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Sammanfattning 

Föreliggande slutrapport behandlar genomförd miljökontroll under utförda åtgärder 

på fastigheten Surte 2:38, Ale kommun. Miljökontrollen har omfattat mätningar 

och undersökningar på uppdrag av Ale kommun innan, under och efter utfört 

arbete. Kontrollen har omfattat referensmätningar i recipienten (Göta älv), kontroll 

vid grumlande arbeten och kontroll vid sanering. I tillägg till den kontroll som 

genomförts i enlighet med kontrollprogrammen har en del kompletterande 

provtagningar för ökat beslutsunderlag genomförts. Åtgärderna på Surte 2:38 har 

omfattat geoteknisk förstärkning, sanering och återställning. 

Utredningarna som genomförts innan åtgärderna har visat att marken på Surte 2:38 

var kraftigt förorenad av tungmetaller, petroleumprodukter och polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH). Föroreningarna har orsakats av utfyllnad av 

strandängar som genomförts för att skapa byggbar mark längs älven. 

Fyllnadsmassorna antas på goda grunder komma från avfall som härrör från 

varvsverksamheten i Göteborg. Antagandet gäller även det tidigare slutförda 

saneringsprojektet vid f.d. Bohus Varv.  Föroreningarna på Surte 2:38 utgjorde en 

förhöjd risk för Kretslopp och Vattens vattenintag vid Alelyckan vilket försörjer 

Göteborg med råvatten. 

Flera saneringsalternativ beaktades i utredningarna. Metoden som valdes består av 

en schaktsanering av större delen av det förorenade området med en omfattning om 

63 000 m
3
. Det valda saneringsalternativet omfattade även en geoteknisk 

stabilisering genom anläggande av tryckbank i Göta älv samt en hydraulisk 

avskärmning av saneringsområdet under saneringstiden. 

I de 63 000 m
3
 förorenade massorna fanns totalt 2,5 ton kvicksilver, 4 ton arsenik, 

260 ton zink, 260 ton bly, 300 ton koppar samt stora mängder oljerester. Under 

saneringen har dock beslut fattats om en viss utökning av saneringsvolymen, då 

mer förorenade massor påträffats. Totalt har sanerats c:a 86 400 ton förorenade 

massor. 

De övergripande åtgärdsmålen för Surte 2:38 bedöms efter genomförd sanering ha 

uppnåtts. Dessa mål var att: 

› Sträva efter att långsiktigt säkra skyddet av Göta älv. 
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› Marken inom fastigheten ska efter utförda saneringsåtgärder kunna användas 

för de ändamål som gällande planer för området anger. 

› Kvicksilver ska fasas ur biosfären och projektets målsättning är att 

kvicksilvermängden inom området ska reduceras med minst 90 %. 

› Inom övervägande del av området och dess närmiljö bör finnas förutsättningar 

för en väl fungerande markfunktion. 

Efter överenskommelse med bidragsgivaren blev en del av fastigheten inte sanerad 

p g a en stor mängd kablar och rör vilka korsar Göta älv på Surte 2:38. Totalt 

beräknas därför c:a 1 601 m
3
 förorenade massor innehållande totalt c:a 48 kg 

kvicksilver finnas kvar i saneringsområdet. Med totalt 2,5 ton kvicksilver i 

saneringsområdet innan sanering innebär detta ändå att kvicksilvermängden 

reducerats med 98,1 %. Inom alla delområden är medianhalten på de analyserade 

slutproven lika med eller under riktvärden för känslig markanvändning (KM). I och 

med att hela det hydrauliskt avskärmade området är åtgärdat och endast mycket 

små mängder föroreningar har fått lämnas kvar - dessa väl inkapslade i lera - 

bedöms saneringsmålen vara uppnådda för Surte 2:38.  
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1  Introduktion 

Föreliggande slutrapport behandlar genomförd miljökontroll under utförda åtgärder 

på fastigheten Surte 2:38, Ale kommun. Miljökontrollen har omfattat mätningar 

och undersökningar på uppdrag av Ale kommun innan, under och efter utfört 

arbete. Kontrollen har omfattat referensmätningar i recipienten (Göta älv), kontroll 

vid grumlande arbeten och kontroll vid sanering. I tillägg till den kontroll som 

genomförts i enlighet med kontrollprogrammen har en del kompletterande 

provtagningar för ökat beslutsunderlag genomförts. 

Åtgärderna på Surte 2:38 har omfattat geoteknisk förstärkning, sanering och 

återställning. 

 

Figur 1. Miljökontrollens medlemmar. Från vänster: Sofia Persson, Niclas Jacobsson, Per 

Samuelsson, Niklas Edvinsson och Johan Engström. 

1.1 Surte 2:38 – historik 

Föroreningssituationen på Surte 2:38 härrör från utfyllnad av överskottsmassor 

som på goda grunder kan antas härröra från bland annat varvsindustrin i Göteborg. 

Antagandet styrks av historiska data som beskriver Vänertrafiken. Under projektets 

framdrift har antagandet kunnat bekräftas ur sammansättningen av det påträffade 
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fyllnadsmaterialet, avseende kemi och föremål. Utfyllnaden påbörjades på 1930-

talet och pågick fram till 1960-talet. Vid saneringen har tidningar från 1944 

påträffats i marken. I samband med huvudstudien för Bohus varv gjorde SWECO 

intervjuer med boende i Surte. Observationerna som gjordes där bedömer SWECO 

även gälla för Surte 2:38. Enligt de muntliga uppgifterna var pråmar förtöjda vid de 

fartyg som höll på att byggas vid varven i Göteborg, varvid alla typer av 

restprodukter, t ex skrot, oljerester, virke och liknande, tippades i pråmarna. 

Pråmarna transporterades därefter till bland annat till Surte, där massorna användes 

som utfyllnadsmassor. Enligt samma källa skedde viss utsortering av restprodukter, 

bl a togs trävirke omhand som användning för uppvärmning av privatbostäder. 

Två pråmar har sänkts i strandkanten under utfyllnadsarbetet som stöd och fanns 

därmed kvar i undersökningsområdets södra del. En äldre flygbild över området 

har tillhandahållits av beställaren som visar hur utfyllnad pågick i områdets södra 

delar år 1967. 

1.2 Utförda undersökningar 

På Surte 2:38 samt 43:1 har undersökningar av flera olika aktörer utförts i syfte att 

utreda föroreningssituationen och den geotekniska situationen. Identifierade 

undersökningar listas nedan. 

› GF Konsult AB (Norconsult AB). 2006-05-31. Ale kommun, Tidermans 

utfyllnadsområde, fastighet Surte 2:38. Fördjupad studie. 

› SWECO VIAK. 2007-03-29. Ale kommun, Tidermans utfyllnadsområde. 

Huvudstudie. Del 1: Utförda undersökningar och föroreningssituation. Del 2: 

Åtgärdsutredning. 

› Norconsult AB. 2009-09-09. Surte 2:38, 43.1. Ale kommun, Projektering av 

EBH-åtgärder, Kompletterande miljöteknisk markundersökning.  

› Norconsult AB. 2009-10-08. Surte 2:38, 43:1, Ale kommun. Projektering av 

EBH-åtgärder. Geoteknisk undersökning: fält- och laboratorieresultat (Rgeo). 

1.3 Föroreningssituation och risker 

Utredningarna som genomförts har visat att det förelåg en risk för påverkan dels 

genom ett ständigt pågående diffust utläckage av metylkvicksilver från de 

förorenade massorna, men framförallt en risk för påverkan på Göta älv genom 

skred i förorenade massor. Vid normal vattenföring är rinntiden från Surte 2:38 till 

vattenintaget vid Alelyckan c:a 6 timmar. Ett skred i förorenade massor skulle både 

kunna gett stora konsekvenser för brukarnas förtroende för dricksvattnet, men även 

kunnat leda till råvattenbrist under den tid vattenintaget skulle behöva vara stängt. 
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1.3.1 Geotekniska förhållanden 

Surte 2:38 låg delvis inom ett område med dålig markstabilitet. Enligt utförda 

stabilitetsberäkningar i samband med huvudstudien hade områdets norra del en 

tillfredställande säkerhet mot brott. I södra delen uppfylldes dock inte de 

rekommendationer som anges i Skredkommissionens anvisningar och området 

bedömdes därför inte vara tillfredsställande stabilt. 

1.3.2 Föroreningsproblematik 

De utförda undersökningarna påvisade förekomst av fyllnadsmassor med en 

mäktighet av mellan 0,5 och 2,5 m. I fyllnadsmassorna fanns flera olika typer av 

avfall, bland annat i form av trä, betong, metall och glas. Delar av 

fyllnadsmassorna var starkt påverkade av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 

och oljeföroreningar, i huvudsak tunga alifater (>C16-C35). Fyllnadsmassorna var 

också mycket kraftigt påverkade av metaller som bly, koppar, zink och kvicksilver. 

1.4 Saneringsmål 

1.4.1 Åtgärdsmål och åtgärdskrav 

De övergripande åtgärdsmålen för saneringen av Surte 2:38 var: 

› Sträva efter att långsiktigt säkra skyddet av Göta älv. 

› Marken inom fastigheten ska efter utförda saneringsåtgärder kunna användas 

för de ändamål som gällande planer för området anger. 

› Kvicksilver ska fasas ur biosfären och projektets målsättning är att 

kvicksilvermängden inom området ska reduceras med minst 90 %. 

› Inom övervägande del av området och dess närmiljö bör finnas förutsättningar 

för en väl fungerande markfunktion. 

1.4.2 Val av åtgärdsalternativ och genomförande 

I åtgärdsutredningen diskuterades fem olika alternativa saneringar (A-E) som alla 

hade olika omfattning, från inga åtgärder alls till en komplett uppgrävning av alla 

förorenade massor (inklusive stabilitets- och erosionsåtgärder). 

Metoden som valdes omfattar en schaktsanering av större delen av området (se 

karta i Bilaga 1). I saneringsanmälan (Bilaga 2) angavs en totalmängd förorenade 

massor av 63 000 m
3
. Metoden omfattar även en geoteknisk stabilisering genom 

anläggande av tryckbank i Göta älv samt en hydraulisk avskärmning av 

saneringsområdet under saneringstiden. I huvudstudien angavs en totalmängd 

förorenade massor på Surte 2:38 om 70 000-75 000 m
3
.  Efter sanering kvarstår 

därför osanerade delar av området på mellan 7 000 och 12 000 m
3
. Dessa massor 

återfinnes runt hela saneringsområdet. 
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Den valda metoden uppfyllde åtgärdsmålen för saneringen genom att de förorenade 

massorna i saneringsområdet byts ut mot nya massor som uppfyller de krav som 

angetts i saneringsanmälan (d v s med halter < MKM och med medianhalt < KM). 

