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Sammanfattning 

Föreliggande slutrapport behandlar genomförd miljökontroll under utförda åtgärder 

på Bohus varv, Ale kommun. Miljökontrollen har omfattat mätningar och 

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

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

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

genomförts i enlighet med kontrollprogrammen har en del kompletterande 

provtagningar för ökat beslutsunderlag genomförts. Åtgärderna på Bohus varv har 

omfattat geoteknisk förstärkning, sanering och återställning. 

Utredningarna som genomförts (förstudie, huvudstudie samt kompletterande 

utredningar i projekteringsskedet) visade att marken inom Bohus varv var kraftigt 

förorenad av flera tungmetaller, oljeprodukter och polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH). Orsaken till föroreningarna är i huvudsak den utfyllnad av gamla 

strandängar som genomförts för att skapa byggbar mark längs älven. Dessa 

utfyllnadsmassor togs från varvsområden i Göteborg och var förorenade av den 

verksamhet som bedrivits där. Föroreningarna gjorde att Bohus Varv utgjorde en 

förhöjd risk för Göta älv och för huvudvattentäkten vid Alelyckan som försörjer 

Göteborg med råvatten. Den förorenade marken minskade möjligheten till 

ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer, samt ökade belastningen på 

sedimenten i älven. 

Flera saneringsalternativ beaktades i utredningarna. Som bästa alternativ i ett 

kostnads-/nyttoperspektiv valdes ett som kallades B2, vilket innefattade större 

delen av det förorenade området, med undantag för norra delarna. Innan 

saneringsåtgärderna genomfördes uppskattades att det fanns 4,1 ton kvicksilver och 

660 ton bly inom hela Bohus varvsområdet, varav 3,53 ton kvicksilver och 600 ton 

bly inom B2. I SADA-modelleringar som genomförts beräknades området som 

omfattas av saneringsalternativ B2 inrymma 61 362 m
3
 förorenade massor. 

Uppskattningen byggde på de data som då var kända. 

Eftersom hela B2-området, med några få undantag, är sanerat, är den verkliga 

sanerade volymen inmätt med stor noggrannhet. De verkliga förhållandena är att 

det sanerade området omfattar 59 176 m
3
. Därtill kommer de områden som inte 

kunde kommas åt vid saneringen, vilka omfattar maximalt 1 460 m
3
. Totalt kan 

saneringsområde B2 alltså beräknas till 60 636 m
3
 förorenade massor. Det är 
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endast 726 m
3
 mindre än vad som ursprungligen beräknades i modelleringen och 

visar på mycket god överensstämmelse mellan SADA-modellen och verkligheten. 

Baserat på föroreningshalterna i de sanerade massorna beräknas c:a 3 ton 

kvicksilver och 400 ton bly ha åtgärdats, alltså något mindre än vad som 

ursprungligen beräknats. 

Innan något arbete i mark kunde göras var en geoteknisk stabilisering av området 

nödvändig. Stabilisering erhölls genom utläggning av tryckbank. Arbetena med 

tryckbank genomfördes mellan februari och november 2009. 

Den valda metoden för saneringen var schaktsanering av de förorenade massorna. 

Dock ligger Göta älv intill och marken var mycket genomsläpplig. För att förenkla 

masshanteringen beslutades att hydrauliskt avskärma det utvalda saneringsområdet 

för att därefter pumpa bort och rena det förorenade grundvattnet. Den hydrauliska 

avskärmningen gjordes i älven med tätspont. På land gjordes det med tätskärm, 

bestående av träspont täckt med gummiduk, som dels grävdes och dels drevs ned i 

den underliggande leran. Det bortpumpade vattnet renades i en särskilt inrättad 

reningsanläggning. Tätskärmsarbetena pågick från slutet av december 2009 till 

slutet av april 2010. 

Schaktentreprenaden påbörjades den 10 maj 2010. Sanering utfördes genom 

urschaktning med grävmaskin. Grävmaskinen lastade upp massorna till en dumper 

som fraktade dessa till omlastningsplatsen, vilken var belägen på ännu icke sanerat, 

men hydrauliskt avskärmat område. Där fick massorna ligga en kort tid tills 

tillräckliga mängder uppnåtts för att fylla en båtlast för vidare transport till NOAHs 

anläggning i Norge. Allteftersom den rena leran blottades togs slutbottenprover på 

delytor om c:a 15×15 meter. 

De övergripande åtgärdsmålen för f d Bohus varvsområdet bedöms efter 

genomförd sanering ha uppnåtts. Dessa mål var: 

› att långsiktigt säkra skyddet för Göta älv (älven är huvudvattentäkt för 

Göteborg, ett stärkt skydd möjliggör ekologiskt hållbara och variationsrika 

livsmiljöer samt minskar belastningen av förorenade sediment). 

› att kvicksilver ska fasas ur biosfären (projektets bidrag var att 

kvicksilvermängden inom området skulle reduceras med minst 85-90%). 

› att marken efter utförda saneringsåtgärder ska kunna användas för de ändamål 

som gällande planer anger (d v s som industrimark, trafikområde och 

naturområde). 

› att det inom den övervägande delen av Bohus varvsområdet och dess närmiljö 

bör finnas förutsättningar för en väl fungerande markfunktion. 

Inom alla delområden var medianhalten på de analyserade slutproverna lika med 

eller under riktvärdena för känslig markanvändning (KM). Delmålet med att i 

första hand schakta ur de massor som tidigare fanns i områdets västra del, utmed 

strandlinjen, har så långt det varit möjligt uppfyllts. 
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En jämförelse mellan hur stor mängd föroreningar som sanerats från Bohus 

varvsområdet och den ursprungligen beräknade föroreningsmängden för respektive 

förorening är osäker att göra. Det beror på att den ursprungligen beräknade 

föroreningsmängden bygger på skattningar av densitet och volym. Saneringsmålet 

är dock uppnått i och med att hela det område som skulle saneras är åtgärdat, med 

undantag för de delområden där föroreningar fanns på ett sådant djup att det inte 

var geotekniskt möjligt att åtgärda dem. 
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1 Introduktion 

Föreliggande slutrapport behandlar genomförd miljökontroll under utförda åtgärder 

på Bohus varv, Ale kommun. Miljökontrollen har omfattat mätningar och 

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

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

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

genomförts i enlighet med kontrollprogrammen har en del kompletterande 

provtagningar för ökat beslutsunderlag genomförts. 

Åtgärderna på Bohus varv har omfattat geoteknisk förstärkning, sanering och 

återställning. 

 

Figur 1. Översikt över saneringsområdet. 
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1.1 Bohus varv - historik 

Nedanstående information är delvis tagen från 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 1911 flyttades det 500 m norrut. 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. 

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 också 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 på 1989. 

En successiv utvidgning av markområdet har skett genom utfyllnad längs 

strandkanten. Exakt när och hur detta genomförts har inte gått att få klarlagt. 

Sannolikt har olika typer av överskottsmassor, eventuellt ända från Göteborg, 

fraktats med pråm och använts som utfyllnadsmassor. 

Enligt muntliga uppgifter från boende i Surte, erhållna vid arbetet med 

huvudstudien, har utfyllnad skett inom ett strandnära område c:a 1 km söder om 

Bohus varv med massor från varvsindustrierna i Göteborg. Enligt denna uppgift var 

pråmar förtöjda vid de fartyg som höll på att byggas, varvid alla typer av 

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

transporterades till utfyllnadsområdet, där massorna användes som 

utfyllnadsmassor. Enligt samma källa skedde viss utsortering av restprodukter vid 

varvet, bl a togs trävirke omhand, vilket användes för uppvärmning i 

privatbostäder. Den föroreningsbild och de utfyllnadsmassor som konstaterats vid 

efterbehandlingsarbetet stöder denna teori. Endast mindre mängder föroreningar 

har tillkommit från den verksamhet som bedrivits på Bohus varv. 
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1.2 Utförda undersökningar 

På Bohus varv har undersökningar utförts av flera olika aktörer i syfte att utreda 

föroreningssituationen och den geotekniska situationen. Identifierade 

undersökningar listas nedan. 

› SGI Varia 439, 1995 - Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i södra Göta 

älvdalen. Slutrapport. 

› MW Byggtekniska AB, 1997 - Geoteknisk rapport beträffande EKA 

Chemicals AB, varvsområde. 

› SGI, 1997 - Varvsområdet - stödfyllning i älven. 

› SGI, 1998 - Relations-PM stabilitetsförhållanden. Möjlig markbelastning, 

bilaga 1A. 

› FB Engineering AB, 1999 - Markundersökning. 

› Scandiaconsult Sverige AB, 2003 - Översiktlig miljöteknisk 

markundersökning inom området för f d Bohus varv, Ale kommun. 

› SWECO VIAK, 2006 - F d Bohus varv, huvudstudie. 

› FB Engineering AB, 2007 - Bohus varv, Pilotförsök, Etapp 1. 

› FB Engineering AB, 2007, rev 2008 - Bohus varv, Pilotförsök, Etapp 2. 

› FB Engineering AB, 2009 - Bohus varv, Miljöteknisk markundersökning, 

Etapp 3 och 4. 

› FB Engineering AB, 2009 - Bohus varv, Miljöteknisk markundersökning, 

Etapp 5 (sondering pråmar) och 6 (sondering spontkorridorer). 

1.3 Föroreningssituation och risker 

Utredningarna visade att före detta Bohus Varv utgjorde en förhöjd risk för Göta 

älv och huvudvattentäkten som försörjer Göteborg med råvatten, vilken ligger vid 

Alelyckan, c:a 10 km nedströms Bohus varv. De förorenade massorna äventyrade 

leveranssäkerheten och kunde därmed även påverka konsumenternas förtroende för 

dricksvattnet. Den förorenade marken minskade möjligheten till ekologiskt 

hållbara och variationsrika livsmiljöer, samt ökade belastningen på sediment i 

älven. 

1.3.1 Geotekniska förhållanden 

Bohus varv låg i ett område med så dålig markstabilitet att ett skred i princip kunde 

ske när som helst. Belastningsrestriktionerna för arbete inom delar av området var 
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så stränga att vissa delar inte kunde undersökas förrän stabiliseringsåtgärderna var 

slutförda. 

1.3.2 Föroreningsproblematik 

De utförda undersökningarna visade att marken inom Bohus varv var kraftigt 

förorenad av flera tungmetaller, oljeprodukter och polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH). Orsaken till föroreningarna befanns vara i huvudsak den utfyllnad 

av de gamla strandängarna som genomförts för att skapa byggbar mark längs älven. 

Dessa utfyllnadsmassor togs från varvsområden i Göteborg och var förorenade av 

den verksamhet som bedrivits där. 

1.4 Saneringsmål 

1.4.1 Åtgärdsmål och åtgärdskrav 

De övergripande åtgärdsmålen för Bohus varvsområdet var: 

› att långsiktigt säkra skyddet av Göta älv (älven är huvudvattentäkt för 

Göteborg, ett stärkt skydd möjliggör ekologiskt hållbara och variationsrika 

livsmiljöer samt minskar belastningen av förorenade sediment). 

› att kvicksilver ska fasas ur biosfären (projektets bidrag var att 

kvicksilvermängden inom området skulle reduceras med minst 85-90%). 

› att marken efter utförda saneringsåtgärder ska kunna användas för de ändamål 

som gällande planer anger (d v s som industrimark, trafikområde och 

naturområde). 

› att det inom den övervägande delen av Bohus varvsområdet och dess närmiljö 

bör finnas förutsättningar för en väl fungerande markfunktion. 

Målsättningen under saneringstiden har varit att avlägsna så stor mängd 

föroreningar som möjligt inom ramen för det beviljade anslaget. Prioriteringen 

under saneringen har varit att i första hand schakta ur de massor som ligger i 

anslutning till älven för att säkra skyddet av Göta älv. Orsaken till detta är älvens 

betydelse som huvudvattentäkt för Göteborg, med råvattenintaget nedströms det 

förorenade området. Syftet med saneringen av Bohus varvsområdet har därför varit 

att avlägsna huvuddelen av de förekommande föroreningarna på fastigheten. 

1.4.2 Val av åtgärdsalternativ och genomförande 

Sju åtgärdsalternativ togs fram inför saneringen av Bohus varvsområdet. Total 

mängd förorenade massor som bedömdes finnas inom Bohus varvsområdet 

uppgick till 85 000 m
3
. Se Tabell 1 för redovisning av respektive åtgärdsförslag. 
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Tabell 1. De framtagna åtgärdsalternativen, mängd förorenade massor samt procentuell 

reducering av kvicksilver och bly (Länsstyrelsen Västra Götaland 2008). 

Åtgärdsalternativ Uppskattad mängd 

förorenade massor 

(m
3
) 

Reducering av 

totalmängd Hg 

(%) 

Reducering av 

totalmängd Pb 

(%) 

A1 45 000 80 75 

A2 42 000 80 73 

A3 36 000 80 61 

B1 53 000 90 87 

B2 49 400 90 85 

Korr B2 30 000 54 51 

B3 42 200 90 75 

C 85 000 100 100 

Ett flertal faktorer avgjorde valet av saneringsmetod. Faktorerna var: 

› Dålig markstabilitet. 

› Råvattenintaget för Göteborg Vatten ligger c:a 10 km nedströms om 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 att 

någon form av hydraulisk avskärmning uppfördes. I pilotförsöken visades att 

inläckaget i en enkel schakt var alltför stort för att kunna hanteras utan en 

avancerad reningsanläggning med hög kapacitet.  

En schaktning i strandzonen skulle inte kunna ske utan risk för 

föroreningsspridning till älven. Detta ställde särskilt höga krav på säkerheten. 

Vidare var i stort sett all mark utom översta toppskiktet indränkt i olja. 

Det åtgärdsalternativ som valdes för saneringen av Bohus varvsområdet var B2, se 

Bilaga 1, Karta över saneringsområdet. Sanering enligt åtgärdsalternativ B2 

innebar en reducering av kvicksilver och bly med 90 respektive 85 %. Dock 

beräknades fortfarande 35 000 m
3
 förorenade massor kvarlämnas inom området 

jämfört med om hela det förorenade området skulle saneras. I jämförelse med 

resterande åtgärdsalternativ så är bedömdes åtgärdsalternativ B2 vara av störst 

samhällsekonomisk nytta med avseende på erhållen reducering av föroreningar i 
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förhållande till mängd bortschaktade massor. I SADA
1
-modelleringen som senare 

genomfördes konstaterades att alternativ B2 omfattade totalt 61 362 m
3
 och 

bedömdes åtgärda 91 % av blyföroreningarna och 86 % av 

kvicksilverföroreningarna inom saneringsområdet. 

Åtgärdsalternativ B2 uppfyllde åtgärdsmålen för saneringen. Risken för ett 

eventuellt skred i området med kraftigt förorenade massor kommer att minimeras. 

Saneringsarbetet medför även en minskad konsekvens av ett skred om det ändå 

skulle inträffa. Ett ökat skydd av Göta älv kommer att erhållas med avseende på 

kvicksilver och övriga tungmetaller i de sanerade områdena. En kraftigt reducerad 

risk för nybildning av metylkvicksilver kommer erhållas, men viss nybildning kan 

dock komma att ske i kvarvarande förorenade områden. 

Saneringsprincipen för åtgärdsalternativet B2 var att utföra saneringen stegvis, se 

Bilaga 2, Saneringsanmälan. Det första som gjordes var en geoteknisk stabilisering 

genom stödfyllning längs med strandkanten. Därefter avskärmades området 

hydrauliskt för att kunna utföra grundvattensänkning. Saneringen av strandzonen 

(0-10 m) har i möjligast mån genomförts ned till +7 m (3,5-4 m under markytan) 

och schaktats i korta sektioner vinkelrätt mot strandlinjen. Resterande 

saneringsområde har sedan schaktas ned till underliggande lera och schaktats i 

15×15-meters rutor. Miljö- och Byggförvaltningen i Ale kommun fattade beslut 

angående saneringsanmälan den 22 oktober 2009, se Bilaga 3. 

                                                      

 

 
1
 SADA - Spatial Analysis and Decision Assistance, ett modelleringsverktyg för att beräkna 

förorenade volymer.  
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2 Projektorganisation 

Projektgruppen har bestått av: projektledning, byggledning, miljökontroll, 

beställarstöd, markägare, tillsynsmyndigheter, samhällsplaneringschef, SGI, 

entreprenör, mottagare av förorenade massor och bidragsgivare. 

 

Figur 2. Organisation. 
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Projektet har krävt insatser av kompetenser från flera områden. Det gäller 

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

kommunikation, vattenreningsteknik med mera. Dessutom tillkommer, främst vid 

planeringen men även i genomförandet, insatser från tillsynsmyndigheterna som i 

detta fall varit Länsstyrelsen Västra Götaland och Miljö- & Byggförvaltningen i 

Ale kommun. 

Tillsynsansvaret har varit enligt följande: Tillsynen för marken ligger under Ale 

kommun. Marken ägs dock av Eka Chemicals AB vilket är ett tillsynsobjekt för 

Länsstyrelsen. Göta älv faller också inom Länsstyrelsens tillsynsansvar, däremot 

under en annan enhet inom Länsstyrelsen, Vattenvårdsenheten. 

Förorenade massor exporteras till Norge vilket betyder att tillstånd för export av 

förorenade massor krävs samt redovisning till Naturvårdsverket. 

2.1 Planering av genomförande 

För att undvika onödiga möten för projektorganisationen delades 

projektgruppsdeltagarna in i två grupper, stora och lilla projektgruppen. I stora 

projektgruppen har representanter för alla berörda varit med. Lilla projektgruppen 

har begränsats till att endast de personer varit medlemmar som är berörda i den 

pågående fas projektet befinner sig i. I projektet har också byggmöten hållits 

löpande, ungefär varannan vecka, där projektledning, byggledning, miljökontroll, 

entreprenör samt vid behov extra stödfunktioner varit representerade. 

Projektet var en genomförandeentreprenad och det var entreprenörens åtagande att 

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

förts en konstruktiv dialog mellan beställaren, projektledningen, miljökontrollen 

och entreprenören om genomförandet av arbetena. Det har bidragit till en 

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

uppkomna problem funnits gemensamt. 

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

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

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

luft. 

2.2 Projektriskanalys 

En projektriskanalys genomfördes med avseende på risker som kan uppkomma 

både inför upphandlingsarbetet och vid genomförande av saneringen vid Bohus 

varv. 

Projektriskanalysen omfattade riskidentifiering, riskvärdering och förslag på 

säkerhetshöjande åtgärder av risker som kan störa projektet avseende tidplan, 

ekonomi, kvalitet och miljö. Syftet med riskanalysen var att identifiera aktiviteter 

som behövde genomföras, alternativt särskilt bevakas, för att minska riskerna inför 

upphandlingsarbetet samt vid genomförandet av saneringsarbetet vid Bohus varv. 

Projektriskanalysen utgjorde ett underlag till projektledningen.  
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Riskanalysen genomfördes under ledning av riskanalytiker på COWI (då FB 

Engineering). Identifiering av möjliga oönskade händelser har skett genom en 

strukturerad ”brainstorming” i analysgruppen, baserad på utarbetade checklistor 

som ska täcka in så många områden som möjligt. I samband med att risker 

identifierats har även en bedömning gjorts om risken kan accepteras eller om 

ytterligare åtgärder krävs. Förslag på skyddsåtgärder har getts där så ansetts 

påkallat. Riskidentifiering och -värdering genomfördes i en arbetsgrupp med 

representanter från Ale kommun, Aqualog, Länsstyrelsen, SWECO, Mediedoktorn 

och COWI. En mindre grupp med representanter från Ale kommun, SWECO och 

COWI har vid ett andra mötestillfälle gjort en ytterligare genomgång av 

värderingar samt utvecklade och gav ytterligare förslag på åtgärder för att hantera 

de identifierade riskerna. Ett uppföljningsmöte för att kontrollera status på 

identifierade risker genomfördes under oktober 2008. Vid detta möte deltog 

projektledning från Ale kommun, Länsstyrelsen, samt projektrepresentant från 

COWI. 

58 skadehändelser identifierades initialt 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. Huruvida 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 

beslutet att följa upp samtliga risker, även de som inte hade någon rekommendation 

eller åtgärd föreslagen. Sammanlagt hade 55 rekommendationer/förslag på åtgärder 

framarbetats.   

Analysprotokollet i projektriskanalysen utgjorde ett levande dokument som följdes 

upp i samband med projekteringsmöten, inför upphandling och i samband med 

projektgruppsmöten för att säkerställa att projektet arbetade med de identifierade 

riskerna och de åtgärder som föreslagits. Under projektets gång kunde nya risker 

identifieras och de fördes då in i analysprotokollet. 

2.3 Kommunikation 

Informationsflödet mellan myndigheterna och projektet har till stor del förts genom 

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

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

mötestillfällena har det kunnat fokuseras på enskilda viktiga frågor. 

I vissa delar av entreprenaden har mindre förändringar jämfört med gällande 

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

skäl och gällde till exempel mätmetoder, provtagningsdjup i älv eller 

provtagningsförfarande, detaljer i mätning av vatten vid utpumpning av inläckande 

vatten från spont och liknande. Därmed måste förändringarna förankras hos 

tillsynsmyndigheterna. Kommunikationen med tillsynsmyndigheterna har varit god 

och föredömligt snabb. Detta har varit till stor hjälp för projektet och sannolikt 

också bidragit till det lyckade slutresultatet. 
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3 Gällande kontrollprogram 

Under åtgärderna har tre kontrollprogram, se Bilaga 5, Kontrollprogram, varit 

styrande för att undersöka eventuell påverkan på omgivning och kontrollera att 

uppsatta saneringsmål uppnåtts. Programmen har omfattat kontroll av recipienten 

under saneringsarbetet samt separat kontroll för grumlande arbeten i älven och 

kontroll av saneringen. Det sistnämnda har omfattat avsänkning av grundvatten, 

rening av länshållningsvatten, schakt och återfyllnad under saneringsarbetet. 

3.1 Recipient 

Syftet med kontrollprogrammet har varit att identifiera den egna verksamhetens 

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

misstanke om spridning av föroreningar.  

Provtagning enligt kontrollprogrammet påbörjades 2009-06-26, d v s cirka tre 

månader innan saneringsarbetet var avsett att påbörjas. Med saneringsarbete 

definieras enligt kontrollprogrammet det arbete som innebär utsläpp av 

länshållningsvatten till recipienten. Provtagningen avslutades 2011-06-22, d v s 

efter tre månaders uppföljning från att saneringsarbetet avslutats.  

Kontrollen av miljöpåverkan gjordes utifrån regelbundna mätningar av grumlighet, 

pH, konduktivitet och organiska föroreningar. Passiv provtagning har genomförts 

på metaller och organiska föroreningar. För att kunna jämföra respektive parameter 

provtogs vatten i Göta älv uppströms och nedströms verksamheten. Provtagning 

har gjorts kontinuerligt på vatten. För att upptäcka lägre halter och mer diffus 

spridning har månadsvis passiv provtagning genomförts.  

Innan arbetet påbörjades genomfördes referensprovtagning på samtliga parametrar. 

Uppföljning har även gjorts efter avslutad sanering och vid dragning av spont. 

Kontrollprogrammet är daterat till 2009-04-22 och reviderat 2009-11-05. En 

kompletterande studie har gjorts för att korrelera jämförbarheten mellan turbiditet 

och suspenderade ämnen som fältmetod för mätning av grumlighet. Ett separat PM 

för efterkontrollen upprättades och godkändes av Länsstyrelsen, se Bilaga 7. 
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3.2 Grumlande arbeten 

Syftet med kontrollprogrammet har varit att under grumlande arbete i Göta älv 

identifiera den egna verksamhetens påverkan på vattenmiljön samt fungera som ett 

verktyg för att vidta åtgärder vid misstanke om spridning av föroreningar. Som 

grumlande arbete definieras schaktning för spontrännan, sättande av spont och 

iläggning av tryckbank. Kontrollprogrammet har varit begränsat till tiden för det 

grumlande arbetet vilket skett i syfte att montera spont till skydd mot spridning av 

föroreningar till Göta älv under själva saneringsarbetet.  

Referensprovtagningen enligt kontrollprogrammet påbörjades 2009-02-16 och 

avslutades med en uppföljande provtagning 2010-03-08.  

Kontroll har gjorts på parametrarna turbiditet, pH, konduktivitet och metaller. 

Uppföljning har även gjorts efter avslutat grumlande arbete. 

Kontrollprogrammet är daterat till 2009-02-13 och reviderat 2009-06-24. Utöver 

provtagningarna enligt kontrollprogrammet har även grumlingsplymen undersökts 

för att studera hur snabbt grumligheten avtar. 

3.3 Sanering 

Kontrollprogrammet för sanering omfattar momenten avskärmning av delområden, 

tömning av vatten innanför spont, grundvattensänkning, sanering och återfyllnad. 

Syftet är att med miljökontroll och provtagning minimera saneringens påverkan på 

omgivande miljö.   

Vid hydraulisk avskärmning av delområden har miljökontroll genomförts på 

platsen för att säkerställa att: 

› Schaktning inte sker då området är översvämmat eller vid högt vattenstånd 

med risk för översvämning. 

› Schaktning sker tillräckligt djupt i underliggande lerlager för att erhålla tät 

anslutning av avskärmningen mot underliggande lera. 

› Återfyllning sker utan risk för att schaktvatten svämmar över. Vid höga 

vattenstånd ska vattennivån hållas nere genom pumpning till vattenrening. 

› Bortpumpat länshållningsvatten renas ner till fastställda föroreningshalter i 

reningsanläggningen, innan det släpps till recipienten Göta älv. 

› Eventuell påträffad fri fas av oljeprodukter omhändertas omgående i täta 

behållare för särskilt omhändertagande. Alternativt kan olja isoleras i schakt 

och slamsugas. 

› Eventuellt påträffade objekt som bedöms bestå av/innehålla/vara förorenade 

med särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen skall omgående separeras enligt 

gällande skyddsföreskrifter. 
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Vid tömning av vatten innanför spont har miljökontrollant närvarat för att 

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

spridas till älven. Okulär besiktning och fältmätning av turbiditet har i huvudsak 

genomförts, men även verifierande provtagning av suspenderat material, PAH, 

oljeindex och metaller. 

Förorenat vatten från grundvattenavsänkning och schakt har efter vattenbehandling 

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

miljökontrollant. I det fall halter har legat över gällande riktvärden har reningen 

justerats och vattnet har återförts för ytterligare rening. 

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

klassa kvarlämnade massor och för att kontrollera saneringens utförande. 

Återfyllnadsmassor som förts in har kontrollerats visuellt och vid behov med 

provtagning. 
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4 Förstärkningsarbeten 

4.1 Utförda arbeten 

Innan något belastande arbete på mark kunde göras var en stabilisering av marken 

nödvändig. Stabilisering skedde genom utläggning av tryckbank. Arbetena med 

tryckbank skedde mellan februari och november 2009. 

En tryckbank låg sedan tidigare längs en delsträcka av den kommande spontlinjen. 

Denna var dock inte möjlig att sätta spont i. Detta icke spontbara material skulle 

ersättas med spontbart material. Vid förberedelserna för spontningen visade det sig 

längst i söder, att det icke spontbara materialet var av betydligt större mäktighet än 

vad som tidigare antagits. Dessutom fanns det kraftiga föroreningar i sedimenten 

under den ursprungliga tryckbanken. Vid uppschaktningen av det icke spontbara 

stenmaterialet och underliggande föroreningar uppstod vid ett tillfälle ökad 

grumling och en oljeförorening kunde också konstateras på ytan av älven. Då både 

turbiditeten och oljeskimret ökade till oacceptabla nivåer stoppade 

miljökontrollanten fortsatta arbeten i älven tills myndigheterna var ordentligt 

informerade och arbetsmetodiken kunde utvärderas. 

Efter samråd med tillsynsmyndigheterna 

fortsatte arbetena med modifierat arbetssätt 

och även med vissa förändringar i mätmetoder 

och riktvärden. Arbetssättet ändrades så att 

miljökontrollanterna hade en större närvaro 

samt att tätare mätningar utfördes. 

Mätpunktens placering nedströms 

modifierades. Ursprungligen användes en 

geografiskt fast punkt, vilket medförde att ju 

närmare de grumlande arbetena kom 

mätpunkten desto högre blev den uppmätta 

grumlingen. Detta bedömdes inte motsvara en 

ökad grumling från arbetet generellt utan var 

mer en indikation på det minskade avståndet 

mellan grumling och mätpunkt. Detta 

korrigerades så att nedströmspunkten blev 
Figur 3. Provtagningsarm och flaska. 
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dynamisk och anpassad så att den låg 100 meter nedströms de grumlande arbetenas 

källa. Dessutom placerades oljelänsar runt grävarbetena och arbetstakten drogs ned 

till ett långsammare tempo. 

Väster om Bohus varv finns en långsmal ö i älven. Denna har bidragit med att 

skydda arbetsbåtar och installationer från den ordinarie trafiken i Göta älv. 

4.2 Miljökontroll under förstärkningsarbeten 

Miljökontrollen påbörjades den 16 februari 2009 inför arbetet med iläggande av 

tryckbank och sättande av spont. Referensmätningar togs på turbiditet, pH och 

konduktivitet samt metaller. Under verksamhet i älven som enligt 

kontrollprogrammet definierats 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. 

4.2.1 Referensprovtagning 

I Tabell 2 och Tabell 3 nedan redovisas referensmätningar av fältparametrar och 

metaller som gjordes den 16 februari 2009 inför påbörjande av arbete i älven. Ingen 

större skillnad kan påvisas mellan parametrarna nedströms och uppströms. 

Beräknade kvoter ligger från <0,4 upp till 2 vilket kan bedömas som normalt. För 

vissa metaller ligger halterna under detektionsgräns. 

Tabell 2. Sammanställning av referensmätning av fältparametrar, 090216. 

 Uppströms Nedströms Kvot 

(nedströms/uppströms) 

Turb (FNU) 3,1 3,4 1,1 

pH 7,4 7,7 1,0 

Kond (mS) 0,05 0,09 1,8 

Tabell 3. Sammanställning av referensmätning av metaller 090216. Flera halter ligger under 

respektive detektionsgräns. 

 Uppströms Nedströms Kvot (nedströms/uppströms) 

As (mg/l) <0,0005 <0,0005 ~ 1* 

Pb (mg/l) 0,0012 <0,0005 ≤ 0,4* 

Cu (mg/l) 0,0018 0,0012 0,7 

Cr (mg/l) <0,001 <0,001 ~ 1* 

Hg (mg/l) <0,0001 <0,0001 ~ 1* 

Sn (mg/l) <0,0005 <0,0005 ~ 1* 

Zn (mg/l) 0,0084 <0,005 0,6 

* Halter under detektionsgräns 

Gränsvärden för grumling har av miljödomstolen angetts i suspenderad halt och i 

enheten mg/l. För att kunna göra en snabb bedömning i fält har grumling mätts 
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med fältinstrument vilket rapporterar i turbiditet och med enheten FNU
2
. Två 

studier har gjorts för att verifiera jämförbarheten mellan metoderna. Se Tabell 4 till 

Tabell 7 samt Figur 4 och Figur 5. 

Tabell 4. Resultat från studien gjord i juni och juli på jämförbarheten mellan suspenderad halt 

och turbiditet. 

 Fältanalys Labbanalys   
Datum Turbiditet 

(FNU) 
Suspenderade 

ämnen 

(mg/l) 

Pågående 

verksamhet 

Avstånd 

(m) 

2009-06-25 9,35 8,4 Spontning c:a 150 

2009-06-30 4,95 6,3 Ingen verksamhet c:a 150 

2009-07-02 60 56 Grumlande arbete c:a 10 

2009-07-07 40,87 46 Grumlande arbete c:a 50 

2009-07-07 31,38 37 Grumlande arbete c:a 150 

 

Figur 4. Korrelation mellan turbiditet och suspenderade ämnen. 

Tabell 5. Analys av korrelationen. 

Korrelationskoefficient (ρx,y) Determinationskoefficient (R
2
) 

0,9838 0,9679 

 

  

                                                      

 

 
2
 FNU - Formazin Nephelometric Units, en av flera enheter att rapportera turbiditet 

(grumlighet) med. 
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Tabell 6. Resultat av uppföljning gjord i december på jämförbarheten mellan suspenderad halt 

och turbiditet. Vid detta tillfälle pågick ingen grumlande verksamhet. Manuell 

grumling av bottensubstrat gjordes och mätningar utfördes på en spädserie 

med varierande suspenderad halt. 

  Fältanalys Labbanalys   
Datum Turbiditet 

(FNU) 
Suspenderade 

ämnen 

(mg/l) 

Vatten 

2009-12-08 12,47 4,7 Älvvatten 

2009-12-08 40,425 45 Blandat prov 

2009-12-08 79 78 Blandat prov 

2009-12-08 123 130 Blandat prov 

2009-12-08 211,5 150 Blandat prov 

 

 

Figur 5. Korrelation mellan turbiditet och suspenderad halt. 

Tabell 7. Analys av korrelation. 

Korrelationskoefficient (ρx,y) Determinationskoefficient (R
2
) 

0,9496 0,9017 

Slutsats: Både resultaten från jämförelsen mellan turbiditet och suspenderad halt 

visar god korrelation mellan uppmätta variabler. I båda fallen ligger 

korrelationskoefficienten (ρx,y) över 0,9. Ett ρ-värde nära 1 visar ett starkt linjärt 

samband mellan analyserade variabler. Resultaten visar att fältmätningar av 

turbiditet kan användas för att uppskatta halten av suspenderade ämnen i Göta älv. 

4.2.2 Resultat 

Miljökontroll och provtagning i samband med verksamhet i älven påbörjades den 

16 februari 2009. Den 18 mars 2009 pågick schaktning i älvbotten för att 

möjliggöra sättande av spont. Vi detta tillfälle nådde turbiditeten 52,5 FNU i 

kontrollstationen nedströms. Då både turbiditeten och oljeskimret ökade stoppade 

miljökontrollanten arbeten i älven. Tidigare maximala mätningar under likande 

arbeten i älven har uppmätts till 15,94 FNU, se Tabell 8 samt Figur 6 och Figur 7. 
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Tabell 8. Sammanställning av fältmätningar mellan 090216-090318. 

Uppströms 

  Referens Min Medel Median Max 

Turb (FNU) 3,1 3,8 7,9 7,0 14,9 

pH 7,4 7,0 7,6 7,7 8,5 

Kond (mS) 0,05 0,05 0,06 0,06 0,09 

Nedströms 

Turb (FNU) 3,4 5,6 10,9 9,1 52,5 

pH 7,7 6,7 7,6 7,7 7,9 

Kond (mS) 0,09 0,05 0,06 0,06 0,09 

 

 

Figur 6. Uppmätt turbiditet uppströms och nedströms från att grumlande arbeten påbörjades 

2009-02-16 tills arbetsstoppet 2009-03-18. 

 

Figur 7. Uppmätt turbiditet som kvot mellan nedströms och uppströms från 2009-02-16 till 

2009-03-18. 
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När det gäller naturliga variationer har Göta älvs Vattenvårdsförbund mellan 

januari och april 2008 uppmätt ett maximalt värde på turbiditet på 50 FNU i 

provstationen i Nol. Under januari och december påvisades högsta värden mellan 

45 och 50 FNU i Vattenvårdsförbundets mätstation i Surte.  I bägge stationerna låg 

medianvärdet för turbiditeten mellan 5 och 10 FNU, (Göta älvs vattenvårdsförbund 

2008). 

Arbetsstoppet 18 mars 2009 resulterade i att kontrollprogrammet för grumlande 

arbete reviderades med nya särskilda försiktighetsmått samt olika varningsnivåer 

för grumling med en tydligare definition på acceptabla nivåer. 

Det grumlande arbetet i älven återupptogs den 23 juni 2009 och schaktningsarbete 

utfördes från den 1 juli. Arbetena avslutades den 9 oktober 2009. Under perioden 

genomfördes regelbunden miljökontroll med fältmätningar av turbiditet, pH och 

konduktivitet. Vid schaktning för spontrännan togs även kompletterande 

vattenprover som analyserades med avseende på metaller. Under perioden 

uppmättes nedströms ett maximalt turbiditetsvärde på 31,4 FNU. Övriga lägesmått 

återfinns i Tabell 9. 

Tabell 9. Sammanställning av fältmätningar mellan 090623 och 091009. 

Uppströms 

  Referens Min Medel Median Max 

Turb (FNU) 3,1 3,6 8,0 7,0 31,4 

pH 7,4 6,0 7,5 7,6 8,2 

Kond (mS) 0,05 0,03 0,08 0,08 0,15 

Nedströms 

Turb (FNU) 3,4 3,6 9,0 7,2 31,4 

pH 7,7 5,4 7,5 7,5 8,2 

Kond (mS) 0,09 0,03 0,13 0,08 0,70 

Det högsta uppmätta värdet på turbiditet (efter att arbetet återupptagits), 31,4 FNU 

nedströms, uppmättes den 7 juli, se Figur 8. Motsvarande värde uppströms vid 

samma tidpunkt var 4,37 FNU. Vid ett senare tillfälle, den 19 augusti, uppmättes 

turbiditeten uppströms till 31,37 FNU och vid samma tidpunkt nedströms till 

8,35 FNU. Det höga värdet uppströms kan inte relateras till arbetet nedströms. 

Turbiditeten i älven varierar mycket beroende på yttre omständigheter som kraftig 

nederbörd, hög vattenföring samt sjöfart. Ett sätt att tydligare beskriva påverkan på 

älven är att beräkna en kvot mellan nedströms och uppströms. I Figur 9 syns en 

tydlig topp den 7 juli, i övrigt påvisas inga större avvikelser. 
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Figur 8. Uppmätt turbiditet uppströms och nedströms från att grumlande arbete återupptogs 

2009-06-23 tills det avslutades 2009-10-07. 

 

Figur 9. Uppmätt turbiditet som kvot mellan nedströms och uppströms från 2009-06-23 till 

2009-10-07. 

Den 7 juli genomfördes koncentrerad schakt av bottenmaterial. Gammal 

stödfyllning, skrot och lera grävdes bort varefter ny spontbar tryckbank lades ut. 

Arbetet utfördes etappvis med mindre öppna schakt som lades igen, varefter ett 

nytt öppnades och lades igen och så vidare. Senare under dagen avslutades 

schaktningen och arbetet med montering av spont påbörjades. Under dagen gjordes 

kontinuerliga mätningar av grumlingen orsakad av de olika arbetsmomenten samt 

mätningar på hur fort grumlingen avtog horisontellt och vertikalt. 

Tabell 10. Grumling vid olika verksamheter. Studien är gjord den 7 juli 2009. 

Typ av verksamhet Uppströms (150 m) Nedströms (150 m) 

Ingen verksamhet 4,37 4,37 

Sättande av spont 4,37 5,7 

Iläggning av stödmaterial 4,37 6,48 

Under pågående schaktning 4,37 31,47 
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Figur 10. Procentuell ökning av turbiditeten vid olika arbeten i Göta älv. 

De olika arbetsmoment som studerades var schakt i botten, iläggande av 

stödmaterial samt sättande av spont. Turbiditeten mättes 150 meter uppströms 

respektive nedströms. För arbetena med sättande av spont samt iläggning av 

stödmaterial var skillnaden i grumling minimal. Vid schakt i botten ses däremot en 

kraftig ökning. Se Tabell 10 och Figur 10 ovan. 

