Bohus varv. I förgrunden syns en frilagd pråm, en av de många pråmar som fraktade avfall.
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Förord

Bild 1. Bohus varv vy åt sydväst. Foto Björn Stomberg.
Bohus varv i Ale kommun sanerades åren 2009 – 2011 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 var ovanligt kalla med mycket is på älven, så gick saneringen bra.
Åtgärdsmålen uppnåddes och både budget och tidplan höll – och vi kunde lämna tillbaka drygt 6 Mkr,
som vi inte behövde använda, till Naturvårdsverket.
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 1 200
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 Bohusvarvsområdet.
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 AB
och Lennart Frisch, Agenda Enviro AB har kommit med goda och värdefulla råd under arbetet med
rapporten. Per Samuelsson, Cowi har granskat rapporten.
Alafors december 2012.

Karin Blechingberg

Torbjörn Andersson

Lars Lindström

Projektledare

Bitr. projektledare

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 är 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.”

Platschef Anders Eliasson, NCC

”Lösningen med tätskärmarna är värd att uppmärksamma. Lösningen är enkel med
standardmaterial och har fungerat perfekt. NCC tog fram denna i samband med Bohus
Varv. 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 fantastiska sätt att hantera tillsynen samt portal 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.”

Byggledare Göran Lind, Sweco
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Sammanfattning
Bakgrund
Bohus varvsområdet är beläget utmed Göta älvs östra strand i centrala Bohus, Ale kommun, och
omfattar totalt ca 5 ha. Området ligger omedelbart norr om Jordfallsbron och söder om bron ligger
EKA Chemicals. Bohus varvsområdet var förorenat av enorma mängder fyllnadsmassor och avfall från
i huvudsak varvsverksamheten i Göteborg, och dessutom föroreningar från många års verksamhet
vid Bohus varv.
Undersökningar visade att det fanns cirka 1 200 ton metaller (600 ton bly, 300 ton koppar, 350 ton
zink, 9 ton arsenik, 3,5 ton kvicksilver) och stora mängder oljerester i marken, inklusive
polyaromatiska kolväten, PAH.
Situationen med dålig geoteknisk stabilitet inom området kombinerat med den stora mängden
föroreningar gjorde att Bohus varvsområdet utgjorde en kraftigt förhöjd risk för Göta älv och
Göteborgs Stads huvudvattentäkt. Den förorenade marken minskade också möjligheten till
ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer, samt ökade även föroreningsbelastningen på
sedimenten i älven.
På grund av att ingen juridiskt ansvarig har funnits till föroreningarna har saneringen av Bohus varv
finansierats av Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen Västra Götaland. Huvudman har varit Ale
kommun, som även bidragit ekonomiskt till finansieringen.
Saneringsmetod
De viktigaste faktorerna som avgjorde valet av saneringsmetod var följande:
-

Dålig markstabilitet
Råvattenintaget för Göteborgs vattenintag ligger ca 10 km nedströms Bohus varv.
Markens genomsläpplighet inom hela det förorenade området var mycket stor.
De högsta halterna av föroreningar låg närmast älven.
Älvnivån fluktuerar kraftigt med förväntade översvämningar och urlakning av det förorenade
området.

Dessa faktorer gjorde att schaktning med länshållning inte var möjlig utan en hydraulisk avskärmning.
En schaktning i strandzonen skulle inte heller kunna genomföras utan risk för föroreningsspridning till
älven. Vidare var i stort sett all mark utom översta det toppskiktet indränkt i olja. Sammantaget
ställde detta stora krav på säkerheten.
Det åtgärdsalternativ som valdes för saneringen av Bohus varv innebar att drygt 60 000 m3 massor
(ca 100 000 ton) skulle schaktas bort. Resultatet blev då att ca 98 % av blyföroreningarna och drygt
99 % av kvicksilverföroreningarna sanerades från området.
Saneringen av det förorenade varvsområdet skulle genomföras i tre steg enligt Naturvårdsverkets
åtgärdsbeslut. 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 schaktning i
torrhet. 3: Sanering genom urschaktning och transport av förorenade fyllnadsmassor till extern
godkänd mottagare för mottagning och behandling.
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En ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken (MB) 11 kap. lämnades in till
miljödomstolen februari 2008. En saneringsanmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd lämnades senare, under 2009, in separat till tillsynsmyndigheten. En erfarenhet ev
det senare är att denna typ av dokument så långt det är möjligt bör samordnas med prövningen i
miljödomstolen.
I samband med ansökan om tillstånd till vattenverksamhet 2008 genomfördes också en
projektriskanalys med avseende på de risker som kunde uppkomma vid genomförandet av
saneringen vid Bohus varv. 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.
Risken för skred inom Bohus varvsområdet var stor, eller i det norra området, överhängande.
Området närmast strandkanten hade mycket dålig bärighet, och belastningsrestriktionerna var
hårda. För att kunna genomföra den valda saneringsmetoden, schaktsanering, var det först
nödvändigt att förstärka markområdet med en tryckbank.
Den geotekniska stabiliseringen genom utläggning av en tryckbank påbörjades i februari 2009.
Fyllningen för den nya tryckbanken, som skulle läggas ut med skopa från fartyg eller pråm, bestod av
sprängsten i fraktionen 30 – 300 mm. I den planerade spontlinjen (där stålspont planerades slås i
Steg 2) skulle, i söder, den befintliga gamla stödfyllningen utskiftas till spontbara massor.
När entreprenören NCC i slutet av mars 2009 påbörjade utskiftningen av den gamla tryckbankens
massor mot spontbart material upptäcktes att den gamla tryckbankens mäktighet (tjocklek) var
större än vad bygghandlingarna visade. De ovan nämnda problemen ledde till att projektledningen,
bidragsgivaren, projektören och entreprenören tillsammans kom fram till att byta metod. Detta för
att kunna garantera genomförandet på ett säkert, rationellt och kostnadseffektivt sätt. Den nya
metoden innebar att spontslagningen skulle ske i samband med utskiftningen av massorna i
spontlinjen.
I juni 2009 påbörjades arbetet igen. Den nya arbetsmetoden för spontsättningen i söder fungerade
bra. Schaktning varvades med spontslagning direkt i schaktgrop.
En grundläggande förutsättning för saneringen var, att om urschaktning av de förorenade massorna
skulle kunna ske på ett säkert och ekonomiskt acceptabelt sätt så måste de förorenade massorna
schaktas ur i torrhet.
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 stod klar i mitten av december 2009 med en driftskapacitet på 2 liter per
sekund och tillfälligt på upp till 5 liter per sekund.
Vattenreningsanläggningen kunde, trots ett inkommande vatten med variationer i temperatur och
föroreningsinnehåll, efter rening leverera ett vatten med mycket låga föroreningshalter.
Anläggningen var mycket robust och hade en uppbyggnad som möjliggjorde löpande förändringar
efter de varierande förhållanden som uppkom vid saneringen, och klarade också att drivas
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kontinuerligt trots två hårda vintrar. Uppbyggnaden av anläggningen var väl genomförd utan ett
enda noterat läckage.
Schaktsaneringsdelen av entreprenaden påbörjades i mitten av maj 2010. Saneringen skedde genom
urschaktning med grävmaskin. Grävmaskinen lastade upp massorna till en dumper, som körde dessa
till omlastningsplatsen, belägen i det delområde som avsågs att saneras sist. Där fick massorna
kortvarigt ligga, tills tillräckliga mängder uppnåtts för att fylla en båtlast för vidare transport till
NOAHs anläggning Langöya i Norge. Grävmaskinen var försedd med GPS-utrustning med inbyggd
CAD-modell som styrde schaktnivåerna.
Miljökontroll
Miljökontrollen har omfattat mätningar och undersökningar innan, under och efter utfört arbete.
Kontrollen har omfattat referensmätningar i recipienten Göta älv, kontroll av grumlande arbeten och
kontroll vid saneringen i enlighet med kontrollprogrammen. I tillägg till den kontroll, som genomförts
i enlighet med kontrollprogrammen har vissa kompletterande provtagningar genomförts för att i
vissa fall ge projektledningen ett ökat beslutsunderlag.
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
modifierats.
Mindre mängder massor med halter över MKM har lämnats kvar inom delområdena 1, 2 och 5 under
+7 meter, där åtkomst inte varit möjlig av geotekniska skäl. Totalt har ca 2 000 ton förorenade
massor lämnats kvar på nivån +7 meter eller lägre, dvs ca 2% av den totala mängden massor inom
saneringsområdet. Massornas läge återfinns på NCCs relationsritning Bilaga 33.
De övergripande åtgärdsmålen för Bohus varvsområdet bedöms efter genomförd sanering ha
uppnåtts i alla avseenden. Inom alla delområden var medianhalten på de analyserade slutproverna
lika med eller under riktvärdena för känslig markanvändning (KM).
Kommunikation
Informations- och kommunikationsinsatser av olika slag har genomförts vid ett flertal tillfällen.
Projektledningen är övertygad om att tidiga och regelbundet återkommande informationsinsatser
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 rapporterat det vi i
projektledningen ville nå ut med och att inga för oss negativt överraskande artiklar publicerats. Det
har inte heller kommit några protester från det omkringliggande samhället mot saneringen.
Den externa kommunikationen styrdes i första hand av den kommunikationsplan som togs fram i ett
tidigt skede i samarbete mellan projektledningen och kommunikationskonsulten. I planen ingick mål,
budskap och aktiviteter.
Den interna kommunikationens syfte och mål var att ge god och exakt information i rätt tid mellan
inblandade parter inom organisationen, dvs bland annat projektledning, byggledning, miljökontroll,
entreprenör, myndigheter, bidragsgivare och beställarstöd.
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Två olika kanaler användes:
-

De regelbundna projektgruppsmötena som beskrivs under kap. 8.8.
En projektportal, som projektet hyrde från Sweco, där alla dokument som var av betydelse
för framdrivningen av projektet lades in allteftersom de producerades. Portalen var
hierarkiskt uppbyggd, så att olika personer hade olika tillgång till dokumenten beroende på
personens funktion.

En kriskommunikationsplan togs 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 många brister och potentiella risker i kommunikationen rättades till.
Ett stort antal studiebesök genomfördes på Bohus varv under 2010. Bland annat har studenter från
Chalmers och Göteborgs universitet varit på besök, tekniska förvaltningen, miljö- och byggnämnden
samt kommunstyrelsens arbetsutskott från Ale kommun, riksdagsledamöter från Miljöpartiet, flera
högt uppsatta chefer inom NCC-koncernen samt intresserade kommuninvånare.
Ekonomi
Ale kommun fick statligt bidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador för saneringen av
Bohus varv på maximalt 130 Mkr vilket motsvarar 95% av den beräknade totalkostnaden för
projektet på 136 Mkr. Totalkostnaden blev 129,3 Mkr, vilket motsvarar bidrag på 124 Mkr.
Kostnaden för projektet blev 6,7 Mkr lägre än beräknat, beroende på att kostnaden för
entreprenaderna inklusive mottagningskostnaderna för de förorenade massorna blev lägre än
kalkylerat.
Projektledningen är också övertygad om att den arbetsgemenskap, som rått inom projektet för att nå
ett gemensamt bra resultat och det professionella framåtriktade stöd, som olika beställarstöd och
byggledning gav, var en viktig del till att totalkostnaden för saneringen blev lägre än kalkylerat.
Uppmärksammas bör även det faktum att hela saneringen genomfördes under två av de senaste
årens mest svårarbetade vintrar.
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1. Orientering
1.1 Inledning och syfte med rapporten
Fastigheterna Skårdal 65:1 och del av Skårdal 68:1, i fortsättningen benämnt Bohus varv, är beläget
utmed Göta älvs östra strand i centrala Bohus, Ale kommun, och omfattar totalt ca 5 ha. Området
ligger omedelbart norr om Jordfallsbron och söder om bron ligger EKA Chemicals, som idag är ägare
till fastigheten. Det f d varvsområdet utgörs av ett långsmalt utfyllnadsområde mot älven med en ca
600 m lång strandlinje, inom vilket varvsverksamhet bedrevs under mycket lång tid, sannolikt mer än
80 år. Bohus varvsområdet hade förorenats av omfattande utfyllnad med fyllnadsmassor och avfall
från i huvudsak varvsverksamheten i Göteborg, och dessutom av många års verksamhet ovanpå
fyllnadsmassorna på Bohus varv. Fastigheternas läge framgår av figur 1.

Figur 1. Fastigheternas placering i norra Bohus markerat med röd ellips. Karta från Google Maps.

Göta älv är huvudvattentäkt för Göteborgs kommun (ca 700 000 konsumenter) och råvattenintaget
är beläget ca 10 km nedströms Bohus varv. Inom Göta älvdalen med dess finkorniga sediment finns
generellt sett en skredrisk, och vid vissa delar av norra Bohus varvsområdet bedömdes skredrisken
vara akut före saneringen.
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Inom området beräknades före saneringen finnas 600 ton bly, 300 ton koppar, 350 ton zink, 3,5 ton
kvicksilver, 9 ton arsenik och stora mängder oljerester. Föroreningssituationen var således mycket
allvarlig, och detta tillsammans med att skredrisken bedömdes vara akut inom vissa delar av
området, gjorde att risken att Göteborgs huvudvattentäkt skulle kunna förorenas var mycket stor.
Denna rapport är slutredovisning av saneringsprojektet. Här finns en redovisning av genomförd
projektering, entreprenader och utförd miljökontroll (Bilaga 16) i samband med efterbehandlingen.
Vidare ingår en ekonomisk slutredovisning (Bilagorna 45 och 46) samt slutligen redovisas
erfarenheter från det utförda arbetet, som kan vara av värde för kommande
efterbehandlingsarbeten av liknande slag.

1.2 Ansvar och finansiering
På grund av att ingen juridiskt ansvarig har funnits till föroreningarna har saneringen av Bohus varv
finansierats av Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen Västra Götaland. Huvudman har varit Ale
kommun, som även bidragit ekonomiskt till finansieringen.
Länsstyrelsen Västra Götaland har fattat beslut om bidragsfinansiering för projektering och åtgärd i
fyra olika steg (Bilaga 1):
-

-

-

Bidragsbeslut 2006-12-15 för förberedelse inför efterbehandlingsåtgärd, fd Bohus varv, Ale
kommun med maximalt 3,5 Mkr. Saneringsprojektet lyftes därmed in i åtgärdsram.
Kompletterande bidragsbeslut 2008-11-12 för förberedelse inför avhjälpande av
föroreningsskador inom Bohus varv, Ale kommun med maximalt 6,5 Mkr för genomförande
av projektets förberedelseetapp inför åtgärd.
Bidragsbeslut 2009-04-03 avseende åtgärd för avhjälpande av föroreningsskador inom fd
Bohus varv, Ale kommun ,med maximalt 22 Mkr. Detta bidrag avsåg genomförande av den
första saneringsetappen inom Bohus varv, inkluderat skredstabiliserande åtgärder under
tiden 2009.
Bidragsbeslut 2009-05-29 avseende åtgärd för avhjälpande av föroreningsskador inom fd
Bohus varv, Ale kommun med totalt bidrag på maximalt 130 Mkr för saneringen av Bohus
varv.

1.3 Huvudmannaskap
Kommunstyrelsen har genom samhällsplaneringsavdelningen ansvarat för kommunens
huvudmannaskap. I detta ansvar ingick ansvar för bidragsansökan, ansvar för projekteringen och hela
saneringsentreprenaden samt ansvar för ekonomisk uppföljning av saneringskostnaderna.