Saneringen utfördes stegvis. Det första som utfördes var den geotekniska 

stabiliseringen. Därefter avskärmades området hydrauliskt och delades in i 

delområden (se Bilaga 1) för att möjliggöra grundvattensänkning. De två områdena 

närmast älven sanerades först och därefter de övriga från norr till söder. Sanering 

har skett ned till underliggande naturlig, ren lera. Miljö- och Byggförvaltningen i 

Ale kommun fattade beslut angående saneringsanmälan den 30 mars 2011 (se 

Bilaga 3). 
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2 Projektorganisation 

Projektgruppen har bestått av: projektledning, byggledning, miljökontroll, 

beställarstöd, markägare, tillsynsmyndigheter, samhällsplaneringschef, SGI, 

entreprenör, mottagare av förorenade massor samt bidragsgivare. 

 

Figur 2. Organisation. 
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Figur 3. Delar av projektorganisationen. Från vänster: Sten Rylander (SMK), Thomas Holm 

(rådgivare), Johan Magnusson (vattenrening), Monika Lechelt (ekonomi), 

Daniel Svärd (geoteknik), Evert Sjögren (SMK), Siv Hansson (bidragsgivare), 

Arash Mehregan (bitr byggledare), Anna-Karin Davidsson (bidragsgivare), 

Karin Blechingberg (projektledare), Lennart Frisch (rådgivare), John 

Sundblad (arbetsledare), Göran Lind (byggledare) och Claes Johnsson 

(rådgivare). 

Projektet har krävt insatser av kompetenser från flera områden. Det gäller 

miljöteknik, geoteknik, kemi, hydrogeologi, byggnadsteknik, byggledning, juridik, 

kommunikation, vattenreningsteknik med mera. Dessutom har 

tillsynsmyndigheterna, Länsstyrelsen Västra Götalands län och Miljö- och 

Byggförvaltningen i Ale kommun, varit involverade genom hela projektet. 

Tillsynsansvaret har varit uppdelat på tillsyn över förorenad mark, vilken ligger 

under Ale kommun och tillsyn över vattenverksamhet, vilken ligger under 

Länsstyrelsen, Vattenvårdsenheten. 

2.1 Planering av genomförande 

Projektgruppsmöten har hållits ungefär en gång per månad. Till 

projektgruppsmöten har representanter för alla berörda varit kallade. I projektet har 

också byggmöten hållits löpande, ungefär varannan vecka, där projektledning, 

byggledning, miljökontroll, entreprenör samt vid behov extra stödfunktioner varit 

representerade. 

Projektet var en genomförandeentreprenad och det var entreprenörens åtagande att 

planera och genomföra arbetet inom givna ramar. Genom hela projektet har dock 

förts en konstruktiv dialog mellan beställaren, projektledningen, miljökontrollen 
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och entreprenören om genomförandet av arbetena. Det har bidragit till en 

ömsesidig förståelse för varandras svårigheter och bidragit till att nya lösningar på 

uppkomna problem retts ut gemensamt. 

Vid planeringen av arbetsplatsdispositionsplanen (APD-plan) lades stor vikt på en 

säker hantering av de förorenade massorna. Det gällde bl. a. säkerställande av att 

föroreningar inte skulle spridas utanför entreprenaden, t ex via fordon, vatten eller 

luft. 

2.2 Projektriskanalys 

Projektriskanalys har genomförts av Norconsult och redovisas inte här. 

Inom ramen för projektet har också hållits krisövningar, då ett fiktivt scenario har 

bearbetats av projektdeltagarna i syfte att vid en verklig nödsituation kunna reagera 

snabbt och rätt på uppkommen situation. 

2.3 Kommunikation 

Informationsflödet mellan myndigheterna och projektet har till stor del förts genom 

en för projektet särskilt inrättad webbaserad portal, ”alesanering.se”. Därmed har 

samtliga deltagare i projektet fått del av för dem relevant information och vid 

mötestillfällena har det kunnat fokuseras på enskilda viktiga frågor. 

I vissa delar av entreprenaden har mindre förändringar jämfört med gällande 

tillstånd för saneringen behövt införas. Det handlade om avvikelser av praktiska 

skäl och gällde till exempel mätmetoder eller provtagningsförfarande. Därmed 

måste förändringarna förankras hos tillsynsmyndigheterna. Kommunikationen med 

tillsynsmyndigheterna har varit tydlig och föredömligt snabb. Detta har underlättat 

projektet och sannolikt också bidragit till det lyckade slutresultatet. 
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3 Gällande kontrollprogram 

Under efterbehandlingsarbetet har kontrollprogram (se Bilaga 5) som är upprättat 

av Norconsult, Surte 2:38, 43:1 - Avhjälpandeåtgärder, Miljökontrollprogram, 

2011-03-14, varit styrande för att undersöka eventuell påverkan på omgivningen 

samt kontrollera att uppsatta saneringsmål uppnåtts. Programmet har omfattat 

kontroll av recipienten samt kontroll och dokumentation av saneringen.  

3.1 Recipient 

Den 8 december 2010 påbörjades referensprovtagningarna i Göta älv, d v s cirka 

tre månader innan saneringsarbetet var avsett att starta. Då referenskontrollen 

inleddes hade inget gällande kontrollprogram förankrats hos tillsynsmyndigheten 

och därför tillämpades till en början kontrollprogrammet för saneringen av Bohus 

varv, Recipientkontrollprogram vattenmiljö, FB Engineering AB, 2009-04-22 

reviderat 2009-11-05 vilket senare godtogs av myndigheten. Så fort 

kontrollprogrammet för Surte 2:38 var klart övergick man till att använda detta. 

Recipientkontrollprogrammet för Bohus varv användes i c:a 2 månader. 

Syftet med kontrollprogrammet var att identifiera den egna verksamhetens 

påverkan på vattenmiljön samt att fungera som ett verktyg för att vidta åtgärder vid 

misstanke om spridning av föroreningar. 

Ett antal moment av arbetet under projektets gång har varit så kallade grumlande 

arbeten. De grumlande arbeten som utförts och getts tillstånd för av 

Miljödomstolen är bortgrävning av hinder längs stålspontlinjen, utläggning av 

tryckbank, slagning av stålspont, dragning av stålspont. Bottenjustering för 

anläggande av båtramp samt byggnation av våtmark har givits tillstånd till av 

Länsstyrelsen. 

I slutet av projektet då två mindre grumlande moment återstod i älven skedde en 

förändring i kontrollprogrammet. Turbiditetsmätaren uppströms saneringen togs 

bort och ersattes av manuell mätning. En mindre förändring av kontrollprogrammet 

upprättades därför, benämnd Förändrad turbiditetsmätning - Surte 2:38, COWI 

2012-10-01 (se Bilaga 6). Efter att förändringen godkänts av tillsynsmyndigheten 

tillämpades den under de kvarvarande grumlande momenten av saneringen. 

Momenten utgjordes av iläggning av båtramp samt anläggande av våtmark. 
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Uppföljande efterkontroll efter avslutad sanering har skett efter att denna 

slutrapport upprättades. Resultaten från efterkontrollen kommer att redovisas i en 

separat rapport. 

3.2 Sanering 

Kontrollprogrammet för saneringen omfattar kontroll av renat vatten 

(grundvattenavsänkning), kontroll av masshantering inom saneringsområdet, 

avskärmning av delområden samt sanering och återfyllnad. 

Vid tömning av vatten innanför spont har miljökontrollant närvarat för att 

kontrollera att inte förorenat grundvatten från området trängde in och riskerade att 

spridas till älven. Okulär besiktning och fältmätning av turbiditet har genomförts, 

men i huvudsak har mätning skett genom automatisk registrering av turbiditet med 

hjälp av larmutrustad mätare. 

Förorenat vatten från grundvattenavsänkning och schakt har efter vattenbehandling 

provtagits. Renat vattnet fick inte släppas till recipienten innan godkännande av 

miljökontrollant. 

Provtagning av jord i schaktväggar och schaktbotten har genomförts i syfte att 

klassa kvarlämnade massor och för att kontrollera saneringens utförande. 

Återfyllnadsmassor som förts in har kontrollerats visuellt och vid behov med 

provtagning. 
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4 Förstärkningsarbeten 

4.1 Utförda arbeten 

Då skredrisken inom fastigheterna Surte 2:38 var stor har stabilitetshöjande 

åtgärder varit nödvändigt att utföra innan man belastade och påbörjade 

saneringsarbetet inom området. Innan arbete med spontning och schaktning av 

förorenade massor utfördes anlades därför en tryckbank för att öka stabiliteten och 

minska risken för skred.  

Innan arbetet med tryckbank utfördes gjordes en sondering i spontkorridoren för att 

avlägsna ej spontbart material. Detta påbörjades den 1 april 2011 och avslutades 

den 7 april 2011. De material vars karaktär bedömdes som rent lades tillbaka där 

det togs medan förorenat material omhändertogs och lades i containrar för vidare 

transport till externa mottagare.  

När arbetet med sonderingen var klar och allt icke spontbart material hade 

avlägsnas inleddes arbetet med att lägga tryckbank. Detta påbörjades den 7 april 

2011 och tryckbanken stod i sin helhet klar den 13 maj 2011. 

4.2 Miljökontroll under förstärkningsarbeten 

Miljökontroll under förstärkningsarbeten beskrivs under avsnitt 6. 
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5 Saneringsarbeten 

Bilder från saneringsarbetet presenteras i Bilaga 4, Bildbilaga. 

Den valda saneringsmetoden var schaktsanering.  För att möjliggöra schaktning 

skärmades saneringsområdet av hydrauliskt och delades därefter av i fem 

hydrauliskt åtskilda delområden, se Figur 4 och Bilaga 1. Inför urschaktning 

tömdes varje delområde på grundvatten, vilket pumpades bort till 

vattenreningsanläggningen där det genomgick rening innan det släpptes till Göta 

älv. 

 

Figur 4. Saneringsområdet indelat i fem delområden.  

5.1 Hydraulisk avskärmning 

Anledningen till byggandet av den hydrauliska avskärmningen var att urschaktning 

av förorenade massor måste utföras i torrhet. Den hydrauliska avskärmningen av 
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saneringsområdet genomfördes genom att tre olika metoder användes. Installation 

av spontvägg utanför strandlinjen för att stänga ute älvvattnet från 

saneringsområdet, installation av träskärmar i marken för att förhindra grundvatten 

att tränga in i saneringsområdet samt att bygga en vall av bentonit för att förhindra 

grundvatten att tränga in i delområde 4, där många ledningar och kulvertar är 

belägna. Dessa bildade tillsammans ett hydrauliskt avskärmat område som kunde 

torrläggas med avsänkningsbrunnar. 

5.1.1 Spontvägg 

Spontväggen bestod av långa spontplankor i stål med lås utmed långsidorna som 

passar ihop med varandra. Efter att första plankan drivits ned genom tryckbanken, 

eller mer exakt den spontbara blandningen av bentonit och sand, och vidare ner i 

leran kan nästa spontplanka träs i den första och drivas ned. På så vis fortsätter 

arbetet och bildar en spontvägg. Därefter svetsades ett hammarband fast vågrätt 

över sponten, se Figur 5.  

 

Figur 5. Stålspont i söder med fastsvetsade hammarband 

Spontväggen anslöt till land i norra och södra ändarna av saneringsområdet. 

