
ett bra sätt vid anbudsutvärderingen.
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15.2 Övriga erfarenheter från nyckelpersoner
Entreprenadchef Anders Eliasson NCC:
”En viktig sak som är värd att belysa, och som definitivt är en framgångsfaktor och en lärdom för oss
inom branschen är följande:
Nyttan av att jobba på ett öppet sätt i projektet. Viktig projektinformation stannar inte på en viss
nivå, utan sprids till alla inom projektet. Alla hjälper till att på ett kreativt sätt försöka hitta lösningar
på uppkomna projektproblem. Trots att entreprenadformen var en utförandeentreprenad, har det
mesta liknat en form av samarbetsentreprenad, typ ”partnering”. Mycket bra för alla parter,
beställare, entreprenör, byggledning samt miljökontroll och inte minst viktigt för projektekonomin
och hanteringen av risker i liknande komplexa projekt.
Dessutom har vi även här på NCC tagit ytterligare några steg till att jobba tajtare mellan våra
respektive kompetenser inom företaget, såsom NCC teknik, miljö, geoteknik, vattenrening, etc.”

Byggledare Göran Lind Sweco:
”Lösningen med tätskärmarna är värd att uppmärksamma. Lösningen är enkel med standardmaterial
och har fungerat perfekt. NCC tog fram denna i samband med Bohus varvssaneringen. Kräver dock
goda förberedelser och tränad personal.
Hela tanken runt kommunikationen i projektet. Allt från kommunikationskonsultens och
projektledningens arbete med filmer och hemsida, krishanteringen, projektgruppsmötena,
miljökontrollens och tillsynsmyndigheternas fina insatser samt portalen och vår interaktiva ”karta”. Vi
kan idag konstatera att alla har varit nöjda, ingen har bråkat med oss, vi har haft arbetsro vilket jag
är övertygad om har varit en framgångsfaktor för projektet. Arbetsro = ingen stress, inga förhastade
beslut, ofta konsensus och inga tärande konflikter (internt eller externt).
Och till sist det vi har pratat så mycket om, stämningen i projektet som bygger på en klar
rollfördelning, respekt för varandra, prestigelöshet och ett gemensamt genuint intresse att hitta de
bästa lösningarna. Vi har haft en god ekonomi med oss. En dålig ekonomi (läs underfinansiering och
”billiga” anbud) är ofta en grogrund till konflikter.”
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16. Färdigsanerat!

Figur 32. Surte 2:38 vy mot norr. Foto: Stefan Wahlström Mediaproduktion.
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