1.4 Historik
Nedanstående information är delvis tagen från miljökontrollens slutrapport, som i sin tur hänvisar till
en artikel skriven av Stig Bratt, vilken bygger på en historik om Bohus varv sammanställd av Lennart
Tiderman.
Övrigt underlag är huvudstudien över Bohus varv.
Bohus varv grundades 1907. De första arbetsuppgifterna var att reparera träpråmar och läktare
(också en typ av pråmar). Det första varvet låg söder om nuvarande Jordfallsbron, men omkring 1910
flyttades det 500 m norrut till nuvarande plats. Det byggdes en slip för fartyg upp till 300 dödviktston,
verkstadslokaler m m. Arbetsstyrkan uppgick till omkring 25 man och Bohus varv utförde då
reparationer och ombyggnader av kanalbåtar, vänerskutor, bogserbåtar och kusttonnage.
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Från mitten av 1930-talet övergick verksamheten till att arbeta med stålfartyg. Det arbetades också
med reparationssvetsning av ångpannor. Under andra världskriget på 1940-talet utökades
produktionen och kundkretsen av norska fartyg för reparationer, ombyggnader, motorbyten etc.
Personalstyrkan utgjorde nu drygt 60 man. Under 1940 till 1960 arbetades det med att byta ut
ångpannor till dieselmotorer på bogser- och kanalbåtar.
I början av 1950-talet inköptes en 10-tons mobilkran och under 1960-talet fick varvet en flytdocka.
Nybyggnationen utgjordes från 1950-talet av stålpråmar, en linfärja, en mudderpråm samt
förlängningssektioner. Under 25 års tid tillverkades också fartygssektioner och utrustningsdetaljer för
storvarven i Göteborg, främst för Eriksbergsvarvet. Denna produktion bestod av oljetråg, vinschhus
med vinschbäddar, skorstenar, gnistsläckare, bompålar, masttoppar med utriggare,
dubbelbottensektioner, lastluckor och karmar, reservpropellerbäddar, ljuddämpare, navigations- och
radarmaster samt andra mindre detaljer.
Verksamheten på Bohus varv upphörde 1989.
En successiv utvidgning av markområdet har skett genom utfyllnad längs strandkanten. Endast
mindre mängder föroreningar har tillkommit från den verksamhet som bedrivits på Bohus varv.
Utfyllnaden av Bohus varv har pågått i flera decennier under första hälften av 1900-talet.
Utfyllnadsmassorna, främst bestående av byggavfall från varvsindustrin i Göteborg, lades på
träpråmar, s k plattpråmar, och fraktades uppför Göta älv och 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, sten med stort inslag av diverse avfall såsom trä, betong,
glas, skrot, sågspån och stora mängder oljerester.

1.5 Tidigare utredningar
En hel del utredningar, både markmiljötekniska samt geotekniska, har föregått saneringen. Nedan är
flertalet av dessa listade:
-

”Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i södra Göta älvdalen. Slutrapport” SGI Varia 439,
april 1995.
”Geoteknisk rapport beträffande EKA Chemicals AB, varvsområde”. MW Byggtekniska AB,
1997-04-10.
”Varvsområdet – stödfyllning i älven” SGI, 1997-08-20, rev 1997-09-04.
”Relations-PM Stabilitetsförhållanden. Möjlig markbelastning, bilaga 1A” SGI 1998-04-20.
”Markundersökning”. Flygfältsbyrån, 1999.
”Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom området för f d Bohus varv, Ale kommun”.
Scandiaconsult Sverige AB, 2003-08-04, nr 540672-01.
”Ale kommun, f d Bohus varv. Huvudstudie”. Sweco Viak, 2006-04-28.
”Bohus varv, Pilotförsök, Etapp 1”. FB Engineering AB, 2007.
”Bohus varv, Pilotförsök, Etapp 2”. FB Engineering AB, 2007, rev 2008.
”Bohus varv, Provtagning av grundvatten med avseende på metylkvicksilver”. Sweco Viak
2007.
”Bohus Varv, Stabiliserande åtgärder”. FB Engineering AB 2007-12-04.
”Bohus varv, Miljöteknisk markundersökning. Etapp 3 och 4”. FB Engineering AB, 2009.
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-

”Bohus varv, Miljöteknisk markundersökning. Etapp 5 (sondering pråmar) och 6 (sondering
spontkorridorer)”. FB Engineering AB 2009.

1.6 Föroreningssituationen och risker
En översiktlig miljöteknisk markundersökning utfördes 2002/2003 av Scandiaconsult på uppdrag av
Ale kommun. Den visade att Bohus varvsområdet var kraftigt förorenat och länsstyrelsen valde
därför att gå vidare med en huvudstudie.
En huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual genomfördes av Sweco VIAK 2005/2006.
Denna undersökning visade att området var mycket kraftigt påverkat av metallföroreningar, särskilt
bly, koppar, zink, kvicksilver och arsenik. I ett stort antal provpunkter uppgick blyhalterna till mer än
10 gånger värdet för MKM (Mindre känslig markanvändning). Föroreningarna har främst bestått av
partikelbundna metaller (kvicksilver, bly, koppar, zink och arsenik) och stora mängder oljerester.
Andelen organiskt material, i form av trä, samt järnskrot har också varit stor. Förekomst av
metylkvicksilver har dokumenterats.
Inom området beräknades finnas cirka 1 200 ton metaller och stora mängder oljerester inklusive
polycykliska aromater PAH (600 ton bly, 300 ton koppar, 350 ton zink, 9 ton arsenik, 3,5 ton
kvicksilver). Följande 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 10 km nedströms Bohus varv.
Området var dessutom geotekniskt instabilt och risken för skred bedömdes som
överhängande i norra delen av Bohus varv
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, som gjordes på Miljödepartementets uppdrag.

Situationen med dålig geoteknisk stabilitet inom området kombinerat med den stora mängden
föroreningar gjorde att Bohus varvsområdet utgjorde en förhöjd risk för Göta älv och
huvudvattentäkten, som försörjer Göteborg med råvatten. Råvattenintaget ligger vid Alelyckan ca 10
km nedströms Bohus varv. Den stora mängden förorenade fyllnadsmassor äventyrade
leveranssäkerheten och kunde därmed även påverka konsumenternas förtroende för dricksvattnet.
Den förorenade marken minskade också möjligheten till ekologiskt hållbara och variationsrika
livsmiljöer, samt ökade även föroreningsbelastningen på sediment i älven.

Saneringen av Bohus varv 2009 - 2011. Ale kommuns slutrapport 2012-12-15

16

2. Åtgärdsmål, prioriteringsordning och åtgärdsalternativ
2.1. Allmänt
En huvudstudie enligt Naturvårdsverkets manual genomfördes av Sweco VIAK under hösten 2005 och
slutredovisades 2006-04-28. Huvudstudien visade att föroreningssituationen var mycket allvarlig, och
risken för skred överhängande i delar av området, vilket gjorde att Bohus varv i december 2006 lyftes
in i Naturvårdsverkets s k åtgärdsram, dvs Bohus varv skulle saneras.
I huvudstudien diskuterades sju olika saneringsalternativ vilka utvärderades i den avslutande
riskvärderingen (Bilaga 2) där även åtgärdsmålen formulerades.

2.2 Åtgärdsmål och prioriteringsordning för saneringen
De övergripande åtgärdsmålen för saneringen av Bohus varvsområdet var följande:
-

-

En långsiktig strävan bör vara att säkra skyddet av Göta älv. Orsak till detta är dels älvens
betydelse som huvudvattentäkt för Göteborg, med råvattenintaget nedströms det
förorenade området. Ett stärkt skydd möjliggör även ekologiskt hållbara och variationsrika
livsmiljöer, samt minskar belastningen av förorenade sediment.
Kvicksilver ska fasas ur biosfären och projektets bidrag är att kvicksilvermängden inom
området ska reduceras med minst 85 – 90 %.
Marken ska efter utförda saneringsåtgärder kunna användas för de ändamål som gällande
planer anger, dvs som industrimark, trafikområde och naturområde.
Inom övervägande del av fd Bohus varvsområdet och dess närmiljö bör förutsättningar finnas
för en väl fungerande markfunktion.

Målsättningen med saneringen har varit att avlägsna så stor mängd föroreningar som möjligt för att
uppnå åtgärdsmålen och inom ramen för det beviljade anslaget.
En prioriteringsordning (Bilagorna 3 och 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 säkra skyddet av Göta älv som 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. I övrigt skulle så stor del av de
förorenade massorna inom området som möjligt tas bort inom den ekonomiska ram som beviljats av
Naturvårdsverket.

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

Dålig markstabilitet
Råvattenintaget för Göteborgs vattenintag ligger ca 10 km nedströms Bohus varv.
Markens genomsläpplighet inom hela det förorenade området var mycket stor.
De högsta halterna av föroreningar låg närmast älven.
Älvnivån fluktuerar kraftigt med förväntade översvämningar och urlakning av det förorenade
området.
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Dessa faktorer gjorde att schaktning med länshållning inte var möjlig utan att någon form av
hydraulisk avskärmning uppfördes. I pilotförsöken, som genomfördes i inledningen av projekteringen
(Bilaga 5), framkom att inläckaget i en enkel schakt var alltför stort för att kunna hanteras utan en
avancerad vattenreningsanläggning med hög kapacitet. Pilotförsöken beskrivs närmre i kapitel 3
Genomförande av projekteringen.
En schaktning i strandzonen skulle inte heller kunna genomföras utan risk för föroreningsspridning till
älven. Detta ställde stora krav på säkerheten.
Vidare var i stort sett all mark utom översta toppskiktet indränkt i olja.
Sju åtgärdsalternativ togs fram inom ramen för huvudstudien inför saneringen av Bohus varv. Total
mängd förorenade massor som bedömdes finnas inom Bohus varvsområdet uppgick till 85 000 m3.
Det åtgärdsalternativ (kallat B2 i riskvärderingen Bilaga 2) som valdes för saneringen av Bohus varv
betydde att drygt 60 000 m3 massor skulle schaktas bort. Detta skulle innebåra att ca 90 % av
blyföroreningarna och drygt 85 % av kvicksilverföroreningarna sanerades från området.

Figur 2. Karta över saneringsområdet
Detta åtgärdsalternativ bedömdes vara av störst samhällsekonomisk nytta med avseende på erhållen
reducering av föroreningar i förhållande till mängd bortschaktade massor. Åtgärdsmålen bedömdes
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, medför också en minskad konsekvens av ett skred om det mot förmodan ändå skulle
inträffa. Ett ökat skydd av Göta älv kommer att erhållas med avseende på kvicksilver och övriga
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tungmetaller i det sanerade området. En kraftigt reducerad risk för nybildning av metylkvicksilver
kommer även att erhållas.
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3. Genomförande av projekteringen
3.1 Allmänt
Under första hälften av 2007 upphandlades projekteringen och uppdraget gick till FB Engineering
(nuvarande COWI). Projektledningen hade tillsammans med representanter för bidragsgivaren
bestämt att entreprenadformen skulle vara en utförandeentreprenad. Det bestämdes att hela
saneringsentreprenaden skulle handlas upp i två separata steg, Steg 1 skulle vara upphandling och
genomförande av geoteknikentreprenaden (dvs säkerställande av markområdets stabilitet inför
sanering), och steg 2 skulle bli upphandling och genomförande av själva saneringsentreprenaden.
En tidplan, som innehöll de viktigaste arbetsmomenten, togs också fram. Ett exempel på tidplan (från
110114) återfinns i Bilaga 49.
I projekteringsuppdraget ingick sålunda:
- Kompletterande markmiljötekniska utredningar inför framtagande av bygghandling
- Framtagande av förfrågningsunderlag inklusive bygghandling för geoteknikentreprenaden
- Framtagande av förfrågningsunderlag inklusive bygghandling för saneringsentreprenaden
- Framtagande av fullständiga ansökningshandlingar inför ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap. MB

3.2 Förberedande utredningar inför projektering
Inom ramen för framtagande av bygghandling/förfrågningsunderlag för marksanering av Bohus varv
genomfördes ett antal markmiljötekniska utredningar.
- ”Bohus varv, Slutrapport, pilotförsök 2007.08-09, etapp 1 och 2
- ”Bohus Varv, Stabiliserande åtgärder”. FB Engineering AB 2007-12-04
- ”Bohus varv, Provtagning av grundvatten med avseende på metylkvicksilver. Sweco 2007
- ”Bohus varv, Geofysiska markundersökningar av strandzonen”. FB Engineering AB 2007
- ”Bohus varv, Miljöteknisk markundersökning. Etapp 3 och 4”. FB Engineering AB,2009
- ”Bohus varv, Miljöteknisk markundersökning. Etapp 5 (sondering pråmar) och 6 (sondering
spontkorridorer)”. FB Engineering AB 2009
3.2.1 Pilotförsök Etapp 1 och 2
Syftet med pilotförsöken etapp 1 och 2 var att ta fram en arbetsmetodik för den kommande
marksaneringen. Olika arbetsmetoder studerades för att bedöma teknisk genomförbarhet samt
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Arbetet genomfördes under augusti – september 2007.
Sammanfattning av Etapp 1: Provschaktning gjordes på två platser för att av olika vattenmängder i de
två schaktgroparna undersöka lämpliga metoder att begränsa inflöde av schaktvatten, avvattning av
schaktmassor, massornas egenskaper, föroreningsinnehåll samt behandlingsbarhet
Sammanfattning av Etapp 2: Provschaktning och borrningar gjordes längs ett antal sektioner inom
Bohus varvsområdets strandremsa för ett undersöka fyllnadsmassornas lagerföljd och
sammansättning, tillrinnande vattenmängd i schakt, schaktbarhet, avvattning av schaktmassor,
föroreningsinnehåll samt behandlingsbarhet.
Se vidare Bilaga 5. Slutrapport, pilotförsök 2007.08-09, etapp 1 och 2)
Slutsatsen blev att en schaktsanering blir mycket svår att genomföra både ur ekonomisk och
miljömässig synpunkt om inte en grundvattensänkning först genomförs för att torrlägga
fyllnadsmassorna.
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3.2.2 Provtagning av grundvatten med avseende på metylkvicksilver
Undersökningen syftade till att komplettera och förbättra bedömningsunderlaget avseende risker för
människa och miljö p g a föroreningarna i marken inom Bohus varvsområdet.
Provtagning av grundvattnet i norra delen av området utfördes i sju grundvattenrör. Proverna
analyserades därefter med avseende på metylkvicksilver.
Analysresultatet visade att halterna av metylkvicksilver varierade mellan 0,2 och 4,9 ng/l. Det finns
idag inga svenska rikt- eller jämförvärden avseende metylkvicksilver. Som jämförelse nämns i
rapporten att vid analys av grundvatten inom saneringsområdet vid Bengtsbrohöljen (fd Ekas
kloralkalifabrik i Bengtsfors) har halter från <0,06 till 9,3 ng/l uppmätts. Analyser av tre
grundvattenprover från Surte 2:38, ett saneringsområdet beläget ca 1 km söder om Bohus varv,
uppvisar även dessa halter av liknande storleksordning, mellan 0,3 och 3,2 ng/l.
Rapportens slutsats är därför att de uppmätta halterna i grundvattnet i de sju provpunkterna inom
Bohusvarvsområdet, indikerar att metylkvicksilver kan förekomma generellt inom området med
kvicksilverpåverkade fyllnadsmassor. (Se vidare Bilaga 6 Provtagning av grundvatten m a p
metylkvicksilver Sweco Viak 2007).
3.2.3 Geofysiska markundersökningar i strandzonen
Syftet med Geofysiska markundersökningar av strandzonen, var att med hjälp av geofysiska
mätmetoder försöka lokalisera de i strandlinjen sänkta pråmarna. När pråmarna var lokaliserade
skulle därefter deras innehåll provtas och analyseras. När kunskap erhållits om föroreningsgraden av
pråmarnas innehåll, skulle beslut tas om pråmarnas innehåll skulle behöva tas bort eller om det
eventuellt kunde lämnas kvar, om det visade sig att det tekniskt svårt att schakta bort pråmarnas
innehåll. Det visade sig att ingen av de geofysiska mätmetoder som användes – resistivitet, georadar,
magnetometer och slingram – gav tillräcklig kontrast i förhållande till de omgivande
fyllnadsmassorna. Var de pråmar, som skulle vara sänkta i strandlinjen som mothåll, befann sig gick
således inte att fastställa. Följden blev att pråmarnas eventuella innehåll av kraftigt förorenade
fyllnadsmassor inte kunde provtas. (Se vidare Bilaga 7. Slutrapport geofysiska markundersökningar
FB Engineering 2008).
3.2.4 Miljöteknisk markundersökning. Etapp 3 och 4
Syftet med dessa markundersökningar var att ytterligare klarlägga föroreningarnas omfattning och
utbredning inom Bohus varvsområdet på uppdrag av bidragsgivaren. Inom etapp tre utfördes även
kompletterande undersökningar av tidigare observerade oljeföroreningar kring det s k ”grå huset” i
södra delen av saneringsområdet.
Ett rutnätsmönster med 10x10 m och med koordinater från A till R och från 1 till 36 lades över
området. Detta rutnät koordinatsattes med stor noggrannhet mot Göteborgs lokala
koordinatsystem. Detta låg sedan till grund för den fortsatta hanteringen av geografiska data,
fältdata och provhantering.
Provtagningen genomfördes både genom provgropsgrävning och skruvprovtagning. I varje ruta togs
även ett samlingsprov av markmaterialet ned till 0,5 m under markytan. Drygt 150 provtagningar
utfördes.
(Se vidare Bilaga 8. Miljöteknisk markundersökning. Etapp 3 och 4. FB Engineering 2009).
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3.2.5 Miljöteknisk markundersökning. Etapp 5 (sondering pråmar) och 6 (sondering
spontkorridorer).
Syftet med dessa markundersökningar var dels att i etapp 5 försöka identifiera sänkta pråmar, som
använts som förstärkning vid utfyllnaden av området, dels i etapp 6 klarlägga hinderfria korridorer
för dragning av spont från älven och in i det kommande saneringsområdet.
Etapp 5 gick till på så sätt att man med borrbandvagn sonderade försiktigt och borraren övervakade
kontinuerligt motståndet i borrningen. När misstanke om att man stött på en pråm uppstod, försökte
borraren ringa in pråmen.Resultatet blev, att man lokaliserade misstänkta pråmar längs hela
strandlinjen. Etapp 6 utfördes genom att slagsonderingar utfördes i de planerade linjerna för
spontslagningen upp på land. Resultaten visade att spontdragningen från älven upp på land i de tre
planerade korridorerna skulle kunna genomföras som planerat. Inga omfattande hinder skulle ligga i
vägen. (Se vidare Bilaga 9 Miljöteknisk markundersökning. Etapp 5 (sondering pråmar) och 6
(sondering spontkorridorer) FB Engineering 2009.)
3.2.6 Övriga utredningar av betydelse inom projekteringens ram
Förutom ovanstående utredningar/undersökningar genomfördes även ytterligare några utredningar i
april 2009 under projekteringen på uppmaning av bidragsgivaren. Detta för att utreda om det inte
skulle kunna gå att genomföra en sanering utan att skärma av området hydrauliskt och sänka
grundvattnet före schakt.
A. Sweco utredde om det skulle kunna vara möjligt att genomföra en sanering genom att först
frysa massorna och sedan schakta ur dem i hela stycken.
Denna utredning kom fram till följande:
-