Spontarbetena pågick i perioder mellan maj 2011 och februari 2012.  

Största delen av spontarbetet utfördes från land. På en sträcka av c:a 50 meter 

längst i söder utfördes arbetet från båt med påmonterad neddrivningsutrustning. 

Orsaken var att avståndet mellan spontlinjen och land var för långt för landbaserad 

spontdrivning. 

För att förstärka stålsponten har hammarband svetsats fast vågrätt längs med hela 

sponten. Stålsponten i delområde 2 har dessutom förstärkts ytterligare. 

Spontplankor har drivits ner i mitten av områdets södra del och hammarband har 

därefter svetsats fast mellan spontplankor som är neddrivna i delområdet och 

stålspont som sitter i älven, se Figur 6. 
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Figur 6. Förstärkning av spont i delområde 2. 

Tätning av stålspont har utförts med stenmjöl. Det kan tydligt observeras hur 

inläckage av vatten minskar då materialet läggs ut längs sponten.  

5.1.2 Tätskärm 

Vid landföringen övergick stålsponten i en träskärm, bestående av en trävägg 

omgiven av en gummiduk. 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 

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. 

Delområdena inom saneringsområdet skärmades av hydrauliskt på likadant sätt 

med trävägg och gummiduk. Träskärmsarbetena pågick i perioder mellan augusti 

2011 och fram till och med februari 2012 då de sista justeringarna och lagningarna 

utfördes. 

5.1.3 Bentonitvall 

För att hydrauliskt avskärma delområde 4 har en annan typ av konstruktion valts 

för områdets västra och östra avskärmning. Här har det installerats en vall av 

bentonit och lera, detta för att det går en mängd ledningar och kulvertar tvärs 

igenom området. På grund av dessa 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. Dikets ytterkanter 

täcktes med geotextil, därefter med tät gummiduk och sedan ytterligare ett lager 

geotextil, se Figur 7 nedan (i bilden saknas fortfarande ytterligare ett lager med 

geotextil som läggs över gummiduken).  



  
MILJÖKONTROLL VID SANERINGEN AV SURTE 2:38 

K:\Uppdrag10\16139201\16-prj\04-bsk\Slutrapport och delrapporter\Slutrapport/ Slutrapport- miljökontroll vid saneringen av Surte 2_38 

23 

 

Figur 7. Förberedelser för uppbyggnad av bentonitvall 

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 8 nedan visar hur de färdiga vallarna 

såg ut. 

 

Figur 8. Färdig bentonitvall vid delområde 4. 
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Efter utförd invallning erhölls tre områden. Ett ej avskärmat område närmast 

Karonsbergsvägen där en stor mängd ledningar finns. Ett i mitten som är helt 

avskärmat med hjälp av bentonitvallarna och ett sista ej avskärmat område närmast 

älven. 

5.2 Vattenreningsanläggning 

Reningsanläggningen är uppbyggd så att vattnet först går genom en oljeavskiljare. 

Där separeras huvuddelen av oljan från vattnet vilket därpå går det vidare till en 

buffertbassäng med en luftare. Luftaren bidrar till att fälla ut löst järn ur vattnet så 

att det inte faller ut i reningen och sätter igen filter m m. Vattnet går sedan vidare 

till fällnings-/flockningssteget, där man med hjälp av kemikalier får lösta metaller 

att fälla ut och därefter flocka ihop. Vattnet går därefter vidare till lamellavskiljaren 

där de flockade partiklarna separeras från vattnet. Det sista steget är 

koalescensavskiljaren, där eventuella kvarvarande lösta oljeprodukter avlägsnas. 

Därefter pumpas det renade vattnet till uppsamlingsdammarna i väntan på 

provtagning. Uppsamlingsdammarna har en kapacitet på sammanlagt 2 400 m
3
, 

fördelade på tre dammar. En är på 1 200 m
3
 och de andra två på 600 m

3 
vardera. 

5.3 Avsänkning 

Efter att hela området var hydrauliskt avskärmat har avsänkningsbrunnar placerats i 

samtliga områden. Grundvattnet pumpades sedan bort till reningsanläggningen och 

på så vis torrlades varje delområde.  Grundvattenavsänkningen inleddes i 

delområde 1 den 7 februari 2012. Därefter avsänktes varje delområde i turordning 

efter när det skulle saneras. 

För att sänka av vattnet mellan sponten och land och för att ta om hand det 

älvvatten som läckte in genom stålsponten innan det kommit i kontakt med 

förorenade massor, installerades avsänkningsbrunnar utefter stålsponten med jämna 

mellanrum. Vattnet pumpades sedan till en observationsbassäng med 

turbiditetsmätare och sedan vidare ut i älven. Vid förhöjda turbiditetsvärden 

larmades berörda och pumpningen stoppades tills acceptabla halter återigen 

uppnåtts. För att säkerhetsställa att endast inläckande älvvatten hamnade i 

observationsbassängen installerades avsänkningsbrunnarna ovan grundvattennivån. 

Observationsbassängen kontrollerades också dagligen okulärt av 

miljökontrollanten. 

5.4 Urschaktning 

Schaktningsarbetet i entreprenaden påbörjades den 23 februari 2012 med 

delområde 1. 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, Vänersborg.  
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5.4.1 Områden med speciella restriktioner 

I det område där det finns särskilt stränga belastningsrestrektioner har man varit 

tvungen att utföra saneringen i form av slitssanering. En smal schakt togs upp och 

slutprov togs på den blottlagda leran och schakten fylldes åter igen med ren lera 

innan nästa smala schakt togs upp. Den här typen av schakt utfördes i delområde 1 

och 2 och då främst när schakt utfördes i direkt anslutning till stålsponten. 

Liknande schakter har även genomförts i angränsning till träskärmen, då för att inte 

riskera att träskärmen veks inåt och gick sönder.  

Delområde 4 har varit uppdelat på tre mindre områden. Detta för att det i området 

ligger ledningar och kulvertar ovan naturlig lera i fyllnadsmassorna och invallning 

av hela området med träskärm har varit omöjligt. Området längst i väster har inte 

varit invallat och man har därför endast schaktat ner så långt som var möjligt utan 

att älvvatten trängde in till schaktgropen. Därefter har områdets fyllts igen med 

rena massor. Mellersta delen av delområde 4 har invallats och grundvattnet har 

avsänkts, vilket innebär att man i denna del av området kan schakta ner till 

underliggande lera. Under ledningarna har dock föroreningar lämnats kvar. I östra 

delen av delområde 4 har sanering skett ner till ledningsdjupet.  

Schaktningsarbetet i delområde 1 påbörjades den 23 februari 2012 och 

färdigställdes den 13 april 2012. Delområde 4, den mittersta delen, påbörjades den 

16 april 2012 och urschaktningen var klar 20 april 2012.  Delområde 2 påbörjades 

den 25 april 2012 och avslutades den 6 juli 2012. Delområde 3 påbörjades den 7 

augusti 2012 och schakten avslutades den 19 september. Delområde 4, resterande 

del, inleddes den 20 september 2012 och avslutades den 28 september. Delområde 

5 inleddes den 1 oktober och avslutades den 27 november 2012. 

5.4.2 Massor med lägre föroreningshalt 

I delområde 3 har förorenade massor med lägre föroreningshalt påträffats. Dessa 

har legat i det översta skiktet under asfalten och har varit av sandliknande karaktär. 

Dessa massor har undersökts med XRF (röntgenfluorescensdetektor) och vid halter 

understigande Naturvårdsverkets riktvärden för KM har dessa körts till en separat 

upplastningsplats intill den med förorenade massor. Därefter har även dessa massor 

gått till Ragn-Sells i Heljestorp, men kunnat omhändertas som rena massor. Varje 

lastbilstransport har provtagits för att verifiera föroreningshalten i massorna. P g a 

begränsad plats för masshantering har massorna inte kunnat lagras och 

återanvändas på platsen. 

5.5 Miljökontroll 

5.5.1 Schakt samt slutprovtagning 

Resultaten jämförs i Bilaga 7, Analysresultat, med Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976 (Naturvårdsverket 2009). KM betyder 

känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas 

permanent inom området under en livstid utan risk för påverkan. De flesta 
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markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Mark med halter under 

KM kan användas till bl a bostäder, odling och grundvattenuttag. MKM betyder 

mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i 

området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området 

tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av 

betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation 

etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av c:a 200 

meter från området och ytvatten skyddas. Mark med halter under MKM kan 

användas till exempelvis kontor, industrier och vägar. 

Schaktvägg 

För dokumentation av restföroreningar utanför saneringsområdet har 

miljökontrollant varit på plats under hela perioden då den hydrauliska barriären i 

form av träskärm byggdes, se Figur 9. Samlingsprov har uttagits i de yttre 

schaktväggarna över delsträckor om c:a 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 ej erhållits för att sanera dessa 

massor har de lämnats kvar. 

 

Figur 9. Uppbyggande av träskärm 

 

Schaktbotten 

Slutprovtagning av schaktbotten har utförts som samlingsprov i rutor om c:a 15×15 

meter. Sammanlagt togs 64 slutprov på hela schaktbotten. Slutproven är tagna som 

samlingsprov och består av c:a fem delprov per slutprov. 
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Huvuddelen av schaktbottenproverna uppvisar halter under KM. Det har 

kvarlämnats c:a 1 601 m
3
 förorenade massor i området (se Bilaga 1). 1 265 m

3
 av 

dessa ligger dock i 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 ledningar samt i 

delområde 3 (under kommunens förråd) och delområde 1 (under vinschhuset). 

5.5.2 Vattenreningsanläggning 

Totalt har 47 180 m
3
 förorenat vatten renats under saneringen. Den första 

provtagningen av renat vatten från reningsanläggningen gjordes den 19 oktober 

2011. Samtliga provtagna bassänger med renat vatten har klarat utsläppskraven för 

renat vatten. Efter erhållet godkänt analysresultat har Kretslopp och Vatten 

informerats innan det renade vattnet släppts till Göta älv. 

Analyserade ämnen 

Ämnen som analyserats inför varje släpp 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 tilldelats av Miljödomstolen, se Tabell 1.  

Tabell 1. Projektets riktvärden för länsvatten från reningsanläggningen. 

Ämne Riktvärde [mg/l om ej annat anges] 

Arsenik, As 0,03 

Koppar, Cu (frivilligt åtagande) 0,5 

Kvicksilver, Hg 0,02 

Bly, Pb 1,1 

Zink, Zn 1,5 

PAH16 0,015 

Oljeindex 5 

Turbiditet 100 [FNU] 

pH 6-8 [-] 

De angivna riktvärdena som gällde för projektet var för kalendervisa 

månadsmedelvärden på analyserat länsvatten. Månadsmedelvärden för utsläppt 

vatten redovisas i Tabell 2 och Tabell 3. 

Tabell 2. Månadsmedelvärden på länsvatten 2011. 