Grumligheten undersöktes även med avseende på avstånd från pågående 

bottenschakt. Mätningar gjordes i vattnet mitt i arbetet där grumlingen var som 

störst samt 50, 100, 150 och 300 meter nedströms. Den högsta nivån uppmättes i 

vattnet vid källan och den lägsta 300 meter nedströms. Se Tabell 11 samt Figur 11. 

Tabell 11. Uppmätta turbiditetsvärden vid olika avstånd från bottenschakt. Studien är gjord den 

7 juli 2009. 

Under pågående 

schaktning 

Uppströms Direkt 

anslutning 

Nedströms Nedströms Nedströms 

Turbiditet (FNU) 4 61 60 31 18 

Avstånd (m) -150 0 50 150 300 

0 30 48 
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Figur 11. Uppmätta turbiditetsvärden i förhållande till avstånd från pågående bottenschakt. 

Studien av hur grumligheten skiljer sig vertikalt i älven visar att turbiditeten är 

högst vid botten och lägst vid ytan. Detta samband kunde noteras både 50 samt 150 

meter nedströms under grumlande arbete. Se resultat i Tabell 12. 

Tabell 12. Turbiditeten i olika nivåer i vattenpelaren samt vid olika avstånd från grumlande arbete. 

Studien är gjord den 7 juli 2009. 

Turbiditet (FNU) 

  Nedströms (50m) Nedströms (150m) 

Ytlager 36 29 

Mellanlager 47 27 

Bottenlager 69 38 

Resultatet från studierna av grumlighet visar att påverkan är lokal, att turbiditeten 

snabbt avtar med avståndet från källan, att den är större vid botten än vid ytan samt 

att grumlingen är minimal vid sättande av spont samt iläggning av tryckbank. Den 

påtagliga förhöjningen i älvvattnet sker vid direkt schakt i älvbotten. 

Metallhalter har analyserats uppströms respektive nedströms under perioden 1 juli 

2009 till och med 19 oktober 2009 i enlighet med kontrollprogrammet för 

grumlande arbete. Referensprovtagning gjordes den 16 februari. Metaller provtogs 

enbart under schaktningsarbeten. För hela perioden påvisade 40 % av analyserade 

parametrar halter över detektionsgräns. Dessa låg mellan 0,0001 och 0,005 mg/l 

beroende på metall och analysmetod. Bly (uppslutet) påvisades vid ett tillfälle i en 

halt om 1,5 mg/l, vilket klassas som mycket höga halter enligt Naturvårdsverket 

(2000). Näst högsta uppmätta halten ligger på 0,0018 mg/l och medel- samt 

medianhalt på 0,05 samt 0,0005 mg/l. 

Vid provtagning intill schaktning den 7 juli 2009 kunde höga metallhalter 

konstateras, se Tabell 13. Vid samma provtagningstillfälle var dock halterna 

generellt sett betydligt lägre vid de ordinarie kontrollpunkterna, c:a 150 meter 

uppströms respektive nedströms. Detta visar att föroreningarna snabbt 
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återsedimenterar eller späs ut efter att de hamnat i suspension i samband med 

schakt samt att de med stor sannolikhet är bundna till partiklar. 

Tabell 13. Vid ett tillfälle den 7 juli 2009 provtogs (förutom vatten från ordinarie stationer) även 

vatten i nära anslutning intill pågående bottenschakt. 

  
Uppströms 

Intill 

schakt Nedströms Kvot Kvot 

  
  2009-07-07 2009-07-07 2009-07-07 

Schakt/ 

Uppströms 

Nedströms/ 

Uppströms 

As mg/l <0,0005 0,003 0,00059 >6 >1 

Pb mg/l 0,00052 0,14 0,013 269 25 

Cu mg/l 0,011 0,018 0,01 1,6 1 

Cr mg/l <0,001 0,011 0,002 >11 >2 

Hg mg/l <0,0001 0,00015 <0,0001 >1,5 1 

Sn mg/l <0,0005 0,0016 0,00052 >3,2 >1 

Zn mg/l 0,014 0,19 0,027 14 2 

Mycket höga halter* 
 

Höga halter* 
 

Måttligt höga halter* 
 

Låga halter* 
 

Mycket låga halter* 
 

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913. 

Kopparhalterna i Göta älv har varit höga till mycket höga under pågående 

schaktningsarbete. Under perioden låg halten uppströms på ett medelvärde av 

0,032 mg/l samt nedströms på 0,035 mg/l. Dessa värden hamnar inom intervallet 

höga halter enligt Naturvårdsverket (2000). Av de resterande provtagna metallerna 

var det bara bly som hade medelvärden på mycket höga (uppströms) respektive 

måttligt höga (nedströms) halter, se Tabell 14 för sammanställning av metallhalter. 

Skillnaden mellan uppmätta metallhalter uppströms och nedströms visar att 

schaktningsarbetet troligen resulterat i förhöjda halter av bly i älvvattnet vid 

framförallt tre tillfällen. Vid dessa händelser låg kvoten mellan nedströms och 

uppströms mellan 20 och 25. Motsvarande kvoter för övriga metaller påvisar ingen 

tydlig förorening, se Figur 12. 
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Tabell 14. Sammanställning av metallhalter i kontrollpunkterna uppströms och nedströms under 

mudderarbete, 2009-07-01 till 2009-10-19, samt olika jämförvärden från Göta älv 

samt från större vattendrag i södra Sverige. Enheten är angiven i mg/l. 

UPPSTRÖMS As Pb Cu Cr Hg* Sn* Zn 

Min  <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,0001 <0,0005 <0,005 

Medel 0,00051 0,0476 0,032 0,0012 <0,0001 0,00054 0,012 

Median <0,0005 <0,0005 0,025 <0,001 <0,0001 <0,0005 0,012 

Max 0,0008 1,50 0,12 0,0049 <0,0001 0,0017 0,029 

        NEDSTRÖMS               

Min  <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 <0,0001 <0,0005 <0,005 

Medel <0,0005 0,0023 0,035 0,0011 0,0001 0,00075 0,014 

Median <0,0005 0,0008 0,029 <0,001 <0,0001 <0,0005 0,012 

Max 0,0006 0,0130 0,180 0,0037 0,00012 0,005 0,058 

        ALELYCKAN** 0,00027 0,0004 0,0014 0,0004 <0,0001 - 0,0053 

        SÖDRA 

SVERIGE*** 0,0004 0,00032 0,0013 0,0004 0,00004 - 0,0043 

Mycket höga halter* 

     Höga halter* 

     Måttligt höga halter* 

     Låga halter* 

     Mycket låga halter*      

*Bedömningsgrunder saknas för kvicksilver och tenn (Naturvårdsverkets rapport 4913). 
** Medelvärden från Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs 

VVF. 

*** Jämförvärden, större vattendrag, södra Sverige (Naturvårdsverkets rapport 4913). 

Figur 12 visar skillnaden i metallhalter mellan uppströms och nedströms under de 

dagar schaktning för spontrännan pågått. De tre största topparna där halterna av bly 

nedströms påvisats vara över 20 gånger halten uppströms, korrelerar med de tre 

dagar då kvoten mellan turbiditeten legat som högst. De högsta kvoterna för 

arsenik, krom, kvicksilver och zink är även de uppmätta under de tre dagarna med 

kraftigast schaktning. Undantagen är koppar och tenn som inte har samma tydliga 

koppling. 
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Figur 12. Skillnaden mellan nedströms och uppströms beräknad som enhetslös kvot. 

Tabell 15. Högsta kvoter mellan nedströms och uppströms för metaller från 2001-07-01 och 

2009-10-19. Av dessa är kvoterna för As, Pb och Cr uppmätta den 7 juli samt Hg 

den 9 september och Zn den 28 september 2009, det vill säga under dagarna med 

kraftigast schaktning. 

  As Pb Cu Cr Hg Sn Zn 

Kvot 1,2 25,0 3,3 2,0 1,2 6,4 2,9 

4.2.3 Efterkontroll 

Efter arbetet i älven, som omfattats av kontrollprogrammet för grumlande arbete, 

har den uppföljande kontrollprovtagningen genomförts. Detta gjordes mellan 

2009-12-14 och 2010-03-08. Enligt kontrollprogrammet skulle uppföljning göras 

två gånger per månad under tre månader. Under perioden genomfördes åtta 

provförsök. På grund av isläggning och drivis kunde dock enbart fyra 

provomgångar genomföras. Samtliga parametrar och metallhalter uppmätta under 

efterkontrollen kan anses ligga på normala nivåer och utan avvikelser. Ingen 

skillnad kan ses mellan respektive provpunkt, se Tabell 16 till Tabell 18 samt Figur 

13. 

Tabell 16. Sammanställning av efterkontroll, 2009-12-14 och 2010-03-08. 

Uppströms 

  Referens Min Medel Median Max 

Turb (FNU) 3,1 3,94 10,11 8,04 18,68 

pH 7,4 6,15 7,31 7,61 7,98 

Kond (mS) 0,05 0,05 0,13 0,12 0,23 

Nedströms 

Turb (FNU) 3,4 3,67 9,5 7,33 17,65 

pH 7,7 5,99 7,24 7,58 7,9 

Kond (mS) 0,09 0,05 0,06 0,05 0,07 
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Tabell 17. Sammanställning turbiditet under efterkontrollen och skillnad mellan uppströms och 

nedströms, 2009-12-14 och 2010-03-08. Provet taget den 7 januari har gjorts enligt 

recipientkontrollprogrammet. 

Turb (FNU) Uppströms Nedströms Kvot 

(nedströms/uppströms) 

2009-12-14 8,04 7,33 0,91 

2009-12-28 18,65 17,65 0,95 

2010-01-07 14,07 12,77 0,91 

2010-02-11 5,86 3,67 0,63 

2010-03-08 3,94 6,08 1,54 

 

Tabell 18. Sammanställning av efterkontrollen av metallhalter. Enheten är angiven i mg/l. 

UPPSTRÖMS As Pb Cu Cr Hg* Sn* Zn 

Min  <0,0005 0,0005 0,001 <0,001 <0,0001 <0,0005 <0,005 

Medel <0,0005 0,0005 0,004 <0,001 <0,0001 <0,0005 <0,005 

Median <0,0005 0,0005 0,003 <0,001 <0,0001 <0,0005 <0,005 

Max <0.0005 0,0006 0,009 <0.001 <0.0001 <0.0005 <0.005 

        NEDSTRÖMS               

Min  <0.0005 <0.0005 0,001 <0.001 <0.0001 <0.0005 <0.005 

Medel <0.0005 <0.0005 0,005 <0.001 <0.0001 <0.0005 <0.005 

Median <0.0005 <0.0005 0,004 <0.001 <0.0001 <0.0005 <0.005 

Max <0.0005 <0.0005 0,01 0,001 <0.0001 <0.0005 0,0065 

        ALELYCKAN** 0,00027 0,0004 0,0014 0,0004 <0,0001 - 0,0053 

        SÖDRA 

SVERIGE*** 
0,0004 0,00032 0,0013 0,0004 0,00004 - 0,0043 

Mycket höga halter* 

     Höga halter* 

     Måttligt höga halter* 

     Låga halter* 

     Mycket låga halter*      

*Bedömningsgrunder saknas för kvicksilver och tenn (Naturvårdsverkets rapport 4913). 
** Medelvärden från Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs 

VVF. 

*** Jämförvärden, större vattendrag, södra Sverige (Naturvårdsverkets rapport 4913). 

 



  
36 MILJÖKONTROLL VID SANERINGEN AV BOHUS VARV 

K:\Uppdrag\161392\16-prj\04-bsk\Fältkontroll\Slutrapport och delrapporter\Slutrapport\Slutrapport - miljökontroll vid saneringen av Bohus varv.docx 

 

Figur 13. Skillnaden mellan nedströms och uppströms under efterkontrollen beräknad som enhetslös 

kvot. 
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5 Saneringsarbeten 

Metoden för saneringen var schaktsanering av de förorenade massorna. För att 

förenkla masshanteringen beslutades att hydrauliskt avskärma (i fem delområden, 

se Figur 14) det utvalda saneringsområdet för att därefter pumpa bort och rena det 

förorenade grundvattnet. 

 

Figur 14. Saneringsområdet indelat i fem delområden. 

5.1 Hydraulisk avskärmning 

En grundläggande förutsättning för saneringen var att om urschaktning av 

förorenade massor skulle kunna ske måste schaktning utföras i torrhet. Den 

hydrauliska avskärmningen av saneringsområdet genomfördes genom att två olika 

metoder användes, dels installation av spontvägg utanför strandlinjen för att stänga 

ute älvvattnet från saneringsområdet och dels att installera tätskärmar i marken för 
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att förhindra grundvatten att tränga in i saneringsområdet. Dessa bildade 

tillsammans ett hydrauliskt avskärmat område som kunde torrläggas med 

avsänkningsbrunnar. 

5.1.1 Spontvägg 

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

passar ihop med varandra, se bilder i Bilaga 4. Efter att första plankan drivits ned 

genom tryckbanken, fyllningen och vidare ner i leran kan den nästa träs i den första 

och drivas ned. På så vis fortsätter arbetet och bildar en spontvägg. Spontväggen 

anslöts till land i norra och södra ändarna av saneringsområdet. Spontarbetena 

pågick mellan juni 2009 och 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 dock inte tillämpas i 

södra delen av området eftersom avståndet mellan spontlinjen och land var för 

långt. 

När den hydrauliska avskärmningens fysiska uppbyggnad stod klar och 

avsänkningen av grundvattnet genomförts, inleddes arbetet med att täta sponten. 

Efter utredning antogs det att en spontplanka inte nått avsett djup på grund av 

hinder i botten. Denna spontplanka drev ned ytterligare och skarvades upptill 

motsvarande den extra neddrivna sträckan. Insatsen minskade inflödet och sponten 

tätades också med en blandning av stenmjöl och sågspån efter att grundvattnet 

sänkts av inne på saneringsområdet. Temporära tätningsinsatser gjordes löpande 

för att motverka den ursköljning som skedde med vågor och varierade vattennivåer 

i älven. 

5.1.2 Tätskärm 

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

omgiven av en gummiduk, se bilder i Bilaga 4 samt Figur 15 nedan. Skarven 

utfördes med specialframtagen metod som gick ut på att gummiduken klämdes in i 

en fastsvetsad fals utmed sista spontens långsida. Träväggen och gummiduken 

förankrades tätt i underliggande lera. Eftersom träplankor inte kunde drivas ned 

genom de förorenade massorna grävdes smala schakter genom massorna, så att 

träplankorna kunde drivas direkt ner i leran. 

Gummiduken lades omkring träväggen och grävdes ner i leran. Delområdena inom 

saneringsområdet skärmades av hydrauliskt på likadant sätt med trävägg och 

gummiduk. Tätskärmsarbetena pågick mellan slutet av december 2009 och slutet 

av april 2010. 

Tillströmmande vatten kunde periodvis överskrida vattenreningsanläggningens 

kapacitet. Det löstes så att det vatten som överskred kapaciteten återinfiltrerades till 

ett annat redan avskärmat område. Framdrivningstakten av tätskärmsbyggandet var 

hög för att minimera mängden vatten som behövde skickas till reningsanläggning. 
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Figur 15. Sättande av tätskärm. 

Valet av konstruktion var lyckad, 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 angränsade 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. 

5.2 Vattenreningsanläggning 

Vattenreningsanläggningen stod klar mitten av december 2009 med en 

driftskapacitet på 2 liter per sekund och tillfälligt 5 liter per sekund. 

Vattenreningsanläggningen var belägen norr om saneringsområdet, se Bilaga 1. 

Utförandet på anläggningen innehöll följande reningssteg: 

› oljeavskiljning (gravimetrisk och med koalescensfilter) 

› sedimentationsbassäng 

› kemiskt steg med fällning, flockning samt pH-justering 

› lamellseparator 

› sandfilter 

› kolfilterrening 
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I anslutning till vattenreningsanläggningen anlades tre stycken lagringsbassänger 

med en kapacitet på 900 m
3
 vardera (se Figur 16). Syftet med dessa var att kunna 

kontrollera det renade vattnet med avseende på föroreningsinnehåll innan det 

släpptes till älven, samt kontrollera mängden renat vatten. 

 

Figur 16. Lagringsbassäng med renat vatten i väntan på analyssvar. 

Inledningsvis bedömde entreprenören att kolfiltren inte behövde kopplas in, 

reningen var tillräcklig ändå. Det påträffades dock förhöjda halter naftalen i det 

renade grundvattnet då mer förorenat vatten pumpats från området, varefter 

kolfiltren fick kopplas in. I samband med detta kom kylan vilket orsakade att det 

naftalenförorenade vattnet i en av lagringsbassängerna frös. Köldgraderna höll i sig 

resten av 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 de tillåtna och bli tvungna att rena om detta, samtidigt som 

reningsanläggningen behövdes till den normala driften, valde projektet att ständigt 

ha kolfiltren inkopplade. 

Eftersom grundvattnet är syrefattigt och löser 

mer järn än syrerikt kom järnet att fälla ut 

utmed vattenreningskedjan då vattnet 

syresattes och orsakade problem med 

igensättning av filter. Problemet löstes genom 

att en luftningsanordning (se Figur 17) 

installerades i sedimentationsbassängen så att 

järnet fälldes ut där. 

Allmänt orsakade kylan merarbete i form av 

tiningsarbeten av slangar och rör samt 

isoleringsarbeten kring hela 

vattenreningssystemet. 

Vid åtminstone två tillfällen var obehöriga inne på området och bröt upp skåp. Det 

orsakade oro för att vattenreningsanläggningens elsystem kunde skadas vid 

upprepning. Följden blev att ett väktarbolag anlitades för att övervaka och larma 

vid obehörigas intrång. Fler lampor sattes också upp på området. 

Figur 17. Luftning av vatten. 
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Vattenreningsanläggningen kunde, trots ett inkommande vatten med variationer i 

temperatur och föroreningar, leverera ett vatten med mycket hög reningsgrad. 

Anläggningen hade en uppbyggnad som möjliggjorde förändring efter 

förhållandena och klarade att drivas trots två hårda vintrar. Uppbyggnaden av 

anläggningen var väl genomförd utan ett enda noterat läckage. 

5.3 Avsänkning 

Efter 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. Inläckage via spont skedde dock fortfarande 

och för en komplett avsänkning krävdes också att vattnet mellan land och spont 

(spontvattnet) sänktes av. Detta genomfördes i samband med tätningen av sponten 

genom att avsänkningsbrunnar installerades i direkt anslutning till sponten. 

Spontvattnet pumpades till en observationsbassäng med hjälp av pumpar med hög 

kapacitet (50 liter per sekund). Utförandet bygger på att spontvattenpumparna låg 

högre än grundvattenpumparna. I och med detta säkerställdes att det vid pumpning 

i brunnarna intill stålsponten inte pumpades förorenat grundvatten från 

saneringsområdet utan endast inläckande vatten från älven. Grundvattensänkningen 

inleddes först för delområde 2, den 4 maj 2010. Allteftersom varje delområde 

avsänktes påbörjades sanering av det avsänkta delområdet. 

Svårigheterna i avsänkningsmomentet var främst avhängigt spontens täthet. 

Inledningsvis var inläckaget genom sponten från älven alltför högt för att klara av 

att hålla undan vattnet. En ny metodik fick provas ut och stämmas av med 

tillsynsmyndigheterna på kort varsel. Med de avsänkningsbrunnar som 

installerades i direkt anslutning till sponten och med möjligheten att pumpa 

spontvattnet direkt till älven via en observationsbassäng samt en produktiv och 

snabb kontakt med tillsynen löstes dock dessa svårigheter. 

Avsänkningen av de delområden som inte gränsade mot älven gick förhållandevis 

lätt. Materialet hade som förväntat hög genomsläpplighet och 

avsänkningsbrunnarna satte inte igen. 

5.4 Urschaktning 

Schaktsaneringsdelen av entreprenaden påbörjades den 10 maj 2010. Sanering 

skedde genom urschaktning med grävmaskin. Grävmaskinen lastade upp massorna 

till en dumper som fraktade dessa till omlastningsplatsen, vilken 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. Grävmaskinen var 

försedd med GPS-utrustning med inbyggd CAD-modell som styrde 

schaktnivåerna. 

Vid områden med särskilt stränga belastningskrav kunde en hel provtagningsruta 

på 15×15 meter inte provtas vid ett och samma tillfälle. Det löstes med en så kallad 

slitsschaktning. En långsmal schakt togs upp för att stabilitetskraven inte skulle 

riskeras. Längs schaktens långsida mot saneringssidan schaktas massorna upp 
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samtidigt som rena massor fylls på ”rensidan”. Allteftersom den naturliga leran 

blottades togs slutbottenprover som delprover till en ungefärlig yta av 15×15 meter 

uppnåtts. 

 

Figur 18. Exempel på schaktning vid delområden med låg stabilitet. 

5.5 Miljökontroll 

5.5.1 Schakt samt slutprovtagning 

Resultaten jämförs i Bilaga 6, Analysresultat, med Naturvårdsverkets generella 

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

känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av 

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

permanent inom området under en livstid utan risk för påverkan. De flesta 

markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Mark med halter under 

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

mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i 

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

tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av 

betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation 

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

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

användas till exempelvis kontor, industrier och vägar. 

Schaktvägg 

Under hela perioden med sättande av tätskärm fanns miljökontroll på plats för att 

provta de yttre väggarna innan återfyllnad gjordes. Sammantaget togs 39 prov 

längs med hela området. Proverna togs ut som samlingsprov över delsträckor om 

c:a 20 m. 
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Figur 19. Provtagning av schaktbotten. 

Hela den omgivande marken i direkt anslutning till saneringsområdet är förorenad 

med ställvis mycket höga halter av tungmetaller, olja och PAH. Endast i två prov, 

BS021 och BS039, återfanns material med halter under MKM. 

Schaktbotten 

Under perioden 10 maj 2010 till och med 10 januari 2011 genomfördes saneringen 

av samtliga delområden. Sammantaget togs 122 slutprov på hela schaktbotten. 

Proverna togs ut som samlingsprov i rutor om c:a 15×15 m. 

Massor med halter över MKM har lämnats kvar inom delområde 1, 2 och 5 där 

åtkomst inte varit möjlig. Sanering har skett till minst den nivå som redovisats i 

saneringsanmälan. Föroreningssituation efter sanering redovisas i avsnitt 7 och i 

Bilaga 6. 

5.5.2 Läns- och spontvatten under avsänkning 

Den 27 april 2010 genomfördes ett första försök med avsänkning av kvarvarande 

spontvatten i delområde 2. Den 29 april genomfördes ett andra försök. 

Provtagningarna skedde efter 1 respektive 2 och 4 timmar. Analysresultaten 

påvisade halter långt under angivna riktvärden. För metaller låg koncentrationerna i 

samma storleksordning som halterna i älven, koncentration av oljeindex och PAH 

låg under eller i närheten av detektionsgränserna, se Tabell 19 och Tabell 20. 

Resultaten visade att vattnet innanför stålsponten var detsamma som i älven och att 

eventuell kontaminering från förorenat grundvatten var minimal och acceptabel. 

Under avsänkning tätades läckage genom spont med stenmjöl. Observations-

bassängen kontrollerades regelbundet, både visuellt och genom provtagning. 

Resultaten påvisade halter under gällande riktvärden för länsvattnet, med undantag 

för suspenderat material den 4 maj. Åtgärder genomfördes genom att flödets 

sänktes, se Tabell 21. 
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Tabell 19. Sammanställning av analysresultaten från avsänkningarna den 27 april av vatten innanför 

spont i delområde två. Enheten är mg/l. 

  Avsänkning   

Försök 1 
Rikt-

värden* 
1h 2h 4h 

Avsänkning 

samlings-

prov 

Medel-

värden i älv 

Datum   2010-04-27 2010-04-27 2010-04-27 2010-04-27   

As 0,03 0,0006 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,0009 

Cu 0,5 0,006 0,002 0,003 0,004 0,03 

Hg 0,02 0,0002 <0.0001 <0.0001 0,0001 0,0001 

Pb 1,1 0,013 0,004 0,004 0,008 0,04 

Zn 1,5 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 

Oljeindex 5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

PAH 16 0,015 0,0003 <0.0005 <0.0005 0,001 - 

Suspenderat 

mtrl 
50 4,6 3,2 3,1 3,6 9,3 

pH 6-8 7,1 7,6 7,0 7,0 7,4 

* Riktvärden (månadsmedelvärde) för länsvatten enligt miljödom M 489-08. 

Tabell 20. Sammanställning av analysresultaten från avsänkningarna den 29 april av vatten innanför 

spont i delområde två. Enheten är mg/l. 

  Avsänkning   

Försök 2 
Rikt-

värden* 
1h 2h 4h 

Avsänkning 

samlings-

prov 

Medel-

värden i älv 

Datum   2010-04-29 2010-04-29 2010-04-29 2010-04-29   

As 0,03 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,0009 

Cu 0,5 0,003 0,003 0,004 0,004 0,03 

Hg 0,02 <0.0001 <0.0001 0,00012 <0.0001 0,0001 

Pb 1,1 0,005 0,005 0,011 0,006 0,04 

Zn 1,5 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

Oljeindex 5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

PAH 16 0,015 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,0004 - 

Suspenderat 

mtrl 
50 2,8 3,9 5,5 3,9 9,3 

pH 6-8 6,6 6,7 6,8 6,6 7,4 

* Riktvärden (månadsmedelvärde) för länsvatten enligt miljödom M 489-08. 

Tabell 21. Sammanställning av analysresultat från uppföljande miljökontroll. Vattenprover tagna i 

observationsbassängen. Enheten är mg/l. 

Uppföljning 
Rikt-

värden* 

Avsänkning 

för tätning, 

obsbassäng 

Avsänkning 

för tätning, 

obsbassäng 

Obs-

bassäng 

Obs-

bassäng 

Medelvärden 

i älv 

Datum  2010-05-04 2010-05-05 2010-05-28 2010-06-01  

As 0,03 0,0014 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,0009 

Cu 0,5 0,050 0,003 0,003 0,006 0,03 

Hg 0,02 0,0016 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0,0001 

Pb 1,1 0,110 0,002 0,002 0,011 0,04 

Zn 1,5 0,07 0,01 0,01 0,32 0,02 

Oljeindex 5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

PAH 16 0,015 0,001 0,001 <0.0005 <0.0005 - 

Suspenderat 

mtrl 
50 59,0 2,2 4,5 19,0 9,3 

pH 6-8 - 6,7 7,3 - 7,4 

* Riktvärden (månadsmedelvärde) för länsvatten enligt miljödom M 489-08. 
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På samma sätt genomfördes kontroll av vattenkvalitén under avsänkning av 

delområde 1. Detta område hade dock betydligt mer vatten innanför sponten än 

delområde 2. Kontroll av vatten genomfördes etappvis när vattennivån nått 

bestämda nivåer. Analysresultaten visade halter av aktuella parametrar i samma 

nivåer som i Göta älv. Ett kontrollprov på vatten innanför spont togs den 17 maj 

2010. En första kontroll genomfördes sedan under avsänkning på nivå +9,8 m och 

därefter vid +9,5 m. Underhållspumpningen av inläckande vatten kontrollerades 

regelbundet både visuellt samt genom manuell kontroll av turbiditet. Kontrollprov 

för delområde 1 genomfördes den 10 augusti samt därefter vid avsänkning till nivå 

+8 m och +7 m. Resultaten påvisar ingen förhöjning av föroreningar, se Tabell 22. 

Tabell 22. Sammanställning av analysresultat från avsänkning av vatten innanför spont i delområde 

ett. Enheten är mg/l. 

 

Rikt-

värden* 

Start-

värde  

Avsänkning 

+9,8 

Avsänkning 

+9,5 

Medelvärden 

i älv 

Datum   2010-05-17 2010-06-23 2010-06-28   

As 0,03 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,0009 

Cu 0,5 0,002 0,005 0,002 0,03 

Hg 0,02 0,0001 <0.0001 <0.0001 0,0001 

Pb 1,1 0,007 0,005 0,001 0,04 

Zn 1,5 0,01 0,01 0,01 0,02 

Oljeindex 5 <0.1 0,1 <0.1 - 

PAH 16 0,015 <0.0005 <0.0005 <0.0005 - 

Suspenderat 

mtrl 
50 1,6 1,9 2,1 9,3 

pH 6-8 6,9 7,5 6,8 7,4 

 

Rikt-

värden* 

Obs-

bassäng 

Avsänkning 

+8.0 

Avsänknin

g +7.0 

Medelvärden 

i älv 

Datum   2010-08-10 2010-08-18 2010-08-26   

As 0,03 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,0009 

Cu 0,5 0,004 0,006 0,003 0,03 

Hg 0,02 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0,0001 

Pb 1,1 0,003 0,001 0,001 0,04 

Zn 1,5 0,02 0,04 0,02 0,02 

Oljeindex 5 <0.1 <0.1 <0.1 - 

PAH 16 0,015 <0.0005 0,00058 <0.0005 - 

Suspenderat 

mtrl 
50 22,0 4,1 3,8 9,3 

pH 6-8 7,5 7,4 7,5 7,4 

* Riktvärden (månadsmedelvärde) för länsvatten enligt miljödom M 489-08. 

5.5.3 Vattenreningsanläggning 

Totalt har 31 837 m
3
 förorenat vatten renats under saneringen av Bohus varv. Det 

vatten som släppts till recipient har haft betydligt lägre halter än vad som varit 

tillåtet för projektet. De halter som släppts till Göta älv har legat i 

storleksordningen 3 till 8 % av vad som varit tillåtet för projektet. 

Reningsanläggningen provtogs första gången den 21 december 2009 med 

föroreningshalter under gällande riktvärden. Den 7 januari 2010 provtogs den 

andra omgången vatten vilket påvisade halter av PAH 16 samt oljeindex över 

gällande riktvärden. Den 15 januari genomfördes en tredje provtagning som 
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påvisade lägre halter av PAH 16 och oljeindex än det vatten som provtogs den 7 

januari. Halterna för PAH 16 var dock fortfarande över riktvärdet. Den enskilda 

PAH som hade högst koncentration var naftalen. Efter detta kopplades kolfilter in. 

Det vatten som inte godkänts för avtappning renades en andra gång vilket 

resulterade i halter under riktvärdena för samtliga parametrar, se Tabell 23. 

Tabell 23. Sammanställning av kontrollprovtagning av metaller, oljeindex, PAH 16, suspenderat 

material och pH av renat schaktvatten som passerat reningsanläggningen. 

Sammanställningen redovisas som månadsmedelvärden. Samtliga enheter är i mg/l. 

  
2009 2010 

    

  
Krav-

gräns* 
Dec Jan Feb Mar Apr Maj 

Volym (m
3
)   400 800 1850 6600 3990 3600 

As 0,03 0,0008 0,0008 0,0006 0,0013 0,0019 0,0006 

Cu 0,50 0,0047 0,0020 0,0013 0,0041 0,0028 0,0043 

Hg 0,02 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Pb 1,10 0,0015 0,0005 0,0005 0,0009 0,0009 0,0009 

Zn 1,50 0,0710 0,0780 0,0383 0,0513 0,0374 0,0228 

Oljeindex 5,0 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 

PAH 16 0,015 0,001 0,001 0,001 0,004 0,002 0,001 

Suspenderat 

mtrl 
50,0 3,0 0,5 0,7 0,6 2,6 0,7 

pH 6-8 6,9 7,6 7,2 7,2 7,1 7,0 

  
  2010 

   

  
Krav-

gräns* 
Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

Volym (m
3
)   3600 900 2700 5330 2597 1794 

As 0,03 0,0016 0,0005 0,0051 0,0007 0,0006 0,0005 

Cu 0,50 0,0022 0,0015 0,0044 0,0013 0,0017 0,0026 

Hg 0,02 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Pb 1,10 0,0014 0,0005 0,0011 0,0009 0,0005 0,0012 

Zn 1,50 0,0350 0,0340 0,0340 0,0138 0,0199 0,0220 

Oljeindex 5,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

PAH 16 0,015 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

Suspenderat 

mtrl 
50,0 2,4 2,7 2,3 2,6 0,9 1,6 

pH 6-8   7,4 7,1 7,2 7,5 

   
2011 

 

  
Krav-

gräns* 
Dec Jan Feb 

Volym (m
3
)   649 900 571 

As 0,03 0,0010 0,0005 0,0007 

Cu 0,50 0,0033 0,0023 0,0027 

Hg 0,02 0,0001 0,0001 0,0001 

Pb 1,10 0,0005 0,0021 0,0016 

Zn 1,50 0,0240 0,0069 0,0092 

Oljeindex 5,0 0,1 0,1 0,1 

PAH 16 0,015 0,002 0,001 0,000 

Suspenderat 

mtrl 
50,0 1,3 2,2 0,6 

pH 6-8 7,6 6,8 7,8 

* Riktvärden (månadsmedelvärde) för länsvatten enligt miljödom M 489-08. 

Inför godkännande av varje uppfyllt vattenmagasin har metallerna arsenik, koppar, 

kvicksilver, bly och zink, oljeindex och PAH 16 analyserats. Utöver dessa har 



  
MILJÖKONTROLL VID SANERINGEN AV BOHUS VARV 

K:\Uppdrag\161392\16-prj\04-bsk\Fältkontroll\Slutrapport och delrapporter\Slutrapport\Slutrapport - miljökontroll vid saneringen av Bohus varv.docx 

47 

dioxin och metylkvicksilver analyserats med en frekvens av cirka en gång per 

månad samt turbiditet och pH mätts manuellt vid provtagningstillfället. 

Efter att kolfiltret installerats har samtliga provtagningar påvisat halter under 

riktvärdena, bortsett från ett provtagningstillfälle. Den 1 mars 2010 provtogs vatten 

från ett magasin som påvisade en summahalt PAH 16 på 0,017 mg/l där riktvärdet 

för PAH låg på 0,015 mg/l. Enligt miljödomen får månadsmedelvärdet för det 

vatten som passerat anläggningen inte överskrida ställda riktvärden. Samtidigt 

provtogs dock en av de andra bassängerna i vilken PAH-halten låg under 

detektionsgränsen. Månadsmedelvärdet för mars 2010 överskreds alltså inte och 

det vatten som provtogs den 1 mars godkändes och släpptes till recipient. 

Analyserna visar att dioxiner förekommer i vattnet från länshållningen. Det finns 

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

riktvärden för dioxiner i vatten. I den holländska riktvärdeslistan (VROM 2009) 

anses halter över 1 pg/l (WHO-TEQ upper-bound PCDD/F) vara indikativt för en 

allvarlig grundvattenförorening. Tolerabelt dagligt intag är enligt Livsmedelsverket 

(2010) 2 pg/kg kroppsvikt/dag. 

Som jämförelse med de halter som detekterats i länsvattnet har Eka Chemicals låtit 

projektet ta del av en studie av dioxinhalter i älvvattnet (Eka Chemicals 2003). 

Medelhalten vid Eka Chemicals mätningar i älven under 2002 var 34 pg/m
3
. En 

enkel beräkning för att ge en jämförelse för de halter som konstaterats i länsvattnet 

har genomförts. Resultaten visar att den tid det tar för den mängd dioxiner som 

finns i en full batch vatten (900 m
3
), med en halt på 10 pg/l (så som provresultatet 

uppvisade i mars 2010) att rinna förbi Bohus varv, med ett medelflöde i älven på 

500 m
3
/s, är c:a 9,5 minuter. Eftersom utsläppet från en batch vatten inte är 

momentant utan dessutom pågår under flera timmar bedömdes tillskottet till älvens 

bakgrundsinnehåll av dioxiner vara obetydligt. Se Tabell 24 för uppmätta 

koncentrationer av dioxin i länsvatten under 2010. 

Enligt uppgifter släpper Eka Chemicals ut c:a 0,6 mg dioxin/år från sitt dagvatten 

efter att dagvattenreningsverket togs i drift år 2008. Innan dess släpptes c:a 3 mg 

dioxin ut per år. Totalt under 2010 beräknas c:a 0,21 mg dioxin ha släppts ut från 

reningsanläggningen på Bohus varv. 

Analyserna påvisar låga halter metylkvicksilver (MeHg) i länsvattnet. Även för 

MeHg saknas antagna svenska riktvärden för vatten. I den holländska 

riktvärdeslistan anges ett riktvärde (intervention value) för kvicksilver (Hg) i ytligt 

grundvatten till 300 ng Hg/l. 

Undersökningar av grundvattnet i september 2007 (FB Engineering 2007) visade 

på MeHg i halter mellan 0,2 och 4,9 ng MeHg/l. I huvudstudien (SWECO VIAK 

2006) över Bohus varv konstaterades kvicksilver finnas i grundvattnet. En 

medelhalt på 40 ng Hg/l har beräknats. Andra undersökningar har visat att andelen 

MeHg i reducerande miljöer normalt ligger på c:a 5 % av totalhalten Hg. 

Mätningarna av MeHg och resultaten från huvudstudien har lett till en bestämning 

av den förväntade teoretiska medelhalten MeHg i Bohus varvsområdet till 2 ng 

MeHg/l (FB Engineering 2007). 
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Halterna MeHg som uppmätts i länsvattnet, se Tabell 24, är betydligt lägre än den 

beräknade teoretiska medelhalten på 2 ng MeHg/l. Med undersökningsresultat som 

visar att MeHg-halten i reducerande miljöer är 5 % av totalhalten Hg applicerade 

på det holländska riktvärdet för Hg, beräknas ett riktvärde för MeHg i grundvatten 

på 15 ng MeHg/l. Med utgångspunkt i resonemanget ovan bedöms halterna som 

konstaterats i länsvattnet på Bohus varv vara låga. 

Tabell 24. Sammanställning av kontrollprovtagning för parametrarna dioxin och metylkvicksilver i 

renat schaktvatten som passerat reningsanläggningen. För dessa parametrar har 

det inte funnits några avgivna riktvärden. 

  

2010 

    

 

     Jan Mar Apr Maj Jun Aug Sep 

Dioxin WHO TEQ (1) pg/l 0,14 ND 0,01 1,66 0,48 2,88 0,36 

Dioxin WHO TEQ (2) pg/l 4,1 10,5 4,1 11,7 10,9 5,2 4,5 

Dioxin I-TEQ (3) pg/l 0,29 ND 0,15 2,54 0,48 2,88 0,84 

Dioxin I-TEQ (4) pg/l 3,8 9,8 3,7 11,4 10,2 4,8 4,5 

Metylkvicksilver ng/l 0,07 0,09 0,10 0,09 0,09 0,08 <0,06 

             Okt Nov Dec Min Medel Median Max 

Dioxin WHO TEQ (1) pg/l 0,99 ND 0,02 0,01 0,82 0,42 2,88 

Dioxin WHO TEQ (2) pg/l 4,2 4,3 4,2 4,08 6,37 4,42 11,70 

Dioxin I-TEQ (3) pg/l 0,99 ND 0,02 0,02 1,02 0,66 2,88 

Dioxin I-TEQ (4) pg/l 3,8 3,9 3,8 3,74 5,97 4,22 11,40 

Metylkvicksilver ng/l <0,06 <0,06 <0,06 0,07 0,09 0,09 0,10 

1. Lower bound, only PCDD/F 

2. Upper-bound, only PCDD/F 

3. Lower bound, only PCDD/F 

4. Upper-bound, only PCDD/F 
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6 Miljökontroll av recipient 

Recipientprovtagningen har bestått av passiv provtagning av arsenik, bly, koppar, 

kvicksilver och zink samt PAH16, BTEX och alifater. Parallellt togs manuella 

vattenprover på PAH16, BTEX, alifater och aromater. 