Metoden hade tidigare endast använts för sanering av mindre mängder förorenade
bottensediment samt dikessediment. Erfarenheter finns bara från mindre saneringsarbeten
Denna metod kräver mycket stor energiåtgång p g a att Bohus varv består av en mycket stor
volym vattenmättade massor.
Stor osäkerhet angående hur lång tid det skulle ta att frysa hela Bohus varvsområdet.
Hanteringen av fryst jord är osäker, fungerar det som att gräva i tjälad jord verkar det svårt.
Strandremsan kan inte saneras med denna metod.
Metoden uppskattas som dyr.
Schaktmassorna kommer inte att kunna lämnas till mottagaren avvattnade, vilket blir
onödigt dyrt.

B. FB Engineering utredde om man genom att lämna kvar de strandnära föroreningarna, inte
skulle behöva sponta in området (Bilaga 10).
Denna utredning kom fram till följande:
-

Av drygt 1000 ton metaller i området fanns ca 200 ton, varav ca hälften utgörs av bly men
endast ca 1% av kvicksilver, i fyllnadsmassornas övre 2 meter närmast älven.
Osäkerheten om vad som finns i pråmarna innebär en osäkerhet om den totala
föroreningssituationen i strandzonen och därmed den verkliga miljörisken.
Om strandremsan inte saneras beräknas ca 300 ton metaller kvarlämnas inom området.
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-

Om de strandnära föroreningarna kapslas in genom ett förstärkt erosionsskydd minskar
vattenutbytet och syresättningen mellan älven och Bohus varvsområdet och risken för
bildning av metylkvicksilver ökar i de kvarlämnade kvicksilverförorenade massorna.
C. FB Engineering utredde vidare vilka olika alternativ det fanns för att på ett kostnadseffektivt
sätt höja stabiliteten inom det kommande saneringsområdet (Bilaga 11). Tillåten
markbelastning var före åtgärd mycket dålig (Bilaga 12).
Denna utredning kom fram till följande:
-

-

-

Tre alternativ fanns: Stödfyllning (tryckbank), avschaktning och tillfällig spont som
förstärkningsåtgärd.
Utredningen kom fram till att stödfyllning skulle kunna vara en bra och ekonomiskt rimlig
metod. Den stödfyllning som skulle krävas för stabilitetsförbättring skulle inte påverka
farleden utan endast den lokala inre älvfåran
Avschaktning som stabilitetshöjande åtgärd var inte en framkomlig väg. Detta berodde i
huvudsak på två saker. För det första så visade beräkningar att, för att klara saneringen utan
större belastningsrestriktioner och begränsningar pga vattennivåer i älven, krävdes det en
avschaktning ned till nivån + - 0 för ett 15 m brett område närmast älven i södra delen av
området (dvs schakt under vattenytan). För norra delen av området krävdes det en liknande
avschaktning, samt en stödfyllning i älven motsvarande den som idag finns utanför södra
delen av området. Då det var kraftigt förorenade fyllnadsmassor i direkt anslutning till Göta
älv som skulle schaktas bort, måste älven skyddas från förorenade partiklar, vilket krävde en
tät hydraulisk avskärmning.
Tillfällig spont som förstärkningsmetod skulle kräva en minst 28 m lång spont för att
förstärka det norra delområdet samt en 22 m lång spont för att förstärka det södra
delområdet. Kostnaden för detta beräknades till ca 40 Mkr och var därför inte ett alternativ.

3.3 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet
En ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken (MB) 11 kap. lämnades in till
miljödomstolen februari 2008.
Ale kommun ansökte om tillstånd att utföra följande åtgärder:
-

Anläggning av en tryckbank för geoteknisk stabilisering av varvsområdet.
Muddring av stödfyllning och återfyllning med spontbart material.
Muddring av infartsled till utlastningsplats (denna del drogs sedan tillbaka från ansökan).
Pålning för förstärkning av utlastningsplats (denna del drogs sedan tillbaka från ansökan).
Anläggning av tillfälligt avskärmande hydraulisk barriär mot Göta älv, i form av spont
och/eller slitsmur.
Anläggning av partikelfilter i strandzon.
Anläggning av erosionsskydd utmed strandlinjen.
Utförande av tillfällig grundvattensänkning i avskärmade områden, och schaktning i torrlagda
massor.
Lokal behandling av förorenat länshållningsvatten.
Utsläpp av lokalt behandlat länshållningsvatten enligt MB 9 kap.

Saneringsanmälan, miljökontrollprogram och tillståndet från miljödomstolen behandlas i kapitel 6.
Myndigheter.
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3.4 Ekonomi
Två bidragsbeslut har varit styrande för ekonomin under projekteringsfasen.
-

Bidragsbeslut 2006-12-15 för förberedelse inför efterbehandlingsåtgärd, fd Bohus varv, Ale
kommun med maximalt 3,5 Mkr.
Kompletterande bidragsbeslut 2008-11-12 för förberedelse inför avhjälpande av
föroreningsskador inom Bohus varv, Ale kommun med maximalt 6,5 Mkr för genomförande
av projektets förberedelseetapp inför åtgärd.

En sammanfattning av den ekonomiska redovisningen avseende projekteringen åren 2007 – 2008
återfinns nedan. För total ekonomisk sammanställning, där projekteringen ingår som en del. (Bilaga
45 a). Den totala sammanställningen är också godkänd av kommunens revisor (Bilaga 46 a).
Sammanfattning av den ekonomiska redovisningen
År 2007
- Kommunens arbetskostn. för förberedelse, ledn. och uppföljn.
- Kommunens övriga projektledningskostnader
- Länsstyrelsens administration, arbetskostnad
- Konsultinsatser (Bilaga 45 b)
- Övrigt (här ingår tillsynskostnader )
Summa:

394 450 kr
24 387 kr
48 058 kr
2 587 103 kr
___6 785 kr
3 060 783 kr

År 2008
- Kommunens arbetskostn. för förberedelse, ledn. och uppföljn. 1 079 914 kr
- Kommunens övriga projektledningskostnader
32 906 kr
- Länsstyrelsens administration, arbetskostnad
10 794 kr
- Konsultinsatser (här ingår bl a projektering) Bilaga 45 c
3 634 954 kr
- Övrigt (här ingår bl a prövningsavgiften till miljödomstolen) ____527 551 kr
Summa:
5 286 119 kr
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3.5 Kommunikation
Under 2007 – 2008 projekterades Bohus varv och Surte Glasbruksområdet för sanering. Det
sistnämnda området beläget knappt tre km söder om Bohus varv. Samtidigt gjordes också en stor
markmiljöundersökning av ett kraftigt förorenat strandområde, Surte 2:38 (tidigare kallat Tidermans
utfyllnadsområde), beläget ett par km söder om Bohus varv. Inom ett strandområde på totalt tre km
utmed Göta älv i Ale kommun fanns det således tre kraftigt förorenade områden, som var
berättigade till statligt saneringsbidrag.

Figur 3. Karta över de tre saneringsområdena längs Göta älv. JFS & Co

Projektledningen beslutade i ett tidigt skede, efter kontakt med en kommunikationskonsult, att det
behövdes läggas stor vikt på bra och rätt 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 att saneringen skulle hamna i dålig dager 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.
Kommunikationskonsulten från nuvarande företaget Mediedoktorn AB, Claes Johnsson, planerade de
informations- och kommunikationsinsatser som genomfördes.
Kommunikation och informationsinsatser för hela saneringen beskrivs närmare i kap. 12. I detta
stycke 3.5 beskrivs i stora drag vilka kommunikationsinsatser som mer specifikt genomfördes under
projekteringstiden, och då främst under 2008.
Under hösten 2007 hade tidningarna Miljöaktuellt och GT (GöteborgsTidningen) stora inslag om dels
risken för läckage från Bohus varv och dels den stora skredrisken inom området.
-

Under våren 2008 togs en informationsbroschyr fram, där vi informerade om alla tre
saneringarna - Bohus varv, Surte Glasbruk och Surte 2:38 (som från början kallades
Tidermans utfyllnadsområde) – som beräknades genomföras 2009 – 2012 I Ale kommun.
Denna broschyr har sedan reviderats ett par gånger. Den första upplagan från 2008 återfinns
i Bilaga 13.
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Bild 2. Alemässan. Saneringsprojektets monter. Foto: Allan Karlsson

-

-

Saneringsprojektet deltog med en monter i Alemässan, som hölls i april 2008.
Projektledaren medverkade i maj vid ett direktinslag i radio P4 Göteborg och berättade där
om saneringarna i Ale.
En samrådsgrupp bildades i augusti mellan Göteborg vatten, Göteborgs Stads
kretsloppsförvaltning och projektledningen. Denna samrådsgrupp uppgick efter något år i
den projektgrupp, som hade månadsvisa möten (se vidare kap. 4 organisation).
En medieträning genomfördes med projektledningen under hösten, där bl a budskap och
uppträdande finslipades.
En presskonferens hölls i november där vi informerade om att arbetet med saneringarna nu
sätter igång. Bland annat uppmärksammade Göteborgs-Posten saneringen med en artikel
dagen efter presskonferensen ( Bilaga 14). Västnytt och Sveriges Radio hade också inslag om
saneringsuppstarten nästa dag.
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4. Organisationen

Figuren ovan anger organisationsstrukturen för Bohus varv.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) var politisk styrgrupp för saneringsprojektet.
Projektledningen direkt underställd ksau bestod av projektledare och biträdande projektledare.
Övriga delar av organisationen var byggledning, miljökontroll, projektekonom, saneringsentreprenör,
mottagningsentreprenör, beställarstöd och projektgrupp.
I Projektgruppen samlade vi de intressenter som hade 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 Bohus varvsområdet, var mycket värdefull och nyttig att
föra vidare in i saneringsskedet. Vi hade stor nytta av detta. I gruppen fanns också konsulter med
kunskap i ämnesområdena miljöjuridik samt kommunikation. Kommunikationsinsatserna för hela
saneringen beskrivs närmare i kapitel 12.
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5. Planering av saneringen
5.1 Upphandling
På grund av den ekonomiska storleken av både mottagare av förorenade massor respektive
saneringsentreprenaden blev dessa föremål för en s k EU-upphandling. Projektledningen genomförde
upphandlingarna med hjälp av kommunens upphandlingsenhet. Förfrågningsunderlagen togs fram
och utvärderingen av inkomna anbud genomfördes med konsulthjälp från Sweco och FB Engineering
AB (nuvarande COWI).
5.1.1 Mottagare av förorenade massor
Denna upphandling genomfördes under 2008.
När upphandlingen genomfördes var massorna inte klassade av Ale kommun, utan detta skulle göras
senare under hösten 2008. I anbudet skulle pris lämnas per ton omhändertagna massor inklusive alla
kostnader för transporter mm. Anbudsgivarna skulle lämna två priser för omhändertagande av
avfallet, dels ett pris för farligt avfall och dels ett pris för icke-farligt avfall. Vid utvärderingen skulle
priset viktas 60/40 där farligt avfall viktades med 60% och icke-farligt avfall viktades med 40%.
För att i någon mån, med hjälp av s k mjuka parametrar, kunna styra bort de deponier 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. (Priset var inte jämförbart
med aktuellt pris på europeiska koldioxidbörsen). Den beräkningsmodell, som skulle användas, var
en modell framtagen av Nätverket för Transporter och miljön, och fanns på deras hemsida
www.ntm.a.se/ntmcalc/.
5.1.1.1 Anbudsutvärdering
Ett jämförande anbudspris blev det av anbudsgivaren lämnat pris plus beräknad koldioxidkostnad.
Det jämförande anbud som gav lägst pris per ton antogs.
Anbudsutvärderingen genomfördes i tre steg:
Steg 1: Prövning om anbud uppfyllde de krav som ställdes på leverantören.
Steg 2: Prövning om anbud uppfyllde kraven på tjänsten.
Steg 3: Jämförelse av lämnade anbud efter viktning. Det anbud som var det ekonomiskt mest
fördelaktigt för beställaren antogs slutligen.
Förfrågningsunderlaget lades ut för anbudsgivning i april 2008. Anbudsgivarna hade möjlighet att
göra ett planerat besök på platsen, för att själva skaffa sig en uppfattning av massornas karaktär.
Flera företag gjorde detta besök, men slutligen lämnades bara två anbud in.
Det blev det norska företaget NOAH AS´s anbud som bedömdes mest ekonomiskt fördelaktigt. Beslut
togs av tekniska nämnden i augusti 2008. Detta beslut begärdes överprövning av från Ragnsells AB.
De ansåg bl a att beräkningen av koldioxidutsläppen var otydlig. Länsrätten i Vänersborg beslutade i
november 2008 att avslå Ragnsells ansökan om överprövning och kontrakt skrevs med NOAH i
december 2008.
Erfarenheten från denna upphandling är att bara förfrågningsunderlaget är tillräckligt tydligt, så
klarar även så pass udda parametrar som kostnadssatta koldioxidutsläpp en överprövning.
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5.1.2 Förstärkningsentreprenaden
Denna upphandling genomfördes också under 2008.
Anbudsunderlaget var upplagt som en utförandeentreprenad. I förfrågningsunderlaget ingick
förutom administrativa föreskrifter (AF) bl a följande delar i mängdförteckningen (MF) (med
tillhörande koder):
-