Ämne  Okt Nov Dec 

As mg/l <0,00400 0,00109 0,00051 

Cu mg/l 0,00171 0,00243 0,00283 

Hg mg/l <0,00002 <0,00002 <0,00002 

Pb mg/l 0,00086 0,00055 0,00106 

Zn mg/l 0,01800 0,01142 0,01250 

PAH16 mg/l 0,00003 0,00009 0,00100 

Oljeindex mg/l 0,142 <0,100 0,547 

Turbiditet FNU 1,8 1,2 1,4 

pH  6,9 7,2 7,3 
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Tabell 3. Månadsmedelvärden på länsvatten 2012. 

Ämne  Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

As mg/l 0,00089 0,00068 0,00095 0,00083 0,00068 <0,00100 

Cu mg/l 0,00133 0,00146 0,00264 0,00206 0,00184 0,00223 

Hg mg/l <0,00002 0,00003 0,00002 0,00003 <0,00002 <0,00002 

Pb mg/l 0,00080 0,00101 0,00162 0,00089 0,00056 <0,0005 

Zn mg/l 0,01250 0,03592 0,01876 0,02370 0,01484 0,01056 

PAH16 mg/l 0,00017 0,00010 0,00014 0,00020 0,00007 0,00005 

Oljeindex mg/l <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

Turbiditet FNU 1,5 2,4 3,1 3,5 2,6 1,9 

pH  7,0 7,0 6,7 7,3 7,1 6,7 

       

Ämne  Jul Aug Sep Okt Nov 

As mg/l 0,00074 0,00159 0,00088 0,00072 0,00065 

Cu mg/l 0,00214 0,00241 0,00171 0,00186 0,00180 

Hg mg/l <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

Pb mg/l <0,0005 0,00073 <0,0005 0,00053 <0,0005 

Zn mg/l 0,01160 0,01545 0,00452 0,00637 0,00500 

PAH16 mg/l <0,00010 0,00009 0,00010 <0,00010 <0,00010 

Oljeindex mg/l <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 0,101 

Turbiditet FNU 2,4 1,7 1,7 2,6 2,4 

pH  7,7 7,4 7,5 7,3 7,5 

 

Dioxiner, metylkvicksilver och tributyltenn (TBT) 

Riktvärden för dessa ämnen fastställdes inte i miljödomen, men i enlighet med 

miljökontrollprogrammet har analys avseende TBT utförts 1 gång per månad under 

tre månader, därefter gjordes utvärdering av resultatet. Resultaten påvisade att det 

förekom TBT i grundvattnet om än mycket låga halter. I samråd med Ale kommun 

och Länsstyrelsen togs ett beslut om att fortsatt provtagning av TBT ska utföras. 

Provtagningen har efter överenskommelse skett med ett prov representerande 

respektive delområde under avsänkningen av grundvattnet. Detta för att ha kontroll 

över förekomsten av TBT i vattnet från saneringsområdet. Utöver detta har 

provtagning av renat vatten skett i enlighet med miljökontrollprogrammet. 

Resultaten visar att halten TBT i huvudsak hållit sig under eller precis i nivå med 

rapporteringsgränsen (1 ng/l), se Tabell 4. Totalt beräknas c:a 48 mg TBT släppts 

ut till Göta älv från reningsanläggningen. 

Dioxiner har analyserats vid 14 tillfällen. Dioxiner förekommer i länsvattnet och 

halterna har varierat mellan 0,002 och 0,0041 ng/l (se Tabell 4). Det fanns inga 

riktvärden för projektet och det finns inte heller några antagna svenska riktvärden 

för dioxiner i vatten. I Naturvårdsverkets rapport 5799 redovisas dock ett föreslaget 

riktvärde för dioxiner i dricksvatten på 0,007 ng/l för däggdjur. Inga uppmätta 

halter under projektet har överskridit detta. Totalt beräknas c:a 0,150 mg dioxiner 

ha släppts ut till Göta älv från reningsanläggningen. 

Metylkvicksilver har också analyserats vid 14 tillfällen. Metylkvicksilver 

förekommer periodvis i länsvattnet och halterna har varierat mellan under 
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rapporteringsgräns och som mest 0,39 ng/l. Även för metylkvicksilver saknas 

antagna svenska riktvärden för vatten. I avrinning från svensk skogsmark ligger 

metylkvicksilverhalterna generellt runt 1 ng/l. Halterna som mätts upp i länsvattnet 

kan anses vara låga. De är t ex betydligt lägre än de halter som mätts upp i 

grundvattnet vid huvudstudien, något som tyder på att reningsanläggningen till viss 

del även omhändertagit metylkvicksilver löst i grundvattnet. Totalt beräknas c:a 

4 mg metylkvicksilver ha släppts ut till Göta älv från reningsanläggningen. 

Tabell 4. Analysresultat för dioxiner, metylkvicksilver och tennorganiska föreningar. 

 Dioxiner, sum WHO-

PCDD/F-TEQ upper 

bound [ng/l] 

Metylkvicksilver 

[ng/l] 
TBT [ng/l] 

2011-11-09 0,0027 0,08 <1 

2011-11-23 0,0031 0,39 <1 

2011-12-19 0,003 0,11 1,1 

2012-01-23 0,002 <0,04 1,1 

2012-02-23 0,004 <0,04  

2012-03-27 0,0031 0,12  

2012-03-29   <1 

2012-04-16   <1 

2012-04-24 0,0041 0,1  

2012-05-29 0,003 0,1  

2012-07-03 0,004 0,08  

2012-08-08 0,0035 0,04 <1 

2012-08-27 0,0029 <0,05  

2012-09-24 0,003 <0,03  

2012-09-28   <1 

2012-11-08 0,0036 <0,04  

2012-11-27 0,0026 0,05  

5.5.3 Övriga mätningar 

Grundvattennivåer 

Under projektets gång har grundvattennivåmätningar genomförts. Grundvattenrör 

är placerade utanför området i anslutning till den hydrauliska barriären på områdets 

östra sida. Fyra grundvattenrör har placerats fördelade över hela sträckningen av 

den östra avskärmningen (GV1 till GV4) och utanför delområde 3 fanns det redan 

tidigare ett grundvattenrör (Betong 5), se Figur 10. 
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Figur 10. Placering av grundvattenrör öster om saneringsområdet. 

Mätning av grundvattennivån har skett med jämna mellanrum under hela 

entreprenaden från det att den hydrauliska barriären var på plats (se Figur 11). 

 

Figur 11. Variation i grundvattennivåer i rör utanför saneringsområdet. 

Inga trender i grundvattennivåerna som skulle kunna indikera en dämningseffekt av 

den hydrauliska barriären har kunnat observeras. 

Fältmätningar av kvicksilver i grundvatten 

I samarbete med Envic-Sense AB har analys utförts avseende kvicksilver i 

grundvattnet utanför saneringsområdet. Vattenprov har uttagits från 

grundvattenrören öster om området (se Figur 10) vid ett flertal tillfällen för att 

sedan analyseras ofiltrerade med hjälp av Envic-Senses egenutvecklade fältmetod 

FREEDD (Field-Real Time-Environmental-Element-Detection-Device).  

Resultaten visar att kvicksilver förekommer i grundvattnet utanför 

saneringsområdet. Halterna har varit relativt konstanta under mätserien, se Tabell 

5. 
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Tabell 5. Analysresultat från mätningar med FREEDD. 

 Kvicksilver i grundvatten öster om saneringsområdet [µg/l] 

Datum 2012-04-16 2012-05-28 2012-05-31 2012-09-28 2012-10-15 

GV1 1,5 8,0 6,9 3,0 5,5 

GV2 0,7 <LOD <LOD <LOD 5,6 

GV3 6,0 detekterat <LOD 4,4 <LOD 

GV4 <LOD 5,0 <LOD <LOD 2,4 

 

Det saknas svenska riktvärden för kvicksilver i grundvatten, men en jämförelse 

med holländska riktvärden (VROM 2009) visar att samtliga prov där resultaten 

ligger över detektionsgränsen (LOD), har halter som överskrider det holländska 

riktvärdet för när åtgärder krävs (intervention value). Det holländska riktvärdet 

ligger på 0,3 µg/l. 
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6 Miljökontroll av recipient 

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 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. 

Recipientprovtagningen har delats in i tre delar. Först tre månaders 

referensprovtagning innan arbetet påbörjats, sedan provtagning under 

saneringsarbetet och slutligen en tre månaders efterkontroll. Den uppföljande 

efterkontrollen kommer biläggas till denna rapport då denna i skrivande stund inte 

slutförts. Till följd av vinterns (2012-2013) problematik med isläggning och 

avetablering av de containrar som används tidigare vintrar för provtagning 

påbörjades efterkontrollen under slutet av april 2013, då risk för isläggning i älven 

inte föreligger.  

Under provtagningen har tre mätpunkter använts, uppströms och nedströms 

arbetsområdet samt en punkt i direkt anslutning till det dike som mynnar ut i 

arbetsområdets södra del. Provtagarna har legat ute under c:a 30 dagar för att 

därefter tas in och ersättas av nya provtagare. Då mätbara halter av kvicksilver i 

DGT visat sig ligga under detektionsgränsen har dessa prover fått ligga ute under 

c:a 60 dagar med förhoppningar att ge resultat som kan utvärderas. 

För att mäta grumligheten kontinuerligt har automatiska mätstationer installerats 

uppströms och nedströms arbetsområdet. Om turbiditetsvärdet överskrids eller om 

skillnaden mellan uppströms och nedströms är för stor har berörda larmats via SMS 

och åtgärder har vid eventuellt behov skyndsamt kunnat vidtas. 

Under vinterhalvåret uppstår problem dels med att provtagarna försvinner till följd 

av istransport samt att isläggning förhindrar upptag och iläggning av provtagare. 

För att säkerställa kontinuerlig provtagning utan avbrott under vintern har 

provbehållare byggts för passiv provtagning- Dessa har monterats i de containrar 
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som använts för de automatiska turbiditetsmätningarna, se Figur 12. De två 

containrarna har varit placerade i uppströms- och nedströmspunkten och har 

kontinuerligt pumpat upp älvvatten för mätning. Någon container har inte funnits i 

den tredje punkten, (diket). Denna lokal har därför inte alltid provtagits under 

vintertid.   

 

Figur 12. Provbehållare för passiv provtagning under vintertid. 

6.1 Referensprovtagning 

Meningen var att recipientprovtagningen skulle påbörjas den 8 december 2010, för 

att under tre månader kunna ge opåverkade prov med syfte att användas som 

referens- och bakgrundshalter. Under referensprovtagningen fanns ännu inga 

provbehållare för att säkerställa provtagning vintertid och isläggning och 

istransport i älven under vinterhalvåret 2010/2011 gjorde att det inte var möjligt att 

påbörja referensprovtagningen förrän senare.  

Den 1 mars 2011 kunde de första provtagarna sättas ut i älven. Merparten av dessa 

försvann vilket omintetgjorde hela referensprovtagningen. Den första lyckade 

utsättningen av prover gjordes den 28 mars 2011, vilket var ett par dagar innan 

grumlande arbete genom sondering av spontkorridoren påbörjades. 