Tre månader innan saneringsarbetet påbörjades sattes Ecoscope och vattenmossa ut 

för referensprovtagning. Utöver detta togs veckovisa vattenprov. Under samma 

period pågick dock grumlande arbeten med iläggning av stödmaterial, viss 

schaktning samt spontning, vilket troligen har påverkat resultaten i det prov som 

ligger nedströms området. Enbart resultaten från uppströmspunkten bör därför 

användas som referensvärden och beräkning av kvotskillnader mellan nedströms 

och uppströms kan inte ses som normalvärden. 

Under provtagning sattes Ecoscope och vattenmossa ut cirka 100 meter uppströms 

och cirka 100 meter nedströms pågående verksamheten. Provtagarna låg ute under 

c:a 30 dagar och byttes därefter. Första isättningen under 2009 gjordes den 26 juni 

för vattenmossa och den 9 juli för Ecoscope. Under vintersäsong har den passiva 

provtagningen av metaller genomförts med DGT då vattenmossa inte är lämplig 

som metod utanför växtsäsong. Ecoscope har använts för passiv provtagning av 

PAH, BTEX, alifater och aromater. 

Provtagningen under vintrarna har under vissa månader varit begränsad till följd av 

istransport och isläggning. Detta har resulterat i att prover både försvunnit och att 

isättning av nya inte varit möjlig. 

 

Efterkontroll genomfördes under tre månader efter slutbesiktning av området. 

6.1 Referensprovtagning 

Manuella vattenprov 

Tre månader innan saneringen påbörjades genomfördes veckovis 

referensprovtagning av PAH16, BTEX, alifater och aromater. Älvvatten provtogs 

uppströms och nedströms. Totalt togs 28 prover, 14 uppströms och 14 nedströms 

med start 30 juni och avslut 1 oktober 2009. 97,7 % av samtliga prover inklusive 

parametrar påvisade halter i älvvattnet under detektionsgräns. Av samtliga 28 
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prover var det 12 som hade minst en parameter som påvisade någon halt över 

detektionsgränsen, se Tabell 25 för de ämnen som påträffats under 

referensprovtagning samt antal gånger och högsta uppmätta koncentration.  

Beräkning av medelvärden samt median är inte relevant till följd av brist på 

koncentrationer över detektionsgräns. Den generella slutsatsen som kan göras av 

referensprovtagningen är att medelkoncentrationerna av aktuella parametrar i älven 

generellt ligger under respektive detektionsgräns. Högsta uppmätta halt och antal 

prover som ligger över detektionsgräns redovisas i Tabell 25 nedan. 

Tabell 25. Redovisning av de parametrar som påvisat halter i Göta älv över detektionsgräns samt 

högsta uppmätta koncentration och antal gånger. Totalt har 28 analyser 

genomförts.(LOD, Level of detection). 

Parameter Enhet 

Högsta 

uppmätta 

koncentration 

Antal 

prover 

över LOD 

LOD 

PAH 
    

Naftalen µg/l 0,04 8 <0.02 

Acenaften µg/l 0,02 1 <0.02 

Fenantren µg/l 0,03 2 <0.02 

Fluoranten µg/l 0,02 1 <0.02 

Pyren µg/l 0,02 2 <0.02 

BTEX     

Toluen mg/l 0,0018 2 <0.001 

Alifater     

Alifater >C16-C35 mg/l 0,05 1 <0.05 

Passiv provtagning med Ecoscope 

Mellan den 9 juli och den 12 oktober genomfördes referensprovtagning av PAH, 

BTEX och alifater med hjälp av passiv provtagning med Ecoscope. Provtagningen 

genomfördes både uppströms och nedströms. Tre provomgångar genomfördes och 

provtagarna byttes ut efter c:a 30 dagar. Se resultat i Tabell 26. 

Resultaten från juli och augusti 2009 påvisade inga halter av PAH eller alifater 

över analysmetodens detektionsgräns. För BTEX förekom halter över 

detektionsgräns, men då BTEX även förekom i blankproven (och där i högre halter 

än i de prover som varit utsatta i älven) kan ingen slutsats dras om huruvida dessa 

halter är representativa för Göta älv. Troligt är att resultaten beror på annan felkälla 

och att proven kontaminerats och att källan snarare är provhanteringen än från 

älvvatten. 

Under september påvisades däremot detekterbara halter av PAH i nedströmsprovet 

till skillnad från halter under detektionsgräns uppströms. Koncentrationen av PAH 

nedströms ligger mer än 1,4 gånger högre än uppströms. Motsvarande halter i 

blankprovet låg under detektionsgräns.  

Syftet med referensprovtagningen har varit att ge bakgrundsvärden inför 

miljökontrollen under saneringsarbetet. Under referensprovtagningen har 

schaktning i älvbotten, sättande av stålspont och iläggande av tryckbank 

genomförts. Denna verksamhet har med all sannolikhet påverkat 

referensprovtagningen och är orsak till den förhöjda koncentrationen som 
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detekterats i nedströmsprovet under september. Resultaten av denna provtagning 

bör därför inte ses som några generella bakgrundshalter. 

Tabell 26. Bedömning av föroreningsgrad beräknad som kvot mellan uppmätta halter nedströms och 

uppströms. I majoriteten av fallen ligger halterna under detektionsgräns varvid 

skillnaden inte kan kvantifieras (NA, not applicable). Då halten i en punkt är känd 

kan en lägsta eller högsta kvot beräknas. 

Ecoscope Kvot Kvot Kvot 

  090709-090806 090809-090908 090908-091012 

Summa PAH NA NA >1,4 

Etylbensen NA NA <0,9 
1
 

M/P-Xylen <0,8 0,9 
1
 NA 

O-Xylen NA 0,9 
1
 NA 

Alkylerade bensener NA NA NA 

Alifater NA NA NA 

1.
 Motsvarande blankprov har påvisat halter i samma storleksordning 

Föroreningsgrad   Kvot 

1 Ingen eller obetydlig förorening < 2,0 

2 Liten förorening 
 

2,0-4,0 

3 Tydlig förorening 
 

4,0-10 

4 Stor förorening 
 

10-25 

5 Mycket stor förorening >25 
 

Passiv provtagning med vattenmossa 

Under motsvarande period, 26 juni till den 25 september genomfördes passiv 

provtagning av metallerna kvicksilver, bly, koppar, zink och arsenik med hjälp av 

vattenmossa. Tre provomgångar genomfördes. Se resultat i Tabell 27. 

Nedströmsprovet för juli månad förlorades, vilket resulterade i att någon jämförelse 

med uppströms inte kunde göras. Uppströmsprovet visade dock på måttliga halter 

av arsenik, bly och zink. Kvicksilver låg under detektionsgräns och halten koppar 

bedöms som hög enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och 

vattendrag, Rapport 4913. Värt att notera är att även blankprovet (som inte suttit 

ute i Göta älv) påvisade höga halter av koppar samt måttliga för arsenik och zink, 

men låga halter för bly samt halter under detektionsgräns för kvicksilver.  

Under augusti och september påvisades förhöjda halter nedströms i förhållande till 

uppströms för metallerna bly och kvicksilver. Föroreningsgraden bedöms som stor 

för bly och kvicksilver under augusti och stor för kvicksilver samt mycket stor för 

bly under september. Dessa resultat kan inte tolkas som några referensvärden för 

områdets normala läckage. Under denna period pågick grumlande arbeten med 

iläggning av stödmaterial, viss schaktning samt spontning vilket med all 

sannolikhet påverkat resultaten i de prov som legat nedströms området. Däremot 

kan uppströmsvärdena användas som referensvärden för älvens normaltillstånd. 

Vid bedömning av spridning från området används skillnaden mellan nedströms- 

och uppströmspunkterna. 

 



  
52 MILJÖKONTROLL VID SANERINGEN AV BOHUS VARV 

K:\Uppdrag\161392\16-prj\04-bsk\Fältkontroll\Slutrapport och delrapporter\Slutrapport\Slutrapport - miljökontroll vid saneringen av Bohus varv.docx 

Tabell 27. Bedömning av föroreningsgrad beräknat som kvot mellan uppmätta halter nedströms och 

uppströms. Under juli försvann nedströmspunkten och ingen kvot kunde beräknas, 

(NA, not applicable). I majoriteten av fallen låg halterna över detektionsgräns 

varvid skillnaden kan kvantifieras. Då halten i en punkt är känd kan en lägsta eller 

högsta kvot beräknas. 

Vattenmossa Kvot Kvot Kvot 

  090709-090806 090809-090908 090908-091012 

Arsenik NA
1
 2,3

1
 1,9

1
 

Bly NA 24,6 34,8 

Koppar NA
1
 1,8

1
 2,6

1
 

Kvicksilver NA
1
 14,2 > 23,6 

Zink NA
1
 2,4 1,9 

1.
 Motsvarande blankprov har påvisat halter i samma storleksordning 

Föroreningsgrad   Kvot 

1 Ingen eller obetydlig förorening < 2,0 

2 Liten förorening 
 

2,0-4,0 

3 Tydlig förorening 
 

4,0-10 

4 Stor förorening 
 

10-25 

5 Mycket stor förorening >25 
 

6.1.1 Provtagning under saneringsarbetet 

Den regelrätta provtagningen under saneringen enligt recipientkontroll-programmet 

påbörjades i månadsskiftet oktober/november 2009 och avslutades under mars 

månad 2011. 

Manuella vattenprov 

Under saneringen genomfördes manuell provtagning av PAH, BTEX, alifater och 

aromater med frekvensen två gånger per månad både uppströms och nedströms. 

Provtagningen under saneringen börjades den 2 november 2009 och avslutades den 

3 mars 2011. 

Totalt togs 63 prover, 31 uppströms och 32 nedströms. Uppströms kunde inte 

provtas den 11 januari 2010 på grund av isläggning. Av samma anledning 

genomfördes ingen provtagning den 25 januari samt den 25 februari 2010. 

Av samtliga analyserade prover inklusive parametrar låg 98,4% under 

detektionsgräns. Den procentuella andelen prov som uppmätts över 

detektionsgränsen är lägre än vid referensprovtagningen. Det är dock något fler 

parametrar som har uppmätts över detektionsgränsen. För samtliga parametrar 

utom naftalen ligger dock uppmätta halter inom samma tiopotens som 

detektionsgränsen. 

 

Det högsta uppmätta värdet för naftalen låg på 0,21 µg/l och detektionsgränsen låg 

på 0,02 µg/l. Det prov som påvisade den högsta naftalenkoncentrationen var dock 

taget uppströms och kan inte anses vara ett resultat från saneringen. Enda möjliga 

källan till den förhöjda naftalenhalten skulle vara utsläpp från 

vattenreningsanläggningen. Detta borde dock vara mindre troligt då provpunkten 

ligger cirka 100 meter uppströms den punkt där vatten från reningsanläggningen 

släpps ut. 
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De parametrar där förorening detekterats samt detektionsgräns och antal gånger en 

koncentration detekterats finns redovisade i Tabell 28. 

Tabell 28. Redovisning av de parametrar som påvisat halter i Göta älv över detektionsgräns samt 

högsta uppmätta koncentration och antal gånger under saneringsarbetet.(LOD, 

Level of detection). 

Parameter Enhet 

Högsta 

uppmätta 

koncentration 

Antal 

prover 

över LOD 

LOD 

PAH 
    

Krysen µg/l 0,02 1 <0.02 

Benzo(b,k)fluoranten µg/l 0,06 3 <0.02 

Benzo(a)pyren µg/l 0,05 3 <0.02 

Naftalen µg/l 0,21 9 <0.02 

Fluoren µg/l 0,05 2 <0.02 

Acenaften µg/l 0,08 2 <0.02 

Fenantren µg/l 0,08 2 <0.02 

Antracen µg/l 0,05 2 <0.02 

Pyren µg/l 0,07 2 <0.02 

BTEX 
    

M/P/O-Xylen mg/l 0,003 1 <0.001 

Beräkning av medelvärden samt median är inte relevant till följd av brist på 

kvantifierade koncentrationer. Den generella slutsatsen som kan dras är att 

koncentrationen av aktuella parametrar i älven under saneringsperioden legat under 

respektive detektionsgräns. Någon kvotberäkning mellan nedströms och uppströms 

kan inte göras då kvantifierade koncentrationer saknas. Någon spridning nedströms 

under saneringstiden kan inte påvisas. 

Passiv provtagning med Ecoscope 

Passiva provtagningen av PAH, BTEX och alifater har genomförts från den 29 

oktober 2009 fram till och med den 28 mars 2011. Under perioden har isläggning 

och istransport på Göta älv förhindrat provtagning under perioderna 1 dec 2009 och 

24 april 2010 samt mellan 11 november 2010 och 3 mars 2011. 

Under saneringen genomfördes totalt nio månaders provtagning med hjälp av 

Ecoscope varav en provtagare uppströms försvann. Av totalt nio månaders 

provtagning, d v s åtta mätningar uppströms och nio nedströms (vilket motsvarar 

totalt 102 analyserade parametrar) låg 93 % under detektionsgränsen. Den 

parameter som påvisat halter över detektionsgränsen är alifater. Vid samtliga 

tillfällen då detta skett har även blankprovet påvisat alifater i samma 

storleksordning. Skillnaderna mellan alifater uppströms och nedströms har legat på 

en beräknad kvot mellan 0,9 och 1,2. Resultaten från blankproven tyder på att 

uppmätta halter av alifater troligen är ett resultat av att proven förorenats innan 

utsättning, snarare än att ursprunget skulle vara alifater från älvvattnet. 

Den generella slutsats som kan dras av den passiva provtagningen av PAH, BTEX 

och alifater är att koncentrationerna i älvvattnet uppströms och nedströms ligger 

under aktuella detektionsgränser. Någon föroreningsspridning av organiska ämnen 

under själva saneringen har därför inte kunnat konstateras. 
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Passiv provtagning med vattenmossa och DGT 

Under saneringen genomfördes totalt åtta lyckade provtagningar med hjälp av 

vattenmossa eller DGT, 7 med vattenmossa och 1 med DGT. Till följd av två 

stränga vintrar med kraftig isläggning och istransport har flera provomgångar 

försvunnit. Under perioderna 1 december 2009 till 24 april 2010 och från 11 

november 2010 till 3 mars 2011 saknas resultat från den passiva provtagningen på 

grund av isläggning och istransport. Under provtagningen för juli månad 2010 

försvann uppströmspunkten vilket resulterar i att en kvot mellan provpunkterna inte 

kunde beräknas. Under vinterhalvåret har avsikten varit att använda DGTer. Detta 

har bara genomförts en gång under saneringsarbetet, d v s för mars månad 2011. 

Anledningen till att tidigare försök misslyckats är att istransporten på älven tagit 

provutrustningen. 

Resultatet från analyserna av vattenmossa och DGT under saneringsarbetet påvisar 

"obetydlig" till "tydlig" föroreningsgrad från området, se Tabell 29. Under tre av 

åtta provtagna månader har skillnaden mellan nedströms och uppströms gett en 

kvot inom intervallet 2 till 4 för bly vilket bedöms som "liten förorening" från 

punktkälla. Under den sista provtagningsmånaden under mars 2011 påvisades 

förutom "liten" förorening av bly även "tydlig" förorening av zink. Under denna 

period används DGT. Övriga metaller d v s arsenik, koppar och kvicksilver har inte 

påvisat några avvikelser. Under fem av åtta månader har halten kvicksilver legat 

under detektionsgräns. Under november 2009 påvisade vattenmossan uppströms 

halter av kvicksilver under detektionsgräns samtidigt som nedströmspunkten gav 

halter över detektionsgräns. Beräkningen av en kvot däremellan ger ett värde på 

>1,8 vilket kan tyda på en förorening. 

Resultatet av den passiva provtagningen av metaller under saneringsarbetet påvisar 

en svag indikation på "liten" förorening av bly under tre provtagningsomgångar. 

Under en omgång kan möjligen viss påverkan av kvicksilver påvisas samt en 

månad med "tydlig" förorening av zink. Den sistnämna är analyserat med DGT och 

inte vattenmossa. 

Tabell 29. Kvotskillnaden från resultatet av den passiva provtagningen med hjälp av vattenmossa 

och DGT påvisar "obetydlig" till "tydlig förorening" beroende på månad och 

analyserad metall. Kvoterna i tabellen redovisar skillnaden mellan nedströms och 

uppströms. I de fall resultat saknas eller halter legat under detektionsgräns 

markeras avsaknaden av kvot med NA, Not applicable. 

 
Kvot 

 

Kvot Kvot Kvot Kvot Kvot 

  

091029-

091130 

Uppehåll 

p.g.a. is 

091201-

100425 

100426-

100526 

100526-

100623 

100623-

100721 

100721-

100818 

100818-

100915 

Arsenik 0,8 NA 1,1 1,1 NA 0,9 0,8 

Bly 1,7 NA 1,1 3,7 NA 2,3 1,0 

Koppar 1,0 NA 0,1 1,3 NA 1,2 0,9 

Kvicksilver > 1,8 NA NA* 1,4 NA* NA* NA* 

Zink 1,0 NA 0,8 1,3 NA 1,2 0,9 

     

Saknar 

punkt 
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Kvot Kvot 

 

Kvot 

  

100915-

101013 

101013-

101111 

Uppehåll 

p g a is 

101111-

110303 

110303-

110328 

Arsenik 0,8 1,0 NA 0,8 

Bly 1,3 1,3 NA 2,2 

Koppar 1,1 0,7 NA 1,3 

Kvicksilver 1,96 NA* NA NA* 

Zink 1,1 0,9 NA 5,9 

* Halter ligger under detektionsgräns. DGT 

Föroreningsgrad   Kvot 

1 Ingen eller obetydlig förorening < 2,0 

2 Liten förorening 
 

2,0-4,0 

3 Tydlig förorening 
 

4,0-10 

4 Stor förorening 
 

10-25 

5 Mycket stor förorening >25 

6.2 Efterkontroll 

Efter avslutad sanering av Bohus varv har en efterkontroll genomförts i enlighet 

med PM för efterkontroll, se Bilaga 7, PM Resultat från efterkontrollen av 

recipient (Göta älv) inom saneringsprojektet f d Bohus varv. Under 

provtagningstiden har Trafikverket installerat en dagvattenkulvert igenom det 

sanerade området. Kulverten passerar även kvarvarande föroreningar som ligger 

utanför saneringsområdet. Kulverten kopplades på den 31 maj. 

Resultat och utvärdering från referensprovtagningen finns även i Bilaga 7. 

Under efterkontrollen har tre provpunkter använts. Utöver uppströms och 

nedströmspunkten har en tredje mittpunkt (dike) inkluderats. Den sista punkten är 

belägen mellan uppströms- och nedströmspunkterna, d v s omkring 50 meter 

uppströms det dike som gränsar till det sanerade området i söder. Anledningen till 

att denna punkt lagts till i programmet är för att undersöka om eventuell annan 

verksamhet öster om området kan påverka den ordinarie nedströmspunkten. Under 

saneringen har Trafikverket haft omfattande schakt-, konstruktions- och 

saneringsarbeten i nära anslutning till f d Bohusvarvsområdet. Diket avvattnar det 

område som varit påverkat av denna verksamhet.  

Efterkontrollen genomfördes under tre månader, efter det att området 

slutbesiktigats (start 28 mars 2011). Provtagningen har bestått av månatlig manuell 

provtagning av PAH, alifater och aromater samt månatlig passiv provtagning av 

metaller och PAH, BTEX och alifater. För metallprovtagning har dels vattenmossa 

och dels DGT använts som metod, beroende på växtsäsong och tillgång till 

vattenmossa. Ecoscope har använts som metod för detektion av organiska 

parametrar. 
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Manuella vattenprov 

Totalt har fyra prover tagits på samtliga punkter på parametrarna PAH, BTEX, 

alifater och aromater. Inga halter över detektionsgränsen har kunnat påvisas i några 

punkter från perioden 28 mars till den 23 juni. 

Passiv provtagning med Ecoscope 

Under de tre månader som efterkontroll genomförts har inga mätbara halter av 

organiska föroreningar kunnat påvisas med hjälp av den passiva provtagningen 

med Ecoscope. 

Tabell 30. Under efterkontrollen har inga halter kvantifierats över detektionsgränserna för de 

parametrar som analyserats med hjälp av Ecoscope. Samma resultat har uppmätts i 

jämförelsen mellan dikespunkten och uppströms. Dessa resultat redovisas inte i 

tabellen. (NA, Not applicable). 

Ecoscope Kvot Kvot Kvot 

  110328-110427 110428-110525 110525-110622 

Summa PAH NA
1 

NA
1 

NA
1 

Etylbensen NA
1
 NA

1
 NA

1
 

M/P-Xylen NA
1
 NA

1
 NA

1
 

O-Xylen NA
1
 NA

1
 NA

1
 

Alkylerade bensener NA
1
 NA

1
 NA

1
 

Alifater NA
1
 NA

1
 NA

1
 

1 
Motsvarande blankprov har påvisat halter i samma storleksordning 

Föroreningsgrad   Kvot 

1 Ingen eller obetydlig förorening < 2,0 

2 Liten förorening 
 

2,0-4,0 

3 Tydlig förorening 
 

4,0-10 

4 Stor förorening 
 

10-25 

5 Mycket stor förorening >25 
 

Passiv provtagning med vattenmossa och DGT 

DGT har använts som metod för passiv provtagning av metaller under april och 

maj men inte under juni då vattenmossa användes. Under maj skedde parallell 

provtagning med vattenmossa. Anledningen till bytet av metod har varit tillgång på 

vattenmossa. 

Under april kunde inga större skillnader noteras i metallkoncentrationer mellan de 

olika provpunkterna. Under maj indikerar DGT-provtagningen förhöjda halter av 

bly, koppar och zink i mittpunkten (ovan dike) jämfört med uppströms. Detta 

indikerar att det troligen funnits en föroreningskälla med föroreningsgraden 

"tydlig" till "stor" mellan provpunkterna. Även vid provtagningen av metaller i 

vattenmossa har en skillnad mellan uppströms och dikespunkten kunnat noteras, 

dock bara för bly. Den största skillnaden återfinns även för bly mellan mittpunkten 

(dike) och uppströmspunkten men bara från analysen av DGT och inte i 

motsvarande vattenmossa. Ingen respons kunde ses på zink eller koppar. 

Provtagningen av vattenmossa gav ingen indikation på förhöjda halter under juni. 
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Tabell 31. Redovisning av kvotskillnader mellan nedströms och uppströms samt mellan dikespunkten 

och uppströms. Under april användes bara DGT för provtagning, under maj 

användes både vattenmossa och DGT parallellt och under juni enbart vattenmossa. 

I de fall halterna legat under detektionsgräns kan ingen beräkning av kvot göras, 

detta markeras som NA, (Not applicable) i tabellen. 

 
Kvot Kvot Kvot 

Nedströms / 

Uppströms 
110328-110427 110428-110525 110525-110622 

  Mossa DGT Mossa DGT Mossa DGT 

Arsenik As   - 1,1 1,3 0,7 1,0 - 

Bly Pb   - < 0,1 1,0 7,3 0,6 - 

Koppar Cu   - 1,0 0,9 1,3 1,1 - 

Kvicksilver Hg   - NA > 1 NA 1,1 - 

Zink Zn   - 0,7 0,9 1,1 1,0 - 

              

 
Kvot Kvot Kvot 

Dike / 

Uppströms 
110328-110427 110428-110525 110525-110622 

  Mossa DGT Mossa DGT Mossa DGT 

Arsenik As   - 0,6 0,9 0,5 0,6 - 

Bly Pb   - 0,2 3,0 21,2 0,7 - 

Koppar Cu   - 1,0 0,6 8,1 0,6 - 

Kvicksilver Hg   - NA > 1 NA < 0,8 - 

Zink Zn   - 0,6 1,0 4,6 0,8 - 

Föroreningsgrad   Kvot 

1 
Ingen eller obetydlig 

förorening 
< 2,0 

2 Liten förorening 
 

2,0-4,0 

3 Tydlig förorening 
 

4,0-10 

4 Stor förorening 
 

10-25 

5 Mycket stor förorening >25 

De förhöjda halterna i mittpunkten (ovan dike) under maj kan vara ett resultat av 

arbetet med Trafikverkets dagvattenkulvert eller annan verksamhet på området. 

Övriga föroreningskällor eller felkällor kan dock inte uteslutas. Den provtagning 

som gjorts under april och juni indikerar att den eventuella föroreningskällan under 

maj var tillfällig eller om möjligt förhöjd. Små diffusa utsläpp är dock svåra att 

detektera. 

6.3 Slutsats av recipientprovtagning 

De generella slutsatserna som kan dras av resultaten från recipientprovtagningen är 

att det grumlande arbetet som genomfördes under referensprovtagningen har haft 

störst påverkan på älven, i jämförelse med resultaten från saneringen och 

efterkontrollen. 

Generellt kan nämnas att den manuella vattenprovtagningen gett begränsat med 

information till följd av att analyserade parametrar legat under detektionsgränserna. 

Det största utfallet av detekterbara halter har påvisats under referensprovtagningen 

med 2,3 % över detektionsgräns. Under saneringen låg motsvarande siffra på 1,6 % 

och under efterkontrollen på 0 %.  
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Resultatet från den passiva provtagningen med Ecoscope påvisar detekterbara 

skillnader mellan nedströms och uppströms under referensprovtagningen. Den 

största kvoten har legat på >1,4 för PAH16. Under saneringen har inga relevanta 

detekterbara halter noterats. Resultatet från kontrollprovtagningen ger inga 

uppgifter som kan kopplas till någon förorening från punktkälla. 

Provtagningen av metaller med vattenmossa och DGT har framför allt påvisat 

"mycket stor förorening" av bly och "stor förorening" av kvicksilver under 

referensprovtagning. Resultatet under saneringen är betydligt mildare, enbart vid 

några tillfällen har en "liten förorening" av bly kunnat noteras samt vid ett tillfälle 

en "tydlig förorening" av zink.  Vid uppföljningen under kontrollprovtagningen har 

förhöjda halter av bly, koppar och zink noteras under en månad. Anledningen tros 

bero på Trafikverkets installation av ny dagvattenledning genom området. 

Resultatet av den passiva provtagningen påvisar att det grumlande arbetet under 

referensprovtagningen haft störst utslag.  

Den övergripande slutsatsen är att själva saneringsarbetet av f d Bohus inte har lett 

till ett ökat läckage till älven, med undantag för det grumlande arbete som föregick 

installation av den stålspont som fungerat som hydraulisk barriär mellan Göta älv 

och pågående schaktsanering. 
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7 Föroreningssituation efter genomförd 

sanering 

7.1 Föroreningssituation 

7.1.1 Föroreningssituation inom saneringsområdet 

Efter avslutad sanering i delområde 1 är viss mängd förorenade massor 

kvarlämnade av geotekniska skäl, se Bilaga 1. Bottenprovtagningen i delområde 1 

består av sammanlagt 38 delprover varav tolv stycken påvisade halter som översteg 

Naturvårdsverkets riktvärden för MKM. Huvuddelen av dessa prover ligger i 

sydvästra delen av delområde 1 utefter strandkanten, vilket var ett av de 

prioriterande områdena att sanera. När föroreningar påträffades under nivå +7 m 

undersöktes möjligheten att schakta djupare, ner till nivå +6 m, för att i möjligaste 

mån uppfylla åtgärdsmålen. Ett beslut var tvunget att fattas snabbt och miljönyttan 

vägdes mot kostnaden. För att kunna schakta +6 m skulle det vara tvunget att bland 

annat komplettera med friktionsmaterial längs med hela sponten och därefter 

schakta i extremt korta intervall för att förhindra ett eventuellt skred. Troligtvis 

skulle även hela reningsanläggningen behövas för att ta hand om allt schaktvatten, 

vilket skulle kunna försena den övriga saneringen. Föroreningsspridningen från de 

förorenade massorna som finns kvar bedöms också med nuvarande erfarenheter 

vara begränsad, då det förekommer naturlig lera under samt öster om massorna. 

Ovanpå massorna har det sedan återfyllts med ren lera. I samråd med 

tillsynsmyndigheterna och bidragsgivaren beslutades att massorna skulle 

kvarlämnas. 

Av de tolv förorenade proverna i delområde 1 var det elva stycken som påvisade 

värden som översteg MKM för polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Ett av 

proverna hade en PAH-H halt upp till 60 gånger MKM. I nio av proverna översteg 

flera fraktioner av olja sina respektive riktvärden för MKM, fraktionen aromater 

>C10-C16 ända upp till 18 gånger. Vad gäller metaller så var det tio prover som 

hade värden som översteg riktvärdena för MKM. Ett prov hade blyhalter som 

översteg Avfall Sveriges (2007) rekommenderade haltgränser för klassificering av 

förorenade massor som farligt avfall (FA) med upp till åtta gånger. Ett annat prov 
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hade en kvicksilverhalt som översteg MKM med 16 gånger.  Den beräknade 

medianhalten av samtliga bottenprover ligger trots detta under KM. 

Även i delområde 2 har det varit tvunget att kvarlämna massor av samma orsak 

som i delområde 1. Det förorenade massorna har dock inte kvarlämnats i lika stor 

utsträckning som i delområde 1, utan det har endast kvarlämnats föroreningar i två 

rutor. I ett av proven överskrider flera metaller samt PAH sina respektive 

riktvärden för MKM med ungefär två gånger.  

Efter genomförd sanering i delområde 3 har inga föroreningar kvarlämnas.  

Delområde 4 hade efter första provtagningen fortfarande höga halter av PAH, 

framför allt naftalen, i fyra rutor. Schaktning utfördes ytterligare några decimeter 

och därefter kunde bottnen friklassas, vilket innebär i att det inte heller i 

delområde 4 har kvarlämnats några förorenade massor. 

I delområde 5 var det efter första provtagningen tre rutor som fortfarande hade för 

höga halter av framförallt aromater och PAH. En av dessa rutor sanerades 

ytterligare några decimeter och kunde sedan friklassas. I de övriga två rutorna 

bedömdes att massorna kunde lämnas kvar då igenfyllning hade skett innan 

provsvaren hade kommunicerats. Det bedömdes att miljönyttan med att schakta 

undan återfyllningsmassorna för att sanera vad som erfarenhetsmässigt inte kunde 

vara mer än 0,2-0,3 m förorenade massor inte var rimligt med den kostnad detta 

skulle innebära. Rutinerna för kommunikation av provresultat förtydligades 

härefter. Föroreningssituationen för dessa ytor påvisade halter för fraktionen 

aromater >C10-C16 en halt på 2 gånger MKM medan det för PAH påvisades halter 

på 2-3 gånger MKM. Den beräknade medianhalten för samtliga värden ligger dock 

under KM. 

Den beräknade ytan förorenade massor som kvarlämnats inom område 1 uppgår till 

837 m
2
. Volymen förorenade massor som kvarlämnats är svårt att bedöma då det 

inte har kunnat schaktas djupare än nivå +7 m, men antas vara en volym på mellan 

900 och 1 400 m
3
. I delområde 2 bedöms inte mer än c:a 10 m

3
 förorenade massor 

ha kvarlämnats. Även dessa föroreningar är belägna i saneringsområdets känsligare 

delar utmed strandkanten. I delområde 5 har cirka 50 m
3
 PAH-förorenad naturlig 

lera kvarlämnats. Som värst bedöms alltså 1460 m
3
 förorenade massor ha 

kvarlämnats inom saneringsområdet, d v s c:a 2,4 % av de förorenade massorna.  

Kvarlämnade förorenade massor redovisas även på efterbehandlingsentreprenörens 

relationsritningar. 

7.1.2 Föroreningssituation utanför saneringsområdet 

I samband med att tätskärm byggdes runt området utfördes slutprovtagning i 

schaktvägg längs med hela saneringsområdets yttre gräns. Vid provtagning i 

schaktvägg runt saneringsområdet på Bohus varv har det kunnat konstateras att 

massorna i schaktväggarna är förorenade av samma ämnen som återfanns inom 

saneringsområdet, se Bilaga 6. 
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De högsta kvicksilver- och arsenikhalterna har påträffats utanför delområde 4 och 

5. Där har föroreningshalter påvisats med halter upp till sex gånger MKM för 

arsenik och nästan upp till 70 gånger MKM för kvicksilver.  Utanför delområde 2 

påvisade ett prov som var taget i angränsning till delområde 5 halter upp till 80 

gånger MKM. Det högsta blyhalten återfinns utanför den norra delen av delområde 

5 och påvisade en halt om 31 gånger FA (farligt avfall). Även utanför delområde 3 

påvisades höga halter av bly. De högsta zinkhalterna återfanns utanför delområde 3 

med halter upp över 7 gånger FA. 

Vad det gäller olja i fraktionen aromater C10-C16, så påträffades de högsta 

halterna utanför delområde 4 med halter upp emot 39 gånger MKM. De högsta 

värdena på alifater förekom även de utanför delområde 4, för fraktionen C16-C35 

upp till 18 gånger MKM. De högsta halterna av PAH-L, PAH-M och PAH-H 

påvisades utanför delområde 3 och 4. För PAH-M har det påvisats halter som 

överstiger MKM med 46 gånger och för PAH-H med 34 gånger. 

Undersökningar som utförts i utredningsskedet visar att dessa föroreningar sträcker 

sig österut, en bit utanför saneringsområdets gräns. Dessa områden har därför inte 

åtgärdas under saneringen på Bohus varv utan har kvarlämnats. I Tabell 32 nedan 

redovisas hur föroreningssituationen ser ut utanför saneringsområdet B2. 

Tabell 32. Sammanställning av utvärderat resultat. X indikerar att delsträckan är en av de två mest 

förorenade för angiven parameter. 

 Södra 

gränsen 

(område 1-3) 

Östra 

gränsen 

(område 3) 

Östra 

gränsen 

(område 4) 

Östra 

gränsen 

(område 5) 

Norra 

gränsen 

(område 2 +5) 

Hg + As   X X  

Pb + Zn X    X 

Cu X   X  

PAH-H  X X   

Olja  X X   

Flest  X X   

Summa 2 3 4 2 1 

De högsta kvicksilver- och arsenikhalterna i schaktväggarna har påträffats i östra 

gränsen delområde 4 och 5. Det högsta PAH H-halterna återfinns i östra gränsen, 

område 3 och 4. Det högsta bly- och zinkhalterna har påträffats i södra och norra 

gränsen i område 1+3 respektive 2+5, medan de områden där flest föroreningar 

med parametrar över MKM påträffats är östra gränsen område 3 och 4. De mest 

oljeförorenade områdena är östra gränsen av område 3 och 4. De områden som 

bedöms som värst påverkade är utanför delområde 4 och 5 och bedömningen är 

grundad på kvicksilverhalten. 
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8 Sammanfattning av utförd miljökontroll 

8.1 Uppfyllande av åtgärdsmål 

De övergripande åtgärdsmålen för Bohus varvsområdet var: 

› att långsiktigt säkra skyddet för Göta älv (älven är huvudvattentäkt för 

Göteborg, ett stärkt skydd möjliggör ekologiskt hållbara och variationsrika 

livsmiljöer samt minskar belastningen av förorenade sediment). 

› att kvicksilver ska fasas ur biosfären (projektets bidrag är att 

kvicksilvermängden inom området ska reduceras med minst 85-90%). 

› att marken efter utförda saneringsåtgärder ska kunna användas för de ändamål 

som gällande planer anger (d v s som industrimark, trafikområde och 

naturområde). 

› att det inom den övervägande delen av Bohus varvsområdet och dess närmiljö 

bör finnas förutsättningar för en väl fungerande markfunktion. 

De övergripande målen har efter genomförd sanering uppnåtts. Målet med att i 

första hand schakta ur de massor som är belägna i områdets västra del, utmed 

strandlinjen, har så långt det varit möjligt uppnåtts.  

Innan saneringsåtgärderna genomfördes var uppskattningen att det fanns 4,1 ton 

kvicksilver och 660 ton bly inom hela Bohus varvsområdet, varav 3,53 ton 

kvicksilver och 600 ton bly inom B2. I SADA-modelleringar som genomförts av 

SWECO beräknades området som omfattades av saneringsalternativ B2 inrymma 

61 362 m
3
 förorenade massor. Uppskattningen bygger på de data som då var kända. 

Eftersom hela B2-området, med några få undantag, är sanerat, är den verkliga 

sanerade volymen inmätt med stor noggrannhet. De verkliga förhållandena är att 

det sanerade området omfattar 59 176 m
3
. Därtill kommer de områden som inte 

kunde kommas åt vid saneringen, vilka bedöms omfatta maximalt 1 460 m
3
. Totalt 

bedöms saneringsområdet B2 alltså bestå av 60 636 m
3
 förorenade massor. Det är 

endast 726 m
3
 mindre än vad som ursprungligen beräknades i modelleringen och 



  
MILJÖKONTROLL VID SANERINGEN AV BOHUS VARV 

K:\Uppdrag\161392\16-prj\04-bsk\Fältkontroll\Slutrapport och delrapporter\Slutrapport\Slutrapport - miljökontroll vid saneringen av Bohus varv.docx 

63 

visar på mycket god överensstämmelse mellan SADA-modellen och verkligheten. 

Baserat på föroreningshalterna i de sanerade massorna beräknas c:a 3 ton 

kvicksilver och 400 ton bly ha åtgärdats, alltså något mindre än vad som 

ursprungligen beräknats. 

En jämförelse mellan hur stor mängd föroreningar som sanerats från Bohus 

varvsområdet och den ursprungligen beräknade föroreningsmängden för respektive 

förorening är osäker att göra. Det beror på att den ursprungligen beräknade 

föroreningsmängden bygger på skattningar av densitet och volym. Saneringsmålet 

är dock uppnått i och med att hela det område som skulle saneras är åtgärdat, med 

undantag för de delområden där föroreningar fanns på ett sådant djup att det inte 

var geotekniskt möjligt att åtgärda dem. 

Totalt bedöms 97,6 % av de förorenade massorna i saneringsområde B2 ha 

åtgärdats, se Tabell 33. 

Tabell 33. Beräkningar mellan sanerad och kvarvarande mängd inom saneringsområdet B2. 

Beräkningar för den sanerade volymen bygger på den framberäknade densiteten 

1,69 ton/m3och har tagits fram på grundval av NOAHs invägningar och NCCs 

volymmätningar. 

 Volym (m
3
) Vikt (ton) Fördelning (%) 

Avschaktat 59 176 99 806 97,6 

Kvarvarande 1 460 2 462 2,4 

Total 60 636 102 268 100 

8.2 Uppfyllande av villkor i miljödom 

8.2.1 Förslag i ansökan 

I ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 11 kapitlet angavs följande förslag till 

villkor: 

› Verksamheten skall i huvudsak bedrivas i enlighet med vad som angivits i 

ansökan. 

› Grumlande arbeten i Göta älv undviks om möjligt under perioden den 1 april - 

30 juni och den 15 september - 15 oktober. Med grumlande arbeten avses 

muddring av fartygsränna till utlastningsplats, samt till viss del muddring i 

befintlig stödfyllning för anläggning av spont. 