BBB. Utförda undersökningar
BBC. Undersökningar
BBD. Inmätningar
BC. Hjälparbeten i anläggning
CB. Schakt
CE. Fyllning, lager i mark
YCD. Relationshandlingar för anläggningar

5.1.2.1 Anbudsutvärdering
Anbudsgivaren skulle lämna ett totalpris för i entreprenaden ingående delmoment i enlighet med
mängdförteckningen (MF) samt minst 2 stycken referenser på jämförbara anläggningsarbeten.
Referensobjekten fick inte vara äldre än 5 år.
Vid utvärderingen skulle pris sedan värderas till 80% och referenser till 20%.
Pris
Prispoängen erhölls som kvoten mellan lägsta anbudssumman och aktuell anbudssumma.
Maximal poäng var 100 poäng.
Viktning 80%.
Referenser
Utvärderingen genomfördes sedan genom att beställaren inhämtade bedömningar från minst 1
referent. De omständigheter som bedömdes var:
-

Kvalitet
Ekonomi
Samarbete
Teknisk förmåga

Var och en av de ovanstående omständigheterna tillmättes samma betydelse och tilldelades poäng
mellan 1 och 5, där 5 var bäst.
Maximal poängsumma per referent blev då 20 poäng. Erhållen poängsumma multiplicerades sedan
med 2,5 alternativt med 5.
Maximal total poängsumma blev 100 poäng.
Viktning 20%.
Två anbud lämnades in. NCC Construction Sverige AB inkom där med det mest ekonomiskt
fördelaktiga anbudet.
Tekniska nämnden beslutade i november 2008 att anta anbudet från NCC Construction Sverige AB.
Kontrakt skrevs i december 2008.
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5.1.3 Saneringsentreprenaden
Denna upphandling genomfördes under 2009.
Anbudsunderlaget var också här, liksom vid geoteknikentreprenaden, 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 och avfall
D. Marköverbyggnader
DCK. Släntbeklädnader och erosionsskydd
PB. Rörledningar i anläggning
YCE. Underlag för relationshandlingar för anläggningar

5.1.3.1 Anbudsutvärdering
Anbudsgivaren skulle lämna ett totalpris för i entreprenaden ingående delmoment i enlighet med
mängdförteckningen (MF).
Vid utvärderingen av huvudanbud skulle priset värderas till 60% och övriga parametrar (se nedan) till
40%. Eventuella sidoanbud värderades på motsvarande sätt som huvudanbud. Det anbud som var
mest ekonomiskt fördelaktigt med hänsyn till samtliga omständigheter skulle antas.
Utvärderingen skulle ske enligt följande sätt:
Anbudssumma…………………………………………………………………………………………………………

0 – 60 poäng

Anbudssumma med lägsta poäng erhöll 60 poäng.
Anbudsgivare som erbjöd högre pris fick poäng relativt det lägsta priset enligt
följande exempel:
Anbudsgivare 1 erbjuder lägst pris 44 000 kr. Anbudsgivare 1 erhåller då 60 poäng.
Anbudsgivare 2 erbjuder priset 48 000 kr. Anbudsgivare 2 tilldelas då
44 000/48 000 x60 = 55 poäng
Mjuka parametrar…………………………………………………………………………………………………..

0 – 40 poäng

Referenser……………………………………………………………………………………………………………..

0 – 6 poäng

-

Bedömning av referenser och egna erfarenheter av anbudsgivaren

Genomförande beskrivning………………………………………………………………………………………………..

Nedanstående skulle beskrivas i genomförande beskrivningen:
- Hur identifierade kvalitets-, säkerhets- och miljöarbeten är beskrivna och
på vilket sätt de genomförs
- Hur arbetsmiljökritiska moment hanteras
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-

Hur risker identifieras och hur de förebyggs
Beredskap för oönskade händelser och hur dessa kommer att hanteras
Hur arbetet ska genomföras
Hur behandling av länshållningsvatten kommer att hanteras innan det
pumpas ut i Göta älv
Hantering och transport av massor inom arbetsområdet
Sanering av arbetsredskap

Kvalitetssystem/Miljöledningssystem/Kompetens och erfarenhet

-

Entreprenörens kvalitets- och miljöledningssystem………………………………………
Platschefs erfarenhet av liknande miljöprojekt samt av kvalitets- och
miljöledning………………………………………………………………………………………………..

0 – 2 poäng
0 – 10 poäng

Fem stycken anbud lämnades in, varav NCC Construction AB kom med det mest ekonomiskt
fördelaktiga anbudet.
Tekniska nämndens arbetsutskott (med given delegation från tekniska nämnden) beslutade i juni
2009 att anta anbudet från NCC Construction Sverige AB.
Detta beslut begärdes överprövning av från Peab Sverige AB. De ansåg bl a att kommunens
utvärdering brast i saklighet och förutsägbarhet och präglades av godtycke samt att Peab skulle
tilldelas fler poäng för kriteriet Genomförandebeskrivning (där Peab endast erhöll 4 poäng av 22
möjliga).
Länsrätten delade emellertid kommunens bedömning att Peabs genomförandebeskrivning var för
kortfattad och generell för att man ska få en klar bild över hur Peab har tänkt att arbetet ska
genomföras. Länsrätten menade att den omständigheten, att kommunen viktat priset till 60 procent
och genomförandebeskrivningen till 22 procent, talade för att genomförandebeskrivningen var av
stor betydelse för kommunen. Anbudsgivarna borde därför ha kunnat förstå att det inte skulle ge
höga poäng att ge en kortfattad och mer generellt utformad genomförandebeskrivning. Vad Peab
anfört när det gäller kriteriet genomförandebeskrivning visade inte att kommunen i sin utvärdering
brustit mot de gemenskapsrättsliga principerna eller bestämmelserna i LOU på sådant sätt att det
fanns skäl att besluta om åtgärder. Upphandlingen fick därför avslutas och Länsrätten avslog Peabs
framställning om åtgärder enligt LOU i dom meddelad i juli 2009.
Kontrakt skrevs med NCC Construction i oktober 2009.
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5.2 Riskhantering
I samband med ansökan om tillstånd till vattenverksamhet 2008 genomfördes en projektriskanalys
med avseende på risker som kan uppkomma vid genomförandet av saneringen av Bohus varv. Syftet
med riskanalysen var att identifiera aktiviteter som behöver genomföras, alternativt bevakas för att
minska riskerna vid genomförandet av saneringsarbetet. Riskanalysen skulle vara ett underlag till
projektledningen.
En riskhanteringsplan togs fram, vilken omfattade riskidentifiering, riskvärdering och förslag på
säkerhetshöjande åtgärder av risker, som kan störa projektet avseende tidplan, ekonomi, kvalitet och
miljö.
Riskidentifieringen och värderingen genomfördes av en arbetsgrupp bestående av företrädare från
projektledning, tillsynsmyndighet, bidragsgivaren, projektör och konsulter från
beställarstödsgruppen (se organisationsschemat kap. 4). Arbetet inleddes med en s k brainstorming i
denna arbetsgrupp. Utifrån poängsatt Sannolikhet och Konsekvens listades sedan riskerna under
olika undergrupperingar.
Gruppen samlades sedan vid ytterligare ett tillfälle för att utveckla och ge förslag på fler åtgärder för
att hantera de identifierade riskerna.
58 skadehändelser identifierades till att börja med i utförd projektriskanalys. Vid uppföljningsmötet
identifierades ytterligare 5 skadehändelser. Varje skadehändelse kan leda till ett flertal konsekvenser
och totalt har 117 olika konsekvenser värderats med avseende på sannolikhet och konsekvens. Om
en konsekvens bör åtgärdas beror på det risktal händelsen får. Risktalet är en kombination av
bedömd sannolikhet och konsekvens. 27 konsekvenser hamnade på en nivå där åtgärder skulle
utföras. 39 konsekvenser låg på den risknivå där händelsen skall behandlas och värdering skulle göras
om skyddsåtgärd krävdes. Vid uppföljningsmötet togs beslut om att följa upp samtliga risker, även de
som inte hade någon rekommendation eller åtgärd föreslagen. Sammanlagt hade 55
rekommendationer/förslag på åtgärder framarbetats.
En genomgång av riskanalysen blev sedan en stående punkt vid de återkommande
projektgruppsmötena. På det viset hölls riskanalysen hela tiden uppdaterad och de risker, som ”var
aktuella” just då i projektets tidplan genomgicks. Vid dessa genomgångar identifierades också nya
risker och fördes in i protokollet. Ett exempel på ett riskanalysprotokoll finns i Bilaga 15.
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6. Myndigheter
6.1 Inledning
Två olika tillsynsmyndigheter har bedrivit tillsyn över saneringsarbetet. Länsstyrelsen Västra
Götaland har haft tillsyn över vattenverksamheten, och Miljö- och byggnämnden, Ale kommun, har
haft tillsyn över den verksamhet som har bedrivits på land.

6.2 Tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken 11 kap.
En ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken 11 kap. lämnades in till
miljödomstolen i Vänersborg i februari 2008. Efter vissa kompletteringar, genomförd remissomgång
samt förhandling erhölls domen 2009-02-13 med följande villkor:













Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten utformas och bedrivas i
huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen uppgett eller åtagit sig i målet.
Arbeten i vattenområde ska bedrivas på sådant sätt att grumling i görligaste mån undviks.
Grumlande arbeten i Göta älv undviks om möjligt under perioden den 1 maj – 30 juni och
den 15 september – 15 oktober.
Vid synlig oljefilm på ytan av utgående vatten i Göta älv kontaktas omedelbart Göteborg
Vatten för eventuell stängning av råvattenintaget. Åtgärder vidtas omgående för att stoppa
utläckaget av olja.
Länshållningsvatten ska avledas till tätad uppsamlings-, utjämnings- och
sedimentationsbassäng där provtagning kan ske. Med ledning av resultaten från
provtagningen ska förorenat överskottsvatten renas i en behandlingsanläggning. Denna ska
utformas i samråd med tillsynsmyndigheten.
Utsläpp av länshållningsvatten till Göta älv och som uppkommer under
efterbehandlingsåtgärderna får inte överskrida följande månadsmedelvärde och riktvärden:
Arsenik

0,03

mg/l

Bly

1,1

mg/l

Koppar

0,5

mg/l

Zink

1,5

mg/l

Kvicksilver

0,02

mg/l

Oljeindex

5

mg/l

PAH (beräknat som PAH 16)

0,015

mg/l

Suspenderat material

50

mg/l

pH

ska ligga mellan 6 och 8

Buller från entreprenaden får inte utan medgivande av tillsynsmyndigheten överstiga de
riktvärden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från
byggplatser.
Kontrollprogram och riskhanteringsplan för verksamheten ska redovisas till och godkännas av
tillsynsmyndigheten innan arbeten påbörjas.
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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.

Se vidare bilaga 16 Miljökontroll vid saneringen av Bohus varv. Slutrapport, och Bilaga 17 Beslut från
Miljödomstolen 2009-02-13

6.3 Saneringsanmälan
En saneringsanmälan för schaktentreprenaden enligt 28§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd) lämnades in till miljö- och byggnämnden i Ale kommun i april 2009,
Bilaga 18. Efter genomfört samråd och vissa kompletteringar beslutade miljö- och byggnämnden
efter ett överklagande från projektledningen och samhällsplaneringsavdelningen, om ett reviderat
beslut (Bilaga 19) att:


Efterbehandlingen ska utföras i överensstämmelse med villkor för utgående
länshållningsvatten som fastställdes i vattendom nr M 489-08.
 Efterbehandlingen ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i
kommunens anmälan med tillhörande kontrollprogram daterat 2009-04-22, samt i
överensstämmelse med vad som fastställdes i mötesnoteringar och reviderade
mötesnoteringar från samrådsmöte 2009-05-05. Eller vad som i övrigt angivits eller åtagits
av sökanden i ärendet.

Miljö- och byggnämnden i Ale kommun beslutade också att förelägga Ale kommun,
Samhällsplaneringsavdelningen, som sökande följande:












Sökanden ska kalla till samråd i frågan om lämplig kontroll vid utledning av älvvatten med
inslag av förorenat grundvatten. Efter samråd ska sökanden lämna skriftligt förslag på
rutiner för bevakning av föroreningshalt i utgående älvvatten med inslag av förorenat
grundvatten till miljö- och byggförvaltningen.
I en masshanteringsplan ska kontroll och hantering separat redovisas för samtliga typer av
massor som hanteras på saneringsområdet under entreprenaden. Innan urschaktning av
förorenade fyllnadsmassor sätts igång, ska masshanteringsplan redovisas i god tid för
förvaltningen och godkännas av förvaltningen.
I det fall förorenad gyttja ska schaktas ur ska tekniska lösningar redovisas i god tid för
förvaltningen.
Samråd ska hållas med tillsynsmyndigheten när fyllnadsmassor med högre halt än MKM
(Mindre Känslig Markanvändning) ska friklassas för att lämnas kvar inom saneringsområdet
och /eller återanvändas. Tillsynsmyndigheten ska i god tid innan samrådet delges
sammanfattning av analysresultat.
Samråd ska hållas med tillsynsmyndigheten innan fyllnadsmassor förs in i ett
delsaneringsområde A, B, C, D och E. Ursprunget för fyllnadsmassorna samt representativa
analysresultat ska redovisas för förvaltningen i god tid.
Förändringar av verksamheten som kommer att påverka utsläpp till recipienten och/eller
slutresultat av saneringen ska omgående meddelas miljö- och byggförvaltningen.
Samråd med resultatredovisning ska hållas när sanering av ett delområde (A, B, C, D och E)
anses vara slutfört. Sammanfattning av analysresultat ska redovisas för förvaltningen i god
tid innan samrådet.
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Sökanden ska senast tre månader efter det att saneringen är slutförd, ha upprättat och
lämnat in en slutrapport till tillsynsmyndigheten som redovisar hur saneringsarbetet har
genomförts.

6.4 Miljökontrollprogram
Tre olika kontrollprogram har tagits fram av projektet och godkänts av respektive tillsynsmyndighet.




Kontrollprogram för grumlande arbeten i Göta älv inför sanering av Bohus varvsområdet, Ale
kommun.
Recipientkontrollprogram vattenmiljö f d Bohus varv, Ale kommun.
Kontrollprogram för sanering av f d Bohus varv, Ale kommun.