I brist på referensprover för beräkning av referens- och bakgrundshalter har 

projektet använt andra värden. Trafikverket hade under året som gått haft två 

provstationer för passiv provtagning i anslutning av nedströmspunkten för detta 

projekt. Provtagningsdata fanns från april 2010 till november 2010. Dessa 

motsvarar vattenmossa och PS Organics med samma parametrar som beskrivs i 
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gällande miljökontrollprogram för Surte 2:38. Inga referensvärden finns dock för 

DGT. 

Bearbetning av referensvärdena gjordes för att ta fram relevanta bakgrundsvärden 

till stöd för vidare utvärdering av de resultat som genererats under saneringen. Som 

aktuella jämförvärden har referensprovtagningens högsta värden, efter korrigering 

av eventuella outliers, använts. Syftet var att ta fram halter i övre kant av vad som 

kan anses ligga inom älvens normala variation, dessa värden har i utvärderingen 

kallats högsta normalvärden, Tabell 6. 

Tabell 6. Beräknade referens- och jämförvärden för vattenmossa och PS Organics. 

Vattenmossa Median Högsta normalvärde 
Högsta uppmätta 
bakgrundsvärde 

As (mg/kg TS) 2,4 3,1 3,1 

Pb (mg/kg TS) 6,7 15,0 15,0 

Cu (mg/kg TS) 20,0 42,0 120,0 

Hg (mg/kg TS) 0,05 0,12 0,47 

Zn (mg/kg TS) 88,0 110,0 360,0 

    PS Organics 

   PAH 15 (ng/l) 2,5 4 4 

Alifater C8-C10 (µg tot) 7,0 10,0 10,0 

Alifater C11-C16 (µg tot) 14,0 26,0 26,0 

Alifater C17-C24 (µg tot) 119,0 240,0 895,0 

Alifater C25-C36 (µg tot) 143,0 339,0 339,0 

I brist på referensvärden från Göta älv för DGT för bedömningen av påverkan har 

publicerade jämförvärden används, Tabell 7. Dessa är hämtade från 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet - sjöar och vattendrag, 

Rapport 4913. Halterna som används representerar normala bakgrundshalter i 

större vattendrag från södra Sverige. Dessa antas vara lägre än motsvarande högsta 

normalvärde för älven som annars skulle beräknats och använts som jämförvärden 

för detta projekt om platsspecifika referensmätningar funnits. Metoden för 

utvärderingen av den passiva provtagningen finns redovisat i Bilaga 8, PM, 

Framtagande av referensvärden till passiv provtagning för Surte 2:38 samt 

bedömningsunderlag.  

Tabell 7. Jämförvärden för DGT. 

Parameter 
Mycket 

låga halter 
Låga halter 

Måttligt 
höga halter 

Höga halter 
Mycket 

höga halter 

Jämförvärden 
Större vattendrag i 

södra Sverige 

Metaller (µg/l) 1 2 3 4 5   

 Arsenik As   < 0,4 0,4 - 5 5 - 15 15 - 75 > 75 0,4 

 Bly Pb   < 0,2 0,2 - 1 1 - 3 3 - 15 > 15 0,32 

 Koppar Cu   < 5 5 - 20 20 - 60 60 - 300 > 300 1,3 

 Kvicksilver Hg - - - - - 0,004 

 Zink Zn   < 5 5 - 20 20 - 60 60 - 300 > 300 4,3 
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Vid utvärdering av resultat jämförs skillnaden mellan nedströmspunkterna mot 

referenspunkten uppströms. Bedömningen av en eventuell förorening görs efter 

beräknade kvoter, där första gränsen är satt från 2 till 4, för detektion av liten 

förorening och nästa från 4 till 10 för tydlig förorening och så vidare, se Tabell 8. 

Kvoten är den parameter som tydligast ger en indikation på huruvida det skett en 

spridning eller ett läckage från området. Däremot säger kvoten ingen om påverkan 

på vattenkvaliteten i förhållande till älvens normala variation. 

Tabell 8. Bedömningsmatris av påverkan från punktkälla (Göteborgs stad Miljö 2007). 

Föroreningsgrad Benämning Kvot 

1 Ingen eller obetydlig förorening <2 

2 Liten förorening 2 - 4 

3 Tydlig förorening 4 - 10 

4 Stor förorening 10-25 

5 Mycket stor förorening >25 

 

För att kunna dra slutsatsen att eventuell påverkan från projektet ger upphov till 

försämrad vattenkvalitet utöver det normala, behöver halterna i nedströmspunkten 

överskrida det som kan antas vara normalt för älven. En förhöjd kvot innebär alltså 

inte automatiskt att halterna i älven är högre än vad som är normalt för älven. I ett 

andra led i utvärderingen jämförs därför resultaten från provpunkterna med 

beräknade högsta normalvärden eller jämförvärden från större vattendrag i södra 

Sverige. 

Riktlinjerna för turbiditet under projektet har satts på olika sätt och anges i 

kontrollprogrammet. Taket är satt till ett totalt FNU i älven på 130, varvid 

eventuellt pågående arbete stoppas och kontakt tas med tillsynsmyndighet och 

Göteborgs vatten. Utöver detta stoppas även arbetet om skillnaden mellan 

uppströms och nedströms mätpunkt överskrider 50 FNU. Vid en skillnad på 20 

FNU kontaktas Kretslopp och Vatten för beslut om åtgärd samt eventuellt för 

uppehåll av arbetet eller ändring av metod. Vid en skillnad på 20 FNU eller mer 

under tre sammanhängande dagar skall även samråd hållas med 

tillsynsmyndigheten. 

6.2 Provtagning under saneringsarbetet 

Metaller 

Resultatet från den passiva provtagningen av metaller med vattenmossa och DGT 

påvisar inga tydliga tecken eller trender på förhöjda föroreningshalter c:a 100 

meter nedströms om saneringsområdet. Nedan utvärderas resultaten mer i detalj. 

Drygt 94 % av beräknade kvoter ligger under 2 vilket tyder på ingen eller obetydlig 

förorening. Fem av totalt 88 kvoter ligger över 2 vilket indikerar liten förorening. 

Vid tre tillfällen gäller det bly och vid två tillfällen zink. Vid dessa tillfällen 

påvisas enskilda förhöjningar av en metall medan övriga metaller ligger under 

kvoten 2, Figur 13.  
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Figur 13. Beräknade kvoter av metaller mellan nedströms och uppströms. 

Vid en tydlig påverkan av vattenkvaliteten till följd av saneringsarbetet borde 

rimligen samtliga eller flera metallkvoter visa en förhöjning, förutsatt att 

transporten av metallerna sker på liknande sätt. En mycket svag indikation på detta 

kan eventuellt ses i juni och juli 2012. I jämförelse med övriga månader ligger 

kvoterna för juni och juli 2012 över 1 med en spridning runt 1,5 med enbart en 

kvot över 2. Under övriga månader ligger spridningen tydligare runt kvoten 1. 

Trenden under juni och juli är dock svag och inga tydliga misstankar föreligger om 

spridning som kunnat resultera i någon förhöjd föroreningsgrad. 

Av de fem förhöjda kvoterna under provtagningsperioden visar de uppmätta 

halterna nedströms i två av fallen, bly i april 2011 samt zink i juli 2012, 

koncentrationer under jämförvärdena respektive högsta normalvärde för älven, se 

Tabell 9. Detta kan anses ligga inom den normala variationen. Den uppmätta 

kvoten av bly i april 2011 visar en nedströmshalt i DGT på 0,012 µg/l i jämförelse 

med halten i större vattendrag i södra Sverige på 0,320 µg/l. Den uppmätta halten 

av zink i juli 2012 låg på 96 mg/kg TS jämfört ett högsta normalvärde på 110 

mg/kg TS. 

Tabell 9. Redovisning av metallhalter nedströms för de månader med kvoter över 2. 

Månad Parametrar Kvot Uppströms Nedströms Jämförvärde 

apr-11 Pb (DGT) 4,05 0,003 µg/l 0,012 µg/l 0,32 µg/l 

nov-11 Zn (DGT) 2,97 * 10,7 µg/l 31,8 µg/l 4,3 µg/l 

feb-12 Pb (DGT) 2,8 0,98 µg/l 2,70 µg/l 0,32 µg/l 

apr-12 Pb (DGT) 2,2 2,1 µg/l 4,6 µg/l 0,32 µg/l 

jul-12 Zn (mossa) 3,2 30 mg/kg TS 96 mg/kg TS 110 mg/kg TS 

* Vid detta tillfälle satt dubbelprover ute. Både i älv samt i container. Högsta halter har används i 
redovisningen. Motsvarande kvot uppmätt älv och inte i container för zink låg på 0,44. 
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De övriga tre förhöjda kvoterna påvisar både halter nedströms som ger kvoter över 

2 i relation till uppströms samt halter som ligger över vad som kan anses som 

normalt för älven. Vid dessa tillfällen kan orsaken vara läckage från 

saneringsområdet, dock med indikation på liten föroreningsgrad enligt 

utvärderingsmetoden.  

Resultatet från utvärderingen av halterna från kontrollpunkten i diket visar att 

utgående vatten från diket kan ha bidragit till de förhöjda halterna nedströms i två 

av fallen, d v s förhöjningen av bly i februari samt zink under juli 2012.  

Övriga resultat från dike visar likt nedströmspunkten inga tydliga trender på 

förhöjda föroreningshalter spritt över fler än ett provtagningsintervall. Drygt 93 % 

av beräknade kvoter ligger under två vilket tyder på ingen eller obetydlig 

förorening. Fem av totalt 80 kvoter ligger över vilket kan indikera på förorening 

från diket, speciellt för bly under januari månad 2012, Figur 14. 

 

Figur 14. Beräknade kvoter av metaller mellan diket och uppströms. 

Vid närmare studier ligger halten i dikespunkten i två av dessa tillfällen under 

jämförvärdet vilket tyder på liknande halter som för älven. I ett av fallen ligger 

nedströmshalten marginellt över jämförvärdet, d v s på 44 mg/kg TS mot 42 mg/kg 

TS. Kvarvarande två kvoter uppmättes i januari och april 2012, d.v.s. på bly och 

koppar i DGT. Kvoterna gentemot uppströms låg på 22 respektive 2,7 samt i halter 

över älvens jämförvärden, Tabell 10. Vid dessa tillfällen indikerar provtagningen 

på stor förorening av bly respektive liten förorening av koppar från diket. 
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Tabell 10. Redovisning av metallhalter i diket för de månader med kvoter över 2. 

Månad Parametrar Kvot Uppströms Dike Jämförvärde 

nov-11 As (DGT) 2,47 0,15 µg/l 0,37 µg/l 0,4 µg/l 

jan-12 Pb (DGT) 22 0,5 µg/l 11 µg/l 0,32 µg/l 

apr-12 Cu (DGT) 2,7 4,4 µg/l 12 µg/l 1,3 µg/l 

jun-12 Cu (mossa) 2,9 14 mg/kg TS 44 mg/kg TS 42 mg/kg TS 

jul-12 Zn (mossa) 2,8 30 mg/kg TS 83 mg/kg TS 110 mg/kg TS 

 

Inget tydlig påverkan från diket kan ses i nedströmspunkterna vid dessa tillfällen. 