› Riskhanteringsplan för lastning av massor till pråm/fartyg upprättas i samråd 

med tillsynsmyndigheten. 

› Specificerat kontrollprogram för vattenarbeten upprättas i samråd med 

tillsynsmyndigheten. 

› Ansvarig miljökontrollkontrollant skall utses. 
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› Länshållningsvatten skall behandlas för rening m a p olja och partikelbundna 

föroreningar före utsläpp till Göta älv. 

› 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. 

› Förslag till riktvärden (månadsmedelvärden) och totala föroreningsmängder 

vid utsläpp av länshållningsvatten till Göta älv under saneringen av Bohus 

varvsområde. Dessa riktvärden justeras i samråd med tillsynsmyndighet efter 

det att en saneringsentreprenad etablerats och aktuella förutsättningar 

fastställts. 

Tabell 34. Förslag till riktvärden. 

 Förslag till riktvärden (mg/l) Utsläppsmängd (kg totalt) 

Arsenik 0,3 15 

Bly 15 800 

Koppar 6,5 350 

Kvicksilver 0,25 12 

Zink 20 1000 

› Större, ej kontaminerat fyllnadsmaterial som stenar och betongfundament m m 

kan lämnas kvar inom området. 

8.2.2 Villkor i miljödom 

Miljödomstolen fastställde villkoren med enligt följande: 

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

mån undviks. 

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

juni och 15 september - 15 oktober. 

› Vid synlig oljefilm på ytan av 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 ska ske. Med ledning av resultaten 

från provtagningen skall förorenat vatten 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: 
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Tabell 35. Fastställda riktvärden. 

 Riktvärden (i mg/l för alla utom pH) 

Arsenik 0,03 

Bly 1,1 

Koppar 0,5 

Zink 1,5 

Kvicksilver 0,02 

Oljeindex 5 

PAH16 0,015 

Suspenderat material 50 

pH 6-8 

› Buller från entreprenaden får inte utan medgivande från tillsynsmyndigheten 

som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från 

byggplatser. 

› Kontrollprogram och riskhanteringsplan för verksamheten skall redovisas till 

och godkännas av tillsynsmyndigheten innan arbeten påbörjas. 

› Efter arbetenas slutförande skall Ale kommun sända in de uppgifter som 

eventuellt erfordras för rättning av sjökort och nautiska publikationer till 

Sjöfartsverket. 

8.2.3 Uppfyllande 

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

Mindre avvikelser har skett efter överenskommelser med tillsynsmyndigheterna. 

Detta gäller specifikt avvikelser från tiden när grumlande arbeten skulle 

genomföras. 

I ansökan föreslogs riktvärden som var betydligt högre än de som fastställdes av 

miljödomstolen. Erfarenheterna från projektet har visat att det trots allt var möjligt 

att uppnå de riktvärden för renat länsvatten som myndigheten ställt upp. Detta 

berodde på entreprenörens väl fungerande reningsanläggning. Erfarenheterna från 

Bohus varv har med framgång kunnat föras vidare till kommande projekt i Ale 

kommun. 

8.3 Hantering av massor 

8.3.1 Export av förorenade massor 

Totalt har exporterats 99 806,45 ton förorenade massor. Mottagare av dessa har 

varit NOAH AS. Sammanställning och transportdokument redovisas i Bilaga 8 och 

Bilaga 9. Exporttillstånd redovisas i Bilaga 10 och redovisningen till 

Naturvårdsverket presenteras i Bilaga 11. 
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8.3.2 Övrigt avfall 

Övrigt avfall har skickats till Ragn-Sells. Totalt har 22,5 m
3
 oljeavskiljarslam, 660 

l blandade kemikalier, 1 500 kg kolfilter, 1 fat aktivt kol samt 32,58 ton förorenad 

jord skickats från Bohus varv. Sammanställning och transportdokument redovisas i 

Bilaga 8 och Bilaga 9. 

8.3.3 Införda massor 

Totalt har införts 41 625 m
3
 lera från Jakobsdal och Bönabo samt 17 158 m

3
 

krossmaterial från Skälebräcke. Fördelning mellan delområden och leverantör samt 

analysresultat redovisas i Bilaga 12. 
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1 FASTIGHETSBETECKNING  

Skårdal 65:1 samt delar av fastigheten Skårdal 68:1  

2 ADRESS 

Varvsvägen 445 80 Bohus 

3 SITUATIONSPLAN ÖVER OMRÅDET 

Se Bilaga 1: Översiktskarta 

4 ANSVARIG FASTIGHETSÄGARE 

 Eka Chemicals AB, 445 80 BOHUS 

4.1 Organisationsnummer 

 556022-9972 

4.2 Kontaktperson 

Göran Andersson 
Telefon: 031-587000 

5 ANMÄLARE 

Ale kommun, 449 80 Alafors 

Organisationsnummer: 212 000-1439 

5.1 Kontaktperson 

 Karin Blechingberg 
 0303-330 000 

Ale kommun har anlitat FB Engineering AB för upprättandet av 
saneringsanmälan för f.d. Bohus varv. 

6 MILJÖKONTROLLANT 

Miljöansvarig: Sonja Blom, FB Engineering (010-850 1521) 
Fältkontrollant: Per Samuelsson och Niclas Jacobsson, FB Engineering (010-850 
1454). Vid behov kan annan personal med erforderlig kompetens tillfälligt ersätta 
Niclas Jacobsson och Per Samuelsson som fältkontrollant. Vid sådana tillfällen 
meddelas tillsynsmyndigheten.  
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Entreprenörer ansvarar för sin egenkontroll i enlighet med 
egenkontrollförordningen. Denna egenkontroll innefattar bland annat kontroll och 
funktion av vattenrening, dokumentation av transporter, dokumentation av 
bortschaktat material och kontroll och dokumentation av till platsen transporterat 
återfyllnadsmaterial. 

7 TIDIGARE ÄGARE 

Eka Chemicals AB förvärvade fastigheten 1992. 

7.1 Organisationsnummer 

- 

8 SYFTE MED FÖRELIGGANDE SANERINGSANMÄLAN 

Denna saneringsanmälan avser utpumpning av älvvatten innanför spont som 
avskärmar saneringsområdet från Göta älv samt behandling av 
länshållningsvatten och dagvatten från saneringsområdet. Vidare avser denna 
anmälan hantering och borttransport av förorenade massor inom 
saneringsområdet samt kontroll av återfyllnadsmassorna. 

9 TIDIGARE VERKSAMHET 

På fastigheten har varvsverksamhet tidigare bedrivits, sannolikt under mer än 80 
år. Området är kraftigt förorenat på grund av omfattande utfyllnad med 
förorenade massor och avfall från bland annat varven i Göteborg samt många 
års varvsverksamhet. 2006 utfördes en huvudstudie av området av Sweco Viak. 
Denna finns i sin helhet på Ale kommuns hemsida (www.ale.se). 

10 FÖRORENINGSSITUATION 

Fyllnadsmassorna är mycket kraftigt påverkade av metaller, särskilt bly, 
kvicksilver, zink, koppar och arsenik. Innehållet i fyllnadsmassorna av avfall 
såsom trä, betong, och glas är ställvis mycket stort. Analyserade jordprov (ej 
oljeindränkta) redovisar innehåll av bl. a alifatiska kolväten C12-C16 och C16-
C35 betydligt över Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning (MKM). Cancerogena PAH förekommer i samtliga jordprov i 
halter över eller mycket över MKM. Förekomst av dioxiner liksom organiska 
tennföreningar förekommer inom området. Massorna är påverkade av oljerester, 
ställvis är dessa "oljeindränkta".1 Analysresultat för jordprover redovisas i Bilaga 
2, samt i figur 2-3 nedan. Figur 2-3 sammanställer analysresultat från 
huvudstudie (F d Bohus varv, Huvudstudie. Sweco viak 2006-04-28), pilotförsök 
(Bohus varv, Pilotförsök etapp 1 resp. 2. FB Engineering 2008-01-15 resp. 2008-
01-07) samt kompletterande undersökning som utförts under 2008. 

                                                 
1 F d Bohus varv, Huvudstudie (Sweco Viak 2006-04-28) www.ale.se 
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Föroreningarna är huvudsakligen kemiskt och fysikaliskt bundna i 
fyllnadsmassorna. Vid schaktning i massorna i vatten, speciellt i trärika massor, 
frigörs förorenade finfraktioner till vattnet i form av suspenderat partikulärt 
material. Partiklarna varierar i storlek, från grövre som relativt snabbt 
sedimenterar till extremt små som förblir suspenderade även efter lång tid. Även 
densiteten hos det partikulära materialet kan variera såväl över och under  
1 g/cm³, dvs sedimentera, förbli suspenderade i vattnet eller flyta på vattenytan. 

Föroreningarna är relativt jämnt fördelade i massorna i varvsområdet, såväl 
horisontellt och vertikalt, med högsta halterna i centrala och södra delen. I 
strandzonen längs älven är föroreningshalterna av bly och zink ca 50 % högre än 
i resterande områden. I södra strandzonen (0 - ca 10 m från strandlinjen) är bly- 
och zinkhalterna ca 50 % högre än i övriga varvsområden. 

Totalt bedöms över 1 000 ton föroreningar finnas inom varvsområdet, varav ca 
660 ton bly och ca 4,1 ton kvicksilver.  

Tidigare studier och det bakgrundsmaterial som använts till saneringsanmälan 
har fokuserat på bl. a bly som primär förorening då bly är utmärkande för den 
generella föroreningssituationen på Bohus varv med avseende på 
metallföroreningar. Föroreningarnas utbredning har interpolerats för att beskriva 
föroreningssituationen för bly och kvicksilver. I figurerna 2-3 nedan visas en 
SADA-modellering av föroreningsutbredningen för bly och kvicksilver (mg/kg) 
(Sweco AB 2009-04-17).  

Modellen sammanställer analysresultat från huvudstudie (F d Bohus varv, 
Huvudstudie. Sweco viak 2006-04-28), pilotförsök (Bohus varv, Pilotförsök etapp 
1 resp. 2. FB Engineering 2008-01-15 resp. 2008-01-07) samt kompletterande 
undersökning som utförts under 2009. 

 

 

 

Figur 2a  Blyhalter (mg/kg), djup 0-0,5 m, område B2 + bana och väg 

 

 
Figur 2b  Blyhalter (mg/kg), djup >0,5 m, område B2 + bana och väg 

 

Figur 2c  Blyhalter (mg/kg), djup >2 m, område strandlinje 

 

 

Figur 2a  Blyhalter (mg/kg), djup 0-0,5 m, område B2 + bana och väg 

 

Figur 1  Reduktion av mängden bly respektive kvicksilver vid      
 efterbehandling av delområde B2 samt bana- och vägområdet 
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Figur 2a  Blyhalter (mg/kg), djup 0-0,5 m, område B2 + bana och väg 

 

 

Figur 2b  Blyhalter (mg/kg), djup >0,5 m, område B2 + bana och väg 
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Figur 2c  Blyhalter (mg/kg), djup >2 m, område strandlinje 

 

 

Figur 3a  Kvicksilverhalter (mg/kg), djup 0-0,5 m, område B2 + bana och väg 
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Figur 3b  Kvicksilverhalter (mg/kg), djup >0,5 m, område B2 + bana och väg 

 

 

Figur 3c  Kvicksilverhalter (mg/kg), djup >2 m, område strandlinje 
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11 RISKER MED DET FÖRORENADE OMRÅDET 

Göta älv är huvudvattentäkt för Göteborgs kommun och föroreningarna inom 
området utgör en risk för vattentäkten i händelse av t ex ett skred som för med 
sig föroreningar ut i älven. Risken för spridning bedöms öka med tiden då en 
framtida höjning av älvvattennivån som en följd av klimatförändringarna kan leda 
till att markbundna föroreningar lakas ut och sprids till omgivningen. 
Föroreningarna kan skada människa och miljö allvarligt pga. deras giftighet och i 
vissa fall förmåga att bioackumuleras. 

12 PLANERAD MARKANVÄNDNING, ÅTGÄRDSMÅL OCH SANERINGSPRINCIP 

12.1 Redan genomförda åtgärder 

Innan marksaneringen påbörjas kommer icke spontbart material i älven att tas 
bort och ersättas med spontbart material i vilket spont kommer att sättas. 
Stödfyllning kommer att läggas ut för geoteknisk stabilisering.  

Dessa moment ingår inte i föreliggande saneringsanmälan utan hanteras som 
separata ärenden. 

12.2 Åtgärdsmål 

Naturvårdsverket har beviljat bidrag för sanering av f d Bohus Varvsområdet. En 
sanering kommer att göras inom ramen för beviljade medel. Målet med 
saneringen är att i första hand avlägsna de massor som ligger i anslutning till 
älven och därmed utgör den största risken för denna. Efter det att den strandnära 
zonen har sanerats kommer prioritering att ske utifrån föroreningsgrad och risken 
för spridning inom delområde B2 (figur 4). 

Det övergripande målet med saneringen är att marken skall, efter utförda 
saneringsåtgärder, kunna användas för de ändamål som gällande planer anger, 
d v s som industrimark och trafikområde. En långsiktig strävan är att säkra 
skyddet av Göta älv. Orsaken till detta är älvens betydelse som huvudvattentäkt 
för Göteborg, med råvattenintaget nedströms det förorenade området. Ett stärkt 
skydd möjliggör även ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer, samt 
minskad belastning av förorenade sediment. 

Målet med saneringen är att avlägsna huvuddelen av förkommande mängder 
föroreningar på fastigheterna. Vid avslutad sanering beräknas det anslagna 
statliga bidraget leda till att ca 80-85 % av kvicksilver och cirka 85-90 % bly 
avlägsnas från B2-området. Hela det förorenade området beräknas innehålla  
bl. a ca 600 ton bly och ca 4 ton kvicksilver2.  

Målsättningen under saneringstiden är att avlägsna så stor mängd föroreningar 
som möjligt inom ramen för det beviljade anslaget, att prioritera de föroreningar 
där störst risk för spridning till älven eller hälsorisk föreligger samt att 
saneringsarbetena skall påverka den omgivande miljön så lite som möjligt. 

                                                 
2 Sweco AB, Bohus varv - modellering av halter (Pb, Hg), volymer och mängder för olika åtgärdsalternativ 
(2009-04-17) 
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12.3 Saneringsprincip 

Delområde B2 är det område inom f.d. Bohus varv som aktuell sanering avser. 
Den blå linjen i figur 4 markerar läget för spont, den röda streckade linjen samt 
strandzonen innanför spont utgör delområde B2. 

Det förorenade varvsområdet avses att åtgärdas stegvis. Först sker geoteknisk 
stabilisering. Stödfyllningen utformas som erosionsskydd bestående av samtaget 
krossmaterial (samkross). Den geotekniska stabiliseringen genomförs som en 
separat åtgärd före sanering och omfattas inte av denna saneringsanmälan. 
Kontrollprogram för grumlande arbeten i Göta älv har tagits fram och är godkänt 
av Länsstyrelsen 2009-02-18 (se Bilaga 3). 

Därefter skall delområden avskärmas hydrauliskt till exempel genom bygge av 
slitsmurar. Vidare görs grundvattensänkning för att möjliggöra torrschaktning och 
sedan sanering genom urschaktning och borttransport av förorenade massor. 

Strandzonen (0-10 m från strandlinjen) ska i möjligaste mån schaktas ner till nivå 
+7. Prov tas löpande för fältanalys av massorna i och kring påträffade pråmar. 
Fältanalyser sker, förutom genom lukt- och synintryck (färg etc) med XRF på Pb 
och Zn, PID på flyktiga organiska ämnen samt PetroFlag på olja. Arbetet 
dokumenteras löpande fotografiskt. Upptagna massor provtas för 
kontrollanalyser i ackrediterat laboratorium. 
 
Om schaktning försvåras av t ex att massorna i djupare schakt är tekniskt 
komplicerade att avlägsna görs bedömning av beställare med stöd av dennes 
miljökontrollant om det är miljö- och kostnadseffektivt att fortsätta eller inte. 
Påträffade större fasta föremål som kan misstänkas bestå av eller innehålla 
föroreningar bör dock om möjligt tas upp och hanteras separat.  
 
Schaktning sker i korta sektioner vinkelrätt mot stranden, med beaktande av 
gällande stabilitetskrav. De stensatta kajanläggningarna (i och runt f d båtramper) 
undersöks innan utschaktning görs för att klargöra om anläggningarna vilar på 
förorenade massor/pråmar. Om de vilar på stenfyllning ner till botten ska de i 
möjligaste mån lämnas orörda. 
 
Från ca 10 och ca 30 m in från strandlinjen ska schaktningen om 
tekniskt/kostnadsmässigt möjligt ske ner till underliggande 
älvsediment/glaciallera. Huruvida underliggande och mer eller mindre förorenade 
älvsedimenten ska tas upp fastställs löpande av miljökontrollanten efter 
bedömning av mäktighet och föroreningsgrad, vilket ställs i relation till miljövinst 
och borttagandet av andra förorenade massor. Inledningsvis kommer det troligen 
visa sig om uppschaktning och hantering av älvsediment inverkar negativt på 
vattenbehandlingen, dvs om det gyttjerika slammet försvårar och fördyrar 
behandlingen och därmed om det innebär en lägre total kostnadseffektivitet per 
volymenhet. 
 
Resterande saneringsområden ska schaktas selektivt med prioritering av i första 
hand de mest förorenade massorna, i 10x10 m rutor utifrån SADA-modellen.  
Kvarlämnade massor ska täckas med geotextil och ett ca 0,2 m lager sand och 
därefter med genomsläppligt friktionsmaterial till ursprunglig markyta. Eventuellt 
kvarlämnade älvsediment i saneringsområdet täcks av upp till 1,5 m lera. 
Därefter återfylls området.  
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Figur 4  Åtgärdsalternativ B2, åtgärder för byggskede 
 

 

 

 

13 RECIPIENTER I OMRÅDET OCH DESS NÄRHET 

Området ligger i direkt anslutning till Göta älv som är det främsta skyddsobjektet. 
Enligt Brunnsarkivet3 finns inga brunnar inom det aktuella området. Två brunnar 
med osäkert läge finns strax öster om E45.   

14 TYP AV SANERING ELLER MARKARBETE 

Det förorenade området planeras att åtgärdas i tre steg; geoteknisk stabilisering 
som genomförs som separat entreprenad under februari - april (geoteknisk 
stabilisering omfattas inte av denna saneringsanmälan). Därefter sker hydraulisk 
avskärmning mot Göta älv och omgivande grundvattenförande områden, följt av 
en grundvattensänkning för att möjliggöra sanering i torrhet. Schakt skall utföras i 
torrhet för att undvika uppslamning av förorenat organiskt material. Sanering görs 
sedan genom urschaktning och transport av förorenade fyllnadsmassor till extern 
godkänd mottagare för omhändertagande, varefter området återfylls.  

15 VIDTAGNA SKYDDSÅTGÄRDER 

Med anledning av de planerade saneringsarbetena kommer följande att utföras: 

 Geoteknisk stabilisering med hänsyn till stabilitet (separat entreprenad) 

 Hydraulisk avskärmning mot Göta älv (separat entreprenad) 

                                                 
3 Källa: www.sgu.se 2009-02-17, Brunnsarkivet SGU 
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 Hydraulisk avskärmning av delområden 

 Grundvattensänkning för att möjliggöra torrschaktning 

 Sanering genom urschaktning och borttransport av förorenade massor 

 Återfyllnad 

Pilotförsök har utförts under 2007 bl. a med målsättningen att få information om 
massornas egenskaper, vatteninnehåll och möjlighet till avvattning.  

Kontrollprogram har upprättats i syfte att minimera omgivningspåverkan. Dessa 
kontrollprogram har delats upp i tre separata delar: 

 Kontrollprogram för grumlande arbeten som omfattar arbeten som utförs 
före sanering i samband med hydraulisk avskärmning (Bilaga 3). 

 Kontrollprogram för saneringen av f.d. Bohus varv omfattar arbetena efter 
att området avskärmats hydrauliskt från Göta älv (Bilaga 7). 

 Kontrollprogram för recipientkontroll som syftar till att bevaka saneringens 
effekter för Göta älv (Bilaga 5).  

Även en beredskapsplan har tagits fram i syfte att upprätthålla en god vattenmiljö 
vid en oförutsedd händelse (Bilaga 6).  

Föroreningssituationen är väl beskriven och dokumenterad. Omfattande 
provtagning har bl. a utförts år 2006 då undersökningar utförts på sediment, jord 
och grundvatten (F d Bohus varv, Huvudstudie. Sweco Viak 2006-04-28).  

Tillstånd för att utföra skyddsåtgärder i samband med marksaneringen har sökts 
(ansökan om vattenverksamhet 2008-02-18), dom meddelades 2009-02-13.  

Skyddsåtgärder för åtgärderna redovisas nedan.  

15.1  Utpumpning av älvvatten innanför spont 

15.1.1 Bakgrund 

 
Spontning i älven sker i spontbara fyllningen parallellt med och utanför södra 
respektive norra varvsområdet, för att på fastställda platser vika av in mot kajen 
och vidare in genom strandzonen fram till fastställda punkter anslutas till 
slitsmurar eller dylikt. Separat, av Länsstyrelsen godkänt kontrollprogram, finns 
för spontningsarbeten (Bilaga 3). Innanför sponten infångas en volym opåverkat 
älvvatten. Nedan beskrivs hantering av denna vattenvolym.  
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15.1.1.1 Utpumpning av älvvatten innanför spont i Göta älv 

Strandzonen utgörs av delområden. Den huvudsakliga vattenmängden utgörs 
där av inneslutet älvvatten; den totala vattenmängden beror på placeringen av 
spontlinjen i Göta älv och aktuell längd på strandzonen. Detta älvvatten pumpas 
huvudsakligen direkt tillbaka till älven. Tömning av vatten innanför spont skall ske 
med minsta möjliga risk för grumling. Hänsyn till grumlingsrisk skall tas vid val av 
pump och pumpnivå i vattenmassan. 

Slutlig tömning av vatten innanför spont skall ske efter det att vattenrening 
etablerats på plats. Fram till dess skall pumpning av älvvatten enbart ske för att 
bibehålla vattenmängden innanför spont på en sådan nivå att risk för 
översvämning inte föreligger.  

Den totala volymen älvvatten relativt den mängd förorenat grundvatten som 
strömmar ut från strandzonen minskar efter det att större delen av älvvattnet 
pumpats ut. Om föroreningshalten i detta vatten överskrider riktvärden enligt 
tabell 1 skall vattnet renas enligt samma princip som beskrivs under avsnitt 
15.3.2. 

Vid tömning innanför spont skall miljökontrollant närvara. Bedömning av 
grumlighet skall i första hand ske genom okulär besiktning. När vattennivån 
innanför spont sänkts så mycket att tillrinnande vatten från det förorenade 
området kan anses utgöra en betydande del av den totala vattenvolymen eller 
när okulär besiktning indikerar grumlighet, skall fältmätning av turbiditet ske. 

Om differensen i turbiditet innanför och utanför spont överstiger 100 FNU skall 
tömningen avbrytas och prover skickas till analys. Dessa prover skall analyseras 
med avseende på parametrar enligt tabell 1. Överskrids värdena i tabell 1 skall 
återstående vatten innanför spont passera rening före utsläpp till Göta älv.     

Miljökontrollant närvarar under utpumpningen och övervakar vattenmassan 
okulärt och med turbiditetsmätare. 

15.2 Hydraulisk avskärning av delområden 

Inför torrläggning och anläggning av infiltrationsytor delas området in i olika 
hydrauliskt avskärmade delområden. Avskärning av områden kan till exempel 
ske genom anläggning av slitsmurar av vattentätt material så som lera eller 
kalkaska. Återfyllningen sker i vattenfyllda diken. Anslutningen till spont sker 
genom att sponten gjuts in i avskärmningen. 
 
Om avskärmningarna översvämmas finns risk för spridning av partiklar och 
föroreningar till omgivningen och Göta älv. Följande säkerhetsåtgärder vidtas: 
 
 Schaktning av diken får inte ske då området är översvämmat eller vid högt 

vattenstånd med risk för översvämning. 
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 Spontens och avskärningarnas höjd skall vara sådan att översvämning inte 
kan ske vid högsta högvattenstånd. Avskärningarna höjd är bestämd till 
+12,15 m i Göteborgs lokala höjdsystem vilket motsvarar +2,08 m i RH70. 
Högsta högvattennivå för Göta älv vid Bohus varv är +1,89 m (RH70). Således 
är avskärningens överkant 0,19 m över nivån för högsta högvatten. 

 
 Schaktning sker tillräckligt djupt i underliggande lerlager för en tät anslutning 

av avskärning till leran. 
 
 Återfyllning med materialet till avskärningarna ska ske utan risk för att 

schaktvattnet svämmar över dikeskanten. Vid högt vattenstånd som medför 
förhöjd schaktvattennivå ska vattennivån kontrolleras genom pumpning till 
behandling. 

 
 Eventuellt påträffad fri oljefas omhändertas omgående i täta behållare för 

särskilt omhändertagande alternativt kan oljan isoleras i schakt och 
slamsugas. 

 
 Eventuellt påträffade objekt som bedöms bestå av/innehålla/vara förorenade 

med särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen som asbest etc skall omgående 
omhändertas separat enligt gällande skyddsföreskrifter. 

 
Bortpumpat länshållningsvatten renas ner till fastställda föroreningshalter enligt 
princip i avsnitt 15.3.2 innan utsläpp kan ske till recipienten Göta älv. 

15.3 Torrläggning av delområden 

15.3.1 Grundvattensänkning genom länspumpning av invallade sektioner 

Inom varje delområde kommer ett antal avvattningsbrunnar att anläggas för 
grundvattensänkning. Brunnarna utformas som schaktbrunnar med kringfyllnad 
av filtermassor, se principskiss i Figur 5 nedan. Antalet brunnar och den exakta 
utformningen kommer att avgöras på plats beroende på platsspecifika 
förutsättningar. 
 
 
Figur 5 Principskiss, avvattningsbrunn 

 
 

Filtermassa 
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Det kan bli aktuellt att vid behov komplettera avvattningsbrunnar med 
schaktdiken för att nå tillräckligt god avvattning. Avvattning kommer även att ske 
längs schaktfronter där tillrinnande vatten omhändertas i pumpgropar.  
 
Miljökonsekvenser kan uppstå om den hydrauliska avskärmningen är otät. Otäta 
avskärmningar kan leda till läckage av förorenat länshållningsvatten till Göta älv 
eller förorena grundvattenförande områden. 
För att undvika oönskade miljökonsekvenser skall de hydrauliska 
avskärmningarna kontrolleras löpande. Spont och avskärningar skall vara täta 
mot älven och omgivande grundvattenförande områden. Eventuellt påträffat 
läckage tätas. Grundvattnet filtreras i sanden runt avvattningsbrunnarna vilket 
reducerar mängden partikulärt material och därmed föroreningsmängden i 
vattnet. 
 
Filtermassor vid dräneringsbrunnar rensas kontinuerligt från slam för att undvika 
förlängd torrläggningstid. Vid grundvattensänkningen kommer vattnet att 
genomgå rening i flera steg samt kontroll innan det släpps till Göta älv. 
 
Nivån på vattnet i infiltrationsyta/sedimentationsbassänger skall kontrolleras 
dagligen för att säkerställa att översvämning inte kan ske. Om vattennivån i 
bassäng når upp till 90 % av högsta möjliga nivå skall inpumpning av vatten 
avbrytas och nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas. Kontroll vid 
grundvattensänkning beskrivs utförligt i Bilaga 7. 

15.3.2 Princip för vattenhanteringen under saneringsarbetena 

Innan schaktarbeten påbörjas ska anläggning installeras för behandling och 
rening av schakt-, lak- och länshållningsvatten. Den slutliga reningslösningen för 
länshållningsvatten väljs i samråd med entreprenör baserat på de utsläppskrav 
enligt tabell 1 som inte får överskridas.  

Anläggningen ska vara utformad och dimensionerad för att avskilja olja och 
förorenat suspenderat material i vattnet, och vid behov även lösta föroreningar. 

Vattnet ska behandlas så att halterna föroreningar vid laboratorieanalys av 
ofiltrerade prover understiger fastställda månadsmedelvärden och riktvärden i 
tabell 1 nedan, innan vattnet får släppas ut i Göta älv. pH i vattnet skall ligga 
inom intervallet 6 - 8.  

Med riktvärden i tabellen nedan avses ett värde som vid överskridande medför 
skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas. 
Mängden föroreningar i vatten som släpps ut i Göta älv efter behandling får under 
saneringstiden inte överstiga värden enligt tabell 1. 

I figur 6 nedan beskrivs schematiskt principer för vattenhanteringen under 
saneringsarbetena. Det förorenade vattnet i det hydrauliskt avskärmade 
saneringsområdet pumpas upp via en avvattningsbrunn och leds till ett 
infiltrationsområde. Avvattningsbrunnen är omgärdad av ett sandfilter för att 
minska partikelhalten och mängden föroreningar (figur 5).  

Från infiltrationsområdet leds vattnet till vidare rening. Före utsläpp till älven skall 
vattnet föras till ett fördröjningsmagasin.  
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I fördröjningsmagasinet kontrolleras vattenkvaliteten och vid behov recirkuleras 
vattnet för ytterligare rening. Efter kontroll släpps vattnet till Göta älv.  

För kontinuerlig vattenhantering krävs minst två fördröjningsmagasin som 
vardera rymmer en volym motsvarande minst 3 dagars schakt- och 
torrläggningsarbete. 

Figur 6. Principskiss vattenhantering, infiltrationsanläggning 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 1 . Högsta tillåtna månadsmedelvärden och riktvärden i behandlat schakt-, lak- och 
länshållningsvatten och högsta tillåtna mängder föroreningar (kg) som får släppas ut i Göta älv 
under hela saneringsperioden. 

 
Månadsmedelvärden  
(mg/l) 

Maximal utsläppsmängd  
(kg) 

Arsenik 0,03 3 

Bly 1,1 169 

Koppar 0,5 73 

Zink 1,5 223 

Kvicksilver 0,02 3 

Oljeindex 5  30 dagars medelvärde 

PAH 16 0,015 30 dagars medelvärde 

Suspenderat material 50 30 dagars medelvärde 

 

Innan vatten från fördröjningsmagasin släpps till älven skall kontroll göras med 
avseende på föroreningshalt, volym samt uträknad utsläppsmängd av 
föroreningar listade i tabell 1. Minst 1 vattenprov bestående av 3 eller fler 
delprover skall analyseras per utjämningsmagasin före utsläpp till älven. 
Månadsmedelvärde skall bestå av minst 5 delprover och beräknas per 
kalendermånad. Utsläppsmängd skall räknas ut för varje månad.  

 
 
 

Av entreprenören 
vald 

reningslösning 

Fördröjningsmagasin 
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Vatten i utjämningsmagasinet skall provtas med avseende på dioxin och 
metylkvicksilver första och tredje veckan efter det att reningsanläggningen tagits i 
drift. Därefter provtas dioxin och metylkvicksilver 1 ggr/månad. Undantag gäller 
dock för augusti och september då metylkvicksilver skall provtas 2 ggr/mån.  

15.3.3 Länshållning av sista delområdet 

Vattnet inom det sista delområdet som torrläggs kan inte infiltreras på grund av 
att övriga delområden vid denna tidpunkt återfyllts. Länshållningsvattnet från det 
sista delområdet måste således renas genom alternativa metoder, till exempel 
genom att en portabel reningsanläggning tas till platsen eller att rening sker i 
ovanjordiska täta bassänger. Erforderlig kapacitet för lagring av 
länshållningsvatten skall skapas så att provtagning och analys av magasinerat 
vatten kan ske före vattnet släpps ut i älven. Månadsmedelvärden och riktvärden 
enligt tabell 1 skall efterlevas. 

15.3.4 Avvattning av uppschaktade massor 

Det kan bli aktuellt att hantera en mindre mängd våta massor vid omlastning. 
Dessa kommer att avvattnas inom saneringsområden varifrån vattnet pumpas till 
vattenreningen på plats. 

Vid behov recirkuleras vattnet genom reningsprocessen. Uppschaktade massor 
läggs upp på tätt underlag eller på redan förorenad mark för att undvika 
föroreningsspridning. 

Vattnet leds i täta ledningar och genomgår samma reningsprocess som övrigt 
vatten.  

15.4 Schaktning 

Efter torrläggning av aktuellt delområde påbörjas uppschaktning och sortering av 
förorenade massor enligt åtgärdsplan för B2-området.  
 
Schaktning ska ske i korta etapper, med kontinuerlig anläggning av hydraulisk 
avskärmning. Schaktvattnet ska kontinuerligt ledas från schaktgrop till 
reningsanläggningen i sådan omfattning att vattnet inte översvämmar omgivande 
mark.  
 
Säkerhetshöjande åtgärder som vidtas för att minska risken för spridning av 
föroreningar till rena områden vid hantering av förorenade massor sammanfattas 
kort nedan. 
  
För att förhindra spridning och kontaminering av rena eller sanerade 
markområden skall förorenade massor läggas upp på tätt underlag vid 
omlastning. Dränering och avrinning av massorna skall ske kontrollerat så att 
förorenat dräneringsvatten inte kontaminerar redan sanerade områden.  
 
I avsnitt 15.4.2 redovisas bl. a skydd mot förorening i samband med utlastning till 
båt. Beredskapsplan har tagits fram av NOAH AS som ansvarar för 
fartygstransporterna (Bilaga 4).  
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15.4.1 Masshantering 

Innan schaktning påbörjas skall provtagning av massor ske genom att provgropar 
grävs inom varje torrlagt delområde vars innehåll av massor bedöms till cirka 
1200 m3 (lastvolym för en båttransport).  För varje 1200 m3 skickas tre 
representativa samlingsprover till analys. Resultaten från dessa samlingsprover i 
kombination med de resultat som erhållits i samband med huvudstudien, 
pilotförsöket och den kompletterade provtagningen som redovisas under 
figurerna 2-3, utgör underlag för klassning av massor till mottagare. Mottagare 
NOAH innehar tillstånd för mottagande av så väl farligt som icke farligt avfall. 

Miljökontrollant närvarar vid schaktning. Om föroreningar av avvikande karaktär 
påträffas karakteriseras dessa separat. 

Vid risk för damning skall åtgärder vitas för att undvika spridning av damm. 
Sådana åtgärder kan vara täckning med hjälp av presenning eller att massorna 
hålls fuktiga. 

Skrot sorteras ut och skickas till godkänd mottagare. Med skrot avses 
armeringsjärn, tunnor, fartygsplåtar samt andra grövre metallföremål.  

Betongfundament som är platsgjutna undersöks med avseende på 
föroreningsinnehåll om synliga föroreningar förekommer. Detta görs genom att 
hyllborrprover tas från betong. Dessa prover undersöks i de översta 0- 2 cm samt 
ett underliggande lager på 2 -5cm. Om föroreningar förekommer i de 
underliggande lagret undersöks även lagret 5-10 cm o s v.  Förorenade  
fundament avskärmas återfyllnadsmassor genom barriär av till exempel ren tät 
lera. I de fall mycket höga föroreningshalter påträffas i betongen hålls samråd 
med myndighet beträffande eventuella vidare åtgärder. 

Till platsen transporterad betong provtas på motsvarande sätt. Om betongen inte 
innehåller föroreningar lämnas den på plats som utfyllnad.  

Stenar beaktas som icke förorende om synliga föroreningar inte förekommer på 
deras yta. Om synliga föroreningar förekommer skall stenar om möjligt sköljas 
rena. Om detta inte är möjligt beaktas de som förorenade.  

Kontroll av massor i fält görs med hjälp av PID/XRF. Om fältanalyserna indikerar 
att massorna är rena skickas 1 prov/200 m3 till analys på laboratorium.  

Schaktmassorna i saneringsområdet uppdelas enligt följande; 

 

a. Ytskikt på vägar 

Ytskikt på befintliga vägar inom saneringsområdet, ca 0-0,2 m. Ytlagret kan 
friklassas för separat lagring och återfyllning som körlager efter genomförd 
sanering.  
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b. Övre lager fyllnadsmassor 

Övre brun/svartfärgat lager av fyllnadsmassor, över grundvattenytan vid normal 
grundvattenvattennivå. Lagret består av sand, grus, sten, diverse metall-, glas- 
och träföremål, träspån samt block och betongfundament. Mäktighet bedöms i 
genomsnitt till ca 0,5 m.  

Grövre objekt större är ca 0,5 m sorteras bort vid schaktning och omlastas 
separat för återfyllning i sanerade områden. Oljeförorenade objekt ska om möjligt 
tvättas före återfyllning. 

Massorna ska siktas med 40 mm sikt. Grovfraktion > 40 mm friklassas och 
omlastas åtskiljt från förorenade massor, för återfyllning i sanerade områden. 
Oljeförorenad grovfraktion ska om möjligt tvättas före återfyllning.  

Finfraktion < 40 mm omlastas separat inom avgränsat delområde för inblandning 
med vattenhaltigt förorenat slam från behandling av schakt- och 
länshållningsvatten. 

 

c. Undre lager fyllnadsmassor 

Undre svartfärgat lager fyllnadsmassor under grundvattenytan och som utgörs av 
sand, grus, sten och betongfundament samt metall- och glasföremål och rikligt 
med rivningsmaterial i form av diverse träföremål, plank samt stockar. Lagrets 
medeldjup är ca 1,5 m och sträcker sig från ca 0,5 m u my ner till ett medeldjup 
på ca 2 m. I strandzonen och närliggande områden förekommer massorna ner till 
ca 4 m djup, troligen såväl i som runt sänkta pråmar. 

 

d. Övre bottenlager älvsediment 

Detta lager utgörs av lerig-siltig gyttjigt älvsediment, ofta med vegetationsrester. 
Lagret som uppskattas till mellan 0,1 till 0,4 m tjockt, kan helt eller delvis vara 
förorenat av överliggande fyllnadsmassor. 

 

e. Undre bottenlager älvsediment 

Längst ner i saneringsområdet ligger glaciallera med en mäktighet på tiotals 
meter ner till berggrund.  

 

f. Muddermassor  

I strandnära områden finns muddermassor inlagrade i fyllnadsmassorna. 
Förutom i gränsskikten till fyllnadsmassorna har muddermassorna låga 
föroreningshalter, och bör lagras och kontrolleras separat för eventuell 
återfyllning. Muddermassorna ligger på varierande nivåer och mäktigheten 
uppskattas från någon till några decimeter. 

 

Träskoning (f d kaj) 

Fyllnadsmassorna längs strandlinjen åtskiljs från stödfyllningen i älven av en 
vertikal träskoning av pålar och provisorisk träspont. Denna fungerade under 
varvsperioden som kaj. Delar av strandkanten vid f d båtramper har även 
stenlagd kaj mot älven.  
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Den gamla träskoningen lämnas kvar då den kan fylla viss stabiliserande funktion 
under schaktning. Föreligger risk för att träskoningen ger vika vid friläggning 
under schaktning ska den rivas och hanteras på samma sätt som 
fyllnadsmassorna. Stenlagda kajer lämnas kvar.  