Kontrollprogrammen har varit styrande för att undersöka saneringsprojektets eventuella påverkan på
omgivningen och kontrollera att uppsatta saneringsmål uppnåtts. Kontrollprogrammet för sanering
omfattade avsänkning av grundvatten, rening av länsvatten, schakt och återfyllnad under
saneringsarbetet. För mer information se dels en sammanfattning i kap. 10 i denna rapport och dels
rapporten Miljökontroll vid saneringen av Bohus varv kap. 3 Bilaga 16.
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7. Kortfattad genomförandebeskrivning av förstärkningsentreprenaden
7.1 Inledning
Risken för skred inom Bohus varvsområdet var stor, eller i norra området, överhängande. Området
närmast strandkanten hade mycket dålig bärighet, och belastningsrestriktionerna var hårda. På stora
delar av strandområdet fick ingen belastning överhuvudtaget ske, dvs den tillåtna markbelastningen
var 0 kPa. I södra delen av strandområdet, där markägaren Eka Chemicals redan 1997 hade stadgat
upp denna del med en tryckbank, var det ändå hårda belastningsrestriktioner, närmare bestämt 2
kPa. (Tillåtna markbelastningar Bilaga 20)
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 varvsområdet sanering skulle genomföras i tre steg enligt åtgärdsbeslutet. 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.
Detta kapitel behandlar Steg 1: geoteknisk stabilisering genom utläggning av en tryckbank plus första
delmomentet av Steg 2: hydraulisk avskärmning mot Göta älv genom sättande av stålspont i södra
delen av området.
Denna del – förstärkningsentreprenaden genomfördes 2009.

7.2 Metodbeskrivning
Älvbottenytan, som tryckbanken skulle läggas på, var en 500 m lång och ca 50 m bred inre älvfåra till
Göta älv belägen omedelbart utanför Bohus varv och innanför en konstgjord ö. Huvudälvfåran
utanför ön utgör farleden för fartygstrafiken i Göta älv.
Det aktuella området kunde delas in i två delområden, dels ett i söder med befintlig stödfyllning och
dels ett i norra området utan befintlig stödfyllning. Stödfyllningen i söder utfördes genom
markägaren Eka Chemicals försorg 1997 och utgörs av sprängsten med en kornfördelning mellan 0 –
360 mm. Den befintliga fyllningens mäktighet bedömdes vara upp till 3,5 m närmast den befintliga
träsponten i strandkanten av området, och hade i övrigt en medelmäktighet på ca 1 m.
Under stödfyllningen i det södra området, respektive under älvbotten i det norra delområdet, består
jordlagerföljden överst av 1 – 2 m tjock mycket lös siltig gyttja följt av en mycket lös till lös grå lera
ned till större djup.
Fyllningen för den nya tryckbanken bestod av sprängsten i fraktionen 30 – 300 mm och skulle läggas
ut med skopa från fartyg eller pråm. Fyllningen fick inte tippas direkt i vattnet då risk för separation
kunde föreligga.
I den planerade spontlinjen (där stålspont planerades slås i Steg 2) skulle, i söder, den befintliga
gamla stödfyllningen utskiftas till spontbara massor. Detta arbete fick, med hänsyn till den dåliga
stabiliteten i området, inte ske förrän den kompletterande nya tryckbanksfyllningen fyllts upp till nivå
lägst -3,5 (i RHB70s höjdsystem).
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Den stödfyllning, som planerades läggas i den kommande spontrännan, bestod av krossmaterial av
fraktionen 0 – 60 mm. Dessa massor var planerade att ersätta dels delar av den gamla tryckbankens
massor, som skulle skiftas ut, dels ersätta fraktionen 30 – 300 (i spontrännan), vilket övriga delar av
de nya tryckbanksmassorna bestod av.
För att minska risken för ytliga hinder inför den kommande spontningen skulle även sondering
utföras till ett djup av minst 0,5 m ned i kohesionsjorden under ursprunglig älvbotten på en bredd av
2 m inom den södra delen under befintlig förstärkning i samband med utskiftning av massorna. Inom
områden där ingen gammal stödfyllning fanns skulle sondering utföras ned till minst 0,5 m djup i
kohesionsjorden inom en 3 m bred zon.
Vid utskiftningen av befintlig fyllning i södra delområdet till spontbara massor samt vid sonderingen,
fanns risk för markrörelser. Därför skulle ett geotekniskt kontrollprogram upprättas. En siktlinje
skulle utföras. Siktlinjen placerades 8 – 10 m från släntkrön med siktpinnar på c/c-avstånd på 5 m.
Mätning av rörelse i siktlinjen skulle utföras varannan timme under schaktarbetet vid utskiftningen
av massor.

7.3 Genomförande
Arbetet med att lägga tryckbanken och anlägga spontrännan påbörjades i slutet av februari 2009.
Anläggandet av tryckbanken skulle ske från väster mot öster för att sedan byggas upp mot slänten.
Samtidigt skulle i södra delområdets blivande spontränna de befintliga tryckbanksmassorna skiftas ut
mot spontbart material av fraktionen 0 – 60 mm.
När entreprenören NCC i slutet av mars skulle påbörja utskiftningen av den gamla tryckbankens
massor mot spontbart material upptäcktes att den gamla tryckbankens mäktighet var större än vad
bygghandlingarna visade. NCC menade att skillnaden var betydande och rörde sig i vissa fall om 2 – 3
m. Detta betydde, enligt NCC, att arbetet med att skifta ut de gamla tryckbanksmassorna skulle bli
mycket svårt och tidsödande att genomföra. NCC menade också att de, på grund av mäktigheten på
de gamla tryckbanksmassorna, skulle ha svårt att garantera att spontkorridoren blev spontbar efter
utskiftningen, detta på grund av risken att stenar rasar ned från kanterna från de djupa schakterna.
De djupa schakterna i sig ställde också till med geotekniska problem.
Projektören å andra sidan menade att informationen om att den gamla tryckbankens fyllnadstjocklek
kunde variera redan fanns i förfrågningsunderlaget (numera bygghandlingen).
Det uppdagade problemet med den gamla tryckbankens oväntat kraftiga mäktighet ledde till att
arbetet ganska snart fick avbrytas, och projektet fick ett arbetsstillestånd, som varade i ett par
månader.
Under tiden, som arbetsstilleståndet varade, gjorde projektören FB Engineering AB, genom sin
underkonsult WSP, kompletterande utredningar och undersökningar (Bilaga 21). På grund av att de
gamla tryckbanksmassornas tjocklek var större och varierade mer i tjocklek än förväntat, blev följden
att de schakter, som skulle grävas för att skifta ut massorna, på vissa ställen skulle bli djupare än vad
projektören tidigare räknat med. Detta betydde att nya geotekniska restriktioner fick utfärdas
avseende längd, bredd och djup på schakterna (Bilaga 22).
De ovan nämnda problemen ledde till att projektledningen, bidragsgivaren, projektören och
entreprenören tillsammans kom fram till att byta metod. Detta för att kunna garantera
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genomförandet på ett säkert, rationellt och kostnadseffektivt sätt. Den nya metoden innebar att
spontslagningen skulle ske i samband med utskiftningen av massorna i spontlinjen.
I juni påbörjades arbetet igen. Den nya arbetsmetoden för spontsättningen i söder fungerade bra.
Schaktning varvades med spontslagning direkt i schaktgrop.
De kontinuerliga grumlighetsmätningar, som pågick under spontslagningen i augusti visade att
spontslagningen orsakade mycket låga tillskott till älvens grumlighet. På grund av detta tillstyrkte
tillsynsmyndigheten på länsstyrelsen att spontslagningen fick fortsätta även under 15 september –
15 oktober. Enligt miljödomen skulle grumlande arbeten i Göta älv om möjligt undvikas under
perioden 1 maj - 30 juni och 15 september – 15 oktober.
Om projektet inte hade fått tillåtelse av tillsynsmyndigheten att fortsätta med spontslagningen under
15 september – 15 oktober hade vi fått ett nytt arbetsstillestånd som skulle orsakat
kostnadsökningar för projektet på drygt 400 000 kr.
Hela arbetet med läggandet av tryckbank och sättandet av spont i söder blev klart på senhösten
2009.

7.4 Allmän beskrivning av miljökontrollen vid förstärkningsentreprenaden
Miljökontrollen påbörjades 2009-02-16 inför arbetet med läggande av tryckbank och sättande av
spont. Referensmätningar i älvvattnet gjordes på turbiditet, pH och konduktivitet samt metaller.
Under verksamhet i älven som enligt kontrollprogrammet definierades som grumlande skedde
miljökontroll och fältmätningar löpande. Under schaktning för spontrännan i älven kompletterades
även provtagning med analyser av metaller. Miljökontrollen för grumlande arbete avslutades 200910-09.

7.5 Säkerhet och 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.

7.6 Entreprenörens organisation
NCC Construction genomförde entreprenaden och deras organisation för
förstärkningsentreprenaden var följande:
Arbetschef
Platschef
Mätningsansvarig
Kvalitetsansvarig
Miljöansvarig

Kenneth Wessberg
Jonas Lundell/John Sundblad
Björn Österberg
Jonas Lundell
Jonas Lundell

Underentreprenörer var följande:
För sjöentreprenaden: SSE Svensk Sjöentreprenad.
För krossat berg: NCC Roads Skälebräcke.
För transport av krossat berg till Surte hamn: Uddevalla lastbilscentral.
För spontleverans och sättning av spont: Hercules grundläggning AB.
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7.7 Möten
Ett antal möten hölls under 2009.
Totalt hölls 13 stycken byggmöten varav 2 stycken var startmöten. Startmötena hölls dels vid
inledningen av entreprenaden och dels vid återupptagandet av entreprenaden i juni efter
arbetsstilleståndet. Under arbetsstilleståndet hölls 4 stycken arbetsmöten - 2 teknikmöten och 2
tryckbanksmöten. Alla dessa möten protokollfördes av byggledaren. (Bilaga 23).
Dessutom hade projektledningen några projektgruppsmöten under året, med den projektgrupp som
ingick i projektorganisationen (se organisationsstrukturen kap. 4).

7.8 Slutbesiktning
Scanning av botten utfördes innan arbetena påbörjades (Marcon multibeam) och efter det att
förstärkningsarbetena var avslutade. Sponten sattes enligt handling. Relationshandlingar (Bilaga 24)
är framtagna och slutbesiktning genomfördes 2010-11-09 (Bilaga 25).
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8. Kortfattad genomförandebeskrivning av saneringsentreprenaden
8.1 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.
Det förorenade varvsområdet sanering skulle enligt åtgärdsbeslutet 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.
Detta kapitel behandlar Steg 2: hydraulisk avskärmning mot Göta älv genom sättande av stålspont i
norra delen av området och 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.
Denna del – saneringsentreprenaden, genomfördes hösten 2009 – februari 2011.

8.2 Metodbeskrivning
Nedanstående metodbeskrivning är till stor del hämtad från miljökontrollens slutrapport (Bilaga 16)
8.2.1Hydraulisk avskärmning
Den hydrauliska avskärmningen av saneringsområdet genomfördes genom att två olika metoder
användes. 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.
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8.2.1.1 Spontvägg
Spontväggen bestod av långa spontplankor av stål med lås utmed långsidorna som passar ihop med
varandra.

Bild 3. Sponten, vy mot norr. Foto: Björn Stomberg

Efter att första plankan drivits ned genom tryckbanken, fyllningen och vidare ned i leran träs nästa
planka i den första och drivs ned. På så vis fortsätter arbetet och en spontvägg bildas. Spontväggen
anslöts till land i norra och södra ändarna av saneringsområdet.
Spontarbetena pågick mellan juni – november 2009.
Norra delen av spontsättningen utfördes från land, medan den södra drevs ned från båt. Drivning
från land var den bättre metoden, i södra delen blev spontväggen inte lika jämn som i norra delen.
Spontdrivning från land kunde inte tillämpas i södra delen av området eftersom avståndet mellan
spontlinjen och land var för långt.
När den hydrauliska avskärmningens uppbyggnad (inklusive tätskärmarna som beskrivs nedan) var
klar och avsänkningen av grundvattnet påbörjats, inleddes arbetet med att täta sponten. En del av
inläckaget berodde på att isen hade tryckt på sponten och därmed fått spontplankorna att förskjutas
något. När isen släppte minskade också inläckaget en del. Efter en utredning avseende inläckaget
framkom att en spontplanka inte nått avsett djup på grund av hinder i bottnen. Denna spontplanka
drevs ned ytterligare och skarvades upptill motsvarande den extra neddrivna sträckan. Insatsen
minskade inflödet av älvvatten en hel del. Sponten tätades också med en blandning av sågspån och
stenmjöl, som ströddes i spontskarvarna från utsidan i samband med att vattennivån på insidan
sponten hastigt sänktes så en tryckskillnad uppstod mellan utsidan respektive insidan spont och
blandningen av sågspån/stenmjöl sögs in i spontskarvarna (se också under kap. 8.2.3 Avsänkning).
Denna tätningsmetod fungerade utmärkt men fick upprepas några gånger under saneringstiden
eftersom materialet sköljdes ur genom vågor och varierande vattennivåer i älven.
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8.2.1.2 Tätskärm
Vid anslutningen till land övergick stålsponten i en tätskärm, bestående av en trävägg omgiven av en
gummiduk enligt en av NCC framtagen metod. För beskrivning av metoden se Bilaga 26.
Skarven utfördes med en specialframtagen metod som gick ut på att gummiduken klämdes in i en
fastsvetsad fals utmed sista spontens långsida. Träväggen och gummiduken förankrades sedan tätt i
den underliggande leran. Eftersom träplankor inte kunde drivas ned genom de förorenade massorna
grävdes smala schakter genom massorna, så att träplankorna kunde drivas direkt ned i leran.
Gummiduken lades omkring träväggen och grävdes ned i leran.

Bild 4. Byggande av tätskärm. Foto: Niclas Jacobsson, COWI.

Delområdena inom saneringsområdet skärmades av hydrauliskt på likadant sätt med trävägg och
gummiduk. Tätskärmsarbetena pågick mellan december – april 2010.
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. Framdrivningstakten av tätskärmsbyggandet var hög för att
minimera mängden vatten som behövde skickas till reningsanläggningen. 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 slitsmur som ursprungligen projekterats var valet
av tätskärm en billigare och enklare lösning.
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8.2.2 Vattenreningsanläggning
Vattenreningsanläggningens slutliga utformning konstruerades av NCC Teknik. Ritning över
anläggningen finns i Bilaga 27.
Vattenreningsanläggningen stod klar i mitten av december med en driftskapacitet på 2 liter per
sekund och tillfälligt på 5 liter per sekund. Anläggningen var belägen norr om saneringsområdet.