En förhöjning av bly ses dock i nedströmspunkten månaden efter den kraftiga 

förhöjningen i diket under januari vilket kan tyda på att föroreningen kommer via 

diket och inte från saneringsområdet. Under februari och mars 2012 skedde ingen 

provtagning i diket på grund av isläggning.  

Av de fem förhöjda kvoterna som uppmäts i nedströmspunkten samt i diket är det 

bara zink uppmätt i juli 2012 som sammanfaller under samma månad. I detta fall är 

dock koncentrationen i nedströmspunkten högre än i diket varvid en 

föroreningsspridning från diket inte enbart kan förklara den förhöjda halten 

nedströms. Mätningen kommer dock från semesterperioden vilket gör att det är 

mindre sannolikt att påverkan kommer från aktiviteter i projektet. 

Den passiva provtagningen av metaller har skett på arsenik, bly, koppar, 

kvicksilver och zink. Majoriteten av resultaten för kvicksilver har gett halter under 

detektionsgräns, trots att provtagningstiden utökats till två månader. När detta skett 

i en eller flera provtagningspunkter under samma månad blir utvärderingen 

spekulativ då inga fasta kvoter kan beräknas utan bara kvoter som antingen är mer 

än (>) eller mindre än (<). Utvärdering av kvicksilver har av denna anledning 

strukits från slutrapporten. Dock har kvicksilver behandlats så gott det varit möjligt 

i de kvartalsrapporter som redovisats för beställaren under projektet. 

Organiska 

Resultaten från den passiva provtagningen av PAH och alifater påvisar ingen tydlig 

förorening från saneringsområdet. Nedan utvärderas resultaten mer i detalj.  

Enbart vid två tillfällen under mätningarna påvisades kvoter runt 2 i 

nedströmspunkten, Figur 15.  
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Figur 15. Beräknade kvoter av organiska parametrar mellan nedströms och uppströms. 

Vi ett tillfälle i september 2011 uppmättes en kvot på 2,2 nedströms för alifater i 

fraktionen C11-C16 i förhållande till referenspunkten uppströms. Under samma 

månad påvisades även liknande halter i diket (kvot på 2,0). Uppmätta halter 

nedströms samt i diket låg då på 12 respektive 11 ng/l i jämförelse med 5,5 ng/l 

uppströms. Den halt som har beräknats som högsta normala jämförvärde i älven 

ligger på 26 ng/l, varvid de uppmätta halterna kan antas vara normalt 

förekommande. Det andra tillfället var i april 2011 då en kvot på 1,9 för PAH-15 

uppmättes nedströms och 2,2 i diket. Uppmätta halter i vattnet låg på 5,0 respektive 

5,8 mot 2,6 ng/l i uppströmspunkten. Det beräknade högsta jämförvärdet ligger på 

4 ng/l, se Tabell 11. 

Tabell 11. Redovisning av organiska halter nedströms för de månader med kvoter runt 2. 

Månad Parametrar Kvot Uppströms Nedströms Jämförvärde 

apr-11 PAH-15 1,9 2,6 ng/l 5,0 ng/l 4,0 ng/l 

sep-11 Alif C11-C16 2,2 5,5 ng/l 12 ng/l 26 ng/l 

 

Av 89 beräknade kvoter för nedströmspunkten var det således bara en som låg över 

kvoten 2. Resultat från augusti 2011 saknas på grund av att laboratoriet analyserade 

fel parametrar. Under november 2011 och augusti 2012 saknas kvoter för alifater 

C8-C10 då detekterade halter låg under detektionsgränsen, så även för samtliga 

alifatfraktioner (dock ej för PAH-15) i november 2012. 

Resultatet av provtagningen från diket visar fler tillfällen med förhöjda kvoter 

jämfört med de passiva mätningarna i nedströmspunkten, Figur 16. Resultat saknas 

från diket för februari och mars p g a isläggning samt för augusti 2011 då fel 
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parametrar analyserades. Vissa kvoter saknas även i augusti samt september 2012 

samt flera i november 2012 då dessa låg under detektionsgräns. 

 

Figur 16. Beräknade organiska kvoter mellan diket och uppströms. 

Fem av totalt 77 beräknade kvoter ligger på 2 eller över, Figur 16 och Tabell 12. 

Av dessa är det två som visade korresponderande förhöjda halter i 

nedströmspunkten, d v s i april och september 2011. Den största kvoten i diket på 

7,8 gånger högre halt än uppströms påvisades i januari 2012. Denna visade inget 

korresponderande gensvar i nedströmspunkten. Av de fem förhöjda kvoterna är det 

två vars koncentration i dikesprovet överskrider de beräknade högsta 

normalvärdena för älven. I april 2011 beräknades en kvot på 2,2 för PAH-15, 

halten uppströms mättes till 2,6 ng/l mot 5,8 ng/l i dikesvattnet. Högsta 

normalvärdet ligger något lägre, på 4 ng/l. I januari 2012 beräknades en kvot på 7,8 

för alifater C8-C10, halten uppströms mättes till 7,9 ng/l och i dikesvattnet till 59 

ng/l. Det beräknade högsta normalvärdet ligger på 10 ng/l.  

Tabell 12. Redovisning av organiska halter i diket för de månader med kvoter över 2. 

Månad Parametrar Kvot Upps Dike Jämförvärde 

apr-11 PAH 15 2,2 2,6 ng/l 5,8 ng/l 4,0 ng/l 

sep-11 Alif C11-C16 2,0 5,5 ng/l 11 ng/l 26 ng/l 

nov-12 PAH 15 2,4 0,54 ng/l 1,3 ng/l 4,0 ng/l 

jan-12 Alif C8-C10 7,8 7,9 ng/l 59 ng/l 10 ng/l 

maj-12 Alif C11-C16 3,8 5,8 mg/l 22 ng/l 26 ng/l 

   

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

A
p

ri
l 2

0
1

1

M
aj

 2
0

1
1

Ju
n

i 2
0

1
1

Ju
li 

2
0

1
1

A
u

gu
st

i 2
0

1
1

Se
p

te
m

b
e

r 
2

0
 1

1

O
kt

o
b

er
 2

0
1

1

N
o

ve
m

b
e

r 
2

0
1

1

D
e

ce
m

b
er

 2
0

1
1

Ja
n

u
ar

i 2
0

1
2

Fe
b

ru
ar

i 2
0

1
2

M
ar

s 
2

0
1

2

A
p

ri
l 2

0
1

2

M
aj

 2
0

1
2

Ju
n

i 2
0

1
2

Ju
li 

2
0

1
2

A
u

gu
st

i 2
0

1
2

Se
p

te
m

b
e

r 
2

0
1

2

O
kt

o
b

er
 2

0
1

2

N
o

ve
m

b
e

r 
2

0
1

2

K
vo

t 

Kvoter uppströms/dike för PAH och alifater 

PAH 15

Alifater C8-C10

Alifater C11-C16

Alifater C17-C24

Alifater C25-C36

*7,8 



  
MILJÖKONTROLL VID SANERINGEN AV SURTE 2:38 

K:\Uppdrag10\16139201\16-prj\04-bsk\Slutrapport och delrapporter\Slutrapport/ Slutrapport- miljökontroll vid saneringen av Surte 2_38 

41 

6.3 Slutsats av recipientprovtagning 

Resultaten från den passiva provtagningen visar få tillfällen som indikerar på ett 

mätbart läckage som kan ha sitt ursprung från saneringsarbetet. I nedströmspunkten 

är det fyra enskilda parametrar av 177 som gett en kvot över 2,0 och vilka även 

genererat halter i älven över det som kan antas vara normalt. Enligt 

bedömningsmodellen kategoriseras dessa tillfällen som "liten förorening". 

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. Vid två fall har en viss korrelation 

funnits mellan utgående vatten i diket och vad som uppmätts nedströms. 

Förvånande nog sågs inget av detta under januari 2012 då proven från diket 

påvisade både de högsta kvoterna samt högsta koncentrationerna av alifater, C8-

C10, samt bly under hela mätserien. Någon direkt slutsats av huruvida utgående 

vatten från diket påverkar resultatet nedströms är svår att dra. 

Det är svårt att utifrån uppmätt respons i provtagarna och beräknade kvoter avgöra 

någon eventuell föroreningsspridning från området. Detta kan antingen bero på att 

spridningen varit begränsad vilket inte gett några tydliga utfall eller att 

provtagningsmetodiken varit för grov. 

En försiktig slutsats är att saneringsarbetet vid 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 som även okulärt följt arbetet kan dock slutsatsen dras att 

påverkan på vattenmiljön varit minimal, särskilt med tanke på de volymer av 

föroreningar som behandlats. 
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7 Föroreningssituation efter genomförd 

sanering 

7.1 Föroreningssituation 

7.1.1 Föroreningssituation inom saneringsområdet 

Delområde 1 har efter avslutad sanering halter understigande KM inom hela 

området med undantag av under vinschhuset där föroreningar har kvarlämnats. 

Bottenprovtagningen i delområde 1 representeras av sammanlagt 11 slutprover.  

Förorenade massor har kvarlämnats under vinschhuset som står i delområde 1. 

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 

beslutet togs om att huset skulle stå kvar och att massorna under huset skulle 

kvarlämnas. Massorna som finns under huset bedöms vara c:a 10 m
3
 och kostnaden 

för att riva huset, sanera under och därefter bygga upp ett nytt hus bedömdes som 

stor i jämförelse med nyttan av att sanera dessa massor. De kvarlämnade massorna 

är inkapslade i lera och kommer inte att ha kontakt med älvvatten.  

I Figur 17 visas kvarvarande massor under vinschhuset. I bilden syns även massor 

söder om huset som ännu inte schaktats ur när bilden togs. 
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Figur 17. Kvarlämnade massor under vinschhuset. Den röda markeringen visar massor som 

kvarlämnas. 

 

Delområde 2 representeras av sammanlagt 12 slutprover varav ett prov hade PAH-

H-halter vilka exakt tangerar Naturvårdsverkets riktvärden för KM. Detta är 

slutprov 207 och är provtaget i områdets sydöstra del, se Bilaga 1. 

I delområde 3 har samtliga av de 17 slutproverna halter understigande 

Naturvårdsverkets riktvärden för KM. I delområde 3 har det dock kvarlämnats 

föroreningar under kommunens förråd som står kvar på området. Schakt har utförts 

så nära huset som möjligt utan att riskerade att det skulle rasa. Mängden 

föroreningar som beräknas finnas kvar under huset är c:a 75 m
3
. Dessa massor är 

inkapslade i lera och kommer inte komma i kontakt med älvvatten.  