15.4.2 Utlastning av massor  

NOAH AS har ingått avtal med Ale kommun om mottagning och behandling av 
förorenade massor från Bohus varvsområdet. Utskeppning av massorna kommer 
att ske i överenskommelse med Eka Chemicals och från företagets 
kajanläggning ca 500 m söder om Bohus varvsområdet.  

 Innan lastning på bil skall massorna avvattnas för att minska risken för 
att spill uppstår under transporten från Bohus varv till båten.  

 Lastning på bil av de förorenade massorna kommer att ske över ett 
staket som skiljer det förorenade området från rena. 

 Transporten av förorenade massor sker över enskild väg.  

 Transportvägen mellan saneringsområdet och utlastningskajen märks ut 
tydligt.  

 Eventuellt spill på transportvägen tas om hand och städas upp av 
entreprenören.  

 Vid kaj på Eka Chemicals etableras ett tätt tråg i stålplåt B 4,5*L 8,0*H 
0,6 m som massorna tippas i. Tråget grundförstärks. Lastning av 
massorna görs med båtens egen grävmaskin som gräver ur massorna 
fortlöpande efterhand som de tippas i tråget.  

 Eventuellt spill av förorenade massor runt tråget fångs upp av 
presenningar/plåtar. Stor vikt kommer att läggas vid att förhindra att 
eventuellt spill når Göta älv. 

En beskrivning av NOAH's arbete i projektet med Bohus varv samt en 
presentation av företaget finns i Bilaga 4.   
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Figur 7. Exempel på skyddsanordning vid utlastning av förorenade massor till fartyg. Foto 
NOAH2009 

 

 
 

15.4.3 Avschaktning av sista delområdet 

Om behov av att avvattna eller lägga massor på mark i samband avschaktning 
av det sista delområdet uppkommer skall massorna placeras så att vattnet från 
avvattning passerar den rening som för tillfället är i bruk samt så att de tidigare 
sanerade ytorna inte återkontamineras. Detta innebär att eventuell 
avvattning/omlastning skall ske på tät yta. 

16 ÅTERFYLLNAD 

Massor som transporteras till platsen skall ha ett dokumenterat ursprung som 
redovisas i samband med slutrapport. 

Återfyllningen skall medge en fri grundvattenströmning i hela området, i 
synnerhet som förorenade massor finns kvar öster om saneringsområdet och 
eventuellt även massor lämnas kvar i östra delen av saneringsområdet.  
 
Lera återfylls till ca nivå + 10,5 i områden med lägsta tillåtna markbelastning på 
20 respektive 30 kPa, och till nivå + 10,0 i östligaste delen av området med 
högsta tillåtna markbelastningen 40 kPa. Under återanlagda vägar fylls lera upp 
högst till nivå + 9,5, och överliggande lager bör utgöras av relativt grovt 
friktionsmaterial samt ett ytlager med grus. Med friktionsmaterial menas material 
som tillåter relativt fri genomströmning av grundvatten, dvs sand och grövre 
fraktioner. I områden med kvarlämnade förorenade massor sker täckande 
återfyllning med friktionsmaterial upp till ursprunglig marknivå. 
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Kemiska egenskaper; föroreningshalt 
 
1. Lera; medianhalt för föroreningar skall vara ≤KM och maxhalt MKM. (Leran tas 
normalt från ej förorenade områden och bör därför vara rimligt ren med halter 
under KM). 

 
2. Överliggande friktionsmaterial; medianhalt för föroreningar KM.  

Kontroll av återfyllningsmassor ska utföras av entreprenören, genom 
laboratorieanalys av ett samlingsprov per 2 000 kbm massor, och som ska 
godkännas av beställaren innan återfyllning sker. Naturmaterial eller ny 
bergskross betraktas innehålla naturmaterial och behöver inte ytterligare kontroll. 

17 UPPSKATTADE VOLYMER FÖRORENADE MASSOR 

Varvsområdet är ca 47 000 m² och beräknas innehålla ca 85 000 m³ förorenade 
massor, men endast en del av området kommer att saneras. Saneringsområdet 
B2 omfattar ca 25 500 m² och innehåller ca 50 000-56 000 m³ förorenade 
massor.  

18 AVVIKELSEHANTERING 

Avvikelser från denna saneringsanmälan eller tillhörande kontrollprogram 
rapporteras till Ale kommun utan dröjsmål. 

19 BESKRIVNING AV EFTERKONTROLL OCH DOKUMENTATION AV 
SANERING 

Efterkontroll av recipientpåverkan görs i enlighet med upprättat kontrollprogram, 
se Bilaga 5.  

Dokumentering av saneringsarbetet utförs av miljökontrollant och kommer att ske 
i form av en slutrapport. Rapporten utformas enligt Naturvårdsverkets manual 
"Efterbehandling av förorenade områden - Kvalitetsmanual för användning och 
hantering av bidrag till efterbehandling och sanering".  

Slutrapport om efterbehandling skall inlämnas till förvaltningen senast tre 
månader efter avslutade markarbeten. Slutrapporten ska redovisa måluppfyllelse 
angående åtgärdsmål och principer samt hur uppgifter i anmälan och 
kontrollprogrammen har uppfyllts. Eventuella avvikelser skall redovisas. Mängd 
och volym massor som omhändertagits under saneringen ska redovisas liksom 
föroreningsmängder i och volymer länshållningsvatten. 
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Efterkontroll av kvarvarande mark kommer att genomföras med fältinstrumenten 
XRF, PID eller PetroFLAG. Slutprovtagning bekräftas med prover som 
analyseras på ackrediterat laboratorium, provtäthet 1 prov/225 m2. 
Slutprovtagning av schakt ska genomföras enligt SGF:s fälthandbok, 
Miljötekniska markundersökningar, rapport 1:2004. Markstatus efter sanering 
redovisas beträffande kvarvarande föroreningar inom och i anslutning till det 
sanerade området samt eventuella skyddsanordningar mot återkontaminering. 
Redovisning skall innehålla skriftlig sammanfattning, analysprotokoll samt 
kartmaterial. 

Slutprovtagning av schaktbotten görs med 5 delprover per 15×15 meters ruta (1 
prov per 225 m2). I schaktväggar skall 5 delprover tas per 15 meters sektion av 
schaktväggen. Eventuella avvikande lager provtas separat.   

Fyllnadsmaterial för återfyllning av schakt skall redovisas med avseende på 
placering, eventuellt innehåll av föroreningar samt typ av material. Redovisning 
skall innehålla skriftlig sammanfattning, dokumentation av eventuellt 
föroreningsinnehåll samt kartmaterial. Fältkontrollanten ansvarar för att dessa 
uppgifter dokumenteras. 

20 TRANSPORTÖR 

NOAH AS omhändertar massorna vid entreprenadgräns och transporterar till Eka 
Chemicals AB hamn för vidare transport med båt till Lanöya i Norge. 

21 AVFALLSMOTTAGARE 

Lanöya i Norge. 
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MRS 

1 ORIENTERING 

1.1 Bakgrund och metod 

Saneringsarbeten planeras för f d Bohus varv och i samband med detta skall 
muddrings- och spontarbeten göras i Göta älv. Föreliggande kontrollprogram 
omfattar endast dessa muddrings- och spontarbeten, för själva 
saneringsarbetena har separat kontrollprogram upprättats. Fältundersökningar1 
visar att metaller i sedimenten förekommer i huvudsakligen låga halter. Måttligt 
höga halter har i vissa prov uppvisats för krom medan kvicksilver har påträffats i 
höga halter i vissa av proverna.    

1.2 Syfte 

Syftet med kontrollprogrammet är att identifiera den egna verksamhetens 
påverkan på vattenmiljön samt att fungera som ett verktyg för att vidta åtgärder 
vid misstanke om förorening.  

Den miljöpåverkan kontrollprogrammet främst syftar till att kontrollera är turbiditet 
(grumlighet) samt förekomst av vissa metallföroreningar i Göta älv då 
muddringsarbeten utförs samt då spont och stödfyllning anläggs. 
Kontrollprogrammet är begränsat till tiden då grumlande arbeten pågår i 
anslutning till området för f d Bohus varv. Med grumlande arbeten menas 
muddring, spont och stödfyllning. För spont och stödfyllning är dock risken för 
grumling lägre än för muddringsarbeten. 

Kontrollprogrammet skall fungera som ett program för uppföljning av 
vattenkvaliteten i Göta älv (vattenområdet i anslutning till Bohus varv) för de 
föroreningar som härstammar från det f.d. varvsområdet under tiden grumlande 
arbeten pågår på området. 

                                                 
1 Sweco Viak f d Bohus varv - Huvudstudie 2006-04-28 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Miljö 

Nedan beskrivs miljöförutsättningarna för sediment då det endast är sedimenten 
som berörs av de grumlande arbetena. Förutsättningarna för landområdet som är 
aktuellt för sanering beskrivs i separat kontrollprogram för marksanering och 
vattenhantering.  

Under hösten 2005 utfördes en fältundersökning2 av det aktuella området. 
Undersökningen omfattade mark-, grundvatten- och sedimentprovtagning.  

För det aktuella kontrollprogrammet är det framförallt föroreningar i sedimenten 
som kan skapa en miljöpåverkan i samband med de grumlande arbetena. I 
huvudstudien togs prov på sediment, dock var förekomsten av sediment låg. I 
flera av de tilltänkta provpunkterna var sedimentförekomsten obefintlig, varför 
nya platser valdes. Ingen av de 10 provpunkterna hade sedimentmäktigheter 
över 10 cm. I två sedimentprover konstaterades höga halter av kvicksilver och i 
ytterligare två prover påvisades måttligt höga halter av krom.3 Prov togs även på 
metallerna arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, nickel, vanadin och zink samt 
organiska ämnen (aromater, alifater, PAH och summa TEX). Analysresultaten 
från sedimentprovtagningen redovisas i sin helhet i Bilaga 2 tillsammans med 
situationsplan över provtagningspunkter.    

2.2 Förstärkningsåtgärder inför sanering av området för f d Bohus varv 

Arbetet med förstärkningsåtgärder av strandzonen för f d Bohus varv kommer att 
ske på delvis olika vis för det södra respektive det norra området. I det södra 
området finns idag stödfyllning som inte är spontbar och därför måste avlägsnas. 
För det norra området behöver inte material avlägsnas utan ny stödfyllning kan 
läggas ut på älvbotten. Nedan gås förstärkningsåtgärderna igenom i huvuddrag: 

Södra området 

 Kompletterande stödfyllning läggs ut. 

 Icke spontbart material tas bort och ersätts med spontbar stödfyllning. 

 Installation av spont. 

 

 

                                                 
2 Sweco Viak f d Bohus varv - Huvudstudie 2006-04-28 
3 Bedömning utifrån Naturvårdsverkets rapport 4913 
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Figur 1 Förstärkningsåtgärder södra området 

Norra området 

 Ny stödfyllning läggs ut på älvbotten. 

 Spont installeras utanför befintlig träspont. 

 

Figur 2 Förstärkningsåtgärder norra området 

 
 

Förstärkningsåtgärderna för Bohus varvsområdet beskrivs nedan i figur 3. Det 
bruna strecket i figuren visar läget och släntlutningen för stödfyllning och 
erosionsskydd i Göta älv. I det södra området kompletteras befintlig stödfyllning i 
älvbotten med ny stödfyllning från nivå -1.5 och med en släntlutning på 1:12 ut 
mot den östra stranden. I det norra området, som tidigare var oförstärkt, utförs 
motsvarande utfyllning av älvbotten som för det södra området. Stödfyllning i 
älven för hela sträckan kompletteras med erosionsskydd med släntlutning 1:3 
från nivån -1.5 och upp till släntkrön vid en nivå kring +1.  
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Blått dubbelstreck visar schematiskt läge för spont som hydraulisk barriär, röd 
streckad linje anger schematiskt läget för slitsmurar för avskärmning av 
delsektioner med hydraulisk barriär mot omgivande områden.   

 
Figur 3. Åtgärdsalternativ B2 
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3 KONTROLLPROGRAM 

3.1 Referensprovtagning 

Tidigare nämnd huvudstudie omfattar provtagning av både sediment, mark och 
grundvatten och studien fungerar därför väl som bas för referensdata avseende 
föroreningssituationen inom området.  

I Göta älv finns nio fasta mätstationer som ingår i Göta älvs vattenvårdsförbunds 
kontrollprogram4. Dessa provtar kontinuerligt pH, turbiditet och konduktivitet och 
dessa mätningar kan till viss del användas som referensdata.  

Som komplement till tidigare undersökningar skall följande referensprov tas vid  
1 tillfälle innan saneringsarbetena påbörjas: 

Visuell besiktning 

 Med avseende på grumlighet och oljeskimmer på vattenytan. 
Fotodokumentation samt skriftlig kommentar i rapporteringen till 
tillsynsmyndigheten. 

Fältprovtagning 

 Turbiditet 

 pH 

 Konduktivitet 

Laboratorieanalys 

 Manuellt vattenprov med avseende på arsenik, kvicksilver, krom, zink, bly, 
tenn och koppar.  

Proverna skall tas uppströms (mätpunkt A) och nedströms (mätpunkt B) enligt 
karta i figur 4. 

3.2 Kontroll under pågående grumlande arbeten 

Visuell besiktning 
 
Miljökontrollant närvarar under de grumlande arbetena och skall visuellt besiktiga 
vattenområdet dagligen med avseende på grumlighet och oljeskimmer. 
Fotodokumentation samt skriftlig kommentar i rapporteringen till 
tillsynsmyndigheten.  
 

                                                 
4 Rapport avseende Vattendragskontroll 2007, Göta älvs vattenvårdsförbund.  
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Fältprovtagning 

 Turbiditet, dagligen 

 pH, dagligen  

 Konduktivitet, dagligen 

Laboratorieanalys  

 Manuellt vattenprov med avseende på arsenik, kvicksilver, zink, bly, krom, 
tenn och koppar. Prov tas endast då muddringsarbeten pågår.  

Till en början (muddringsarbetenas 3 första dagar) tas manuella vattenprover 
dagligen med avseende på metaller. Provtagning skall göras uppströms 
arbetsområdet (mätstation A) och nedströms (mätstation B). Proverna 
analyseras "over-night" för att snabbt erhålla ett analyssvar. Därefter skall 
samråd hållas med tillsynsmyndigheten och beslut fattas om den fortsatta 
provtagningen av metallföroreningar. Initialt skall analys göras på både 
filtrerat och ofiltrerat prov. Efter samråd med tillsynsmyndigheten kan de 
fortsatta analyserna övergå till ofiltrerade prov med enstaka analyser på 
filtrerade prov för att stämma av sambandet dem emellan. 

Laboratorieanalys med avseende på metaller skall endast göras under den 
tid då muddring pågår. Vid övriga arbeten såsom spontning, ny stödfyllning 
etc skall fältprovtagning och visuell besiktning utföras.      

3.3 Uppföljande kontroll 

Uppföljning av vattenkvaliteten skall göras under 3 månader efter avslutade 
grumlande arbeten. Följande analyser skall göras: 
 
Visuell besiktning 

I samband med den uppföljande kontrollen görs en visuell besiktning av 
vattenområdet och eventuella avvikelser noteras. Fotodokumentation samt 
skriftlig kommentar i rapporteringen till tillsynsmyndigheten. 

Fältprovtagning 

 Turbiditet, 2 ggr/månad  

 pH, 2 ggr/månad 

 Konduktivitet, 2 ggr/månad 
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B 
A

Laboratorieanalys 

 Metaller:  
 Manuell provtagning med avseende på metallerna arsenik, kvicksilver, zink, 
 bly, krom, tenn och koppar skall göras 2 ggr/månad i mätstation A och B.  

3.4 Provtagningsplatser, provtagningsdjup m.m. 

Provtagningen skall vara representativ för det arbete som utförs och skall alltid 
utföras då arbeten pågår.  

All provtagning skall göras i två mätpunkter, av figur 4 nedan framgår ungefärlig 
placering av mätpunkterna. Punkterna skall placeras så att de hela tiden ligger 
uppströms respektive nedströms arbetsområdet. Manuell provtagning skall ske 
mellan ön och fastlandet, på tre djup i vattenmassan.  

Provtagningsdjup skall väljas så att ytvatten och bottenvatten samlas in samt 
ytterligare ett vattenprov i mitten av vattenmassan. Av dessa tre vattenprov skall 
ett samlingsprov skickas på laboratorieanalys med avseende på metaller.  

För varje vattenprov på varje provtagningsdjup skall fältprovtagning utföras, dvs 
mätning av pH, turbiditet och konduktivitet. 

Figur 4. Karta över Bohus varvs saneringsområde. Brunt streck visar läget för släntlutning för stödfyllning och 
erosionsskydd i Göta älv. Uppströms mätpunkt (A) och nedströms mätpunkt (B) är markerade. 
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4 AVVIKANDE RESULTAT 

4.1 Åtgärdsförslag vid avvikande resultat av kontrollmätningar 

Vid avvikande resultat kommer tillsynsmyndigheten kontaktas och åtgärder 
sättas in för att åtgärda orsaken till avvikelsen. 

4.2 Kontaktvägar vid incident 

Tillsynsmyndighetens kontaktpersoner: 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Dan Hellman 

Ale kommun, Laila Ekman. 

Grumlande arbeten eller misstanke om spridning av förorening i älven skall 
anmälas till Göteborg Vattens kontrollcentral i Alelyckan (KCA)  
tel. 031-368 72 50.  

Entreprenören ansvarar för att vid olyckstillbud omgående larma berörd 
myndighet (t ex räddningstjänsten, Göteborg vatten, Ale kommun, Länsstyrelsen) 
och beställaren. 

5 REVIDERING 

Kontrollprogrammet skall fungera som ett levande dokument som utvecklas 
löpande. I samråd med tillsynsmyndigheten skall kontrollprogrammet utvärderas 
och revideras med avseende på analysomfattning, tid, metoder och 
provtagningsstationer.  



 

BILAGA 1   

 

KOMPLETTERANDE INFORMATION 
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Planering 

Vattenkemisk och biologisk provtagning skall utföras av personal med erforderlig 
kompetens. För vattenanalys gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (1990:11) om 
kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m. Resultat från provtagning 
etc. skall bedömas utifrån Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet 
Sjöar och vattendrag. Samma metod som använts för provtagning etc. innan 
arbeten i vattendraget påbörjades skall även användas under och efter arbetets 
slutförande. Vattenprover skall analyseras vid ett ackrediterat laboratorium och 
skall förvaras enligt laboratoriets anvisningar i väntan på analys. 

 

 



 

BILAGA 2 

 

SEDIMENTPROVTAGNING  

OCH  

SITUATIONSPLAN ÖVER PROVTAGNINGSPUNKTER 

 



BILAGA 2 SEDIMENTPROVTAGNING (Sweco Viak 2006-04-28)

Se 05a2 Se 05h2 Se 05m2 Se 05p2 Se 05t4 Se 05v4 Se 05aa5 Se 05ff5 Se 05ii6 Se 05 ref.norr
Djup (cm) 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-2

Parameter
Klass 2                   Låga 

halter
Klass 3               Måttligt 

höga halter
Klass 4                  Höga 

halter
Organiska ämnen

Alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 <10 e.a. e.a. <10 e.a <10 e.a e.a. <10
Alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 e.a. e.a. <10 e.a <10 e.a e.a. <10
Alifater >C10-C12 mg/kg TS <10 <10 e.a. e.a. <10 e.a <10 e.a e.a. <10
Alifater >C12-C16 mg/kg TS <10 <10 e.a. e.a. <10 e.a <10 e.a e.a. <10
Alifater >C16-C35 mg/kg TS <10 <10 e.a. e.a. <10 e.a <10 e.a e.a. <10
Aromater >C8-C10 mg/kg TS <1,0 <1,0 e.a. e.a. <1,0 e.a <1,0 e.a e.a. <1,0
Aromater >C10-C35 mg/kg TS <2,0 <2,0 e.a. e.a. <2,0 e.a <2,0 e.a e.a. <2,0
PAH, cancerogena mg/kg TS <0,3 <0,3 e.a. e.a. <0,3 e.a <0,3 e.a e.a. <0,3
PAH, övriga mg/kg TS <0,4 <0,4 e.a. e.a. <0,4 e.a <0,4 e.a e.a. <0,4
Summa TEX mg/kg TS <0,08 <0,08 e.a. e.a. <0,08 e.a <0,08 e.a e.a. <0,08

Oorganiska ämnen
Arsenik mg/kg TS 3,9 <3 <3 <3 <3 5,2 <3 <3 3,2 3,7 5-10 10-30 30-150
Bly mg/kg TS 25,2 11,7 21 13,2 17,3 14 11,5 30,5 54,8 14,5 50-150 150-400 400-2000
Kadmium mg/kg TS 0,32 <0,1 0,32 0,11 0,18 0,1 <0,1 <0,1 0,16 <0,1 0,8-2 2-7 7-35
Kobolt mg/kg TS 7,1 4,8 7 4,8 5,4 4,5 3,5 4,4 5,6 7,5
Koppar mg/kg TS 17,1 11,9 16,3 10,7 13,1 12,8 9,2 9,5 10,2 10 15-25 25-100 100-500
Krom mg/kg TS 25,1 14,2 23,2 15,8 18,8 15,8 12,6 12,8 15,7 17,7 10-20 20-100 100-500
Kvicksilver mg/kg TS 0,997 <1 <1 <1 1,06 <1 <1 <1 1,5 <1 0,15-0,3 0,3-1,0 1,0-5
Nickel mg/kg TS 11,2 7,5 11,3 7,6 8,2 7 5,2 7,4 8,8 10,8 5-15 15-50 50-250
Vanadin mg/kg TS 37 26,2 35,3 24,1 28 22,2 16,3 26,5 29 36,4
Zink mg/kg TS 120 61,2 115 75,3 84 68,9 52,3 47,2 65,9 60,7 150-300 300-1000 1000-5000

Övrigt
TOC 3 3,3 3,6 2,1 2,6 2,1 1,6 4,5 2,3 1,9
Torrsubstans % 35 46,5 37,1 46,8 49,3 53,5 59,3 46,6 46,5 45,1

Tillstånd enl NV rapport 4913

Tabellen är hämtad i sin helhet från Sweco viaks rapport "F d Bohus varv, huvudstudie" 2006-04-28
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1. INNLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrunn 
 
Denne beredskapsplan bygger på de risikomoment som er identifisert i forkant av prosjektet 
samt teknisk beregninger av stabilitet m.m. 
 
Ved innlevering av anbud skal transportør identifisere kritiske forhold hvorpå 
beredskapsplanen oppdateres. 
 
Transportøren skal før arbeidet påbegynnes redegjøre for en plan som beskriver hvordan 
man skal reagere ved uhell og skade. Videre skal transportøren beskrive tiltak for å 
minimere skaden og informasjonsspredning. Planen skal godkjennes av bestiller før arbeidet 
igangsettes. 
 
Hensikten med beredskapsplanen er å minimere eventuelle uhell som får betydning for 
helse og miljø. 
 
 
1.2 Definisjoner 
 
Med transportør menes både underentreprenør som frakter forurenset masse fra Bohus 
Varv området til kai Eka Chemicals og skipstransportør som er ansvarlig for lasting av 
massene til båt. 
 
Med uhell og skade menes episoder som får negativ konsekvens for helse og miljø.  
 
 
 

2. ANSVAR 
 
 
Noah er ansvarlig for at denne beredskapsplanen blir innført og etterleves i hele 
prosjektperioden. 
 
Alle som deltar i prosjektet forplikter seg til å gjøre seg kjent med innholdet i planen. 
 
 
2.1 Aktører 
 
NOAH som bestiller av transportør skal informeres omgående hvis en skade eller et uhell 
finner sted. NOAH er ansvarlig for informasjon overfor Eka Chemicals. 
 
Ale kommunes prosjektledelse er sentral i prosjektets krisehåndtering og skal derfor straks 
informeres hvis en ekstraordinær skade eller uhell oppstår. 
 
Transportør skal med utgangspunkt i denne beredskapsplan samt den instruks som er 
etablert for prosjektet, opprette en oppdatert beredskapsplan for transporten av massene fra 
Bohus varv samt kommunisere denne til personalet. Transportøren plikter å etterleve 
Svenske myndigheters lovgivning i forhold til arbeidsmiljø. 
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FB Engineering er ansvarlig for beregning av geoteknisk stabilitet av vei og lasteområde. 
 
 
 

3. BEREDSKAP 
 
 
Ved uhell og skade skal transportøren omgående informere berørte aktører i henhold til 
kommunikasjonsplanen og straks igangsette tiltak i henhold til egen beredskapsplan.  
 
Transportøren er ansvarlig for å definere en samlingsplass på egnet kart over 
transportområdet. 
 
 
 

4. KOMMUNIKASJON 
 
 
Som for hovedprosjektet skal all kommunikasjon og informasjon foregå raskt og fakta skal 
være korrekt. 
 
All informasjon som gis  fra prosjektet skal gå via kommunens prosjektledelse ved 
prosjektleder Karin Blechingeberg, eventuelt assisterende prosjektleder Torbjörn Andersson. 
 
Ved utslipp eller mistanke om forurensing til elven skal følgende varsles: 
 

 Göteborg Vattens kontrollcentral i Alelyckan (KCA), tel. 031-368 72 50.  
 VA-verket i Kungälv tel. Dagtid vardagar (kl 8-16) 0303-23 80 00 (vx), övrig tid 031-

703 16 60 (SOS Alarm Kungälv). 
 Prosjektledelse Ale kommun. 

 
FB Engineering ved Fredrik Olsson, kan konfereres ved mistanke om endring av 
geotekniske forhold, tel. 010-8501000 (vx). 
 
 
 

5. HANDLIGSPLAN VED UHELL /SKADER 
 
 
Følgende hendelser er identifisert ved risikovurdering av transport og lasting av forurenset 
masse fra Bohus varv som får konsekvens for helse og miljø. 
 
 
5.1 Massenes konsistens 
 
Massene som lastes fra omlastningsplass på Bohus Varv området kan medføre unødig spill 
og søl langs transportstrekningen til kai Eka Chemicals. Det er stor risiko for spill hvis 
massene ikke dreneres tilstrekkelig på omlastningsplass. Både entreprenør på Bohus Varv 
og transportør har et særskilt ansvar for at det ikke renner fra massene når lasting til bil 
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pågår. I så fall skal det treffes tiltak for å drenere massene slik at en forsvarlig transport kan 
gjennomføres. 
 
Spill inne på Eka Chemicals industriområde fanges opp av bedriftens dreneringssystem/ 
rensanlegg og vil ikke få konsekvenser for Göta älv 
 
Transportøren skal opprette en beredskapsplan som bidrar til at spill og søl unngås og som 
beskriver tiltak når det skjer.  
 
 
5.2 Trafikk på Eka Chemicals industriområde 
 
Deler av transporten vil foregå inne på Eka Chemicals industriområde med potensiell fare for 
trafikkuhell med møtende/kryssende trafikk fra annen aktivitet. Alle potensielle farer skal 
kartlegges og trafikkstrekningen merkes/skiltes forsvarlig. 
 
Transportøren skal ha lest og forstått ”Almänna föreskrifter för entrepenadarbeten inom Eka 
Chemicals industriområde” og innarbeide alle forhold som er relevant for transport-
oppdraget. 
 
 
5.3 Tippområde/tråg 
 
Det skal benyttes en egen tippkasse (tråg) på Eka Chemicals kai hvor båtens gravemaskin 
laster fra. På grunn av ustabil grunn har FB Engineering utført geotekniske undersøkelser og 
anbefalt løsning for etablering av tippområdet. 
 
Det er utarbeidet egen instruks for både bil- og båttransport. Disse instruksene beskriver 
aktørenes ansvarsforhold, men det påhviler likevel hver part å varsle den annen part  i tide 
når tilløp til uhell/skade kan oppstå.  
 
Transportøren skal forholde seg til instruksen som er utarbeidet for oppdraget (ref LOG BIL 
Bohus Varv) med hensyn til belasting av tråget, med mer, og skal innarbeide instruksen i sin 
beredskapsplan. 
 
 
5.4 Ustabil last/ uhell båt 
 
Massenes konsistens har stor betydning for stabiliteten av lasten om bord i båten. Siden 
massene fra utgravingsområdet kan variere med tanke på tørrstoffinnhold skal det alltid 
benyttes skip med langsgående midtskott for å sikre stabiliteten av lasten. Hvis det likevel 
råder usikkerhet ved innlastingen kan kapteinen avvise massene inntil nødvendige tiltak er 
gjennomført. 
 
Lekkasje i skrog og uhell som fører til forlis mens båten befinner seg i Göta älv anses som 
ekstraordinære hendelser. Rederiet har utarbeidet egne beredskapsplaner for slik 
krisehåndtering. 
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6. HENVISNINGER TIL ØVRIGE DOKUMENTER 

 
 

 ”Almänna föreskrifter för entrepenadarbeten inom Eka Chemicals industriområde” 
 PM, Geoteknik för bygglov: Tråg för lastning av förorenade massor (Dok nr 161889-

16/04-PM-001 
 LOG BIL Bohus Varv: Transport av forurenset masse fra Bohus Varv til Eka 

Chemicals 
 LOG BÅT Bohus Varv: Lasting og transport av forurenset masse til Langøya 

 
 
 
 
 
 
 
 



 N O T A T 

 
 
 
 
 

GENERELL BESKRIVNING AV LANGØYA OCH 
BEHANDLINGSMÖJLIGHETERNA FÖR FÖRORENADE MASSOR 
 

 

Lokalisering och ägarförhållande 
NOAH AS grundades 1991 av den norska staten. Vår verksamhet omfattar behandling och 
stabilisering av de flesta typer av oorganiskt farligt avfall och förorenad massa. Vår 
behandlingsanläggning ligger på Langøya utanför Holmestrand (yttre delen av Oslofjorden, 
ca 7 mil söder om Oslo). Staten ägde och drev NOAH i 12 år, men företaget såldes 2003 och 
ägs idag till 100 % av Gjelsten Holding AS.  2007 hade företaget ca 70 anställda, en 
omsättning på över 300 miljoner NOK och ett resultat på över 50 miljoner NOK. 
 
Allmänt om Langøya och våra behandlingsanläggningar 
Langøya är ca 3 km lång och 400 meter bred och består av kalksten. Man har brutit kalksten 
på ön i över 100 år, vilket har resulterat i två stora dagbrott med en total volym på ca 10 milj. 
m3. Naturen på Langøya är mycket speciell och stora delar av ön är avsatta som 
naturreservat och friluftsområden. Kalkstensutvinningen upphörde i slutet av 1980-talet och 
NOAH övertog ön år 1992. 

 
NOAH har i dag en modern behandlingsanläggning som är unik i europeiskt sammanhang. 
NOAH har en rad specialiserade anläggningar för neutralisering och stabilisering av farligt 
avfall och förorenade massor. Stabila restprodukter slutbehandlas i de stora kalkbrotten.  
Langøya ska återställas som ett naturskönt område i Oslofjorden och avsättas till 
friluftsändamål. Allt mottaget avfall utnyttjas för återställning av Langøya.  

 
Slutbehandling sker under havsnivå i dagbrotten. Det finns inte något grundvatten på ön, och 
bergsväggarna är täta. Inget havsvatten strömmar därför in i brotten. Det vatten som kommer 
in kommer från avfall och nederbörd. Den inåtriktade gradienten mot brotten gör att 
överskottsvatten måste pumpas ut, och vi har därför fullständig kontroll på utsläpp av vårt 
processvatten. Detta renas via kemisk utfällning och sand- och kolfilter innan det pumpas ut i 
havet. Vi kontrollerar noggrant att utsläppsvattnet uppfyller myndigheternas stränga krav. 

 
De två stora kraterna går ner mer än 50 meter under havsnivån. Dessa utnyttjas till 
deponering av avfall. Hittills har endast den nordligaste kratern varit använd, men eftersom 
denna börjar att bli fylld, har också den sydliga numera tagits i bruk. 
 
NOAH har i dag två deponier for mottagning och behandling av avfall: 
 

 En deponi för ordinärt avfall 
 En deponi för farlig avfall; denna är i sin tur delad i två deponier, en gipsdeponi med 

begränsningar med avseende på TOC, och en normal farligt avfall deponi enligt 
Norges motsvarighet till avfallsförordningen. 
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Den nordliga deponin innehåller deponin för ordinärt avfall längst i norr, och (gips)deponin för 
farligt avfall i södra änden av brottet. Det sydliga brottet är delat i två delar, varav endast den 
sydligaste är tagen i bruk – här är ochså den normala deponin för farligt avfall belägen.  

 
NOAH har idag koncession till att emot intill 622 000 ton avfall, fördelat på 300 000 ton 
förorenade massor, 252 000 ton oorganiskt farligt avfall och 70 000 ton oorganiska syror. 
NOAH har för närvarande inne en ansökan hos Statens Forurensingstilsyn, SFT, rörande 
utvidgad koncession för mottagning av inntill 1 miljon ton avfall per år. 
 
Deponin för ordinärt avfall och standard farlig avfall deponin fölger avfallsföreskriftens 
bestämmelser mht innehåll av miljöskadliga ämnen, medan deponin för farlig avfall – 
gipsdeponin – har strängare gränser, 1 % för TOC  
 
Deponin för farlig avfall – gipsdeponin – ger en mycket god inbindning och stabilisering av 
tungmetaller, och massor som har högt tungmetallinneholl samt lågt TOC. Därför placeras 
dessa massor i denna deponi. 
 
All avrinning och prosessvatten från bägge deponierna dräneras genom gipsdeponin, Vattnet 
går sedan via en reningsanläggning och pumpstation ut i havet. Det sker inga diffusa utsläpp 
av vatten från deponierna. Utsläppen till havet är koncessonsbelagt, og NOAH är förelagd att 
uppfylla utsläppskraven på en mängd ämnen och föreningar 
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1. HENSIKT OG OMFANG 

 
Hensikten med instruksen er å sikre at transport av forurensede masser fra Bohus varv 
området til tippkasse (tråg) plassert på Eka Chemicals kai skjer på en måte som hindrer spill 
og søl samt ivaretar sikkerheten for sjåfører og annet personell. 
 
Instruksen skal også bidra til en kosteffektiv og miljøvennlig håndtering av massene.  
 
 
 

2. FREMGANGSMÅTE 
 
 
2.1. Koordinering/samordning 
 

Entreprenøren på Bohus varv har ansvaret for å varsle Transportøren når det er 
behov for utskipning av forurensede masser. Entreprenøren skal sørge for at det 
ligger tilstrekkelig mengde på omlastningsstasjon for lasting av minimum 2 000 tonn 
og tilse at massene er tilstrekkelig avvannet, slik at spill unngås under transporten. 
 
Transportøren skal stille kapasitet som er tilpasset tonnasje som avropes til enhver 
tid. Normal drift vil være 2 000 tonn og lastetid ca 10 timer (innenfor 0700 – 1900). 

 
2.2. Transport til kai (EKA Chemicals) 
 

2.2.1. Lasting 
 
Transportørens biler lastes på ren sone inne på Bohus varv området. 
Entreprenøren laster bilene fra omlastningsstasjonen på urent område over gjerde 
(staket). For å unngå unødig spill og søl under transporten skal begge parter påse 
at bilene ikke lastes for fulle, det skal også tas hensyn til massenes konsistens. 
 
2.2.2 Transportveg 
 
Transportøren skal følge merket veg fra omlastningsstasjonen på Bohus varv til kai 
inne på Eka Chemicals. Det påhviler transportøren å melde fra til entreprenøren når 
massene forårsaker spill langs transportstrekningen. Ved eventuelt spill av 
forurenset masse langs kjørestrekningen skal transportøren sørge for en forsvarlig 
opprydding og bringe massene tilbake omlastningsstasjonen eller tippkassen. 
 
2.2.3 Transportsikkerhet 
 
Transportøren skal følge vanlige trafikkregler ved transport av massene. Det er 
spesielt viktig å ivareta sikkerheten inne på Eka Chemicals sitt område, hvor også 
annen industrivirksomhet foregår. Det er viktig at sjåførene holder 
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oppmerksomheten på veien, slik at det ikke forekommer ulykker med personskade, 
kollisjoner eller utforkjøring. 
 
 
Alle sjåførene skal ha lest og forstått ”Almänna föreskrifter för entreprenadarbeten 
inom Eka Chemicals industriområde”. 
 
2.2.4 Tipp i lastekasse (tråg) 
 
På Eka Chemicals kai er det etablert en tippkasse (tråg) som del av lasteløsning til 
båt. Skipets egen gravemaskin laster massene fra kassen til båtens lasterom og 
trimmer lasten. 
 
Kassens fundamentering er dimensjonert for mottak av ca 15 tonn, tilsvarende ett 
billass før den tømmes og neste bil kan tippes. Sjåføren av lastebilen skal forsikre 
seg om at tippkassen er tom før han tipper lasten. Båtens gravemaskinsjåfør skal gi 
lydsignal til transportøren når det er fare for overbelastning av tippkassen.  
 
Føreren av gravmaskinen er ansvarlig for å tømme kassen fortløpende, slik at 
overbelastning unngås og unødig stopp i transporten forekommer. 
 
I tippsonen på kai skal transportøren vise spesiell aktsomhet slik at spill unngås. 
Ved spilluhell på kai skal tipping av masser umiddelbart opphøre. Før tippingen kan 
gjenopptas skal det være ryddet forsvarlig, enten ved å bringe spill tilbake til lastebil 
eller tippkasse. 
 
Det er transportørens ansvar å rengjøre tippsonen etter lasting av båt. 
 

   
2.3. Varslingsrutiner 
 

Transportøren skal ha egne rutiner for varsling av ulykker og/eller uhell som får 
betydning for helse, miljø og sikkerhet. Transportøren skal dessuten utarbeide egen 
beredskapsplan for prosjektet. 
 
Transportøren skal innarbeide eget skjema for rapportering av uønskede hendelser, 
uhellsutslipp og spill av forurenset masse. 
 
Ved større ulykker som involverer personskader eller uønskede hendelser som 
påvirker resipienten, skal NOAH, kommunens prosjektledning og Eka Chemicals 
varsles i henhold til transportørens varslingsrutine. 

 
 
3. VERNEUTSTYR 

 
Når sjåførene er i direkte kontakt med forurensede masser (i.e. ved opprydding av 
spill, lastesone, etc.) skal det benyttes arbeidshansker, støvmaske og godkjent 
vernebrille. Flaske med øyedusj skal være tilgjengelig. 
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4. REFERANSE 
 

 Almänna föreskrifter för entreprenadarbeten inom Eka Chemicals 
industriområde”. 

 LOG BÅT Bohus Varv: Lasting og skipning av forurensede masser til 
Langøya 

 Kontrakt mellom Transportør og NOAH 
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1. HENSIKT OG OMFANG 
 
Hensikten med instruksen er å sikre at lasting og frakt av forurensede masser fra kai Eka 
Chemicals til Langøya skjer på en måte som hindrer spill og søl, samt ivaretar sikkerheten 
for mannskapene på båtene. 
 
 
 

2. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 
 
Båten får anvist egen plass på Eka Chemicals industriområde. Ved anløp skal båtens 
mannskap etablere kontakt med transportøren og sørge for at tetteløsning 
(presenning/matte) mellom skip og kai etableres. 
 
På Eka Chemicals kai er det etablert en tippkasse (tråg) som del av lasteløsning til båt. 
Skipets egen gravemaskin laster massene fra kassen til båtens lasterom og trimmer lasten. 