Bild 5. Vattenreningsanläggningen. I bakgrunden syns de tre lagringsbassängerna. Foto: Björn
Stomberg.
Vattenreningsanläggningen innehöll följande reningssteg:
-

Oljeavskiljning (gravimetrisk och koalescensfilter)
Sedimentationsbassäng
Kemiskt steg med fällning, flockning samt pH-justering
Lamellseparator
Sandfilter
Kolfilter

I anslutning till vattenreningsanläggningen anlades tre stycken lagringsbassänger med en kapacitet
på 900 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 som
entreprenören fick betalt för.
Eftersom grundvattnet är syrefattigt och därför löser mer järn än syrerikt vatten kom järnet att fälla
ut utmed vattenreningslinjen då vattnet syresattes. Detta orsakade problem med igensättning av
filter.
Problemet löstes genom att en luftningsanordning installerades i sedimentationsbassängen så att
järnet fälldes ut där.
Vattenreningsanläggningen kunde, trots ett inkommande vatten med variationer i temperatur och
föroreningsinnehåll, leverera ett vatten med mycket hög reningsgrad. Anläggningen var mycket
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robust och hade en uppbyggnad som möjliggjorde förändring efter förhållanden och klarade att
drivas trots två hårda vintrar. Uppbyggnaden av anläggningen var väl genomförd utan ett enda
noterat läckage.
8.2.3 Avsänkning
Efter det att den hydrauliska avskärmningen färdigställts vidtog anläggandet av ett antal
avsänkningsbrunnar för grundvattnet i varje delområde. Från avsänkningsbrunnarna pumpades
vattnet till vattenreningsanläggningen. Därmed torrlades de avskärmade delområdena ett i taget.
Grundvattensänkningen inleddes först i delområde 2 (det norra av de två strandnära delområdena) i
början av maj. För att få en komplett avsänkning av delområdet krävdes emellertid också att vattnet
mellan land och spont (spontvattnet) sänktes av. När grundvattensänkningen pågått i några dagar i
delområdet, så inleddes också momentet med att täta sponten med hjälp av stenmjöl och sågspån.
Det genomfördes på följande sätt: Ett antal avsänkningsbrunnar installerades i direkt anslutning till
sponten. Spontvatten pumpades till en observationsbassäng med hjälp av pumpar med hög kapacitet
(50 l/sek). Utförandet byggde på att spontvattenpumparna låg högre än grundvattenpumparna. I och
med det säkerställdes att det vid pumpning i brunnarna intill sponten inte pumpades förorenat
grundvatten från saneringsområdet utan endast inläckande vatten från älven. Se vidare
Arbetsbeskrivning stenmjölstätning av spont Bilaga 28.
Med de avsänkningsbrunnar som installerades i direkt anslutning till sponten och med möjligheten
att pumpa spontvattnet via en observationsbassäng direkt tillbaka till älven gick avsänkningen av de
strandnära delområdena bra att genomföra. Under tiden som avsänkningen av spontvattnet pågick
hölls en bra och tät kontakt med tillsynsmyndigheterna och även med Göteborg Vatten.
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8.3 Genomförande av schaktsaneringen
Schaktsaneringsdelen av entreprenaden påbörjades i mitten av maj 2010. Saneringen skedde genom
urschaktning med grävmaskin. Grävmaskinen var försedd med GPS-utrustning med inbyggd CADmodell som styrde schaktnivåerna.

Bild 6. Schaktgrop. Foto: Niclas Jacobsson, COWI.
Grävmaskinen lastade upp massorna till en dumper, som körde dessa till omlastningsplatsen, som var
belägen i delområde 3. Där fick de ligga tills tillräckliga mängder uppnåtts för att fylla en båtlast för
vidare transport till NOAHs anläggning i Norge.
Enligt saneringsanmälan och tillhörande kontrollprogram skulle det övre lagret fyllnadsmassor siktas
med 40 mm sikt. Grovfraktionen > 40 mm bedömdes kunna friklassas och användas för återfyllnad
inom sanerade områden. När detta utreddes mer noggrant tillsammans med entreprenören
framkom att det inte var motiverat att göra detta vare sig ur miljösynpunkt eller ur ekonomisk
synvinkel. Bedömningen var att mindre än 10 % av massorna (beräknat till ca 1000 m3) skulle kunna
återanvändas på detta sätt. Risken, att stora delar av dessa massor skulle vara för blöta för att kunna
friklassas beroende på att föroreningar då hängde kvar, var stor. Om massorna i stället var för torra
skulle det bli ett arbetsmiljöproblem i form av damning. Därför föreslog projektledningen att alla
massor skulle transporteras osiktade till avfallsmottagaren NOAH, och tillsynsmyndigheten tillstyrkte
vårt förslag.
Urschaktning av förorenade massor pågick från maj 2010 till januari 2011 i de fem delområdena och
återfyllnad av godkända massor skedde successivt. Urschaktningen genomfördes i två steg. Steg 1
ned till + 9 nivån (mätt i Göteborgs höjdsystem) och steg 2 ned till +7 nivån. Under +7 nivån har ingen
urschaktning genomförts beroende dels på att det inte bedömts miljömässigt motiverat och dels på
att det vid urschaktning under +7 bedömts svårt att säkra lokalstabiliteten.
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
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byggledningen, fram av entreprenören vid de arbetsmoment, som bedömdes speciellt krävande att
utföra. De arbetsmoment, som innehöll geotekniskt komplicerade arbetsmoment, utreddes även
speciellt av projektörens geotekniker via olika PM inför framtagandet av entreprenörens
arbetsberedning. Exempel på entreprenörens arbetsbeskrivningar återfinns i Bilagorna 26, 28 och 29
och geoteknikerns PM avseende arbetsordning vid schaktsaneringen i Bilaga 30.
Utskeppningen av förorenade massor till behandlingsanläggningen hos NOAH på ön Langöja i Norge
fungerade bra. Totalt skickades ett 50-tal båtar med sammanlagt ca 100 000 ton förorenade massor
iväg till Langöja i Norge.
Vattenreningsanläggningen fungerade hela tiden mycket bra och länshållningsvattnet renades med
god kvalitet. De månadsmedelriktvärden, som beslutades av miljödomstolen, för föroreningshalterna
i utgående vatten efter rening hölls med god marginal. 31 000 m3 vatten renades – utsläppshalterna i
vattnet låg oftast 3 – 8 % av gällande riktvärden.
Inledningsvis bedömde dock entreprenören att kolfiltren inte behövdes kopplas in, reningen var
tillräckligt bra ändå. Det påträffades dock förhöjda halter av naftalen i det renade vattnet och
kolfiltren fick då kopplas in. I samband med detta kom kylan vilket orsakade att det
naftalenförorenade vattnet i en av lagringsbassängerna frös. Köldgraderna höll i sig under hela
vintern vilket innebar att lagringsreserven i form av en extra tredje bassäng saknades. För att inte
riskera att få ytterligare en bassäng med föroreningshalter över det tillåtna (jämfört med riktvärdena
i domen från miljödomstolen), valde projektet att ständigt ha kolfiltren inkopplade.
Allmänt orsakade kylan merarbete i form av tiningsarbeten av slangar och rör samt isoleringsarbeten
kring hela vattenreningssystemet.
Vid ett par tillfällen var obehöriga inne på området och bröt upp skåp och drog ur elkontakterna från
sina hållare. Följden blev att ett väktarbolag anlitades och fler strålkastare sattes också upp.
Under februari 2011 slutfördes schaktarbetena. Därefter kapades tätskärmarna på land till avsedd
höjd under markytan. De inre tätskärmarna kapades ned till överkant återfyllnadsleran, dvs 0,5 under
markytan och täcktes av 0,5 m bärlager. De yttre tätskärmarna kapades 0,2 m under markytan, och
tätades i sin tur med ett extra tillfört lerlager på båda sidor om tätskärmen. På det viset förhindrades
en återkontaminering av bärlagret från de förorenade massorna utanför området. Se vidare
Principskiss tätskärm efter återställning COWI 101215 Bilaga 31. Det enda som återstod av
entreprenadarbetet var efter detta att en sista gång packa återfyllnadsmassorna, vilket inte kunde
slutföras under vintern på grund av den djupa tjälen. Denna packning genomfördes under april
månad 2011.
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8.4 Beskrivning av föroreningssituationen inom och utanför
saneringsområdet efter genomförd sanering
8.4.1Beskrivning av föroreningssituationen inom saneringsområdet
Massor med halter över MKM har lämnats kvar inom delområdena 1, 2 och 5 under +7, där åtkomst
inte varit möjlig av geotekniska skäl. Totalt har ca 2 000 ton förorenade massor kvarlämnats på nivån
+7 eller lägre. De kvarlämnade massornas läge återfinns i ”Tekniskt PM geoteknik relationshandling”
från WSP, (Bilaga 32), samt förstorad detaljritning (Bilaga 33).
I de två strandnära områdena lämnades totalt ca 1900 ton förorenade massor kvar under +7 nivån.
Flera utredningar från både Sweco, NCC och WSP (Bilaga 34) föregick detta beslut. Föroreningarna
lämnades kvar av följande skäl (beslutet togs gemensamt av miljökontrollen, projektledningen och
bidragsgivarens representant):
-

-

Det var inte miljömässigt motiverat. Den beräknade mängden föroreningar befann sig under
älvbottnens nivå och skulle täckas över med lera. Det betydde att den kvarlämnade
föroreningen inte kommer att förorsaka något märkbart läckage till Göta älv.
Det fanns risk för lokalstabiliteten enligt SGI.
Det var inte kostnadseffektivt.
Uppfyllandet av saneringsmålen påverkades inte.

I öster har i området längst i norr (delområde 5) kvarlämnats ca 80 ton förorenade massor. Dessa
massor är till största delen förorenade med polyaromatiska kolväten (PAH). Det rör sig om lera där
naftalen har trängt ned i sprickor och rottrådar och den totala mängden förorening bedöms vara
mycket liten. I övrigt har i område 5 alla förorenade fyllnadsmassor schaktats bort ned till ren lera
med ett medeldjup av +9,0 m. På NCC relationsritning (Bilagorna 33 och 40) är de områden, där
kvarlämnade förorenade fyllnadsmassor finns, markerade.
I mellersta området i öster (delområde 4) har schakt ned till ren lera till ett medeldjup av +9,0
genomförts i hela området.
I det sydligaste av de tre områdena i öster (område 3) har även här alla förorenade massor grävts
bort, och schakt ned till ren lera till ett medeldjup av ca +9,0 har genomförts inom hela området.
8.4.2 Beskrivning av föroreningssituationen utanför saneringsområdet
När den yttre tätskärmen sattes runt saneringsområdet provtogs de yttre väggarna innan återfyllnad
gjordes. Proverna togs ut som samlingsprov över delsträckor om ca 20 m. Analyserna visar att hela
den omgivande marken i direkt anslutning till saneringsområdet är förorenad med ställvis mycket
höga halter av tungmetaller, olja och PAH. Undersökningar, som utförts i utredningsskedet, visar att
dessa föroreningar sträcker sig österut en bit utanför saneringsområdets gräns. Dessa områden
åtgärdades inte under saneringen av Bohus varvsområdet utan lämnades kvar.
I ”PM Bohus varv – avslutning i öster, kvarlämnade massor utanför saneringsområdet” COWI
december 2010 (Bilaga 35) anges att utanför den östra gränsens övre hälft finns den största
mängden kraftigt förorenade massor – totalt ca 8 500 ton. Dessa massor beräknas innehålla bl a 100
kg kvicksilver.
För att förhindra att det sanerade Bohus varvsområdet ska kunna återkontamineras av de
kvarlämnade föroreningarna kapades de yttre tätskärmarna 0,2 m under markytan, och tätades i sin
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tur med ett extra tillfört lerlager på båda sidor om tätskärmen. På det viset förhindrades en
återkontaminering av bärlagret från de förorenade massorna utanför området. Se vidare Bilaga 31.

8.5 Allmän beskrivning av miljökontrollen vid saneringsentreprenaden
Texten nedan har till stora delar hämtats från miljökontrollens slutrapport. För utförligare beskrivning
hänvisas till deras slutrapport (Bilaga 16).
Provtagning utfördes i enlighet med kontrollprogrammen för dels recipientkontroll och dels för själva
saneringen.
Recipientkontrollen (Göta älv) pågick under hela entreprenaden från 2009 – mars 2011 med
mätningar uppströms och nedströms Bohusvarvsområdet genom passiv provtagning med dels
vattenmossa (under vintertid i stället med s k DGT-puckar) för metaller och dels Ecoscope för
restprodukter från olja. Resultatet avseende Ecoscope blev att vid mer än 90% av provtagningarna
var resultatet under detektionsgräns för PAH, BTEX, alifater och aromater. Någon
föroreningsspridning av restprodukter från olja under själva saneringen har därför inte konstaterats.
Beträffande den passiva provtagningen av metaller (vattenmossa samt DGT-puckar) påvisades under
själva saneringen en svag indikation av ”liten” förorening av bly under tre provtagningsomgångar.
Under en provtagningsomgång kan möjligen en viss påverkan av kvicksilver påvisas samt en månad
med ”tydlig” påverkan av zink. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till miljökontrollens
slutrapport (Bilaga 16).
Saneringskontrollen omfattade momenten hydraulisk avskärmning av delområden, tömning av
vatten innanför spont, grundvattensänkning, utsläpp av renat länsvatten till Göta älv, sanering och
återfyllnad.
När den yttre tätskärmen sattes runt saneringsområdet provtogs de yttre väggarna innan återfyllnad
gjordes. Proverna togs ut som samlingsprov över delsträckor om ca 20 m. Analyserna visar att hela
den omgivande marken i direkt anslutning till saneringsområdet är förorenad med ställvis mycket
höga halter av tungmetaller, olja och PAH.
Vid avsänkningen av spontvattnet, leddes detta vatten via en observationsbassäng tillbaka till Göta
älv. Analysresultaten visade att spontvattnet hade halter av föroreningar långt under angivna
riktvärden. Halterna var i stort sett samma som älvvattnets.
Det renade länsvattnet provtogs och analyserades alltid före utsläpp till Göta älv.
Vattenreningsanläggningen fungerade mycket bra, och det renade vatten hade halter som låg mellan
3 – 8% av vad gällande riktvärden angav.
Under tiden som urgrävning pågick av området togs slutprover på schaktbotten. Proverna togs ut
som samlingsprov i rutor på ca 15x15 m.
De urschaktade massorna klassades enligt följande modell: Efter överenskommelse med NOAH
klassades avfallet genom att medelvärdesberäkningar gjordes för varje delområde baserat på redan
befintliga resultat (förundersökningarna och provtagningarna i schaktväggarna). Dessa
sammanställningar skickades till NOAH som underlag inför båttransporterna.
Kraven på återfyllnadsmassorna var att de skulle bestå av lera med en TS-halt >40% och
föroreningshalten skulle vara median KM. Detta hade entreprenören ansvar för att kontrollera, och
miljökontrollen gjorde stickprovskontroller.
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8.6 Säkerhet och 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.

8.7 Entreprenörens organisation
NCC Construction genomförde entreprenaden och deras organisation var för
saneringsentreprenaden följande:
Platschef

Anders Eliasson

Arbetsledare

John Sundblad

Mätningsansvarig

Björn Österberg

Kvalitetsansvarig

Anders Eliasson

Miljöansvarig

Anders Eliasson

Teknisk support

Johan Magnusson, Emma Sigonius

Underentreprenörer var följande:
För krossat bergsmaterial: NCC Roads Skälebräcke
För spontleverans och sättning av spont: Hercules grundläggning AB

8.8 Möten
Ett stort antal möten hölls under saneringstiden från hösten 2009 – våren 2011.
Totalt hölls 1 startmöte, 26 byggmöten och 1 teknikmöte som alla protokollfördes av byggledningen
(Bilaga 36).
Dessutom höll projektledningen 13 projektgruppsmöten med den projektgrupp som ingick i
projektorganisationen (se organisationsstrukturen kap. 4). Från dessa möten fördes
minnesanteckningar av byggledningen (Bilaga 37).