Delområde 4 är uppdelat i tre mindre områden varav ett område är hydrauliskt 

avskärmat. Området längst till väster, mot älven, är inte hydrauliskt avskärmat och 

sanerades endast ned till en nivå som säkerställde att älvvatten inte kunde tränga in 

till saneringsschakten. Två prover togs och visade på halter överstigande 

Naturvårdsverkets riktvärden för KM i ett av proven samt överstigande MKM i de 

andra. Området i mitten är det område som är hydrauliskt avskärmat i form av en 

bentonitvall. Tre slutprov har tagits 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 ej gått att komma åt under ledningarna i delområdet. Området 

i öster är det andra området som inte är hydrauliskt avskärmat och sanering har 

skett ner till underliggande ledningar och kablar. Området i öster består av två 

slutprov och samtliga prov hade halter överstigande Naturvårdsverkets riktvärden 
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för MKM på ett flertal parametrar. I delområde 4 har alltså föroreningar 

kvarlämnats i flera olika delar (se Bilaga 1) och detta med anledning av de 

ledningar som ligger i området ovan naturlig lera, se Figur 18 nedan. Totalt 

beräknas c:a 250 m
3
 förorenade massor har kvarlämnats i det hydrauliskt 

avskärmade området i mitten. Väster och öster om det hydrauliskt avskärmade 

området beräknas c:a 225 m
3
 respektive 1 040 m

3
 ha lämnats kvar. Dessa områden 

hör dock till dem som fått utgå efter överenskommelse med bidragsgivaren. 

 

Figur 18. Ledningar och kulvertar i delområde 4 

I delområde 5 har 17 slutprov tagits och samtliga prover har halter understigande 

Naturvårdsverkets riktvärden för KM på samtliga parametrar. Dock kvarlämnades 

max 1 m
3
 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. 

Ett av saneringsmålen var att reducera mängden kvicksilver i området med minst 

90 %. Totalt beräknas c:a 1 601 m
3
 förorenade massor innehållande c:a 48 kg 

kvicksilver (se Tabell 13 nedan) finnas kvar i saneringsområdet. Med totalt 2,5 ton 

kvicksilver i saneringsområdet innan sanering innebär det att kvicksilvermängden 

reducerats med minst 98 %. 

Tabell 13. Mängd kvicksilver i kvarvarande massor beräknat med en medeldensitet på 1,6 

ton/m
3
massor. 

Delområde Mängd massor 

[m
3
] 

Medianhalt Hg 

[mg/kg TS] 

Mängd Hg 

[kg] 

1 10 10,9 0,17 

3 75 10,9 1,31 

4 - väst 225 10,5 3,78 

4 - mitt 250 45,0 18,00 

4 - öst 1 040 15,0 24,96 

5 1 10,9 0,02 
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7.1.2 Föroreningssituation utanför saneringsområdet 

I samband med att träskärmen byggdes runt saneringsområdet har prov tagits för att 

dokumentera hur föroreningssituationen ser ut i schaktväggarna 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. 

Nedan i Tabell 14 visas de delsträckor som är mest förorenade för angiven 

parameter. Bokstaven står för väderstreck och siffran för vilket delområde det 

avser. Som exempel betyder alltså S 2 södra gränsen i delområde 2. För placering 

av delområden, se Figur 4. 

Tabell 14. Sammanställning av utvärderat resultat. X indikerar att delsträckan är en av de två 

mest förorenade för angiven parameter 

 S 2 S 5 Ö 5 N 5 Ö 4 S 3 Ö 3 N 3 

Hg + As      X X  

Pb + Zn X     X   

Cu   X    X  

PAH-H     X X   

Olja  X     X  

Flest parametrar 

över MKM 

    X X   

Summa 1 1 1 0 2 4 3 0 

   

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. Där har det påträffats 

arsenikhalter på 10 gånger MKM, kvicksilverhalter på 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 om 29 gånger MKM. Det mest 

oljeförorenade området har påträffats utanför delområde 5 södra gräns med halter 

om 40 gånger MKM i fraktionen alifater >C16-C35. 

Delar av mellanlagret för 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 i de ytliga lagren bedöms inte ha 

tillförts under saneringstiden. 
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8 Sammanfattning av utförd miljökontroll 

8.1 Uppfyllande av åtgärdsmål 

De övergripande åtgärdsmålen för Surte 2:38 var: 

› Sträva efter att långsiktigt säkra skyddet av Göta älv. 

› Marken inom fastigheten ska efter utförda saneringsåtgärder kunna användas 

för de ändamål som gällande planer för området anger. 

› Kvicksilver ska fasas ur biosfären och projektets målsättning är att 

kvicksilvermängden inom området ska reduceras med minst 90 %. 

› Inom övervägande del av området och dess närmiljö bör finnas förutsättningar 

för en väl fungerande markfunktion. 

Totalt beräknas c:a 1 601 m
3
 förorenade massor innehållande totalt c:a 48 kg 

kvicksilver finnas kvar i saneringsområdet. Med totalt 2,5 ton kvicksilver i 

saneringsområdet innan sanering innebär det att kvicksilvermängden reducerats 

med 98,1 %. Inom alla delområden är medianhalten på de analyserade slutproven 

lika med eller under riktvärden för KM. I och med att hela det hydrauliskt 

avskärmade området är åtgärdat och endast mycket små mängder föroreningar har 

fått lämnas kvar - dessa väl inkapslade i lera - bedöms saneringsmålen vara 

uppnådda för Surte 2:38. 

8.2 Uppfyllande av villkor i miljödom 

8.2.1 Förslag i ansökan 

I ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet angavs 

följande förslag till villkor: 

› Om inte annat framgår av nedan givna villkor ska verksamheten - inbegripet 

åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för 
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omgivningen - utformas och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med 

vad kommunen uppgett eller åtagit sig i målet. 

Utöver vad som följer av det allmänna villkoret under punkt 1 ovan ska följande 

särskilt gälla: 

› Arbeten i vattenområde ska bedrivas på sådant sätt att grumling i görligaste 

mån undviks. 

› Grumlande arbeten i Göta älv undviks om möjligt under perioden 1 maj - 30 

juni och 15 september - 15 oktober. 

› Vid synlig oljefilm på ytan av avlett vatten till Göta älv kontaktas omedelbart 

Kretslopp och Vatten för eventuell stängning av råvattenintaget. Åtgärder 

vidtas omgående för att vid behov samla upp eller på annat sätt stoppa 

eventuellt utläckage av olja. 

› Länshållningsvatten och annat vatten vilket genom efterbehandlingsåtgärderna 

uppkommer på platsen, och som inte uppenbart uppfyller riktvärdena enligt 

nedan, Tabell 15, ska innan avledning till Göta älv renas i en lokal 

reningsanläggning. Älvvatten som finns mellan spont och strandlinjen avleds 

direkt till Göta älv utan behandling under förutsättning att det inte orsakar 

grumling i Göta älv. Risk för grumling i Göta älv avgörs med okulär 

besiktning. 

› Vatten som uppkommer under saneringen på land får enbart avledas till Göta 

älv om följande begränsningsvärden innehålls, bestämda som riktvärden i 

enlighet med 11b§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

(SFS 1998:899) och beräknade som vägda medelvärden per månad: 

Tabell 15. Förslag till riktvärden. 

Ämne Riktvärde (mg/l om ej annat anges) 

Arsenik 0,03 

Bly 1,1 

Koppar 0,5 

Kvicksilver 0,02 

Zink 1,5 

Oljeindex 5 

PAH 16 0,015 

Turbiditet 200 FNU 

pH 6-8 (ingen enhet) 

 

› Buller från verksamheten får inte utan medgivande av tillsynsmyndighet 

överstiga de värden 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. 
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› Efter arbetenas slutförande ska Ale kommun till Sjöfartsverket sända in de 

uppgifter som eventuellt erfordras för rättning av sjökort och nautiska 

publikationer. 

Respektive tillsynsmyndighet bemyndigas enligt 22 kap. 25§ tredje stycket 

miljöbalken att i relevant och erforderlig omfattning 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. 

8.2.2 Villkor i miljödom 

Miljödomstolen fastställde samtliga villkor, men sänkte riktvärden för grumling i 

länshållningsvatten till 100 FNU. 

8.2.3 Uppfyllande 

Saneringen har bedrivits i huvudsak i enlighet med vad som angivits i ansökan. 

Mindre avvikelser har skett efter överenskommelser med tillsynsmyndigheterna. 

8.3 Hantering av massor 

8.3.1 Uttransport av förorenade massor 

Totalt har det transporterats 86 106,33 ton förorenade massor. Mottagare av dessa 

massor har varit Ragn-Sells i Heljestorp. Sammanställning finns redovisad i Bilaga 

9, Sammanställning av transportdokument. Transportdokumenten redovisas i 

separata pärmar benämnda Bilaga 13, Transportdokument. 

8.3.2 Uttransport av massor med lägre föroreningshalt.  

Totalt har det gått iväg 278,76 ton betong och övriga massor med föroreningshalter 

understigande Naturvårdsverkets riktvärden för MKM, se Bilaga 10, 

Sammanställning massor med lägre föroreningshalt. 
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8.3.3 Övrigt avfall 

Även övrigt avfall har skickats till Ragn-Sells. Totalt har 29 m
3
 + 30,2 ton avfall 

klassat som oljehaltigt slam skickats. Sammanställning i Bilaga 11, 

Sammanställning övrigt avfall.  

8.3.4 Införda massor  

Totalt har det förts in 36 440 m
3
 lera från åtta olika platser samt 53 278,37 ton 

krossmaterial, se Bilaga 12, Intransporterade massor. Detta innefattar även 

krossmaterialet till tryckbanken i älven. 
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1 Bakgrund 

Kontrollprogrammet för saneringen av Surte 2:38 föreskriver bland annat 

övervakning av recipienten med avseende på turbiditet. Det har därför genomförts 

kontinuerliga turbiditetsmätningar uppströms och nedströms arbetsområdet. Detta 

PM utvärderar de variationer som skett i turbiditeten under perioden som 

saneringsaktiviteterna skett. Perioden som utvärderas är mellan 1 april 2011 till 15 

januari 2013. 

2 Metod 

Turbiditetsmätningen har utförts till största delen 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 till parter som getts tillgång till systemet, bland 

annat miljökontrollen. Miljökontrollen hade därmed ständigt tillgång till aktuella 

data. Två likadana mätstationer installerades, en uppströms och en nedströms 

arbetsområdet.  

PM 

TITEL Utvärdering av turbiditetsmätningar i recipienten vid  

sanering av Surte 2:38 

DATUM 9 december 2013 

HANDLÄGGARE Niclas Jacobsson 

GRANSKAD Per Samuelsson 

GODKÄND Per Samuelsson 

PROJEKTNR. 16139201 
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Denna utvärdering behandlar de data som dessa turbiditetsmätare alstrat. Manuella 

mätningar skedde riktat vid särskilda händelser och dessa är redovisade i den 

allmänna slutrapporten.  

3 Gränsvärden 

Vid deltavärde över 20 FNU kontaktades Göteborg Vatten för beslut om åtgärd. 

Vid deltavärde över 50 FNU stoppades relevant arbete och tillsynsmyndighet 

informerades för godkännande av eventuellt fortsatt arbete. Vid nivåer över 130 

FNU stoppades relevant arbete och efter godkännande från tillsynsmyndighet 

kunde arbetet fortsätta. 