 
Kassens fundamentering er dimensjonert for mottak av ca 15 tonn, tilsvarende ett billass før 
den tømmes og neste bil kan tippes. Sjåføren av lastebilen skal forsikre seg om at 
tippkassen er tom før han tipper lasten. Sjåføren av gravemaskinen skal gi lydsignal til 
transportøren når det er fare for overbelastning av tippkassen. 
 
Fører av båtens gravmaskin er ansvarlig for å tømme kassen fortløpende, slik at 
overbelastning unngås og unødig stopp i transporten forekommer. 
 
 
 

3. SIKKER LASTING 
 
Lasteløsningen på kai er etablert som en tett løsning. Det er båtens ansvar å sørge for at 
tetteløsningen mellom kai og båt er forsvarlig utført før lastingen kan starte. Lastingen skal 
skje med stor forsiktighet, slik at spill ikke forekommer. 
 
Hvis spill til sjø forekommer skal lastingen umiddelbart stoppes. Opprydding skal igangsettes 
og korrigerende tiltak iverksettes for å hindre gjentakelse. 
 

 Båtens kaptein skal varsle slike hendelser til NOAH og rapportere i henhold til skjema 
LOG876 
 
 
 

4. VERNEUTSTYR 
 
NOAH anbefaler at det i tillegg til standard førstehjelpsutstyr ved behov benyttes: 
arbeidshansker, støvmasker, godkjente vernebriller og flasker med øyedusj. 
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Avvik eller uønsket hendelse rapporteres på Skjema L-LOG876 og sendes til NOAH for 
videre behandling. 
 
 

5. REFERANSE 
Instruksen består dessuten av følgende dokumenter, som skal være tilstede på båten under 
utførelsen av oppdraget: 
 
 Prosedyre L-LOG405 Anløp og lossing på Langøya. 
 Skjema for rapportering av uønsket hendelse, uhellsutslipp og søl av forurensete masse.  

(leveres til NOAH, fax 33 06 44 88) L-LOG876 
 Følgeseddel L-LOG875 
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NOAH AS har inngått kontrakt med Ale kommun vedrørende mottak og behandling av 
forurensede masser fra saneringsarbeidet på Bohus varv området. Arbeidet skal etter planen 
starte september 2009 og NOAH planlegger for en effektiv og sikker utkjøring av massene via båt. 
Direkte utskipning fra Bohus varv området er ikke tilrådelig pga ustabil grunn og det vil kreve 
utvikling av kaifasilitetene. I samarbeid med EKA Chemicals planlegges det derfor for utskipning av 
massene fra deres kaianlegg ca 500 m syd for Bohus varv området. Denne løsningen bidrar til at 
transporten av forurenset masse ut fra området ikke belaster det offentlig veinettet. 
  
For å kunne ivareta transporten og miljøet på en sikker måte er flere forhold vektlagt: 

‐          Valg av transportør utføres i samarbeid med Ale Kommuns upphandling på 
gravearbeidene og valgt transportør skal ha godkjenning for transport av farlig avfall.  

‐          Det etableres et fysisk skille (staket) mellom urent og rent område ved lasting av bilene. 
Lastebilene kommer ikke til å kjøre inn på urent område, men vil bli lastet over staket når 
de står på rent område. Ved behov vil det finnes tvätt for bilene inne och utanför  
anleggsområdet. 

‐          Massene skal dreneres på eget omlastningsplats før de lastes til bil, slik at unødig 
spill inte oppstår ved transporten fra Bohus varv til båten. 

‐          Transportvei mellom Bohus varv området og båtens anløp utredes med tanke på 
geotekniske forhold (Flygfältsbyrån) og traséen merkes tydelig. Alle sjåfører skal få 
opplæring og motta egen instruks for utførende av transporten. Eventuelt spill på 
transportvei ryddes fortløpende av transportøren. 

‐          Ved kai på Eka Chemicals etableres det en tippkasse (tråg) som bilene tipper massene i. 
Med hensyn til stabilitet i grunnen og konstruksjonen av kai, blir det utført nødvendige 
vurderinger med tanke på belastninger (Flygfältsbyrån). Tråget har solid konstruksjon og 
følgende dimensjoner: bredde 4,5 m; lengde 8 m; høyde 0,6 m. 

‐          Lastingen av massene kommer til å foregå med båtens egen gravemaskin, som graver ut 
massene fortløpende etter hvert som de tippes i tråget. 

‐          Eventuelt spill av forurenset masse rundt tråget sikres med presenning/plater. Spill inne 
på Eka Chemical’s område tas om hånd  av Eka’s avløpssystem og reningsverk. 

  
NOAH er sertifisert i henhold til NS‐EN ISO 14001 og er et av nord Europas største 
behandlingssted for uorganisk farlig avfall. Vedlagt følger ISO sertifikat og konsesjon fra Statens 
forurensningstilsyn, samt en kort beskrivelse av vår behandlingsaktivitet på Langøya utenfor 
Holmestrand. 
  
  
Holmestrand 23. Februar 2009 
  
Bjørn Engelstad 
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Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
________________________________________________________________________ 
Statens forurensningstilsyn (SFT) har behandlet NOAHs søknad med konsekvens-
utredning, og gir ny tillatelse til virksomheten på Langøya.  Tillatelsen innebærer 
bla. økt mottaksgrense for forurensede masser, og  tillatelse til å starte 
avfallshåndtering i sydbruddet på visse vilkår.  Bedriftens utslippsgrenser til vann 
er strammet inn for de fleste komponenter, mens det er tillatt økt utslipp av 
nitrogen og barium.  Denne tillatelsen erstatter tidligere tillatelse datert 18.11.97 
________________________________________________________________________ 
Vi viser til Deres søknad om utslippstillatelse datert 29.04.02. 
 
Statens forurensningstilsyn (SFT) har behandlet søknaden og gir med dette 
utslippstillatelse på visse vilkår. Utslippstillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt 
dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf § 16 og §18, 
forskrift om farlig avfall § 6 og forskrift om deponering av avfall § 7. 
 
Denne utslippstillatelsen erstatter tidligere tillatelse datert 18.11.97.  
 
De komponenter som er antatt å ha størst miljømessig betydning er særskilt regulert i 
tillatelsens vilkårsdel. Også utslipp som ikke er særskilt regulert gjennom vilkår er 
omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse 
med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble 
truffet. 
 
Det understrekes at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslipp 
holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere utslippene så langt 
dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det 
ikke er satt spesifikke grenser for. 
 
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen iht forurensningsloven § 18. Endringer skal 
være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. Eventuell 
endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 
At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap 
forårsaket av forurensningen, jf forurensningsloven § 56. 



 
Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. 
 
Begrunnelse for avgjørelsen 
 
NOAH søker i hovedsak om økt mottaksgrense for forurensede masser fra 65 000 tonn til 
300 000 tonn, og å ta sydbruddet i bruk til avfallshåndtering inkludert sluttbehandling av 
farlig avfall og forurensede masser etter de samme prinsipper som i nordbruddet.  Det er 
også søkt om en rekke endringer av vilkår. 
 
SFT har vurdert NOAHs søknad om ny tillatelse på bakgrunn av konsekvensutredning, 
søknad og uttalelser i høringen.  SFT har funnet det forsvarlig å gjøre endringer i tidligere 
tillatelse datert 18.11.97 med hjemmel i forurensningsloven § 18, og å gi ny tillatelse på 
visse vilkår etter forurensningsloven § 11 og §16.  Dette medfører at hovedpunktene i 
NOAHs søknad om økt mottak av forurensede masser, og bruk av sydbruddet til 
avfallshåndtering er innvilget på nærmere bestemte vilkår. 
 
En utdyping av begrunnelsen finnes i vedlegg II. 
 
Frister 
Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen 
krever: 
 
Tiltak Frist Henvisning 

til vilkår 
Årlig rapportering av utslipp, deponerte mengder og 
resultater fra overvåkingsprogrammet 

1.3. 14.2 og 9 

Miljørisikovurdering og oversikt over planlagte tiltak 1.12.2003 12.2.1 
Årlig statusrapport, og oversikt over siste års utvikling 
innen miljørisiko og beredskap mot akutt forurensning  
ved bedriften 

1.3.  12.5 

Plan for overvåking av deponiene 1.12.2003 9.1 
Plan for resipientovervåking 1.12.2003 9.2 
Rehabiliteringsplan for  både nord- og sydbruddet 1.1.2005 11.2 
Plan for etterdrift av deponiet Senest 1 år før 

avsluttet drift 
11.2 

Underrette SFT om hvordan bedriften vil avsette 
midler til avslutning, rehabilitering og etterdrift av 
deponiet 

 
1.12.2003 

 
11.3 

Utredning av nødvendig avsatt årlig beløp for 
avslutning, rehabilitering og etterdrift av deponiene.  

31.12.04 11.3 

Dokumentere sydbruddets egnethet som deponi for 
avfall. 

Seinest 6 mnd.  
før oppstart av 
deponering 

3.4 og 10  

Plan for deponering i sydbruddet Seinest 6 mnd. 
før oppstart av 
deponering 

3.4 

Utrede organisk innhold i forurensede masser på 
ordinært deponi 

31.12.03 3.3 



 
Klageadgang  
Nye og endrede vilkår kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller 
andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet 
fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket.  Eventuell 
klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør 
begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes 
til SFT. 
 
Eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. SFT 
eller Miljøverndepartementet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket 
ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av 
spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. 
 
Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere 
opplysninger om dette fås ved henvendelse til SFT. Øvrige opplysninger om 
saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil SFT også kunne gi på 
forespørsel. 
 
Kopi av dette brev med vedlegg er sendt berørte i saken iht. vedlagte adresseliste. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Terese Hamre       Karl  S. Norbraathen 
Direktør i lokalmiljøavdelingen (e.f.)  Seksjonssjef 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Vedlegg I: Utslippstillatelse med vilkår 
Vedlegg II: Begrunnelse 
Vedlegg III: Oppsummering av høringsuttalelser med NOAHs kommentarer 
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Kopi til: 
 

• Miljøverndepartementet, Pb. 8013 Dep., 0030 Oslo 
• Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Pb. 8004 Dep., 0030 Oslo 
• Konkurransetilsynet, Pb. 8132 Dep., 0033 Oslo 
• Direktoratet for brann- og elsikkerhet, Nedre Langgate 20, 3110 Tønsberg 
• Direktoratet for sivilt beredskap, Pb. 8136 Dep, 0033 Oslo 
• Fiskeridirektoratet, Pb. 185, 5002 Bergen 
• Kystverket sørøst Norge, Serviceboks 625, 4809 Arendal  
• Havforskningsinstituttet, Pb. 1870 Nordnes, 5024 Bergen 
• Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 Oslo 
• Bergvesenet, Pb. 3021 Lade, 7441 Trondheim 
• Fylkesmannen i Vestfold, Pb. 2065, 3103 Tønsberg 
• Re kommune, Tingvoll, 3175 Ramnes 
• Holmestrand kommune, Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand 
• Sande kommune, Pb. 300, 3070 Sande i Vestfold 
• Svelvik kommune, Åsgaten 24, 3060 Svelvik 
• Naturvernforbundet, Pb. 342 Sentrum, 0101 Oslo 
• Naturvernforbundet i Sande, Pb. 236, 3071 Sande 
• Greenpeace, Pb. 6803, St. Olavsplass, 0130 Oslo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 4



 
 
 

Tillatelse til virksomhet etter 
forurensningsloven 

 
for      

 
NOAH Langøya AS  

 
 

gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, § 
11, jf § 16 og §18, forskrift om farlig avfall § 6 og forskrift om deponering  av avfall § 7. 
Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 29.04.02 samt 
opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene er gitt på side 5 til 
og med side 18. Endringer som bedriften ønsker å foreta i forhold til opplysninger som 
den har gitt i søknaden eller under saksbehandlingen, det være seg med hensyn til art og 
mengde av innsatsstoffer og produkter, produksjons- eller renseutstyr, skal være skriftlig 
avklart med SFT på forhånd. 
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato. 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at 
tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende SFT en redegjørelse for virksomhetens 
omfang slik at SFT kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. 
 
Bedriftsdata: 
Bedrift: NOAH Langøya AS Beliggenhet: Langøya utenfor Holmestrand 
Bransje: Kloakk og renovasjon Kommune: Re kommune 
Postadr: Postuttak H Fylke: Vestfold 
Poststed: 3081 Holmestrand   
 
 
SFTs referanse: 
Arkivkode: 508/94-010 
 
Tillatelse gitt: 4. juni 2003 Endringsnummer: Endret: 
 
 
 

Karl S. Norbraathen 
Seksjonssjef 

 
 
 

Hilde Terese Hamre (e.f.) 
Direktør i Lokalmiljøavdelingen 
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1. Rammebetingelser  
Bedriften kan årlig motta 622 000 tonn avfall til sluttbehandling på Langøya.  Grensen 
regnes som gjennomsnitt over 5 kalenderår, med et totalt maksimalt mottak på 1million 
tonn i løpet av ett kalenderår.  Femårsperioden er løpende og oppdateres ved hvert 
årsskifte. 
 
Import av avfall og mottak av forurensede masser for disponering på Langøya skal ikke 
på noe tidspunkt være til hinder for mottak og disponering av norsk uorganisk farlig avfall 
i driftsperioden. 
 
Følgende kategorier av avfall kan mottas og behandles: 
 

Avfallskategori Mengde 
(tonn/år)

Kommentar Deponi-
kategori 

Uorganisk farlig avfall 
 

252 000 Definert av forskrift om farlig 
avfall (jf. vedlegg I og III til 
forskriften).  

Deponi for 
farlig avfall 

Uorganiske syrer 70 000 Angitt som 100 % svovelsyre, 
eller tilsvarende 
syreekvivalenter fra andre syrer.  

Deponi for 
farlig avfall 

Forurensede masser  300 000 Fra oppgravet forurenset grunn, 
jord, slam og sedimenter 

Deponi for 
farlig avfall 
Deponi for 
ordinært avfall 

 
Mottaksmengdene regnes som gjennomsnitt over 5 kalenderår.  Femårsperioden er 
løpende og oppdateres ved hvert årsskifte. 
 
Avfallstyper som faller inn under definisjonen av farlig avfall skal deponeres på deponi 
for farlig avfall.  Gipsdeponiet med deponi for innstøping av avfall i betong defineres som 
deponi for farlig avfall.   
 
Forurensede masser som ikke faller inn under kategorien farlig avfall, og som ikke 
tilfredsstiller utlekkingsegenskaper til avfall på ordinært deponi, kan deponeres på deponi 
for farlig avfall. 
 
Forbud mot deponering av følgende avfallstyper 
 
• våtorganisk avfall, med unntak av rester av slikt avfall som det ikke er praktisk mulig 

å skille ut gjennom utsorteringsordninger 
• flytende avfall (Gipsslam som konsoliderer i deponiet anses ikke omfattet av 

forbudet.) 
• avfall som under forholdene i et deponi må anses som eksplosivt, radioaktivt, etsende, 

oksiderende, brannfarlig jf. forskrift om farlig avfall 
• smittefarlig avfall fra sykehus og annen medisinsk eller veterinærmedisinsk 

virksomhet, og avfall fra forskning og utvikling eller undervisning som inneholder 
kjemiske stoffer som er ukjente og/eller nye og det effektene på mennesker og miljø 
ikke er kjent avfall 

• hele kasserte dekk og kvernede kasserte dekk 
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Det er forbudt å tynne ut eller blande avfallet utelukkende i den hensikt å oppfylle 
kriterier for mottak. 
 
Hvis utslippene er proporsjonale med prosesseringsmengde, skal eventuell reduksjon i 
prosessert avfallsmengde som er lagt til grunn i søknaden, medføre reduksjon i 
utslippene.   
 
De komponenter som er antatt å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i 
tillatelsens vilkårsdel. Også utslipp av komponenter som ikke er særskilt regulert 
gjennom vilkår, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp ble 
fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen, eller må anses å ha vært kjent på annen 
måte da vedtaket ble truffet. 
 

2. Generelle vilkår 

2.1. Plikt til å redusere utslipp så langt som mulig 

All forurensning fra bedriften er isolert sett uønsket. Selv om utslipp holdes innenfor 
fastsatte grenser, plikter bedriften å redusere dem så langt dette er mulig uten urimelige 
kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser 
for. 

2.2. Oversikt og risikoforhold 

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. 
 
2.3. Mottak av avfall 
Bedriften kan bare motta avfall som den har behandlingsløsning for på Langøya (jf. 
unntak i pkt 2.4). 
 
Avfall som mottas for behandling på Langøya skal være vurdert av NOAH med tanke på 
miljøkonsekvensene ved å håndtere avfallet, på kort og lang sikt.  Det skal vurderes om 
avfallet kan håndteres innenfor rammene av tillatelsen. 
 
Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om: 

• Avfallets kjemiske sammensetning og opprinnelse 
• Hvilke stoffer som kan dannes under behandling og deponering (for eksempel 

gassutvikling) 
• Utlekkingsegenskapene til avfall som deponeres 
• Forurensningenes bindingsevne i deponiet 
 

Det skal påses at avfall som mottas fra norske kilder er deklarert i samsvar med forskrift 
om farlig avfall § 11.   
 
2.4  Avfall som NOAH ikke har behandlingsløsning for 
Typer av farlig avfall som faller inn under kategoriene som NOAH kan motta, men som 
NOAH trenger noe tid for å etablere behandlingsløsning for, kan mottas hos bedriften for 
midlertidig lagring.  Lageret skal ikke overstige 5 000 tonn.  Lageret skal være fysisk 
atskilt fra annet lagret farlig avfall.    
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Avfall som ikke kan behandles på Langøya, men som eventuelt likevel oppstår, skal 
lagres forsvarlig inntil videreforsendelse til godkjent behandling. 
 
2.5 Lagring 
Avfall som lagres i påvente av behandling skal være merket slik at avfallet kan 
identifiseres, og skal sikres slik at lagringen ikke medfører avrenning til grunnen eller til 
sjøen.  Lagringen skal heller ikke medføre spredning av forurensende stoffer til luft. Lager 
for farlig avfall skal være sikret mot adgang for uvedkommende.  
 
2.6 Lagringstid 
Avfall som mottas hos bedriften skal behandles innen to år, med mindre annet regelverk 
krever kortere behandlingstid. 
 
2.7 Registrering av avfall 
Det skal føres register over de mengder avfall som deponeres og dets egenskaper, med 
angivelse av opprinnelse, leveringsdato og produsentens eller innsamlerens identitet.  
Disse opplysningene skal stilles til disposisjon for SFT, Statistisk Sentralbyrå og EU 
dersom det anmodes om dette til statistikkformål. 
 

3.  Krav til deponiene 

 
3.1 Generelle krav 
 
Krav i henhold til forskrift om deponering av avfall gjelder i tillegg til kravene i denne 
tillatelsen. 
 
Fyllingshøyde i deponiene 
NOAH skal vurdere hvilket fyllingsnivå for gipsdeponiet i nordbruddet som er 
miljømessig forsvarlig bl.a. ut fra kunnskap om gipsmassenes setningsegenskaper, 
utlekkingspotensiale og de hydrogeologiske forholdene i deponiet (jf. pkt. 10).   
Etter rehabilitering av området skal nivået for deponerte gipsmasser ikke ligge høyere enn 
havnivå.  
 
Hvis sydbruddet skal tas i bruk til deponering av avfall, skal det ikke deponeres høyere 
enn til kote -5.   
 
Fyllingsnivåene i alle deponiene skal være slik at det ikke spres forurensninger fra 
deponiene, eller medfører fare for dette.  Bedriften skal til enhver tid kunne dokumentere 
at fyllingsnivåene er miljømessig forsvarlige.   
 
3.2 Deponi for farlig avfall 
Alle farlige stoffer som deponeres i gipsdeponiet, skal blandes inn i gipsmassen på en slik 
måte at forbindelsene stabiliseres tilstrekkelig i gipsen, eller uskadeliggjøres på annen 
måte. 
 
Gipsslurryen skal maksimalt inneholde 1% organisk materiale (TOC, målt som tørrstoff). 
 
Skjærfastheten i konsoliderte deponimasser skal være større enn 15 kPa. 
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3.3 Deponi for ordinært avfall  
Forurensede masser som deponeres på deponi for ordinært avfall skal være kjemisk 
stabile og ha lavt utlekkingspotensiale. 
 
Inntil videre gjelder følgende krav: 
 

• Massenes innhold av olje, tjære og andre organiske forurensningsstoffer skal 
maksimalt være 2 %. 

• Masser som kan komme i kontakt med gips skal inneholde maksimalt 1 % TOC. 
• Massenes innhold av kvikksølv og fri cyanid skal hver for seg være <10 ppm. 
• Skjærfastheten i konsoliderte masser skal være større enn 15 kPa. 
• Dersom det blir aktuelt for bedriften å deponere sjøsedimenter, skal NOAH 

vurdere å deponere disse massene atskilt fra andre forurensede masser (jf. avsnitt 
3.4.1). 

 
SFT vil vurdere vilkårene på nytt etter at NOAH har redegjort nærmere for planlagt 
framtidig drift av deponiet, og lagt fram dokumentasjon om potensialet for gassutvikling i 
massene som ønskes mottatt. 
 
NOAH skal ved hjelp av en uavhengig faglig instans utrede hvor høyt organisk innhold 
(TOC målt som tørrvekt) som vil være forsvarlig i de forurensede massene.  Utredningen 
skal sendes SFT innen 31.12.03. 
 
For ulike typer forurensede masser som er aktuelle for mottak skal følgende som et 
minimum være med i utredningen: 

• Innhold av organisk materiale i massene 
• Nedbrytbarheten av det organiske materialet i massene 
• Muligheten for utvikling av gasser under ulike miljøforhold i deponiet på kort og 

lang sikt 
• Forhold rundt blanding av sulfat og organisk materiale (TOC), herunder 

potensialet for biologisk aktivitet og gassutvikling ved ulike mengder av sulfat og 
TOC 

• Ulike måter å deponere på, herunder seksjonering av ulike typer masser 
 
3.4  Sydbruddet 
Sydbruddet kan benyttes til midlertidig lagring og forbehandling av farlig avfall og 
forurensede masser, inkludert biologisk behandling av forurenset jord.  Sydbruddet kan 
tas i bruk til sluttbehandling av farlig avfall og forurensede masser dersom vilkårene som 
fremgår av avsnitt 3.4.1 er oppfylt. 
 
Øvrige vilkår i tillatelsen gjelder også for sydbruddet. 
 
Forurenset vann fra sydbruddet skal renses før utslipp (jf. pkt. 4).  Renseanlegget må ha 
tilstrekkelig kapasitet til å ta unna forurenset vann som oppstår. 
 
3.4.1  Forutsetninger for å ta sydbruddet i bruk 
En forutsetning for å ta sydbruddet i bruk til avfallshåndtering er at området er regulert til 
dette formålet etter plan- og bygningsloven.   
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Sydbruddet skal ikke tas i bruk til deponering av avfall før NOAH har dokumentert at 
sluttbehandling av avfall kan skje på en miljømessig forsvarlig måte i et langsiktig 
perspektiv (jf. vilkår 10 om ytterligere undersøkelser).  Denne dokumentasjonen skal 
sendes SFT minst seks måneder før planlagt oppstart.  SFT vil på bakgrunn av 
dokumentasjonen kunne endre tillatelsen og evt. forby bruk av sydbruddet, dersom det 
viser seg at det ikke er miljømessig forsvarlig å ta sydbruddet i bruk. 
 
Driftsplan for sydbruddet 
Før sydbruddet tas i bruk til deponi skal bedriften lage en plan for hvordan sydbruddet 
skal benyttes til deponering av avfall.  Planen skal: 

• inneholde bl.a. lokalisering av ulike deponier for ulike typer avfall 
•  evt. beskrive seksjonering av deponiene dersom dette vil være miljømessig 

fordelaktig (for eksempel ved deponering av sjøsedimenter) 
• beskrive ulike miljømessige regimer for ulike deponier/seksjoner  
• beskrive hvordan deponiene skal drives 
• sendes til SFT minst seks måneder før deponeringen starter  

 

3. Utslipp til vann 

Prosessavløpsvann skal slippes til sjø minimum 80 m fra land på minimum 15 m dyp. 
Som prosessavløpsvann regnes alt vann som slippes ut fra Langøya, med unntak av 
sanitæravløpsvann og regnvann som ikke er forurenset. 
 
Grenseverdier for utslipp til sjø: 
Utslipps- 
komponent 

Døgnmaks 
kg/døgn 

Månedsmiddel 
kg/døgn 

Årsmiddel 
kg/døgn 

Cr (total)  0,05 0,04 
Sn   0,01 0,007 
Zn  0,25 0,20 
Cu  0,05 0,04 
Co  0,05 0,04 
Mo  0,15 0,10 
Ni  0,10 0,07 
V  0,05 0,04 
As  0,05 0,04 
Tl  0,05 0,04 
Cd  0,032 0,023 
Pb  0,07 0,050 
Hg  0,0018 0,0013 
Ba  3 2,4 
CN  0,1 0,07 
N (total)  64/801  
EOCl*  0,003 0,002 
PAH*  0,005 0,004 
Suspendert stoff Grenser kommer  x x 
KOF, dichromat Grenser kommer  x x 

                                                 
1 I perioden mai t. o. m. september er månedsmiddelet 64 kg/d.  I perioden oktober t. o. m. april er 
månedsmiddelet 80 kg/d. 
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*PAH og EOCl skal analyseres én gang pr. måned ut fra en mengdeproporsjonal 
døgnblandprøve. 
 
Det skal analyseres på mengdeproporsjonale døgnblandprøver. 
 
Én gang hver måned skal i tillegg en mengdeproporsjonal døgnblandprøve analyseres for 
følgende forbindelser: 

• PCB 
• halogenerte aromater og fenoler 
• tinnorganiske forbindelser  
• dioksiner 
 

Renset avløpsvann til sjø skal ha pH i intervallet 7-10. 
pH og turbiditet skal måles kontinuerlig. 
 
Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS). Dersom det brukes andre 
metoder skal det dokumenteres at den metoden som brukes gir tilsvarende resultater som 
NS. Om nødvendig skal prøvene konserveres. 
 
Prøver som sendes til ekstern analyse skal analyseres av akkreditert laboratorium for 
parametere der akkrediteringsordninger finnes 
 
Alle prøveuttak og analyseresultater skal journalføres, og alle relevante forhold rundt 
prøvetakingen skal angis (f.eks. tid, sted, spesielle vær- eller produksjonsforhold, 
prøvetaker, laboratorium).  

4.5. Oljeholdig avløpsvann fra verksteder o.l. 

Bedriften skal følge de regler som til enhver tid gjelder for oljeholdig avløpsvann fra 
bedriften. 

4.6. Mudring 

Dersom det på grunn av sedimentering i forbindelse med bedriftens utslipp skulle vise 
seg å være nødvendig med mudring, må denne bekostes av bedriften. Egen søknad om 
tillatelse til mudring skal sendes fylkesmannen, jf forskrift om regulering av mudring og 
dumping i sjø og vassdrag av 4. desember 1997. 
 

5. Utslipp til luft 

 
Bedriften skal ha rutiner som sikrer at alle utslipp til luft holdes på et minimum, og at det 
ikke forekommer utslipp som kan skade helse eller miljø.  
 
Eksempler på forhold som skal ivaretas: 
• Ved håndtering av avfall skal bedriften gjennomføre tiltak for å hindre at kvikksølv 

eller flyktige organiske forbindelser spres fra avfallet. 
• Utslipp til luft skal holdes på et så lavt nivå at det ikke skaper luktulempe i 

omgivelsene. 
• Virksomheten skal ikke medføre støvulempe i omgivelsene. 
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For øvrig gjelder følgende grenser for utslipp til luft: 
 
Utslippskilde Utslippskomponent Utslippsgrense Benevning 

Storsekktømmeanlegg Støv 25 mg/Nm3

Storsekktømmeanlegg Hg 0,15 g/time 

Betongstøperi Støv 25 mg/Nm3

Betongstøperi Hg 0,15 g/time 

Midlingstid for utslippsgrenser er 8 timer. 
 

6. Kjemikalier og avfallsstoffer 

Kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal 
være testet med hensyn på nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulerbarhet. Bare 
laboratorier som er godkjent iht Good Laboratory Practice (GLP) og/eller akkreditert iht 
EN 45001, kan benyttes til uttesting 
 
Bedriften plikter å etablere et system i sin internkontroll, jf punkt 10.1 i tillatelsen, for 
løpende vurdering av fare for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av det 
avfallet som behandles og av de kjemikalier som inngår i behandlingen.   
 
For kjemikalier som inngår i behandlingen, og som kan medføre helseskade og/eller 
miljøulempe, skal det vurderes om det finnes alternativer som medfører mindre risiko for 
slike virkninger. Virksomheten skal i så fall velge disse alternativene, så langt dette kan 
skje uten urimelig kostnad eller ulempe 
 

7. Støy 

Bedriftens bidrag til støy i omgivelsene skal ikke medføre overskridelser av følgende 
grenser for ekvivalent kontinuerlig støynivå i dBA, målt ved nærmeste bolig, og i 
friområdene på Langøya: 
 
Hverdager 0600-1800 Kveld 1800-2200 

Søn- og helligdager 0600-1800 
Natt 2200-0600 

50 45 40 
Høyeste maksimale lydnivå målt i dBA-fast skal ikke overstige grenseverdien for ekviva-
lentnivået med mer enn 10 dBA. 
 
Det skal årlig foretas representative målinger av støynivåene i sommerhalvåret av en 
uavhengig faglig kvalifisert instans.  Det kan eventuelt gjøres støyberegninger. 
 

8. Avfall 

8.1. Generelle betingelser 

Bedriften har ikke tillatelse til å brenne avfall med mindre særskilt tillatelse fra SFT er 
gitt. 
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Forbruksavfall og produksjonsavfall skal leveres til gjenvinning når det finnes 
tilgjengelige mottaks- og gjenvinningsmuligheter for sortert avfall. Forøvrig skal slikt 
avfall leveres til kommunal avfallsbehandling eller til annet avfallsbehandlingsanlegg 
med tillatelse fra SFT eller fylkesmannen. Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens 
rett til å stille spesielle krav til avfallets sammensetning. 
 
Uorganisk farlig avfall som oppstår hos bedriften kan disponeres av NOAH i de tilfeller 
bedriften har behandlingsløsning.  Forøvrig skal dette avfallet håndteres i henhold til 
forskrift om farlig avfall datert 20. desember 2002. 
 

9.  Prosedyrer for kontroll og overvåking 

Bedriften skal gjennomføre et kontroll- og overvåkingsprogram i driftsfasen jf. § 14 i 
forskrift om deponering av avfall.   
 
Den driftsansvarlige skal underrette forurensningsmyndighetene om enhver betydelig 
skadevirkning på miljøet som avsløres av kontroll- og overvåkingsprosedyrene. 
 
9.1  Plan for oppfølgende studier og overvåking av deponiene 
Bedriften skal sette opp en plan for løpende oppfølgende studier av deponiene, som skal 
sendes SFT innen 1.12.2003. 
 
Følgende temaer skal minimum inngå i plan for oppfølgende studier av deponiene: 

• Analyser av tungmetaller og organiske miljøgifter i porevann 
• Analyser av porevann i fjellbrønner rundt deponiene 
• Massenes setningsforløp over tid og egenskaper ved økende overlagringstrykk 
• Transportmulighet gjennom deponiveggene 
• Massenes utlekkingsegenskaper over tid 
• Eventuell gassdannelse fra deponiene (H2S) 
 

For deponier i driftsfasen skal det årlig lages en statusoversikt over deponiets utvikling 
som viser det arealet som avfallet opptar, avfallsvolum og sammensetning, 
deponeringsmetoder, varighet av deponeringen og gjenværende kapasitet.  Eventuelle 
setninger i fyllingen skal tas med her. 
 
9.2 Plan for resipientovervåking  
Bedriften skal sette opp en plan for løpende resipientundersøkelser, som skal sendes SFT 
innen 1.12.2003. 
 
Følgende skal minimum inngå i resipientovervåkingsprogrammet: 

• analyser av tungmetaller og organiske miljøgifter i sedimenter og blåskjell 
• overvåking av trofitilstanden i sedimenter og dypvann i resipienten 

 

10. Ytterligere undersøkelser og utredninger 

Det vises til NOAHs konsekvensutredning og SFTs sluttdokumentet datert 22.01.03, som 
avdekket behov for nærmere undersøkelser.  
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Følgende temaer skal undersøkes nærmere: 
 

• Det sies i utredningen at noe forurenset porevann vil bli presset ut av deponerte 
masser, og vil kunne lekke ut i sjøen over en viss tid i konsolideringsfasen.  Det 
må gjøres rede for hva dette vil bety forurensningsmessig: 

o Hvor store mengder porevann vil lekke ut til sjøen?  
o Hvor forurenset vil vannet være med hensyn til både tungmetaller og 

organiske miljøgifter?  
o Forurensningsgraden av porevannet i nøytraldeponiet må også undersøkes.  
o Det må redegjøres for hvordan organiske miljøgifter ”oppfører seg”/bindes 

i de deponerte massene (både i gips og i jordmasser).  
 

• Hvilke tiltak vil bedriften iverksette for å hindre eventuell forurensning fra 
deponiene til sjøen. 

 
• Bedriften må gjøre nærmere rede for hvorfor de mener det er forsvarlig å gå bort 

fra hovedprinsipper som ble lagt til grunn ved søknad om konsesjon for bruk av 
nordbruddet  i 1995.  Det siktes her til: 

o økning av fyllingshøyden til over sjønivå (tidligere krav -5 m) 
o å deponere avfall i sydbruddet som ikke er like tett som nordbruddet, men 

som har betydelige sprekkesoner, med hensyn til avslutnings- og 
etterdriftsfasen. 
 

• I forskrift om deponering av avfall er det som hovedregel krav om dobbel 
bunntetting i deponier for i størst mulig grad å kunne samle opp og ha kontroll 
med sigevann fra avfallet i deponiet, slik at det ikke spres ut i naturen.  Av 
utredningen går det fram at NOAH ikke planlegger dobbel bunntetting ved 
etablering av deponi i sydbruddet, og at bruddet er atskillig mindre tett enn 
nordbruddet.  Det skal gjøres en miljørisikovurdering som dokumenterer at 
NOAHs løsning er minst like god som en løsning med dobbelt bunntetting, 
spesielt i forhold til problematikk rundt porevann i konsoliderings- og 
etterbruksfasen.  

 

11.  Avslutning, rehabilitering og etterdrift 

 
11.1  Krav om rehabilitering og etterdrift 
Områder som har vært benyttet til avfallshåndtering skal rehabiliteres etter avsluttet 
deponering.  Rehabiliteringen skal ha som mål å tilbakeføre Langøya som friluftsområde 
med gjenskaping av øyas naturlige vegetasjon og økologi i den grad dette er 
hensiktsmessig og miljømessig forsvarlig. 
 
Etter rehabilitering skal det ikke forekomme utslipp i form av forurenset vann, gass eller 
sjenerende lukt fra deponiet. 
 
Avfallet i deponiet skal dekkes med et lag overdekkingsmasser, som skal ha et tett øvre 
sjikt som hindrer inntrenging av overflatevann, og utlekking av forurensning fra deponiet.  
Over disse skal det på landområder være et topplag som gjør revegetering mulig.  
Overdekkingsmassene skal tilfredsstille SFTs normverdier for mest følsom arealbruk (jf. 
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SFT-veileder 1999:01a), og være i samsvar med rene masser i henhold til veileder om 
disponering av reine naturlig masser TA1853/02. 
 
Når deponiet er endelig avsluttet skal den driftsansvarlige sørge for vedlikehold, 
overvåking og kontroll i etterdriftsfasen i samsvar med vedlegg III til forskrift om 
deponering av avfall. 
 
11.2 Plan for rehabilitering og etterdrift 
Bedriften skal utarbeide en plan for rehabilitering av nord- og sydbruddet som skal sendes 
SFT innen 1.1.2005.  Det skal også utarbeides en plan for etterdrift, som skal sendes SFT 
minst ett år før deponiet avsluttes.  
 
11.3.  Finansiell garanti  
Det skal i tillegg til de midler som er avsatt i henhold til tidligere tillatelser, årlig avsettes 
midler til avslutning, rehabilitering og etterdrift av deponiene på Langøya.  Første 
innbetaling skal skje i januar 2004.  Beløpet som avsettes hvert år skal minst være på kr. 
5. 000.000.  Beløpet skal hvert år justeres i henhold til SSBs konsumprisindeks.   
 
NOAH skal utrede hvor mye det vil være nødvendig å sette av årlig til avslutning, 
rehabilitering og etterdrift.  SFT forbeholder seg retten til senere å justere det årlig avsatte 
beløpet i forhold til summen som utredes.  Utredningen skal sendes SFT innen 31.12.04. 
 
Midlene som avsettes skal forbeholdes rehabiliterings- og etterdriftsformål, og skal være 
sikret slik at de ikke inngår i bomassen ved en eventuell konkurs.  Midlene skal til enhver 
tid stå til disposisjon dersom en rehabilitering må startes tidligere enn antatt. 
 
Bedriften skal innen 1.12.03 underrette SFT skriftlig om hvordan de planlegger å avsette 
midlene.  NOAH skal som et minimum utrede mulighetene for å etablere en stiftelse med 
det formål å sikre midler til avslutning, rehabilitering og etterdrift av deponiene på 
Langøya.  Forslag til vedtekter og hvordan lovens vilkår for stiftelser kan oppfylles, skal 
sendes SFT innen samme frist.  I tillegg til dette kan NOAH på eget initiativ legge fram 
forslag til finansiell garanti som dokumenterer tilsvarende grad av sikkerhet som 
etablering av en stiftelse. 
 

12. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

12.1. Miljørisikovurdering 

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikovurdering av sin virksomhet. Potensielle kilder 
til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikovurderingen skal 
omfatte alle aktiviteter på bedriftens område, som kan medføre akutt forurensning med 
fare for helse- og/eller miljøskader, så vel inne på bedriftens område som utenfor. 
Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt 
forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. 
 
Miljørisikovurderingen skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll, jf. punkt 
13.1. 
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12.2. Risikoreduserende tiltak 

På basis av miljørisikovurderingen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. 

12.2.1. Forebyggende tiltak 

En oversikt over planlagte tiltak og tidsplanen for gjennomføring av disse skal sammen 
med miljørisikovurderingen sendes SFT innen 1.12.03. SFT kan fastsette nærmere krav 
om gjennomføringen. 

12.2.2. Beredskap 

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikovurderingen og de iverksatte 
sannsynlighetsreduserende tiltakene, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt 
forurensning. Beredskapen skal dimensjoneres på grunnlag av definerte fare- og 
ulykkessituasjoner (uhellsscenarier). Som et minimum skal personell og deres 
kompetanse, personlig verneutstyr, innsatsmateriell og responstid dimensjoneres. 
 
Bedriften skal fastsette etterprøvbare mål for beredskapen slik at denne videreutvikles og 
effektiviseres. 
 
Beredskapen skal dokumenteres i en beredskapsplan som skal holdes oppdatert og være 
tilgjengelig for SFT på forespørsel. Eventuelt beredskapssamarbeid med eksterne parter 
skal avtales på forhånd, og slike avtaler skal inngå i bedriftens beredskapsplan. 
 