8.9 Slutbesiktning
Slutbesiktning av saneringsentreprenaden hölls 24 mars 2011 utan några anmärkningar (Bilaga 38)
förutom att överytan inom arbetsområdet inte hade kunnat komprimeras på grund av årstiden. En
efterbesiktning genomfördes därför 2011-09-30, där det konstaterades att entreprenaden uppfyllde
kontraktsenliga fordringar (Bilaga 39).
Relationshandlingar (bilaga 40) inkluderande ritningar och sektioner är framtagna av entreprenören
NCC.
En relationshandling avseende ett tekniskt PM geoteknik är framtaget av projektören COWI genom
underkonsulten WSP på uppdrag av Ale kommun (Bilaga 33). Syftet med detta PM var att kontrollera
stabiliteten inom Bohus varvsområdet utifrån utförda åtgärder. Släntstabiliteten har i denna rapport
kontrollerats utifrån relationshandlingar upprättade av entreprenören samt utifrån de
belastningsrestriktioner som gällde före saneringsarbetet. Stabiliteten inom området har utifrån
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dessa förutsättningar befunnits vara tillfredställande utifrån gällande belastningsrestriktioner.
Rapportens bedömning är att troligtvis kan även större belastningar tillåtas på marken med hänsyn
till den förbättrade stabiliteten. Detta bör utredas i en kompletterande stabilitetsutredning.
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9. Kortfattad genomförandebeskrivning av
mottagningsentreprenaden
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 extern
godkänd mottagare för mottagning och behandling.
I kap. 5.1.1, som beskriver upphandlingen av entreprenaderna, framgår att det var det norska
företaget NOAH AS som upphandlades som mottagningsentreprenör.

9.2 Metodbeskrivning och genomförande
Uppdraget innefattade hämtning av förorenade fyllnadsmassor från Bohus varvsområdet, transport
till behandlingsanläggning samt behandling av avfallet. De förorenade massorna, som schaktades
upp, lades på en omlastningsplats inom saneringsområdet. På omlastningsstationen fick ca 3 000 ton
plats samtidigt. Beställaren genomförde och bekostade lastning av massorna vid
omlastningsstationen till lastbil.
Lastbilen, vars ägare var inhyrd underentreprenör till NOAH, var placerad utanför saneringsområdet
på andra sidan om den östra tätskärmen vid delområde 5 (det sydligaste av de tre inre
delområdena). På det viset körde aldrig lastbilen in på saneringsområdet, och vi fick därmed inget
problem med att föroreningar spreds utanför saneringsområdet genom transporterna.
När de förorenade massorna hade placerats på lastbilen var de i NOAHs ägo, dvs ansvaret för
massorna hade gått över från beställaren till mottagningsentreprenören NOAH. Detta reglerades i
avtalet mellan Ale kommun och NOAH. NOAH transporterade sedan de förorenade massorna med
båt från Eka Chemicals kaj i Bohus till ön Langöya, i Oslofjordens mynning, där NOAHs moderna
behandlingsanläggning är belägen. När massorna transporterats till NOAHs behandlingsanläggning på
Langöya, behandlades avfallet i enlighet med NOAHs rutiner.
Att vi kunde använda Eka Chemicals kaj berodde på att Eka Chemicals var fastighetsägare till Bohus
varvsområdet, och att avfallet därför ända från urschaktningen tills upplägget i båten befann sig inom
Eka Chemicals fastighet.
Alla båttransporter fungerade bra trots att vintern var hård och älven var isbelagd. NOAHs inhyrda
båtar hade de tillstånd som behövdes för att framföra båten även då älven var isbelagd.
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Bild 7. Urlastning från båt till dumper vid kaj på Langöya. Foto: Björn Stomberg.

Exporttillstånd för avfallet söktes av beställaren och förnyades en gång. Totalt exporterades
99 806,45 ton förorenade massor till Norge via 53 båttransporter. Sammanställning av
Transportdokument för gränsöverskridande avfallstransport redovisas i Bilaga 8 i miljökontrollens
slutrapport (Bilaga 16). Exporttillstånd redovisas i Bilaga 10 i miljökontrollens slutrapport (Bilaga 16)
och den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket av exporterat avfall redovisas i Bilaga 11 i
miljökontrollens slutrapport (Bilaga 16).
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9.3 Entreprenörens organisation

Figuren ovan visar NOAHs organisation avseende kontakten mellan NOAH och saneringsprojektet
Bohus varv. Dessutom hade NOAH en kontaktperson i Sverige: Leif Lundh.
Kontakten med NOAH fungerade smidigt och bra. Det var lätt att komma i kontakt med ovanstående
personer både via telefon och mail. Projektledningen gjorde också ett studiebesök vid anläggningen
på Langöja efter det att upphandlingen var avslutad inför uppstarten av entreprenaden.
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10. Sammanfattning av miljökontrollen
Texten nedan har till stora delar hämtats från delar av miljökontrollens slutrapport. För utförligare
beskrivning hänvisas till deras slutrapport (Bilaga 16).
Miljökontrollen har omfattat mätningar och undersökningar innan, under och efter utfört arbete.
Kontrollen har omfattat referensmätningar i recipienten Göta älv, kontroll av grumlande arbeten och
kontroll vid saneringen i enlighet med kontrollprogrammen. I tillägg till den kontroll, som genomförts
i enlighet med kontrollprogrammen har vissa kompletterande provtagningar genomförts i vissa fall
för att ge projektledningen ett ökat beslutsunderlag.
Miljökontrollen vid förstärkningsentreprenaden påbörjades 2009-02-16 inför arbetet med läggande
av tryckbank och sättande av spont. Referensmätningar i älvvattnet gjordes på turbiditet, pH och
konduktivitet samt på metaller. Under den verksamhet i älven som enligt kontrollprogrammet
definierades som grumlande skedde miljökontroll och fältmätningar löpande. Under schaktning för
spontrännan i älven kompletterades även provtagning med analyser av metaller. Miljökontrollen för
grumlande arbete avslutades 2009-10-09.
Miljökontrollen vid saneringsentreprenaden utfördes på följande sätt :
Provtagning utfördes i enlighet med kontrollprogrammen för dels recipientkontroll och dels för själva
saneringen.
Recipientkontrollen (Göta älv) pågick under hela entreprenaden från 2009 – mars 2011 med
mätningar uppströms och nedströms Bohusvarvsområdet genom passiv provtagning med dels
vattenmossa (under vintertid i stället med s k DGT-puckar) för metaller och dels Ecoscope för
restprodukter från olja. Resultatet avseende Ecoscope blev att vid mer än 90% av provtagningarna
var resultatet under detektionsgräns för PAH, BTEX, alifater och aromater. Någon
föroreningsspridning av restprodukter från olja under själva saneringen har därför inte konstaterats.
Beträffande den passiva provtagningen av metaller (vattenmossa samt DGT-puckar) påvisades under
själva saneringen en svag indikation av ”liten” förorening av bly under tre provtagningsomgångar.
Under en provtagningsomgång kan möjligen en viss påverkan av kvicksilver påvisas samt en månad
med ”tydlig” påverkan av zink. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till miljökontrollens
slutrapport (Bilaga 16).
Saneringskontrollen omfattade momenten hydraulisk avskärmning av delområden, tömning av
vatten innanför spont, grundvattensänkning, utsläpp av renat länsvatten till Göta älv, sanering och
återfyllnad.
När den yttre tätskärmen sattes runt saneringsområdet provtogs de yttre väggarna innan återfyllnad
gjordes. Proverna togs ut som samlingsprov över delsträckor om ca 20 m. Analyserna visar att hela
den omgivande marken i direkt anslutning till saneringsområdet är förorenad med ställvis mycket
höga halter av tungmetaller, olja och PAH.
Vid avsänkningen av spontvattnet, leddes detta vatten via en observationsbassäng tillbaka till Göta
älv. Analysresultaten visade att spontvattnet hade halter av föroreningar långt under angivna
riktvärden. Halterna var i stort sett samma som älvvattnets. Det renade länsvattnet provtogs och
analyserades alltid före utsläpp till Göta älv. Vattenreningsanläggningen fungerade mycket bra, och
det renade vatten hade halter som låg mellan 3 – 8% av vad gällande riktvärden angav.
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Under tiden som urgrävning pågick av området togs slutprover på schaktbotten. Proverna togs ut
som samlingsprov i rutor på ca 15x15 m.
De urschaktade massorna klassades enligt följande modell: Efter överenskommelse med NOAH
klassades avfallet genom att medelvärdesberäkningar gjordes för varje delområde baserat på redan
befintliga resultat (förundersökningarna och provtagningarna i schaktväggarna). Dessa
sammanställningar skickades till NOAH som underlag inför båttransporterna.
Kraven på återfyllnadsmassorna var att de skulle bestå av lera med en TS-halt >40% och
föroreningshalten skulle vara median KM. Detta hade entreprenören ansvar för att kontrollera, och
miljökontrollen gjorde stickprovskontroller.

10.1 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
modifierats.
Mindre mängder massor med halter över MKM har lämnats kvar inom delområdena 1, 2 och 5 under
+7 meter, där åtkomst inte varit möjlig av geotekniska skäl. Totalt har ca 2 000 ton förorenade
massor lämnats kvar på nivån +7 meter eller lägre, dvs ca 2% av den totala mängden massor inom
saneringsområdet. Massornas läge återfinns på NCCs relationsritning (Bilagorna 33 och 40.)

10.2 Myndigheter
Två olika tillsynsmyndigheter har, som tidigare nämnts, bedrivit tillsyn över saneringsarbetet.
Länsstyrelsen Västra Götaland har haft tillsyn över vattenverksamheten, och Miljö- och
byggnämnden, Ale kommun, har haft tillsyn över den verksamhet som har bedrivits på land.
Ale kommun skickade därför miljökontrollens slutrapport till båda dessa tillsynsmyndigheter.
Länsstyrelsen Västra Götaland beslutade 2012-08-21 att den, med avseende på tillsyn av
vattenverksamheten, inget hade att invända mot slutrapporten för miljökontroll vid saneringen av
Bohus varv (Bilaga 44).
Ale kommuns tillsynsmyndighet, som efter en omorganisation tillhör sektor samhällsbyggnad,
miljöenheten, beslutade 2012-12-06 att de godkände slutrapporten för miljökontroll vid saneringen
av Bohus varv (Bilaga 50).
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11. Måluppfyllelse
De övergripande åtgärdsmålen för Bohus varvsområdet bedöms efter genomförd sanering ha
uppnåtts. Dessa mål var:
-

-

En långsiktig strävan bör vara att säkra skyddet av Göta älv. Orsak till detta är dels älvens
betydelse som huvudvattentäkt för Göteborg, med råvattenintaget nedströms det
förorenade området. Ett stärkt skydd möjliggör även ekologiskt hållbara och variationsrika
livsmiljöer, samt minskar belastningen av förorenade sediment.
Kvicksilver ska fasas ur biosfären och projektets bidrag är att kvicksilvermängden inom
området ska reduceras med minst 85 – 90 %.
Marken ska efter utförda saneringsåtgärder kunna användas för de ändamål som gällande
planer anger, dvs som industrimark, trafikområde och naturområde.
Inom övervägande delen av fd Bohus varvsområdet och dess närmiljö bör förutsättningar
finnas för en väl fungerande markfunktion.

Inom alla delområden var medianhalten på de analyserade slutproverna lika med eller under
riktvärdena för känslig markanvändning (KM). Delmålet (se prioriteringsordningen kap. 2.2), att i
första hand schakta ur de massor som tidigare fanns i områdets västra del, utmed strandlinjen, har
uppfyllts så långt det varit möjligt.
En omfattande provtagning av den förorenade marken genomfördes under projekteringen. I den
slutliga SADA-modelleringen inför saneringen ingick därför betydligt fler analysvärden från fler
provtagningar och provgropar än i den första modellen, som endast byggde på antalet analyser från
huvudstudien. Eftersom SADA-modelleringen bygger på interpolering av halter mellan
provtagningspunkterna blir det framtagna resultatet noggrannare ju fler provtagningspunkter som
finns.
Inom saneringsområdet beräknades enligt den slutliga SADA-modelleringen finnas 3 530 kg
kvicksilver. Totalt beräknas att 34,5 kg kvicksilver har kvarlämnats inom de strandnära områdena
pga geotekniska skäl (Bilaga 41 och Bilaga 33). Andel reducerad mängd kvicksilver inom

saneringsområdet beräknas till 99,2 %.

Saneringen av Bohus varv 2009 - 2011. Ale kommuns slutrapport 2012-12-15

56

12. Kommunikation
12.1 Allmänt
Mellan 2008 - 2013 har alla tre områdena, Surte Glasbruksområdet (knappt 3 km söder om Bohus
varv), Bohus varv och Surte 2:38 (ett par kilometer söder om Bohus varv) sanerats.
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 har
genomförts under en femårsperiod.

Figur 4. Karta över de tre saneringsområdena längs Göta älv. JFS & Co

Projektledningen beslutade i ett tidigt skede, efter kontakt med en kommunikationskonsult, att det
behövdes läggas stor vikt på bra och rätt 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 att saneringen skulle hamna i dålig dager 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.
Kommunikationskonsulten från nuvarande företaget Mediedoktorn AB, Claes Johnsson, planerade de
informations- och kommunikationsinsatser som genomfördes.
Informationsinsatser av olika slag har genomförts vid ett flertal tillfällen. Projektledningen är
övertygad om att tidiga och regelbundet återkommande informationsinsatser 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 rapporterat det vi i projektledningen ville nå ut med
och att inga för oss bevärande artiklar publicerats. Det har inte heller kommit några protester från
det omkringliggande samhället mot saneringen.
I nedanstående beskrivning delas kommunikationsinsatserna upp i extern respektive intern
kommunikation.

12.2 Extern kommunikation
Den externa kommunikationen styrdes i första hand av den 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
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missuppfattningar. Kommunikationen skulle bidra till att projektet kunde genomföras på ett smidigt
och störningsfritt sätt.
Ett viktigt syfte med kommunikationsplanen var 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 t ex
biblioteket, kommunala förvaltningar, Göteborgs Universitet (GU), Chalmers (CTH), Göteborg Vatten.
Nedan listats de viktigaste informations- och kommunikationsinsatserna som genomfördes under
saneringen av Bohus varvsområdet (se även Bilaga 42 där bl a de annonser vi hade i Alekuriren,
informationsbroschyrer, pressreleaser och exempel på mediaklipp återfinns):
-

-

-

-

-

En informationsbroschyr har producerats och funnits tillgänglig på flera platser i kommunen
En presskonferens hölls i november 2008 där journalister från bl. a. Göteborgs-Posten, Alekuriren och Svenska Dagbladet närvarade. Efter presskonferensen skickades ett
pressmeddelande ut till övriga nyhetsmedia.
En längre intervju med projektledare Karin Blechingberg och kommunstyrelsens ordförande
Jarl Karlsson sändes i Lunchekot m. fl. nyhetsinslag i samband med att projektet officiellt
invigdes 2009-02-05 dit även media hade inbjudits.
Flera inslag om saneringsarbetet inklusive intervjuer har också gjorts av både Radio P4 och
SVT Västnytt.
Flera tidningar har skrivit om projektet bl.a Miljöaktuellt, Göteborgs-Posten, GT, Svenskt
vatten och Recycling.
Projektledningen har annonserat vid 9 tillfällen i kommunens lokaltidning Alekuriren under
arbetet med saneringen vid Bohus varv.
Några korta filmer, där ett par exempel finns med i (Bilaga 43), vilka dokumenterar
saneringsarbetet vid Bohus varv, 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 filmer återfinns nu på kommunens hemsida www.ale.se/sanering.
Den nationella intresseorganisationen Renare Marks regionala del – Renare Mark i Väst –
ägnade en heldag 2010-02-25 åt ett studiebesök vid Bohus varv. På förmiddagen gavs
information inomhus om saneringen i allmänhet och på eftermiddagen gjordes en
rundvandring inom saneringsområdet.
Göta älvs vattenvårdsförbund fick på sitt förbundsmöte 2009-04-22 information om
saneringen vid Bohus varv. I deras årsrapport 2008 – 2009, som gavs ut samtidigt som
förbundsmötet, fanns också en artikel om de bidragsfinansierade saneringarna i Ale och då
speciellt Surte Glasbruk och Bohus varv (Bilaga 42 d).