4 Om grumlighet, utvärdering och sediment 

4.1 Turbiditet 

Föroreningar som förekom vid saneringen var till stor del bundna till partiklar. 

Turbiditet eller grumlighet som uttrycks i FNU är därför en snabb och lättundersökt 

indikator på mängd förorening som finns i vattnet. Turbiditet var därför vald som 

en av de styrande parametrarna vid saneringsarbetet.  

Nivån på turbiditeten i Göta älv beror på en mängd faktorer. Utan inbördes 

rangordning är några betydelsefulla faktorer nederbörd, årstid, vind, sjötrafik, 

ispåverkan, vattennivå, bottentopografi och verksamheter i anslutande vattendrag.  

För att veta hur stor påverkan från aktiviteterna i saneringen är behöver man därför 

eliminera påverkan från dessa faktorer. Att göra det praktiskt är inte möjligt utan 

det valdes istället att ha en turbiditetsmätare uppströms och en nedströms. 

Nedströmsvärdet subtraherades med uppströmsvärdet och ett deltavärde erhölls. 

Deltavärdet bedömdes därmed motsvara projektets påverkan. Kvarvarande 

felkällor är den fördröjning i tiden mellan uppströmsvärdet och nedströmsvärdet. 

Andra är att bottentopografin är olika, att det mättekniskt kan variera några enheter 

samt att lokal påverkan kan orsaka felkällor. Metoden bedöms ändå vara det bästa 

man praktiskt kan få fram och det bedöms vara tillräckligt i kombination med 

kunskap om vilken verksamhet som för tillfället pågår för att vara ett verktyg för 

att på olika sätt begränsa turbiditeten.  

4.2 Sediment 

Göta älvs botten kan som alla akvatiska system delas in i ackumulationsbotten 

(även kallad sedimentationsbotten) och erosionsbotten. Sedimenten förflyttar sig i 

ett långsiktigt perspektiv nedströms och hamnar förr eller senare utanför Göta älvs 

utlopp.  

Ur ett långsiktigt perspektiv är det därför mest intressant hur mycket förorenat 

sediment som tillförs Göta älv. Ur ett kortsiktigt perspektiv har det självklart 
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betydelse för vattenlevande organismer hur mycket frigjorda föroreningar det finns 

i vattnet, särskilt under reproduktionsperioden.  

5 Resultat 

I projektet orsakades grumling i älven från arbeten i botten vid bortgrävning av 

hinder längs stålspontlinjen, utläggning av tryckbank, slagning av stålspont, 

dragning av stålspont, bottenjustering för anläggande av båtramp samt byggnation 

av våtmark. Dessutom fanns förhöjd risk för grumling av förorenat material när 

översvämning skedde och när vatten närmast sponten pumpades till älven via 

observationsbassängen.   

De kontinuerliga mätarna har var för sig genererat ett värde varje minut. Varje 

mätare har därför skapat över en trekvarts miljon värden. Grafer är därför en 

passande redovisningsmetod. Det är också orimligt att redovisa värden för hela 

saneringsperioden.  

Ett urval för perioder då det skett grumlande arbeten och då det bedöms finnas 

förhöjd risk av projektet orsakat förorenat grumlande material redovisas därför.  

Grafer för 2011 och november 2012 redovisas i sin helhet nedan. Syftet är att ge en 

översiktlig bild av turbiditetens variation uppströms och nedströms. Som man kan 

se förekommer "spikar" med halter på upp till 410 FNU. Dessa har alla under 

projektets gång uppmärksammats med sms-larm som gått till miljökontrollen. 

Dessa har följts upp och kunnat avfärdas som skräp i sensorn, givarfel, service och 

liknande. Många automatiskt utlösta larm har också kunnat avfärdas som båttrafik. 

 

Figur 1. År 2011 
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Figur 2. Januari 2012 till november 2012 

Inga utlösta turbiditetslarm orsakad av projektets verksamhet skedde under 

projektets genomförande.  

Ett utvalt tillfälle som kan anses representativt för grumligheten när grumlande 

arbeten skedde är när tryckbanksutläggning inleddes den 7 april 2011.  Som 

framgår av grafen nedan uppstår en förhöjd grumlighet med maximalt 16 FNU. 

Flera gränsvärden gällde och det lägsta gränsvärdet och "första steg" var ett 

deltavärde på 20 FNU, men den nivån nåddes aldrig, se Figur 3. Grumlingen som 

skedde vid alla grumlande arbeten var lokal och bedömningen är att grumlingen 

var snabbt avtagande med avståndet från den grumlande källan. Bedömningen 

grundar sig på manuella mätningar med olika avstånd från källan. Det framgår 

tydligt att grumlingen uppstår snabbt när arbetena sker och avtar ungefär lika 

snabbt, med en svag fördröjning. Det skall också noteras att förhöjd turbiditet 

uppstår även i uppströms mätstation. Det tolkas som att ytvattnet rör sig uppströms 

med hjälp av vinden och att det långsamt sjunkande sedimentet ger utslag i 

uppströms mätstations intag.  
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Figur 3: Uppströms, nedströms och deltavärde för turbiditeten. 

En särskild händelse inträffade när en s.k. massförskjutning skedde på botten inom 

arbetsområdet. Den upptäcktes först av maskinföraren som lade ut tryckbank på så 

sätt att bottenmodellen (som fanns i grävmaskinens datormodell) inte stämde 

överens med verkligheten. Efter ny inmätning kunde avvikelsen bekräftas. 

Samtidigt utvärderades turbiditetsmätningarna bakåt i tiden för att finna en 

förklaring till avvikelsen.  

Resultatet blev att det med stor säkerhet är så att massförskjutningen skedde mellan 

ca 15:00-17:15 den 12 april 2011. Arbete med utläggning av stödfyllnad slutade 

runt 15.30. Enligt grafen nedan ser det ut som att den inringade toppen är själva 

iläggningen. Den bedöms kunna innehålla grumlighet från både iläggning av 

tryckbank och grumlighet orsakad av massförskjutning. Före klockan 16:00 noteras 

även en liten topp samt efter kl 17:00 och ytterligare en efter kl. 18:00. Samtliga 

var dock små. Slutsatsen är att rörelsen inte resulterade i en mätbar grumlighet som 

är större än vad "normal" verksamhet genererade. 
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Figur 4: Turbiditeten under perioden då en massförskjutning skedde på Göta älvs botten. 

 

En annan särskild händelse kulminerade söndagen den 27 november 2011. Det var 

en storm som orsakade översvämning. I kombination med blottlagda förorenade 

massor inom entreprenadområdet utgjorde det en ökad risk för förhöjd grumlighet 

av förorenade partiklar i älven. Som framgår av Figur 5 kan inte någon förhöjning 

på grund av saneringsverksamheten påvisas under översvämningen. Däremot 

framgår tydligt vinden och nederbördens betydelse för den allmänna grumligheten i 

Göta älv.

 

Figur 5: Turbiditet för perioden så storm och översvämning varade. 
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6 Slutsats 

Grumligheten i form av parametern turbiditet och enheten FNU har kontinuerligt 

registrerats och övervakats under projektets genomförande. Erhållna värden kan 

konstateras fungera som avsett. Erfarenheter som kan dras från projektet är 

följande: 

› En konstant förskjutning mellan uppströms och nedströms mätstation finns 

men följs åt linjärt.  

› Båtar som passerar uppströms registreras tydligt med en profil som är 

karaktäristisk.  

› Grumlande arbeten i botten orsakar grumling lokalt nedströms ca 50 meter.  

› Vid vindriktning uppströms kan grumligt vatten avläsas även i uppströms 

mätstation, men med lägre nivåer än nedströms. 

› Någon påverkan i form av ökad grumling från landverksamheten kan inte 

noteras. 

› Yttre orsaker som kraftig nederbörd orsakar betydande grumling i jämförelse 

med grumlande arbeten i botten.  

› Metoden med kontinuerlig mätning kopplat till GSM-nätet och larmnivåer är 

en effektiv övervakningsmetod. 

› Grumling orsakad av förorenade partiklar i Göta älv ligger inom tillstånden 

som anges i kontrollprogrammet.  
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Föreliggande PM utgör en komplettering till avsnitt 7.1.1 i miljökontrollens 

slutrapport
1
 för saneringen av Surte 2:38. 

1 Bakgrund 

De övergripande åtgärdsmålen för Surte 2:38 var: 

› Sträva efter att långsiktigt säkra skyddet av Göta älv. 

› Marken inom fastigheten ska efter utförda saneringsåtgärder kunna användas 

för de ändamål som gällande planer för området anger. 

› Kvicksilver ska fasas ur biosfären och projektets målsättning är att 

kvicksilvermängden inom området ska reduceras med minst 90 %. 

› Blymängden inom området ska reduceras med minst 90 %. 

› Inom övervägande del av området och dess närmiljö bör finnas förutsättningar 

för en väl fungerande markfunktion. 

I Ale kommuns ansökan om statsbidrag för efterbehandlingsåtgärder angavs 

åtgärdsmålet för sanering av bly till en 90 %-ig reduktion av den totala halten. I 

slutrapporten redovisades dock inte hur detta mål utfallit. En kompletterande 

beräkning visas istället i detta PM. För bakgrund om totalt föroreningsinnehåll på 

fastigheten innan sanering, mer detaljerad information om kvarlämnade massor och 

övriga fakta hänvisas till miljökontrollens slutrapport. 

2 Förekomst av bly 

Totalt har beräknats att c:a 1 601 m
3
 förorenade massor innehållande c:a 3 030 kg 

bly (se Tabell 1 nedan) finnas kvar i saneringsområdet. Med totalt 260 ton bly i 

saneringsområdet innan sanering innebär det att blymängden reducerats med nästan 

99 %. 

                                                      
1
 COWI AB, 2013 - Miljökontroll vid saneringen av Surte 2:38, Slutrapport. 

PM 
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FRÅN Per Samuelsson, COWI 
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Tabell 1. Mängd bly i kvarvarande massor beräknat med en medeldensitet på 1,6 ton/m
3
massor. 

Delområde Mängd massor 

[m
3
] 

Medianhalt Pb 

[mg/kg TS] 

Mängd Pb 

[kg] 

1 10 1440 23 

3 75 1440 173 

4 - väst 225 578 208 

4 - mitt 250 1057 423 

4 - öst 1 040 1323 2201 

5 1 1440 2 

3 Slutsats 

Blymängden har reducerats med nästan 99 %. I slutrapporten fastslås att 

kvicksilvermängden reducerats med drygt 98 %. Inom alla delområden är 

medianhalten på de analyserade slutproven lika med eller under riktvärden för 

känslig markanvändning (KM). Hela det hydrauliskt avskärmade området är 

åtgärdat och endast mycket små mängder föroreningar har lämnas kvar - dessa väl 

inkapslade i lera. Samtliga övergripande saneringsmål bedöms därmed vara 

uppnådda för Surte 2:38. 