Dersom miljørisiko eller andre forhold av betydning for beredskapen endres vesentlig, 
skal beredskapen tilpasses den nye situasjonen. Slike endringer skal meddeles SFT. 

12.3. Varsling 

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til forskrift om 
varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Bedriften skal også straks 
varsle akuttberedskapsetaten (Kystverket, telefon 33 03 48 00, 24-timers vakt), i slike 
tilfeller. 

12.4. Øvelser 

Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum én gang per år. SFT skal 
informeres om tidspunkt og tema/scenario for øvelsen innen 1. mars hvert år. Øvelsen 
skal legges opp i forhold til de fastsatte mål for beredskapen. 

12.5. Årlig rapportering 

Bedriften skal hvert år sende SFT en skriftlig rapport angående status for og siste års 
utvikling innen miljørisiko og beredskap mot akutt forurensning ved bedriften, herunder 
rapportering fra den årlige beredskapsøvelsen. Rapporten skal sendes SFT innen 1. mars. 
 
Årsrapporten skal dokumentere at kravene i forurensningsloven kapittel 6 og punktene 
8.1.-8.4. ovenfor er ivaretatt. Rapporten skal legge spesiell vekt på de erfaringer som er 
vunnet, og hvordan disse ivaretas i videreutviklingen av beredskapen. 
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13. Internkontroll  

13.1. Internkontroll 

I henhold til forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 
6. desember 1996, plikter bedriften å etablere internkontroll for sin virksomhet. 
Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse 
lovene. 
 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert. 

13.2. Overholdelse av grenseverdier 

Bedriften plikter, så langt som mulig, å hindre at det oppstår unormale driftsforhold som 
forårsaker at fastsatte utslippsgrenser overskrides, og å redusere eller innstille driften 
under slike forhold hvis det ellers ville oppstå vesentlige overskridelser av de normale 
utslipp. 

13.3. Vedlikeholdsplikt 

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å forebygge andre utslipp 
skal bedriften sørge for et tilstrekkelig vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 
betydning. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. 
 

14. Målinger av utslipp og rapportering 

14.1. Kontrollklasse 

Bedriften er plassert i kontrollklasse 1. 

14.2. Målinger av utslipp og rapportering til SFT 

Bedriften skal gjennomføre kontrollmålinger av utslipp til luft og vann samt støy i 
omgivelsene. Målingene skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens 
dokumenterte internkontroll. 
 
Formålet med målingene er å sikre og å dokumentere at gitte krav i tillatelsen overholdes. 
 
Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS). Dersom NS ikke finnes, 
kan annen, utenlandsk/internasjonal standard benyttes. SFT kan akseptere at annen 
metode brukes også der standard finnes, dersom det dokumenteres tilfredsstillende 
overfor SFT at den er minst like formålstjenlig. Bedriften er ansvarlig for at metoder og 
utførelse er kvalitetssikret. 
 
Målingene skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp.  
Dette gjelder både ved utvelgelse av måleperioder og ved fastlegging av målemetoder. 
 
Målingene skal presenteres internt på bedriften på en slik form at de gjenspeiler 
konsesjonsvilkårene og gir svar på om utslippskrav overholdes eller ikke. 
 
Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prøvetaking og/eller 
analysering, skal akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig. 
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Bedriften skal rapportere sine totale utslipp til luft, vann og støy i omgivelsene.  Det skal 
også rapporteres om typer og mengder avfall som deponeres, og om resultatet av 
overvåkingsprogrammet ( jf. pkt 9 og § 13 i deponiforskriften).   
 
Eventuelle avvik fra gjeldende krav og hvordan avvik er fulgt opp, skal også rapporteres. 
Rapporteringen skal skje innen 01.03. påfølgende år på standardiserte skjemaer som 
sendes ut av SFT. 
 

15. Utskifting av utstyr 

Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk 
mulig å motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, 
skal den ansvarlige på forhånd gi SFT melding om dette, jf § 19 i forurensningsloven. 
 

16. Eierskifte 

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes SFT senest 1 måned etter 
eierskiftet. 
 

17. Nedleggelse 

Hvis anlegget blir nedlagt, eller virksomheten stanses for en lengre periode, skal NOAH 
gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensning. Hvis anlegget eller 
virksomheten kan medføre forurensning etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i 
rimelig tid på forhånd gis melding til SFT.  
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften videre sørge for at kjemikalierester og 
ubrukelige kjemikalier m.v. tas hånd om på en forsvarlig måte og ubrukte kjemikalier 
skal selges eller lagres forsvarlig (jf forskrift om farlig avfall). De tiltak som treffes i 
denne forbindelse, skal rapporteres til SFT innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. 
Rapporten skal inneholde dokumentasjon av disponering av kjemikalierester og navn på 
eventuell(e) kjøper(e) av ubrukte kjemikalier. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til SFT i god tid før 
start er planlagt. 
 

18. Tilsyn 

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 
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1 ORIENTERING 

1.1 Metod 

Föreliggande kontrollprogram utgår från de saneringsförslag som presenteras i 
vattendomsansökans bilaga 9, Underlag till vattendomsansökan; Teknisk 
beskrivning. Slutlig och exakt utformning av saneringen tas fram i samråd med 
vald entreprenör och tillsynsmyndigheten. Information till detta kontrollprogram 
har framför allt hämtats ur Sweco Viaks rapport "F d Bohus varv, huvudstudie" 
(2006-04-28) samt Ansökan om vattenverksamhet (2008-02-18). 

1.2 Syfte 

Syftet med kontrollprogrammet är att identifiera den egna verksamhetens 
påverkan på vattenmiljön samt att fungera som ett verktyg för att vidta åtgärder 
vid misstanke om förorening.  

Den miljöpåverkan kontrollprogrammet främst syftar till att kontrollera är turbiditet 
(grumlighet), metaller och organiska miljögifter. Kontrollprogrammet är begränsat 
till tiden då saneringsarbeten pågår på området för f d Bohus varv. 

De arbeten med sanering av området för f d Bohus varv som omfattas av 
recipientkontrollen innebär utsläpp av länshållningsvatten i Göta älv samt 
dragning av spont. 

Kontrollprogrammet omfattar uppföljning av vattenkvaliteten i Göta älv 
(vattenområdet i anslutning till Bohus varv). 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Miljö 

Jordlagren består av fyllnadsmassor på lera. I massorna finns ställvis mycket 
stora innehåll av olika typer av avfall såsom trä, betong, metall och glas. 
Massorna är påverkade av oljerester. Cancerogena polyaromatiska kolväten 
(PAH) förekommer i jordprov. Fyllnadsmassorna är mycket kraftigt påverkade av 
metaller bl a arsenik, bly, koppar, kvicksilver och zink. Dessa förhöjda halter är 
relativt jämnt fördelade över området, dock är halterna något lägre i områdets 
norra del. Dioxiner och organiska tennföreningar förekommer inom området.  
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Analys av metaller i grundvatten har gjorts i två omgångar. I första omgången 
(filtrerade prover) var halterna av metaller i grundvatten generellt låga. Endast i 
två av rören har vatten med något förhöjda halter av zink och bly påträffats. Vid 
andra provtagningen analyserades både filtrerade och ofiltrerade prover. De 
filtrerade proverna var låga i de allra flesta provpunkterna men för de ofiltrerade 
proverna är metallhalterna, särskilt bly och zink, avsevärt högre jämfört med 
filtrerade prover.  

Halter av föroreningar i schaktvatten är mycket höga.  

Fältundersökningar visar att metaller i sedimenten förekommer i huvudsakligen 
låga halter. Måttligt höga halter har i vissa prov uppvisats för krom medan 
kvicksilver har påträffats i höga halter i vissa av proverna.1  

2.2 Sanering av området för f d Bohus varv 

Saneringen av området för f. d. Bohus varv beskrivs utförligt i saneringsanmälan. 

3 RECIPIENTKONTROLL 

3.1 Referensprovtagning 

Kontroll utförd i samband med grumlande arbeten i älven i kombination med data 
från Göteborg Vatten och Göta älvs vattenvårdsförbund fungerar som 
referensdata beträffande vattenkvaliteten i Göta älv. 

I Göta älvs vattenvårdsförbunds kontrollprogram2 finns 11 fasta mätstationer. Sju 
av dessa provtar kontinuerligt pH, turbiditet och konduktivitet. 
Vattenvårdsförbundet har även provtagit metaller i vattenmossa vid tidigare 
tillfällen3. Utbudet av denna referensdata är därför god. 

Som komplement till tidigare undersökningar skall följande referensprover tas 
innan saneringsarbetena påbörjas: 

 Vattenmossa placeras ca 100 m uppströms respektive nedströms 
saneringsområdet, se mätstation B och C i kartan i figur 1. Mossan skall 
exponeras i 3 perioder om 30 dagar och analyseras med avseende på 
parametrarna i tabell 1. 

                                                 
1 F d Bohus varv, Huvudstudie (Sweco Viak 2006-04-28) www.ale.se 
2 Rapport avseende Vattendragskontroll 2007, Göta älvs vattenvårdsförbund.  
3 Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2002, Medins Sjö- och Åbiologi AB 
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 Analys av organiska föreningar med passiv provtagare. Parametrar enligt 
tabell 1. Provtagarna placeras ca 100 m uppströms respektive nedströms 
saneringsområdet, se mätstation B och C i kartan i figur 1. Provtagarna 
skall exponeras i 3 perioder om 30 dagar. Utöver passiv provtagare skall 
organiska föreningar provtas med manuellt vattenprov 1 ggr/vecka med 
avseende på aromater, alifater och PAH 16. Provtagning sker i 3 
perioder om 30 dagar och i samma lokaler som för passiva provtagare. 
 

Tabell 1. Vattenmossa, passiv provtagare och manuella vattenprov.  
Parametrar för Göta älv, uppströms och nedströms 

Vattenmossa Passiva provtagare och manuella 
vattenprov 

arsenik alifater 

bly aromater 

koppar PAH 16 

kvicksilver  

zink  

 

3.2 Kontroll under pågående saneringsarbeten 

Under tiden saneringsarbeten pågår skall turbiditet, konduktivitet och pH mätas 
kontinuerligt uppströms i vattenvårdsförbundets fasta mätstation i södra Nol 
(mätstation A) samt ca 100 m uppströms och nedströms saneringsområdet 
(mätstation B och C), se karta i figur 1.  

För rikt- och gränsvärden avseende turbiditet gäller 

 Vid differens mellan uppströms och nedströms mätstation (B och C) ≥ 50 
FNU skall arbetet stoppas 

 Vid differens mellan uppströms och nedströms mätstation (B och C) ≥ 20 
FNU skall åtgärder i samråd med entreprenören vidtas 

Turbiditeten skall mätas som ett medelvärde på tre djupnivåer i vattenmassan. 

Prov på metaller i vattenmossa skall tas under hela den tid då saneringsarbeten 
pågår. Vattenmossa skall placeras i Göta älv ca 100 m uppströms respektive 
nedströms saneringsområdet (mätstation B och C), exponeringstid är 30 dagar. 
Parametrar enligt tabell 2 nedan.  
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Analys av organiska föreningar skall göras med passiv provtagare, 
exponeringstid är 30 dagar. Provtagarna skall placeras i mätstation B och C 
enligt figur 1 och analyseras med avseende på parametrar enligt tabell 2 nedan. 
Utöver passiv provtagare skall organiska föreningar provtas med manuellt 
vattenprov 1 ggr/varannan vecka med avseende på aromater, alifater och PAH 
16. Provtagning sker i 3 perioder om 30 dagar och i samma lokaler som för 
passiva provtagare. 

Tabell 2. Parametrar för vattenmossa och passiv provtagare, Göta älv uppströms och 
nedströms  

Vattenmossa 
Passiva provtagare och manuella 

vattenprov 

arsenik alifater 

bly aromater 

koppar PAH 16 

kvicksilver  

zink  

    

3.3 Uppföljande kontroll 

Uppföljning av vattenmossa skall ske i samma mätstationer som använts innan 
och under saneringsarbetet, dvs ca 100 m uppströms respektive nedströms 
saneringsområdet (mätstation B och C). Mossan skall exponeras i 3 perioder om 
30 dagar, analys med avseende på parametrar i tabell 3. 

Analys av organiska föreningar med passiv provtagare ca 100 m uppströms 
respektive nedströms saneringsområdet (mätstation B och C). Mätning i 3 
perioder om 30 dagar. Parametrar enligt tabell 3. Utöver passiv provtagare skall 
organiska föreningar provtas med manuellt vattenprov 1 ggr/vecka med 
avseende på aromater, alifater och PAH 16 under samma period som övrig 
uppföljande provtagning sker. Provtagning sker i 3 perioder om 30 dagar och i 
samma lokaler som för passiva provtagare.  
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Tabell 3. Parametrar för vattenmossa och passiv provtagare, Göta älv uppströms och 
nedströms 

Vattenmossa 
Passiva provtagare och manuella 

vattenprov 

arsenik alifater 

bly aromater 

koppar PAH 16 

kvicksilver  

zink  

 
  
 
 



8 (13) 

 

Rev. 

Sida nr / Page No. 

Rev.dat. / Date of rev. 

BOHUS VARV 
Recipientkontrollprogram vattenmiljö  
f d Bohus varv, Ale kommun 

KONTROLLPROGRAM VATTENMILJÖ

Fackområde, Avd / Discipline, Dept 

Dokumenttyp / Type of document 

Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject 

Kapitel / Chapter 

Dokumentnr / Document No. 

Utfärdare / Issuer 

Datum / Date MRS 

 

161392/16/04/KPR recipientkontroll  

Malin Thorin 

2009-04-22   

 

Figur 1. Karta Göta älv, Nol till Jordfallsbron. Ungefärlig placering av 
mätstationer 
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4 AVVIKANDE RESULTAT 

4.1 Åtgärdsförslag vid avvikande resultat av kontrollmätningar 

Vid avvikande resultat vid kontrollmätningar, vid misstanke om förorening i älven 
eller övriga ändrade förutsättningar skall extra provtagning utföras inom 18 
timmar efter det att analyssvar erhållits. Beredskap för provtagning i händelse av 
misstänkt förorening eller avvikande provresultat skall finnas under hela tiden 
arbeten pågår i och i närheten av älven. Vid avvikande resultat kommer 
tillsynsmyndigheten kontaktas och åtgärder sättas in för att åtgärda orsaken till 
avvikelsen. 

4.2 Kontaktvägar vid incident 

Tillsynsmyndighetens kontaktpersoner: 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Dan Hellman 

Ale kommun, Laila Ekman. 

Grumlande arbeten eller misstanke om spridning av förorening i älven skall 
anmälas till Göteborg Vattens kontrollcentral i Alelyckan (KCA)  
tel. 031-368 72 50.  

Entreprenören ansvarar för att vid olyckstillbud omgående larma berörd 
myndighet (t ex räddningstjänsten, Göteborg Vatten, Ale kommun, Länsstyrelsen) 
och beställaren. 

5 REVIDERING 

Kontrollprogrammet skall fungera som ett levande dokument som utvecklas 
löpande. I samråd med tillsynsmyndigheten skall kontrollprogrammet utvärderas 
och revideras med avseende på analysomfattning, tid, metoder och 
provtagningsstationer.  
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BILAGA 1 

Planering 

Vattenkemisk och biologisk provtagning skall utföras av personal med erforderlig 
kompetens. För vattenanalys gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (1990:11) om 
kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m. Resultat från provtagning 
etc. skall bedömas utifrån Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet 
Sjöar och vattendrag. Samma metod som använts för provtagning etc. innan 
arbeten i vattendraget påbörjades skall även användas under och efter arbetets 
slutförande. Vattenprover skall analyseras vid ett ackrediterat laboratorium och 
skall förvaras enligt laboratoriets anvisningar i väntan på analys. 

Passiva provtagare 

Nedan följer exempel på passiva provtagare som kan användas för 
långtidsprovtagning enligt föreliggande kontrollprogram. Exponeringstid för 
passiva provtagare är 30 dagar. 

Ecoscope 

Ecoscope är ett system för passiv provtagning av organiska föreningar och 
metaller4. 

PS Organic 

Provtagaren består av en behållare som rymmer upp till fem membran som 
innehåller en lipid som löser hydrofoba ämnen. Under provtagningsperioden 
diffunderar substanserna genom membranet och ackumuleras i lipiden. Metoden 
liknar ackumuleringen av organiska föroreningar som sker naturligt i t.ex. fisk5. 

Metaller i vattenmossa 

Metallbelastningen kan undersökas genom att mäta metallupptaget i 
vattenmossan Fontinalis antipyretica. Denna metod är lämplig framför allt för att 
registera mycket låga koncentrationer av metaller6, som snabbt anrikas i växten. 
Rekommenderade analysparametrar är kvicksilver, bly, koppar, kadmium, krom, 
nickel, zink, arsenik och vanadin. Vattenmossan skall sitta i vattnet i minst 30 
dagar. Metoden fungerar bäst under sommarsäsongen, då störst tillväxt sker i 
växten samt att risken för skador pga isbildning i strandområdena är minst. 

                                                 
4 http://www.alcontrol.se/LinkedFiles/Ecoscope060127.pdf (2008-02-05) 
5 information från ALS Scandinavia AB 
6 Lithner, L. 1989. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. SNV Rapport 3628 
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund  

Denna beredskapsplan bygger på de risker som identifierats i samband med 
riskanalys som genomförts inför projektet samt den tekniska beskrivningen för 
projektet.  

Vid anbudslämning skall entreprenör identifiera projektkritiska moment varefter 
riskanalysen och därefter beredskapsplanen uppdateras. 

Entreprenören skall innan påbörjat arbete redovisa en plan som beskriver hur 
man skall agera vid en extraordinär händelse både när det gäller åtgärder för att 
minimera skada samt informationsspridning. Innan arbete påbörjas ska 
beredskapsplanen godkännas av beställaren.  

Beredskapsplanen beskriver hur entreprenören ska agera vid extraordinära 
händelser för att begränsa omfattningen och varna berörda verksamheter och 
aktörer. 

Syftet är att redovisa den beredskap som finns för att upprätthålla en god 
vattenmiljö vid en oförutsedd händelse.  

1.2 Definitioner  

Med extraordinära händelser avses sådana händelser som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser.  

Extraordinära händelser är extrema situationer med låg sannolikhet. De har stor 
omfattning, kan ha ett snabbt händelseförlopp och kan vara svåra att överblicka.  

2 ANSVAR 

• Ale kommun ansvarar för att denna beredskapsplan är införd samt 
efterlevs i uppdraget. 

• Var och en som deltar i fältarbete är skyldig att informera sig om 
innehållet och att kunna agera enligt instruktioner i denna plan.  
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2.1 Aktörer  

Ale kommuns projektledning utgör kärnan i den kommunala 
krishanteringen och förutsätts ta ett stort ansvar för att händelsen skall bli löst 
på bästa sätt.  

Entreprenören skall med utgångspunkt från denna beredskapsplan samt de 
dokument som ligger till grund för planen upprätta en uppdaterad 
beredskapsplan för saneringen av f d Bohus varv samt kommunicera denna 
till personalen. Det åligger entreprenören att i samråd med beställare ta fram 
en arbetsmiljöplan samt en arbetsplatsdispositionplan (APD-plan) för 
projektet. 

Ale kommuns Miljö- och byggförvaltning, Tekniska förvaltningen 
Samhällsplanering samt Länsstyrelsen Västra Götalands län skall kunna 
stödja och samverka vid kris.  

SGI är experter i frågor angående geostabilitet. 

Göteborgs Vatten är ansvarig för dricksvattenförsörjningen och råvattentäkten 
Göta älv.  

3 BEREDSKAP 

Vid extraordinär händelse ska entreprenören omgående informera berörda 
aktörer enligt kommunikationsplan. 

Samlingsplats anvisas av entreprenör och markeras på den 
arbetsplatsdispositionsplan (APD plan) som tas fram av entreprenör vid 
projektstart. APD plan uppdateras löpande under projektets gång. En uppdaterad 
APD plan skall alltid finnas anslagen i arbetsbodarna.  
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Hantering av extraordinär händelse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraordinär händelse inträffar 
 

Ex: Oljeutsläpp i älven 

Larma/Varsla enligt larmista 
Entreprenören informerar berörda aktörer 

 
 

Mobilisera 
Ale kommun tar över ledningen. Krisledningsmöte hålls på Bohus Varv på plats anvisad av 

entreprenören. 
 

Genomförande av handlingsplan 
 

Ex: Länsar läggs ut och Slamsugningsbil åtgärdar. 

Regelbundna krismöten 
Krisledningsgruppen bedömer vilka ytterligare åtgärder som ska genomföras. 

Entreprenör deltar. 

Återgå till normalt arbete 

Uppföljningsmöte 
Rapport som beskriver händelseförlopp och erfarenheter samt förebyggande 

åtgärder. 
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4 KOMMUNIKATION 

Vid extraordinär händelse ska kommunikation och information vid Bohus Varv 
präglas av snabbhet, trovärdighet och alla fakta ska vara korrekta.  

All information som skall lämnas från projektet skall gå via kommunens 
projektledning, Karin Blechingberg (Samhällsplanering), projektledare eller 
biträdande projektledare Torbjörn Andersson(Tekniska förvaltningen). 

Grumlande utsläpp eller misstanke om spridning av förorening i älven skall 
anmälas till Göteborg Vattens kontrollcentral i Alelyckan (KCA)  
tel. 031- 368 72 50 och VA-verket i Kungälv tel. dagtid vardagar (kl 8-16)  
0303-23 80 00 (vx), övrig tid 031-703 16 60 (SOS Alarm Kungälv) samt till 
projektledningen hos Ale kommun. 

SGI ska kontaktas i frågor som rör geostabilitet.  

Kontaktperson på Länsstyrelsen Västra Götalands län är Dan Hellman, tel 031-
605000. 

5 HANDLINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 

Följande händelser är upptagna i projektets riskanalys. De är händelser med låg 
sannolikhet att de inträffar men som leder till stor konsekvens om de inträffar.   

5.1 Skred  

Ett kontrollprogram ska upprättas för övervakning av sättningar, spontkollaps och 
läckage. Barriärer mellan delområden bör vara tydligt markerade samt belysta vid 
mörker för att minimera risk för påkörning. Om skred, spontkollaps eller brott på 
barriärer inträffar trots kontrollprogram larmas SGI och Göteborg Vatten. Arbete 
med att förhindra utsläpp och reparera skadan påbörjas omedelbart. 
Entreprenören ska innan arbete påbörjas upprätta en handlingsplan för skred. 

5.2 Extrema väderförhållanden 

Översvämningar 
Vid extremt högt vattenstånd i älven i kombination med 100-års regn och vid 
strömavbrott kan pumparnas kapacitet vara otillräcklig. Reservpumpar ska finnas 
tillgängliga vid behov.  

Översvämning i området vid uppbyggnad av hydrauliska barriärer förhindras 
genom att schaktning sker i korta etapper, återfyller schaktar, återfyller schaktar 
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osv. Entreprenören ska innan arbete påbörjas upprätta en handlingsplan för 
översvämningar. 

Extrem väderlek 
Planera med säkerhetsmarginaler för extrem väderlek. Entreprenörer skall kunna 
redovisa att de har tagit hänsyn till normala vädersituationer samt ökade risker i 
och med klimatförändring (sårbarhetsutredningen) Entreprenören ska innan 
arbete påbörjas upprätta en handlingsplan för extrema väderförhållanden. 

5.3 Driftstörning 

Oljeutsläpp i älven  
Vid schaktning och arbete med spont och slitsmurar kan olja i fri fas påträffas. 
Entreprenör ska ha länsar och täta kärl till hands för att snabbt kunna begränsa 
spridning och samla upp av frifas olja. Slamsugningsbil tillkallas för 
omhändertagande och bortforsling av oljan.  

Överskridande av riktvärden vid utsläpp av länshållningsvatten till Göta älv 
Det kommer att behövas täta kärl/bassäng för att kunna buffra 
länshållningsvatten vid stora flöden. Om flödet är för stort och vattnet går för 
snabbt igenom reningsstegen finns risk att förorenat vatten går ut i älven. Genom 
att vatten lagras temporärt kan detta förhindras. Vatten som buffrats i täta  
behållare/bassäng kan sedan tillföras reningssteget vid normala/låga flöden.  

Kontroll av länshållningsvatten skall ske enligt av myndigheten godkänt 
kontrollprogram och efter de principer som beskrivits i Kontrollprogram Bohus 
Varv. Förslag, komplettering av vattendomsansökan 081202 

5.4 Okända föroreningar 

Okända föroreningar kan förekomma. Entreprenören skall färdigställa en yta 
inom entreprenadområdet där påträffat material kan undersökas. 

Farligt avfall skall förvaras åtskiljt och på ett sådant sätt att eventuellt spill eller 
läckage inte når avlopp, dagvatten, grundvatten eller vattenrecipient. Övrigt avfall 
hanteras enligt lokala föreskrifter. Spill eller läckage måste fångas upp så att det 
inte når omgivningen.  
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5.5 Fordon, drivmedel och kemikalier 

Eventuella läckage av drivmedel från fordon och arbetsmaskiner skall samlas 
upp och förhindras att nå omgivande mark, vatten och grundvatten. Uppställning, 
maskintvätt, service, tankning och reparationer av fordon och arbetsmaskiner 
skall göras så att dessa krav uppfylls. Vatten från ytor för maskintvätt skall 
genomgå slam- och oljeavskiljning.  

Kemikalier som förvaras på arbetsplatsen skall förvaras i container eller 
motsvarande. Samtliga kemikalier i containern skall vara tydligt märkta med 
respektive innehåll. Entreprenören skall dagligen genomföra kontroll av 
förvaringsplatser för kemiska produkter. Kemiska produkter skall förvaras med 
läckageskydd som rymmer minst det största kärlets volym.  

Beredskap för uppsamling av olja och kemikalier i händelse av en olycka skall 
finnas då arbeten utförs som kan riskera att förorena vattendrag. 

6 HÄNVISNING TILL ÖVRIGA DOKUMENT 

• Projektriskanalys Bohus varv, Riskanalysprotokoll 081028 

• Kontrollprogram Bohus Varv. Förslag, komplettering av 
vattendomsansökan 081202 

• Förslag till Kontrollprogram vattenmiljö f d Bohus varv, Ale kommun 
081125 

• Bohus varv, Teknisk beskrivning, 080213 
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1 BAKGRUND 

Området f d Bohus varv är kraftigt förorenat på grund av omfattande utfyllnad med 
förorenade fyllnadsmassor och avfall från bl a varven i Göteborg, och många års 
varvsverksamhet. Fyllnadsmassorna är mycket kraftigt påverkade av metaller, särskilt bly, 
kvicksilver, zink, koppar och arsenik. Innehållet i fyllnadsmassorna av avfall såsom trä, 
betong, och glas är ställvis mycket stort. Analyserade jordprov (ej oljeindränkta) redovisar 
innehåll av bl. a alifatiska kolväten C12-C16 och C16-C35 betydligt över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). 
Cancerogena PAH förekommer i samtliga jordprov i halter över eller mycket över MKM. 
Förekomst av dioxiner liksom organiska tennföreningar förekommer inom området. 
Massorna är påverkade av oljerester, ställvis är dessa "oljeindränkta". 
 
Halter av föroreningar i schaktvatten är mycket höga. Analys av metaller i grundvatten har 
gjorts i två omgångar. I första omgången (filtrerade prover) var halterna av metaller i 
grundvatten generellt låga. Endast i två av rören har vatten med något förhöjda halter av 
zink och bly påträffats. Vid andra provtagningen analyserades både filtrerade och 
ofiltrerade prover. De filtrerade proverna var låga i de allra flesta provpunkterna men för 
de ofiltrerade proverna är metallhalterna, särskilt bly och zink, avsevärt högre jämfört med 
filtrerade prover.1  
 
Detta kontrollprogram upprättas för att minimera saneringens påverkan på omgivande 
miljö. Kontrollprogrammet utgör även en grund till entreprenörens kommande 
arbetsmiljöplan. Slutligen skall uppföljning ske att uppställda åtgärdsmål uppnås. 
 

2 PLANERADE ÅTGÄRDER 

Det förorenade varvsområdet åtgärdas stegvis. Det första steget, som utgörs av 
geoteknisk stabilisering, genomförs som en separat åtgärd före sanering och omfattas inte 
av detta kontrollprogram. Därefter sker hydraulisk avskärmning av delområden mot Göta 
älv med vattentäta barriärer. Även detta delmoment omfattas av föreliggande 
kontrollprogram. Därefter sker grundvattensänkning och torrläggning av delområden, 
sanering genom urschaktning, återfyllnad samt transport av förorenade fyllnadsmassor till 
extern godkänd mottagare för omhändertagande. 
 

3 KONTROLLPROGRAM 

Detta kontrollprogram omfattar momenten avskärmning av delområden, 
grundvattensänkning, sanering och återfyllnad. Kontrollprogrammet består av ett antal 
delprogram för de olika delmomenten i saneringsarbetet. Inför varje arbetsmoment som 
kan medföra risk för ökad suspension i älvvattnet av såväl ej förorenat som förorenat 
material skall kontakt etableras med Göteborg Vatten. 
 

                                                 
1 F d Bohus varv, Huvudstudie (Sweco Viak 2006-04-28) www.ale.se 
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Utöver föreliggande kontrollprogram har följande kontrollprogram upprättats i syfte att 
minimera omgivningspåverkan: 

 "Kontrollprogram för grumlande arbeten"; som omfattar arbeten som utförs 
före sanering i samband med spontning. 

 "Kontrollprogram för recipientkontroll"; som syftar till att bevaka saneringens 
effekter för Göta älv.  

3.1 Hydraulisk avskärmning av delområden 

 
Kontroll vid hydraulisk avskärmning av delområden 
 
1. Schaktning av diken får inte ske då området är översvämmat eller vid högt 

vattenstånd med risk för översvämning. 
 
2. Avskärmningens höjd skall vara sådan att översvämning inte kan ske vid 

högsta högvattenstånd. Höjden är bestämd till +2,08 m i RH70, högsta 
högvattennivå för Göta älv vid Bohus varv är +1,89 m (RH70). 

 
3. Schaktning sker tillräckligt djupt i underliggande lerlager för en tät anslutning 

av avskärmningen till leran. 
 
4. Återfyllning med materialet till avskärmningar ska ske utan risk att 

schaktvattnet svämmar över dikeskanten. Vid högt vattenstånd som medför 
hög schaktvattennivå ska vattennivån kontrolleras genom pumpning till 
behandling. 

 
5. Bortpumpat länshållningsvatten renas ner till fastställda föroreningshalter i ett 

antal kontrollstationer, innan utsläpp kan ske till recipienten Göta älv. 
 

6. Eventuellt påträffad fri oljefas omhändertas omgående i täta behållare för 
särskilt omhändertagande alternativt kan oljan isoleras i schakt och 
slamsugas. 

 
7. Eventuellt påträffade objekt som bedöms bestå av/innehålla/vara förorenade 

med särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen skall omgående omhändertas 
separat enligt gällande skyddsföreskrifter. 
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3.2 Grundvattensänkning och torrläggning; vattenbehandling 

 

Vid tömning innanför spont skall miljökontrollant närvara. Bedömning av grumlighet skall i 
första hand ske genom okulär besiktning. När vattennivån innanför spont sänkts så 
mycket att tillrinnande vatten från det förorenade området kan anses utgöra en betydande 
del av den totala vattenvolymen eller när okulär besiktning indikerar grumlighet, skall 
fältmätning av turbiditet ske. 

Om differensen i turbiditet innanför och utanför spont överstiger 100 FNU skall tömningen 
avbrytas och prover skickas till analys. Dessa prover skall analyseras med avseende på 
parametrar enligt tabell 1. Överskrids värdena i tabell 1 skall återstående vatten innanför 
spont passera rening före utsläpp till Göta älv.     

3.2.1 Grundvattensänkning 

 
Torrläggningen av avgränsat delområde sker genom pumpning via ett antal 
dräneringsbrunnar med kringfyllnad av filtermaterial i aktuellt delområde.  
 
Kontroll vid grundvattensänkning  
 
1. Spont och avskärmningar skall vara täta mot älven och omgivande 

grundvattenförande områden. Eventuell påträffat läckage tätas; 
 
2. Filtermassa vid dräneringsbrunnar rensas kontinuerligt från slam för att 

undvika förlängd torrläggningstid. 
 
3. Vattennivåer ska kontrolleras dagligen för att säkerställa att översvämning inte 

kan ske. 
 

3.3 Vattenbehandling 

 
Innan schaktarbeten för sanering påbörjas ska anläggning installeras för behandling och 
rening av schakt-, lak- och länshållningsvatten. Anläggningen skall vara utformad och 
dimensionerad för att avskilja olja och förorenat suspenderat material i vattnet och vid 
behov även lösta föroreningar.  
 
Erforderliga kontrollstationer inrättas för löpande kontroll av föroreningshalter i vattnet. 
Varje kontrollmätning och analys dokumenteras i protokoll med angiven kontrollpunkt, 
tidpunkt och datum för mätning eller provtagning samt signatur. 
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3.3.1 Kontroll vid vattenbehandling 

1. Samlingsprov 

Innan vatten från utjämningsmagasinet släpps till Göta älv skall kontroll göras med 
avseende på föroreningshalt i vattnet (för parametrar enligt tabell 1) samt volym vatten 
som släpps till älven. Utsläppt mängd föroreningar enligt tabell 1 skall beräknas för varje 
kalendermånad.  

Minst 1 vattenprov bestående av 3 eller fler delprover skall analyseras per 
utjämningsmagasin före utsläpp till älven. Månadsmedelvärde skall bestå av minst 5 
delprover och skall beräknas per kalendermånad.  

I väntan på analys skall proverna förvaras enligt laboratoriets anvisningar. 

Vattenvolym i utjämningsbassängen samt föroreningshalt skall noteras innan utsläpp sker 
till Göta älv för att kunna beräkna hur stor mängd föroreningar som belastat älven totalt 
under projekttiden. 
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Tabell 1. Samlingsprov i utjämningsbassängen. Månadsmdelvärde och maximal utsläppsmängd 
enligt vattendom (M 489-08) för Bohus varv  

Parameter 
Månadsmedelvärden  

(mg/l) 
Maximal utsläppsmängd  

(kg) 

arsenik 0,03 3 

bly 1,1 169 

koppar 0,5 73 

zink 1,5 223 

kvicksilver 0,02 3 

oljeindex 5 30 dagars medelvärde 

aromater - - 

alifater - - 

PAH 16 0,015 30 dagars medelvärde 

suspenderat material 50 30 dagars medelvärde 

2. Provtagning av metylkvicksilver och dioxin 

 Vatten i utjämningsmagasinet skall analyseras med avseende på dioxin och 
metylkvicksilver första och tredje veckan efter det att reningsanläggningen tagits i 
drift. Därefter provtas dioxin och metylkvicksilver 1 ggr/månad. Undantag gäller 
dock för augusti och september månad då metylkvicksilver skall provtas 2 
ggr/månad. 

 
3. Vid överskridande av fastställda halter skall åtgärder vidtas för att förhindra att 

överskridandet återupprepas och att halterna reduceras innan utsläpp kan ske i 
recipienten. 

 
4. Eventuellt påträffad fri oljefas omhändertas omgående i täta behållare för särskilt 

omhändertagande alternativt kan oljan isoleras i schakt och slamsugas. 
 

5. Kontrollen dokumenteras löpande och delges beställare. 
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3.4 Schaktning; klassning, interntransport och uppläggning av massor 

Efter torrläggning av aktuellt delområde påbörjas uppschaktning och eventuell sortering 
av förorenade massor. Vid omlastning kan massorna läggas upp tillfälligt på ej sanerad 
mark, alternativt på tätt underlag på sanerat område, inför uttransport. Dränering och 
avrinning skall ske så att förorenat vatten inte kontaminerar redan sanerade områden.  
 

3.4.1 Prioritering 

Strandzonen (0-10 m från strandlinjen) ska i möjligaste mån schaktas ner till nivå +7.  
Prov tas löpande för fältanalys av massorna i och kring påträffade pråmar. Fältanalyser 
sker, förutom genom lukt- och synintryck (färg etc) med XRF på metaller, PID på flyktiga 
organiska ämnen samt PetroFlag på olja. Arbetet dokumenteras löpande fotografiskt. 
Upptagna massor provtas för kontrollanalyser i ackrediterat laboratorium. 
 
Om schaktning försvåras av t ex att massorna i botten är flytbenägna med risk att 
schaktgropen faller in etc, görs bedömning av beställare med stöd av dennes 
miljökontrollant om tidsbehovet per uppschaktad och hanterad volym visavi fältanalysdata 
motiverar om det är miljö- och kostnadseffektivt att fortsätta eller inte. Påträffade större 
fasta föremål som kan misstänkas bestå av eller innehålla föroreningar bör dock om 
möjligt tas upp och hanteras separat.  
 
Schaktning sker i korta sektioner vinkelrätt mot stranden, med beaktande av gällande 
stabilitetskrav. De stensatta kajanläggningarna (i och runt f d båtramper) bör undersökas 
innan utschaktning görs för att klargöra om anläggningarna vilar på förorenade 
massor/pråmar. Om de vilar på stenfyllning ner till botten ska de i möjligaste mån lämnas 
orörda. 
 
Från ca 10 och ca 30 m in från strandlinjen ska schaktningen om 
tekniskt/kostnadsmässigt möjligt ske ner till underliggande älvsediment/glaciallera. 
Huruvida underliggande och mer eller mindre förorenade älvsedimenten ska tas upp 
fastställs löpande av beställarens miljökontrollant efter bedömning av mäktighet och 
föroreningsgrad, vilket ställs i relation till miljövinst och borttagandet av andra förorenade 
massor. Inledningsvis kommer det troligen visa sig om uppschaktning och hantering av 
älvsediment inverkar negativt på vattenbehandlingen, dvs om det gyttjerika slammet 
försvårar och fördyrar behandlingen och därmed om det innebär en lägre total 
kostnadseffektivitet per volymenhet. 
 
Resterande saneringsområden ska schaktas selektivt med prioritering av i första hand de 
mest förorenade massorna, i 10x10 m rutor utifrån SADA-modellen.  
 
Förorenade massor får endast kvarlämnas i saneringsområdets östligaste del och inte 
högre upp än till nivå +10,5. Kvarlämnade massor ska täckas med geotextil och ett ca 0,2 
m lager sand och därefter med genomsläppligt friktionsmaterial till ursprunglig markyta. 
Eventuellt kvarlämnade älvsediment i saneringsområdet täcks av upp till 1,5 m lera.  
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3.4.2 Sortering 

Schaktmassorna i saneringsområdet uppdelas enligt följande; 

a. Ytskikt på vägar 

Ytskikt på befintliga vägar inom saneringsområdet, ca 0-0,2 m. Ytlagret kan friklassas för 
separat lagring och återfyllning som körlager efter genomförd sanering.  

b. Övre lager fyllnadsmassor 

Övre brun/svartfärgat lager av fyllnadsmassor, över grundvattenytan vid normal 
grundvattenvattennivå. Lagret består av sand, grus, sten, diverse metall-, glas- och 
träföremål, träspån samt block och betongfundament. Mäktighet bedöms i genomsnitt till 
ca 0,5 m.  