Under 2010 genomfördes ett stort antal studiebesök på Bohus varv. Bland annat har studenter från
Chalmers och Göteborgs universitet varit på besök, tekniska förvaltningen, miljö- och byggnämnden
samt kommunstyrelsens arbetsutskott från Ale kommun, riksdagsledamöter från Miljöpartiet, flera
högt uppsatta chefer inom NCC-koncernen samt intresserade kommuninvånare.
För att vara väl förberedda, avseende kommunikationen, inför en eventuell olycka/kris togs också en
kriskommunikationsplan fram i samarbete mellan projektledningen och kommunikationskonsulten. I
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saneringen fanns många kritiska moment, där i värsta fall en olycka skulle kunnat ske, de flesta
kritiska momenten var knutna till geotekniken och den dåliga stabiliteten på markområdet.
Krisorganisationen övades också vid två tillfällen, där flera vitala brister påpekades och kunde rättas
till.
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.

12.3 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. 8.8.
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 projektportalen fungerade mycket
bra. Allt informationsflöde var väldigt transparent, alla fick genast, utifrån sin behörighet, del av all
dokumentation som lades upp i portalen. Dessutom sparades mycket tid på att alla protokoll,
analyser m.m. inte behövde mailas ut till berörda utan allt fanns i stället upplagt på portalen där det
gick lätt att söka upp aktuell information.

Bild 8. Projektgruppen på studiebesök. Foto: Niclas Jacobsson, COWI.
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13. Ekonomi
En sammanfattning av den ekonomiska redovisningen avseende entreprenaderna åren 2009 – 2012
återfinns nedan. För total ekonomisk sammanställning, där projekteringen ingår som en del, hänvisas
till (Bilaga 45 a). Bilagorna 45 b – 45 g innehåller en specificering av konsultkostnaderna beroende på
att den ekonomiska redovisningen ska innehålla detta enligt bidragsbeslutet. Bilagorna 45 b – c hör
till kapitel 3.4 (redovisningen av projekteringens ekonomi), och bilagorna 45 d – g hör till detta
kapitels punkt 13.15.
Sammanställningen är också godkänd av kommunens revisor (Bilagorna 46 a - f). Bilaga 46 a
innehåller revisionsrapporten från åren 2007 – 2009 och bilagorna 46 b – f innefattar
revisionsrapporten från åren 2010 – 2012. Bilagorna 46 h1 – h3 redovisar utlägg på sammanlagt
152 169 kr som debiterades projektet efter det att revisionsrapporten blev klar.
Bilaga 47 innehåller Naturvårdsverkets ifyllda nyckeltalsmall avseende ekonomi och miljö.

13.1 Allmänt
Två bidragsbeslut har varit styrande för ekonomin under entreprenadfasen (Bilagorna 1 c – 1 d).
-

-

Bidragsbeslut 2009-04-03 avseende åtgärd för avhjälpande av föroreningsskador inom fd
Bohus varv, Ale kommun ,med maximalt 22 Mkr. Detta bidrag avsåg genomförande av den
första saneringsetappen inom Bohus varv, inkluderat skredstabiliserande åtgärder under
tiden 2009.
Bidragsbeslut 2009-05-29 avseende åtgärd för avhjälpande av föroreningsskador inom fd
Bohus varv, Ale kommun med totalt bidrag på maximalt 130 Mkr för saneringen av Bohus
varv.

13.2 Kostnader för projektledning
Kommunens arbetskostnad för förberedelse, ledning och uppföljning. (Under år 2011 hade
projektledaren en heltidstjänst som delades mellan saneringsprojekten Bohus varv och Surte 2:38.
Därför är lönekostnaden för denna post lägre år 2011 än under 2009 och 2010).
2009

Arbetstid: 684 710 kr (1191 tim) Övrigt: 43 045 kr Summa: 727 755 kr

2010

Arbetstid: 696 095 kr (1211 tim) Övrigt: 54 282 kr Summa: 750 377 kr

2011

Arbetstid: 381 572 kr (664 tim) Övrigt: 3 715 kr Summa: 385 287 kr

2012

Arbetstid: 88 857 kr (155 tim)

Summa:

1 957 853 kr

Övrigt: 5 577 kr Summa: 94 434 kr

Kommunens övriga projektledningskostnader (exkl. länsstyrelsens kostnader). Här ingår kostnader
för bl a specialiststöd och riskanalys.
2009

610 686 kr

2010

850 950 kr

2011

198 466 kr

2012

59 137 kr
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Summa:

1 719 239 kr

Summa totalt: 3 677 092 kr

13.3 Kostnader för projektering under entreprenaden
2009

2 699 334 kr

2010

409 575 kr

2011

9 415 kr

Summa:

3 118 324 kr

13.4 Kostnader för förstärkningsentreprenaden
2009

31 542 737 kr

2010

5 269 267 kr

Summa:

36 812 004 kr

13.5 Kostnader för saneringsentreprenaden
2009

7 024 529 kr

2010

25 569 559 kr

2011

6 424 699 kr

Summa:

39 018 787 kr (inkl byggledningskostn. även för förstärkningsentr.)

13.6 Kostnader för mottagningsentreprenaden
Kostnader 2009 avser del av upphandlingen inklusive överprövningen.
2009

218 852 kr

2010

30 128 300 kr

2011

985 877 kr

Summa:

31 333 029 kr
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13.7 Kostnader för miljökontrollen
Analyskostnader
2009

59 885 kr

2010

1 063 308 kr

2011

210 424 kr

Summa:

1 333 617 kr

Arbetskostnad
2009

Planering: 498 574 kr

Miljökontroll: 938 365 kr

Summa: 1 436 939 kr

2010

Planering: 39 285 kr

Miljökontroll: 2 164 811 kr

Summa: 2 204 096 kr

2011-2012

Planering: 55 567 kr

Miljökontroll: 479 237 kr

Summa:

Summa:

4 175 839 kr

Summa totalt: 5 509 456 kr

13.8 Kostnader för efterkontrollen
Analyskostnader
2011

70 519 kr

Arbetskostnad
2011

175 617 kr

2012

17 150 kr

Summa:

263 286 kr

13.9 Kostnader för länsstyrelsen
2009

9 383 kr

2010

8 263 kr

2011

691 kr

Summa:

18 337 kr
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13.10 Kostnader för myndigheterna
2009

60 663 kr

2010

0 kr

Summa:

60 663 kr

13.11 Kostnader för kommunikation
Kommunikation (exkl. projektportalen)
2009

213 451 kr

2010

276 848 kr

2011

186 913 kr

Summa:

677 212 kr

Projektportalen
2009

222 829 kr

2010

173 525 kr

2011

39 103 kr

Summa:

435 457 kr

Summa totalt: 1 112 669 kr

13.12 Övriga kostnader
(Denna post avser kostnader i samband med miljöprövningen).
2009

0 kr

2010

15 060 kr

2011

0 kr

2012

0 kr

Summa:

15 060 kr

SUMMA TOTALT ENTREPRENADFASEN: 120 938 707 kr
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13.13 Kostnader för huvudmannen – egeninsatsen
Kommunens egen insats:

3 800 000 kr

Kommunens egen arbetskostnad:

1 503 789 kr

Kommunens totala egeninsats:

5 303 789 kr

13.14 Total kostnad för hela saneringsåtgärden inkl projekteringen
Kostnad:
Total kostn för entreprenadfasen: 120 938 707 kr
Total kostnad för projekteringen:

8 346 902 kr

Ej bidragsberättigade kostnader:

14 582 kr

Total kostnad för projektet:

129 300 191 kr

Finansiering:
Kommunens egeninsats:

3 800 000 kr

Kommunens egen arbetskostnad:

1 503 789 kr

Kommunens kostn ej bidr berätt:

14 582 kr

Erh bidrag från Naturvårdsverket: 124 500 000 kr
Återbetalas:

- 518 180 kr

Summa Finansiering:

129 300 191

TOTALT:

129 300 191 kr

13.15 Konsultkostnader specifikt
(Bilagorna 45 d – 45 g)
2009

5 861 980 kr

2010

4 553 593 kr

2011

1 211 732 kr

2012

121 216 kr

Summa:

11 748 521 kr

OBS! Denna post är en sammanställning, av de utlägg under

ovanstående rubriker, som avser konsultkostnader, och ska således ej adderas till slutsumman 129,3
Mkr.
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13.16 Utlägg debiterade projektet efter det att revisionsrapporten blev klar
2012

152 169 kr

(Bilaga 46 h_1 och Bilaga 46 h_2)

OBS! Denna kostnad ingår i ovanstående ekonomiska sammanställning och ska således ej adderas till
slutsumman 129,3 Mkr
I Bilaga 46 h_ 3 är en sammanställning av alla utgifter för kvartal 1 2012 – 226 288 kr. Delar av den
summan – 74 119 kr ingår i det underlag som genomgick revisionen i februari 2012 (Bilaga 46 f).
74 119 kr + 152 169 kr = 226 288 kr.
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14. Efterkontrollen
Efterkontrollen genomfördes i enlighet med det kontrollprogram som togs fram och förankrades
med tillsynsmyndigheten under hösten 2010. Tre stycken mätstationer i Göta älv, varav en
uppströms saneringsområdet, provtogs under tre månader (april – juni 2011) med vattenmossa,
DGT-provtagare samt Ecoscope. Även manuell provtagning genomfördes. Provtagningen slutfördes
under sommaren 2011, och resultatet redovisas i sin helhet i miljökontrollens slutrapport (Bilaga 16).
Under provtagningstiden installerade Trafikverket en dagvattenkulvert genom det sanerade
området. Kulverten passerar även de kvarvarande föroreningarna öster om saneringsområdet.
Arbetet med att installera kulverten genomfördes under maj 2011 och kulverten kopplades på den
31 maj 2011.
På grund av Trafikverkets dagvattenkulvert användes tre provpunkter under efterkontrollen. Utöver
mätpunkter uppströms och nedströms Bohus varvsområdet inkluderades en tredje mätpunkt strax
nedströms den kommande dagvattenkulvertens utlopp i Göta älv - vid utloppet till ett dike från
området öster om saneringsområdet. Anledningen till detta var att vi ville undersöka om annan
verksamhet öster om saneringsområdet kunde påverka den ordinarie nedströmspunkten.
Både den manuella provtagningen och Ecoscope användes för att detektera organiska föroreningar.
Inga mätbara halter av organiska föroreningar påvisades under provtagningsperioden.
För metallprovtagningen användes både vattenmossa (under maj – juni) och DGT (under april – maj).
Under maj indikerade DGT förhöjda halter av bly, koppar och zink i provtagningspunkten i mitten vid
diket. Detta indikerade att det fanns en föroreningskälla mellan provtagningspunkterna uppströms
och nedströms. Detta indikerades även för vattenmossan i maj (dock bara för bly). Provtagningen i
juni för vattenmossan gav ingen indikation på förhöjda halter.
Sammantaget bedömde projektledningen att de förhöjda halterna vid provtagningspunkten i mitten
under maj månad var ett resultat av arbetet med Trafikverkets dagvattenkulvert eller någon annan
verksamhet öster om saneringsområdet. Den provtagning som gjordes under april och juni indikerar
att den eventuella föroreningskällan under maj var tillfällig.
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15. Utvärdering av erfarenheter
15.1 Erfarenhetsåterföringsmötet
För att samla upp de erfarenheter alla berörda hade samlat på sig under saneringsarbetet av Bohus
varvsområdet genomfördes ett erfarenhetsåterföringsmöte 2011-03-04. Deltagare var
medlemmarna i Projektgruppen (se projektorganisationen kap. 4) och bestod av representanter från
beställare, projektör, byggledning, myndighet, entreprenör, beställarstöd, markägare och
närliggande verksamheter till Bohus varv – dvs Ale kommun, f d Aqualog, COWI, SGI, Sweco,
Länsstyrelsen, NCC, NOAH, Lillebo Konsult (numera Mediedoktorn AB), Agenda Enviro AB, Norconsult
och Eka Chemicals. Mötet leddes av riskanalytiker Maria Nilsson COWI. Detta var mycket praktiskt
eftersom Maria Nilsson hade lett den genomgång av projektrisker (utifrån riskanalysdokumentet, se
vidare kap. 5.2), som gicks igenom varannan månad vid projektgruppsmötena.
Identifieringen av erfarenheter, som bör återföras till kommande projekt, skedde genom en
strukturerad brainstorming i Projektgruppen baserad på utarbetade checklistor, som skulle täcka in
så många områden som möjligt.
I samband med att erfarenheterna identifierades, kategoriserades dessa efter typ av åtgärd, när
åtgärden ska genomföras och vilken befattning som är ansvarig för utförandet.
Erfarenhetsåterföringen genomfördes för ett antal områden uppdelade i:
-

Ekonomi
Tid
Personella resurser
Projektorganisation
Omvärldsfaktorer
Miljö/Provtagning
Tekniska lösningar/entreprenad
Rutiner
Kvalitet
Arbetsmiljö
Samrådsprocess/Tillstånd
Samarbetspartners/leverantörer
Kommunikation
Logistik och transporter
Myndigheter
Övrigt

Protokollet från erfarenhetsåterföringsmötet medföljer denna slutrapport som Bilaga 48. Många av
de slutsatser, som kom fram på mötet, användes direkt i nästa stora bidragsfinansierade sanering,
som Ale kommun just då påbörjat – nämligen saneringen Surte 2:38 (som är ett område förorenat
med liknande föroreningar som Bohus varv, beläget ca 1 km söder om Bohus varv).
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Några axplock från protokollet ges nedan:

Ekonomi
Bakgrund: Välskött ekonomi
Åtgärd: Viktigt att förfrågningsunderlaget är öppet för kompletteringar och/eller förändringar
-

Viktigt att handlingarna är tydliga
Viktigt att snabba beslut kan tas vid behov.

Tid
Bakgrund: Tidplan höll inte pga sträng vinter
Åtgärd: Projektera för att kunna hålla igång utrustning även vid långvariga och oväntat hårda
vinterförhållanden.

Projektorganisation
Bakgrund: Kriskommunikation, dålig koll på vem som ska prata med vem.
Åtgärd: Ha en kriskommunikationsplan och ha en kriskommunikationsövning förhållandevis tidigt i
projektet.

Omvärldsfaktorer
Bakgrund: Sabotage (stöldförsök av kablar)
Åtgärd: Ta in vaktbolag om situationen kräver det.

Miljö/Provtagning
Bakgrund: Arbetsmiljö på älven vintertid
Åtgärd: Lyhördhet för behov att undvika provtagning på is.

Tekniska lösningar
Bakgrund: Tätning av spont
Åtgärd: Delvis annan projektering (bentonitinblandning), sponten flyttad närmare land.
Bakgrund: Svårt att få tag i återfyllnadslera
Åtgärd: Försök att lägga upp en buffert med massor för återfyllning innan återfyllnad påbörjas.
Bakgrund: Mycket inläckande älvvatten
Åtgärd: Avsänkningsbrunn i direkt anslutning till sponten. Älvvattnet släpps via observationsbassäng

Kommunikation
Bakgrund: God kommunikation till samhälle och media
Åtgärd: För med arbetssättet till nästa projekt.
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15.2 Övriga erfarenheter från nyckelpersoner
Platschef 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 är 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 Varv. 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 fantastiska sätt att hantera tillsynen samt portal 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!

Bild 9. I bakgrunden syns Bohus fästning. Foto: Xray film& tv.
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