Grövre objekt större är ca 0,5 m sorteras bort vid schaktning och omlastas separat för 
återfyllning i sanerade områden. Oljeförorenade objekt ska om möjligt tvättas före 
återfyllning. 

Massorna ska siktas med 40 mm sikt. Grovfraktion > 40 mm friklassas och omlastas 
åtskiljt från förorenade massor, för återfyllning i sanerade områden. Oljeförorenad 
grovfraktion ska om möjligt tvättas före återfyllning.  

Finfraktion < 40 mm omlastas separat inom avgränsat delområde för inblandning med 
vattenhaltigt förorenat slam från behandling av schakt- och länshållningsvatten. 

c. Undre lager fyllnadsmassor 

Undre svartfärgat lager fyllnadsmassor under grundvattenytan och som utgörs av sand, 
grus, sten och betongfundament samt metall- och glasföremål och rikligt med 
rivningsmaterial i form av diverse träföremål, plank samt stockar. Lagrets medeldjup är ca 
1,5 m och sträcker sig från ca 0,5 m u my ner till ett medeldjup på ca 2 m. I strandzonen 
och närliggande områden förekommer massorna ner till ca 4 m djup, troligen såväl i som 
runt sänkta pråmar. 

d. Övre bottenlager älvsediment 

Detta lager utgörs av lerig-siltig gyttjigt älvsediment, ofta med vegetationsrester. Lagret 
som uppskattas till mellan 0,1 till 0,4 m tjockt, kan helt eller delvis vara förorenat av 
överliggande fyllnadsmassor. 

e. Undre bottenlager älvsediment 

Längst ner i saneringsområdet ligger glaciallera med en mäktighet på tiotals meter ner till 
berggrund.  
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f. Muddermassor  

I strandnära områden finns muddermassor inlagrade i fyllnadsmassorna. Förutom i 
gränsskikten till fyllnadsmassorna har muddermassorna låga föroreningshalter, och bör 
lagras och kontrolleras separat för eventuell återfyllning. Muddermassorna ligger på 
varierande nivåer och mäktigheten uppskattas från någon till några decimeter. 

Träskoning (f d kaj) 

Fyllnadsmassorna längs strandlinjen åtskiljs från stödfyllningen i älven av en vertikal 
träskoning av pålar och provisorisk träspont. Denna fungerade under varvsperioden som 
kaj. Delar av strandkanten vid f d båtramper har även stenlagd kaj mot älven.  

Den gamla träskoningen lämnas kvar då den kan fylla viss stabiliserande funktion under 
schaktning. Föreligger risk för att träskoningen ger vika vid friläggning under schaktning 
ska den rivas och hanteras på samma sätt som fyllnadsmassorna. Stenlagda kajer 
lämnas kvar.  

3.4.3 Klassning  

Innan schaktning påbörjas skall provtagning av massorna ske genom att provgropar grävs 
inom varje torrlagt delområde vars innehåll av massor bedöms till ca 1200 m3. För varje 
1200 m3 skickas 3 representativa samlingsprov till analys. Analysresultat tillsammans med 
tidigare studier utgör underlag för klassning av massor till mottagare. Kontroll av massor i 
fält görs med PID/XRF. Om fältanalyserna indikerar att massorna är rena skickas 1 
prov/50 m3 till analys på laboratorium.  
 
 
Kontroll vid schaktarbeten, interntransporter och uppläggning av massor 
 
1. Schaktarbetet sker så att utschaktade delområden inte återkontamineras. 
 
2. Lakvatten från massorna, vid transport från schakt till tillfällig uppläggning, inte 

förorenar rena eller sanerade markytor. 
 
3. Lakvattnet pumpas i täta ledningar till behandling på samma sätt som 

grundvattnet vid torrläggningen. 
 
4. Bortpumpat lakvatten renas ner till fastställda föroreningshalter innan utsläpp 

sker till recipienten Göta älv. 
 
5. Eventuellt påträffad fri oljefas omhändertas omgående i täta behållare för 

särskilt omhändertagande. 
 
6. Eventuellt påträffade objekt som bedöms bestå av/innehålla/vara förorenade 

med särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen som kvicksilver, asbest eller dylikt 
skall omgående omhändertas separat enligt gällande skyddsföreskrifter. 
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3.5 Utlastning 

NOAH AS har ingått avtal med Ale kommun om mottagning och behandling av förorenade 
massor från Bohus varvsområdet. Utskeppning av massorna kommer att ske i 
överenskommelse med Eka Chemicals och från företagets kajanläggning ca 500 m söder 
om Bohus varvsområdet.  

1. Innan lastning på bil skall massorna avvattnas för att minska risken för att spill 
uppstår under transporten från Bohus varv till båten.  

2. Lastning på bil av de förorenade massorna kommer att ske över ett staket som 
skiljer det förorenade området från rena. 

3. Transporten av förorenade massor sker över enskild väg.  

4. Transportvägen mellan saneringsområdet och utlastningskajen märks ut tydligt.  

5. Eventuellt spill på transportvägen tas om hand och städas upp av entreprenören.  

6. Vid kaj på Eka Chemicals etableras ett tätt tråg i stålplåt B 4,5*L 8,0*H 0,6 m som 
massorna tippas i. Tråget grundförstärks. Lastning av massorna görs med båtens 
egen grävmaskin som gräver ur massorna fortlöpande efterhand som de tippas i 
tråget.  

7. Eventuellt spill av förorenade massor runt tråget fångs upp av presenningar/plåtar. 
Stor vikt kommer att läggas vid att förhindra att eventuellt spill når Göta älv. 

3.6 Återfyllning 

3.6.1 Återfyllning av utschaktade områden 

Efter utschaktning sker återfyllning med godkänt material upp till tidigare marknivå. 
Fyllnadsmaterial för återfyllning av schakt skall redovisas med avseende på placering, 
eventuellt innehåll av föroreningar samt typ av material. Miljökontrollanten ansvarar för att 
dessa uppgifter dokumenteras. Medianhalt för föroreningar KM och en maxhalt på MKM. 
 
Kontroll vid återfyllning 
 
1. Återfyllningsmaterialet skall vara i enlighet med fastställd typ och kvalitet. 
 
2. Återfyllningsmaterialet skall vara kontrollerat med avseende på föroreningar 

för att uppfylla av Ale kommun fastställda krav. 
 

3. Massor som transporterats till platsen skall ha ett dokumenterat ursprung som 
redovisas i samband med slutrapport. 
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3.7 Efterkontroll 

3.7.1 Efterkontroll av utgrävda områden 

 
Slutprovtagning av schaktbotten görs med 5 delprover per 15×15 meters ruta (1 prov per 
225 m2). I schaktväggar skall 5 delprover tas per 15 meters sektion av schaktväggen. 
Eventuella avvikande lager provtas separat. 

3.8 Omgivningskontroll  

3.8.1 Föroreningsspridning från damning och i samband med transporter 

Damning skall motverkas genom bevattning av riskområden eller genom att massor vid 
omlastning täcks med presenning. Innan lastning på bil skall massorna avvattnas för att 
minska risken för spill. 

3.8.2 Rengöring av arbetsfordon 

Arbets- och transportfordon som hanterat, lastat eller på annat vis varit i kontakt med 
förorenade massor eller förorenat schaktvatten skall rengöras på anordnad  spolplats 
innan de lämnar saneringsområdet. 

3.8.3 Föroreningsspridning via vatten 

Nivån på vattnet i fördröjningsmagasin skall kontrolleras dagligen för att säkerställa att 
översvämning inte kan ske. Om vattennivån i bassäng når upp till 90 % av högsta möjliga 
nivå skall inpumpning av vatten avbrytas och nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.  

3.8.4 Buller 

Störande buller förväntas inte på omgivande bostadsområden då den närmast belägna 
permanenta bebyggelsen ligger på ett betryggande avstånd från saneringsområdet.  
 
Saneringsarbetet kommer att utföras under dagtid vardagar mellan 07.00 - 19.00. 
 
Riktvärden för buller från byggarbetsplatser skall följas (se Naturvårdsverkets allmänna 
råd om buller från byggarbetsplatser NFS 2004:15). 

3.8.5 Luktspridning 

Erfarenheter från tidigare schaktning i de förorenade massorna visar att endast en 
begränsad oljelukt kan uppstå i platser med fri fas olja. Luktproblem för omgivningen 
bedöms därför som liten.  
 
Skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skall finnas på plats. 
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3.9 Återställning 

3.9.1 Uppdragning av spont, genombrytning av avskärmningar 

Efter slutförda saneringsåtgärder skall anlagd spont avlägsnas. Avskärmningar avlägsnas 
eller genombryts så att älv- och grundvatten kan flöda obehindrat genom sanerade 
områden. 
Återfyllning av avlägsnade hela eller delar av avskärmningar mot ej sanerade områden 
sker med ett permeabelt men filtrerande material, t. ex sand, för att förhindra partikulär 
återkontaminering av sanerade områden.  
 
Återfyllning av torrlagda områden ska ske successivt så att inga erosionsskador uppstår i 
strandområde eller övriga områden. Återfyllda områden skall iordningsställas med bärytor 
för körvägar mm. 
 
Kontroll vid återställning 
 
1. Vid uppdragning av spont mäts grumling i älven enligt Kontrollprogram för 

grumlande arbeten. 
 
2. Genombrytning av avskärmningar ska ske i sådan omfattning att obehindrad 

genomströmning av grundvatten kan ske. 
 
3. Återfyllning efter upptagna eller genombrutna avskärmningar mot omgivande 

ej sanerade områden ska ske med filtrerande material. 

4 ANALYSER 

4.1 Kemiska analyser 

4.1.1 Fältanalyser (se Bilaga 1) 

1. XRF-instrument på metaller, främst bly, zink och koppar 
 

2. PetroFlag med avseende på alifater (olja) 
 

3. PID (fotojonisation) på misstänkt förekomst av flyktiga organiska ämnen. 

4.1.2 Analyser i ackrediterat analyslaboratorium  

1. Kontrollanalyser på jordprov (homogeniserade) från fältanalyser.  
 

2. Analyser av vatten, filtrerat och ofiltrerat enligt föreslaget kontrollprogram. 
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4.2 Fysikaliska analyser 

Vattenvolym ska mätas i varje volym av vatten i fördröjningsmagasin i samband med 
mätning av föroreningshalt. 

4.2.1 Fältanalyser 

Turbidimeter, avseende halt av suspenderat partikulärt material i vatten.  

5 ARBETSMILJÖPLAN 

5.1 Miljökontrollant 

För miljökontrollanter i saneringsarbetet gäller upprättad och fastställd hälso- och 
säkerhetsplan.  

5.2 Entreprenör/underentreprenör 

Entreprenören och eventuell underentreprenör skall upprätta och följa en egen 
arbetsmiljöplan. 
 
Anlitad transportör/anlitat åkeri skall inneha tillstånd för transport av farligt avfall och vara 
anmäld hos Länsstyrelsen (Avfallsförordning (2001:1063). Miljökontrollanten ansvarar för 
att kontrollera att nödvändiga tillstånd innehas.  
 
Aktuell arbetsmiljöplan ska finnas anslagen i entreprenörens arbetsbod. 

6 DOKUMENTATION OCH RAPPORTERING 

6.1 Klassning av förorenade massor 

Provtagning, analyser, utvärdering av analysdata och klassning av förorenade massor 
dokumenteras dagligen av miljökontrollant. Resultaten skall fortlöpande redovisas i 
digitala och redigerbara filer (Excel). 

6.2 Slutkontroll av utgrävda delområden 

Provtagning, analyser, utvärdering av analysdata för del- och slutkontroll av utgrävda 
delområden dokumenteras dagligen av miljökontrollant. Resultaten redovisas fortlöpande i 
digitala och redigerbara filer (Excel). 
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6.3 Uppschaktade och återfyllda massor  

Entreprenör skall föra dagliga protokoll över aktuella händelser, t ex mängd uppschaktade 
massor, mängd massor som transporteras ut från området eller återfylls i 
utgrävningsområdet mm. Transportdokument, mottagningskvittenser för 
borttransporterade massor samt dokumentation av återfyllnadsmassor skall delges av 
entreprenör till miljökontrollant löpande. Fyllnadsmaterial för återfyllning av schakt skall 
redovisas med avseende på placering (redovisas på karta) samt typ av material. 
Miljökontrollanten ansvarar för att dessa uppgifter dokumenteras.  

6.4 Omgivningskontroll; avvikelserapportering 

Avvikelser från uppställda åtgärdsmål rapporteras omgående till miljöansvarig. 

6.5 Arbetsmiljökontroll; avvikelserapportering 

Entreprenören upprättar egen arbetsmiljöplan för saneringen. Projektpersonalen skall följa 
gällande lagstiftning samt miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. 
 
Obehöriga får inte tillträde till arbetsområdet utan särskilt tillstånd. Personer som tillfälligt 
besöker området skall använda föreskriven skyddsutrustning. 
 
Avvikelser från fastställda arbetsmiljökrav rapporteras omgående till ansvarig 
arbetsledare. 

7 SAMMANSTÄLLNING OCH SLUTRAPPORTERING  

Efter avslutad sanering sammanställs all dokumentation till en slutrapport. Detta görs av 
beställarens miljökontrollant. Entreprenören skall leverera underlag till denna rapport i 
form av följande dokumentation:  
 
 Urschaktade massors volymer och kvalitet. 
 Mängd uppschaktade massor. 
 Mängd massor som transporterats ut från området eller återfyllts i 

utgrävningsområdet mm. 
 Mottagare för samtliga massor, volym, karaktär 
 Transportdokumentation 
 Utsläpp till älven - föroreningshalter, mängder, volymer vatten. 
 Ursprung för massor för återfyllning av schakt. 

8 ORGANISATION 

Aktuell projektorganisation specificeras, med projektansvariga, ansvarsområde samt 
kontaktinformation för all projektpersonal, samt larmlista. 
 
Organisation och larmlista ska anslås i entreprenörens arbetsbod.
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BILAGA 1  

TILLÄMPLIGA FÄLTINSTRUMENT 
 

Fältinstrument skall kalibreras regelbundet enligt leverantörens instruktioner. 
Kalibreringen skall registreras med datum och signatur. 

PetroFlag - fältanalys av tunga alifater (olja) 

PetroFlag är ett fältinstrument som är utvecklat och anpassat för analys av 
kolväteföroreningar i jord i fält. Med PetroFlag analyseras tyngre, mindre flyktiga oljor  
(alifater). Mätningen sker i tre steg, extraktion av föroreningarna till metanol, bortfiltrering 
av partikulärt material samt haltbestämning genom spektrofotometrisk avläsning av 
metanollösningen. Varje analys tar ca 10 minuter. 
 
Metodens känslighet är cirka 10 mg/kg. Resultaten visas i ppm. Metoden är godkänd och 
standardiserad av EPA (EPA SW-846, Method 9074, EPA's Office of  Solid  Waste). 
Fältutrustningen kalibreras regelbundet enligt leverantörens instruktioner. Kalibreringen 
registreras med datum och signatur.  
 
XRF - fältanalys av vissa metaller 

XRF är en icke-destruktiv metod för kvalitativ och kvantitativ analys av metaller i olika 
provmaterial baserad på röntgenfluorescens. Med XRF-instrument kan vissa 
tungmetallhalter mätas i fält direkt på jordprover. Föroreningsdata kan insamlas och 
utvärderas under en fältomgång och därmed optimera undersökningsstrategi och 
provtagningsplan direkt på plats. Endast bly, zink och koppar kan dock analyseras med 
tillräcklig känslighet och noggrannhet; övriga metaller inklusive kvicksilver måste 
analyseras i laboratorium. 

Fältmätning sker på en finfördelad, homogeniserad och torr yta av jordprov, alternativt 
direkt mot jordprover i plastpåsar. I gynnsamma fall kan analys ske direkt mot markytan 
eller mot ytor av trä, tegel, betong, sand, färg etc. Varje analys tar ca 5 minuter. 
 
Turbidimeter - mätning av halt suspenderat material i vatten 
Turbidimeter är ett fältinstrument för direktanalys av grumlighet i vätskor, dvs suspenderat 
material och/eller lösta ämnen. Analysen sker spektrofotometriskt genom att en kyvett fylls 
med vattenprov och mäts m a p absorbans med infrarött ljus. Varje analys tar ca 4-5 
minuter. 
 
PID - fältanalys av flyktiga organiska ämnen 
PID är en fotojonisationsdetektor (= PID) för mätning förekomsten av gasformiga VOC 
(lättflyktiga organiska föreningar) i fält. PID-instrumentet används främst i s k 
screeninganalyser för urval av prover för analys i laboratorium, eller vid kartering av 
föroreningarnas omfattning i fält. 
 
Detektorn sänder ut ett ultraviolett ljus som joniserar förekommande organiska 
gasmolekyler i en luftström som passerar genom detektorn. Jonisationen ger upphov till 
en elektrisk ström vars styrka är proportionell till föroreningshalten i luften. 
 



 

  

BILAGA 3 















































 

  

BILAGA 4 
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Till vänster en översiktlig bild av delområde 1. De mindre bilderna till höger visar sättande och 

dragande av stålspont samt sättande av tätskärm mellan delområdena.  
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I bilden ovan syns en tydlig skillnad mellan sanerad och ej 

sanerad del inom delområde 2. Nedan, delområde 2 efter 

genomförd sanering och återställning. 
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Översiktlig bild på reningsanläggningen med oljeavskiljare, vattenmagasin med sandfilter och en 

kolfilteranläggning.  I vänster ligger observationsbassängen och tre uppehållsbassänger längs bak i 

bild där det renade vattnet förvaras i väntan på provtagning och godkännande att släppas ut till 

recipient.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Vatten från saneringsområdet 

innan rening. 

Vatten som släpps till slutrecipient 

efter att vattnet passerat alla steg i 

reningsanläggningen. 
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Pråm funnen i 

delområde 2 

 
 

Alla massor gick med båttransport till NOAH 

i Norge för deponering. Bilderna visar 

lastning till båt samt spillskydd för älven. 
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Duk placerad mellan rena 

återfyllnadsmassor och makadam 

Slutprovtagning skedde i 

rutor om 15×15 meter 

Sanering delområde 1 

Avsänkning av grundvattnet i 

delområde 2 

Saneringen längs med strandkanten 

utfördes i smala schakter på grund av 

risk för skred. Foto från delområde 2. 
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Återkontamineringsskydd 

i de yttre kanterna av det 

sanerade området. 

Översiktlig bild över f d Bohus varv 

efter genomförd sanering 

Rivning av tätskärm har skett 

en bit under befintlig markyta 

Stränga vintrar har försvårat 

recipientprovtagning i Göta älv. 

Mycket is har i vissa fall gjort det 

omöjligt att åka ut på älven för att 

ta in och lägga ut passiva 

provtagare. 

Göta älv 
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Provtagning av renat vatten från 

saneringsområdet innan det 

släpps ut till recipient. 

Vid vattenfyllda schakt pumpas länsvattnet till 

reningsanläggning för att kunna arbeta i torrhet. 



 

  

BILAGA 5 
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1 ORIENTERING 

1.1 Bakgrund och metod 

Saneringsarbeten planeras för f d Bohus varv och i samband med detta skall 
muddrings- och spontarbeten göras i Göta älv. Föreliggande kontrollprogram 
omfattar endast dessa muddrings- och spontarbeten, för själva 
saneringsarbetena har separat kontrollprogram upprättats. Fältundersökningar1 
visar att metaller i sedimenten förekommer i huvudsakligen låga halter. Måttligt 
höga halter har i vissa prov uppvisats för krom medan kvicksilver har påträffats i 
höga halter i vissa av proverna.    

1.2 Denna revidering 

Vid författande av denna reviderade utgåva har arbetena tidigare påbörjats och 
avbrutits. Orsakerna till avbrottet är att grumligheten vid utförandet blev större än 
vad då gällande kontrollprogram tillät och detta berodde främst på att  det icke 
spontbara materialet i södra delen visade sig vara av betydligt större mäktighet 
än vad som tidigare antagits. Förutsättningarna har därför ändrats. Det bedöms 
att större rörelsefrihet och anpassning av miljökraven i miljökontrollprogrammet 
avseende grumlighet i Göta älv krävs för att genomförandet skall vara möjligt. 

1.3 Syfte 

Syftet med kontrollprogrammet är att identifiera den egna verksamhetens 
påverkan på vattenmiljön samt att fungera som ett verktyg för att vidta åtgärder 
vid misstanke om förorening.  

Den miljöpåverkan kontrollprogrammet främst syftar till att kontrollera är turbiditet 
(grumlighet) samt förekomst av vissa metallföroreningar i Göta älv då 
muddringsarbeten utförs samt då spont och stödfyllning anläggs. 
Kontrollprogrammet är begränsat till tiden då grumlande arbeten pågår i 
anslutning till området för f d Bohus varv. Med grumlande arbeten menas 
muddring, spont och stödfyllning. För spont och stödfyllning är dock risken för 
grumling lägre än för muddringsarbeten. 

Kontrollprogrammet skall fungera som ett program för uppföljning av 
vattenkvaliteten i Göta älv (vattenområdet i anslutning till Bohus varv) för de 
föroreningar som härstammar från det f.d. varvsområdet under tiden grumlande 
arbeten pågår på området. 

                                                
1
 Sweco Viak f d Bohus varv - Huvudstudie 2006-04-28 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Miljö 

Nedan beskrivs miljöförutsättningarna för sediment då det endast är sedimenten 
som berörs av de grumlande arbetena. Förutsättningarna för landområdet som är 
aktuellt för sanering beskrivs i separat kontrollprogram för marksanering och 
vattenhantering.  

Under hösten 2005 utfördes en fältundersökning2 av det aktuella området. 
Undersökningen omfattade mark-, grundvatten- och sedimentprovtagning.  

För det aktuella kontrollprogrammet är det framförallt föroreningar i sedimenten 
som kan skapa en miljöpåverkan i samband med de grumlande arbetena. I 
huvudstudien togs prov på sediment, dock var förekomsten av sediment låg. I 
flera av de tilltänkta provpunkterna var sedimentförekomsten obefintlig, varför 
nya platser valdes. Ingen av de 10 provpunkterna hade sedimentmäktigheter 
över 10 cm. I två sedimentprover konstaterades höga halter av kvicksilver och i 
ytterligare två prover påvisades måttligt höga halter av krom.3 Prov togs även på 
metallerna arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, nickel, vanadin och zink samt 
organiska ämnen (aromater, alifater, PAH och summa TEX). Analysresultaten 
från sedimentprovtagningen redovisas i sin helhet i Bilaga 2 tillsammans med 
situationsplan över provtagningspunkter.    

Vid mätstationen i södra Nol norr om Bohus varv  var den maximala turbiditeten 
upp till 50 FNU i januari och april 2008 och över 45 FNU i augusti samma år. Vid 
mätstationen Surte söder om Bohus varv var den maximala turbiditet 45 - 50 
FNU under januari och december. Under perioden juni-juli 2008 var den 
maximala turbiditeten vid bägge stationerna kring 30 FNU. Medianturbiditeten 
under  samma period låg mellan 5-10 FNU vid bägge stationerna 
(Vattendragskontroll 2008, Del A Göta älv, Göta älvs vattenvårdsförbund) 

2.2 Förstärkningsåtgärder inför sanering av området för f d Bohus varv 

Arbetet med förstärkningsåtgärder av strandzonen för f d Bohus varv kommer att 
ske på delvis olika vis för det södra respektive det norra området. I det södra 
området finns idag stödfyllning som inte är spontbar och därför måste avlägsnas. 
För det norra området behöver inte material avlägsnas utan ny stödfyllning kan 
läggas ut på älvbotten. Nedan gås förstärkningsåtgärderna igenom i huvuddrag: 

Södra området 

 Kompletterande stödfyllning läggs ut. 

 Icke spontbart material tas bort och ersätts med spontbar stödfyllning. 

 Installation av spont. 

 

                                                
2
 Sweco Viak f d Bohus varv - Huvudstudie 2006-04-28 

3
 Bedömning utifrån Naturvårdsverkets rapport 4913 
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Figur 1 Förstärkningsåtgärder södra området 

Norra området 

 Ny stödfyllning läggs ut på älvbotten. 

 Spont installeras utanför befintlig träspont. 

 

Figur 2 Förstärkningsåtgärder norra området 

 
 

Förstärkningsåtgärderna för Bohus varvsområdet beskrivs nedan i figur 3. Det 
bruna strecket i figuren visar läget och släntlutningen för stödfyllning och 
erosionsskydd i Göta älv. I det södra området kompletteras befintlig stödfyllning i 
älvbotten med ny stödfyllning från nivå -1.5 och med en släntlutning på 1:12 ut 
mot den östra stranden. I det norra området, som tidigare var oförstärkt, utförs 
motsvarande utfyllning av älvbotten som för det södra området. Stödfyllning i 
älven för hela sträckan kompletteras med erosionsskydd med släntlutning 1:3 
från nivån -1.5 och upp till släntkrön vid en nivå kring +1.  

Blått dubbelstreck visar schematiskt läge för spont som hydraulisk barriär, röd 
streckad linje anger schematiskt läget för slitsmurar för avskärmning av 
delsektioner med hydraulisk barriär mot omgivande områden.   
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Figur 3. Åtgärdsalternativ B2 

 

3 KONTROLLPROGRAM 

3.1 Särskilda försiktighetsmått utöver punkt 3.2 och 3.3 nedan. 

Potentiellt grumlande arbeten avses att genomföras under två på varandra 
följande dagar varje kalendervecka med start under vecka 27, 2009. Under 
dessa dagar vidtas särskilda försiktighetsmått, och det särskilt under det 
inledande skedet av arbetet. Nedan beskrivs vad detta innebär: 

 
Göteborg Vatten meddelas i god tid innan insatser som kan resultera i grumlande 
vatten påbörjas.  

Under de dagar då grumling förväntas uppkomma kommer kontakt löpande att 
föreligga mellan schaktningsansvarig entreprenör (NCC) och den entreprenör 
som för Samhällsplaneringsavdelningen i Ale kommuns räkning åtagit sig 
ansvaret som miljökontrollant för insatsen (FBE). Vid de återkommande 
kontakterna stäms av hur arbetet fortskrider och då särskilt ifråga om 
uppkommen grumling. Under dessa dagar, intill en avrapportering till 
Länsstyrelsen (i vecka 32 - se nedan), kommer FB att vara på plats för att 
närmare bevaka förloppet och genomföra kompletterande mätningar. Analyserna 
omfattar dels ett större antal mätningar av FNU-värden (i fält) - upp till i princip 
varannan timme vid vad som kan betecknas som kraftig grumling - samt 
kompletterande analyser av suspenderade ämnen i enheten mg/l (på ackrediterat 
lab.). Det senare med avsikten att om möjligt kunna få fram en koppling mellan 
uppmätta FNU-halter och halten suspenderade ämnen, eftersom det är i den 
senare enheten som litteraturdata finns tillgängliga på när toxiska effekter 
(långtidseffekter) kan förväntas uppkomma.   
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Intill annat bestämts, se nedan, gäller också följande varningsnivåer (uppmätta 
på 100 meters avstånd), med tillhörande aktiviteter: 
 
- 80 FNU: Miljökontrollanten meddelar omedelbart schaktningsentreprenören att 
denna halt uppmätts. 
- 100 FNU: Miljökontrollant meddelar omedelbart schaktningsentreprenören att 
denna halt uppnåtts. Information delges även samhällsplaneringsavdelningen. 
- 130 FNU:  Miljökontrollant meddelar omedelbart schaktningsentreprenören att 
denna halt uppnåtts, varpå denna omedelbart avbryter arbetet. Information 
delges även samhällsplaneringsavdelningen. Varaktigheten på avbrottet bestäms 
av miljökontrollanten på sådant sätt att fortsatta insatser vid det aktuella tillfället 
ska kunna genomföras så att värdet 130 FNU inte åter uppnås.   

Miljökontrollant för också löpande dagbok över förloppet, för att om möjligt också 
i efterhand kunna dra slutsatser om samband mellan uppmätta värden och de 
aktiviteter som genomförts vid aktuellt tillfälle. 

Vid möte 2009-07-03, eventuellt med medverkan av Länsstyrelsen, görs en 
första avstämning inom projektet av vunna erfarenheter av de två första 
dagarnas grumlande arbeten. Vid behov justeras nivån på varningsvärdena enligt 
ovan, vilket i så fall meddelas Länsstyrelsen. Syftet med varningsvärdena är att 
de ska utgöra en tillräcklig garanti så att inte lokala växter och djur skadas. Om 
nödvändigt ses behovet av miljökontrollantens närvaro på plats över, inkl. 
möjligheten till en övergång till kontroll enligt punkt 3.3 nedan. 
 
Vid möte 2009-08-04, med deltagande av Länsstyrelsen, görs en avstämning av 
dittills vunna erfarenheter ifråga om FNU-värden och halten suspenderade 
ämnen.  Vid behov justeras nivån på varningsvärdena enligt ovan, såväl som 
omfattningen på analyser av FNU och suspenderade ämnen, vilket i så fall 
formellt meddelas Länsstyrelsen. Syftet med varningsvärdena är även härefter 
att de ska utgöra en tillräcklig garanti så att inte lokala växter och djur skadas. 
Omfattningen av miljökontrollantens närvaro på plats ses också över inkl. 
möjligheten av en övergång till kontroll enligt punkt 3.3 nedan..  

3.2 Referensprovtagning 

Tidigare nämnd huvudstudie omfattar provtagning av både sediment, mark och 
grundvatten och studien fungerar därför väl som bas för referensdata avseende 
föroreningssituationen inom området.  

I Göta älv finns nio fasta mätstationer som ingår i Göta älvs vattenvårdsförbunds 
kontrollprogram4. Dessa provtar kontinuerligt pH, turbiditet och konduktivitet och 
dessa mätningar kan till viss del användas som referensdata.  

Som komplement till tidigare undersökningar skall följande referensprov tas vid  
1 tillfälle innan saneringsarbetena påbörjas: 

 

 

                                                
4
 Rapport avseende Vattendragskontroll 2007, Göta älvs vattenvårdsförbund.  
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Visuell besiktning 

 Med avseende på grumlighet och oljeskimmer på vattenytan. 
Fotodokumentation samt skriftlig kommentar i rapporteringen till 
tillsynsmyndigheten. 

Fältprovtagning 

 Turbiditet 

 pH 

 Konduktivitet 

Laboratorieanalys 

 Manuellt vattenprov med avseende på arsenik, kvicksilver, krom, zink, bly, 
tenn och koppar.  

Proverna skall tas uppströms (mätpunkt A) och nedströms (mätpunkt B) enligt 
karta i figur 4. 

3.3 Kontroll under pågående grumlande arbeten 

Visuell besiktning 
 
Miljökontrollant närvarar under de grumlande arbetena och skall visuellt besiktiga 
vattenområdet dagligen med avseende på grumlighet och oljeskimmer. 
Fotodokumentation samt skriftlig kommentar i rapporteringen till 
tillsynsmyndigheten.  
 

Fältprovtagning 

 Turbiditet, dagligen 

 pH, dagligen  

 Konduktivitet, dagligen 
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Laboratorieanalys  

Manuellt vattenprov med avseende på arsenik, kvicksilver, zink, bly, krom, 
tenn och koppar. Prov tas endast då muddringsarbeten pågår.  

Till en början (muddringsarbetenas 2 första dagar) tas manuella vattenprover 
dagligen med avseende på metaller. Provtagning skall göras uppströms 
arbetsområdet (mätstation A) och 100 meter nedströms de grumlande 
arbetenas källa(mätstation B). Proverna analyseras "over-night" för att 
snabbt erhålla ett analyssvar. Därefter skall samråd hållas med 
tillsynsmyndigheten och beslut fattas om den fortsatta provtagningen av 
metallföroreningar. Initialt skall analys göras på både filtrerat och ofiltrerat 
prov. Efter samråd med tillsynsmyndigheten kan de fortsatta analyserna 
övergå till ofiltrerade prov med enstaka analyser på filtrerade prov för att 
stämma av sambandet dem emellan. 

Laboratorieanalys med avseende på metaller skall endast göras under den 
tid då muddring pågår. Vid övriga arbeten såsom spontning, ny stödfyllning 
etc. skall fältprovtagning och visuell besiktning utföras.      

3.4 Uppföljande kontroll 

Uppföljning av vattenkvaliteten skall göras under 3 månader efter avslutade 
grumlande arbeten. Följande analyser skall göras: 
 
Visuell besiktning 

I samband med den uppföljande kontrollen görs en visuell besiktning av 
vattenområdet och eventuella avvikelser noteras. Fotodokumentation samt 
skriftlig kommentar i rapporteringen till tillsynsmyndigheten. 

Fältprovtagning 

 Turbiditet, 2 ggr/månad  

 pH, 2 ggr/månad 

 Konduktivitet, 2 ggr/månad 

Laboratorieanalys 

 Metaller:  
 Manuell provtagning med avseende på metallerna arsenik, kvicksilver, zink, 
 bly, krom, tenn och koppar skall göras 2 ggr/månad i mätstation A och B.  

3.5 Provtagningsplatser, provtagningsdjup m.m. 

Provtagningen skall vara representativ för det arbete som utförs och skall alltid 
utföras då arbeten pågår.  

All provtagning skall göras i två mätpunkter, av figur 4 nedan framgår ungefärlig 
placering av mätpunkterna. Observera att provpunkt B är dynamisk dvs 100 
meter nedströms de grumlande arbetenas källa. Manuell provtagning skall ske 
mellan ön och fastlandet, på tre djup i vattenmassan som ett samlingsprov.  
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Provtagningsdjup skall väljas så att ytvatten och bottenvatten samlas in samt 
ytterligare ett vattenprov i mitten av vattenmassan. Av dessa tre vattenprov skall 
ett samlingsprov skickas på laboratorieanalys med avseende på metaller.  

För varje samlingsprov som representerar hela vattenpelaren skall 
fältprovtagning utföras, dvs. mätning av pH, turbiditet och konduktivitet. 
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B 
A 

Figur 4. Karta över Bohus varvs saneringsområde. Brunt streck visar läget för släntlutning för stödfyllning och 
erosionsskydd i Göta älv. Uppströms mätpunkt (A) och nedströms mätpunkt (B) är markerade. 
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4 AVVIKANDE RESULTAT 

4.1 Åtgärdsförslag vid avvikande resultat av kontrollmätningar 

Vid avvikande resultat kommer tillsynsmyndigheten kontaktas och åtgärder 
sättas in för att åtgärda orsaken till avvikelsen. Vid förhöjd halt av FNU-värde, 
suspenderat halt skall arbetena tillfälligt stoppas och sättas igång efter att 
miljökontrollant gett klartecken att arbetena kan fortsätta. 

4.2 Kontaktvägar vid incident 

Tillsynsmyndighetens kontaktpersoner: 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Dan Hellman 

Ale kommun, Laila Ekman. 

Grumlande arbeten eller misstanke om spridning av förorening i älven skall 
anmälas till Göteborg Vattens kontrollcentral i Alelyckan (KCA)  
tel. 031-368 72 50.  

Entreprenören ansvarar för att vid olyckstillbud omgående larma berörd 
myndighet (t ex räddningstjänsten, Göteborg vatten, Ale kommun, Länsstyrelsen) 
och beställaren. 

5 REVIDERING 

Kontrollprogrammet skall fungera som ett levande dokument som utvecklas 
löpande. I samråd med tillsynsmyndigheten skall kontrollprogrammet utvärderas 
och revideras med avseende på analysomfattning, tid, metoder och 
provtagningsstationer.  
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Planering 

Vattenkemisk och biologisk provtagning skall utföras av personal med erforderlig 
kompetens. För vattenanalys gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (1990:11) om 
kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m. Resultat från provtagning 
etc. skall bedömas utifrån Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet 
Sjöar och vattendrag. Samma metod som använts för provtagning etc. innan 
arbeten i vattendraget påbörjades skall även användas under och efter arbetets 
slutförande. Vattenprover skall analyseras vid ett ackrediterat laboratorium och 
skall förvaras enligt laboratoriets anvisningar i väntan på analys. 
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1 ORIENTERING 

1.1 Metod 

Föreliggande kontrollprogram utgår från de saneringsförslag som presenteras i 
vattendomsansökans bilaga 9, Underlag till vattendomsansökan; Teknisk 
beskrivning. Slutlig och exakt utformning av saneringen tas fram i samråd med 
vald entreprenör och tillsynsmyndigheten. Information till detta kontrollprogram 
har framför allt hämtats ur Sweco Viaks rapport "F d Bohus varv, huvudstudie" 
(2006-04-28) samt Ansökan om vattenverksamhet (2008-02-18). 

1.2 Syfte 

Syftet med kontrollprogrammet är att identifiera den egna verksamhetens 
påverkan på vattenmiljön samt att fungera som ett verktyg för att vidta åtgärder 
vid misstanke om förorening.  

Den miljöpåverkan kontrollprogrammet främst syftar till att kontrollera är turbiditet 
(grumlighet), metaller och organiska miljögifter. Kontrollprogrammet är begränsat 
till tiden då saneringsarbeten pågår på området för f d Bohus varv. 

De arbeten med sanering av området för f d Bohus varv som omfattas av 
recipientkontrollen innebär utsläpp av länshållningsvatten i Göta älv samt 
dragning av spont. 

Kontrollprogrammet omfattar uppföljning av vattenkvaliteten i Göta älv 
(vattenområdet i anslutning till Bohus varv). 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Miljö 

Jordlagren består av fyllnadsmassor på lera. I massorna finns ställvis mycket 
stora innehåll av olika typer av avfall såsom trä, betong, metall och glas. 
Massorna är påverkade av oljerester. Cancerogena polyaromatiska kolväten 
(PAH) förekommer i jordprov. Fyllnadsmassorna är mycket kraftigt påverkade av 
metaller bl a arsenik, bly, koppar, kvicksilver och zink. Dessa förhöjda halter är 
relativt jämnt fördelade över området, dock är halterna något lägre i områdets 
norra del. Dioxiner och organiska tennföreningar förekommer inom området.  
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Analys av metaller i grundvatten har gjorts i två omgångar. I första omgången 
(filtrerade prover) var halterna av metaller i grundvatten generellt låga. Endast i 
två av rören har vatten med något förhöjda halter av zink och bly påträffats. Vid 
andra provtagningen analyserades både filtrerade och ofiltrerade prover. De 
filtrerade proverna var låga i de allra flesta provpunkterna men för de ofiltrerade 
proverna är metallhalterna, särskilt bly och zink, avsevärt högre jämfört med 
filtrerade prover.  

Halter av föroreningar i schaktvatten är mycket höga.  

Fältundersökningar visar att metaller i sedimenten förekommer i huvudsakligen 
låga halter. Måttligt höga halter har i vissa prov uppvisats för krom medan 
kvicksilver har påträffats i höga halter i vissa av proverna.1

  

2.2 Sanering av området för f d Bohus varv 

Saneringen av området för f. d. Bohus varv beskrivs utförligt i saneringsanmälan. 

3 RECIPIENTKONTROLL 

3.1 Referensprovtagning 

Kontroll utförd i samband med grumlande arbeten i älven i kombination med data 
från Göteborg Vatten och Göta älvs vattenvårdsförbund fungerar som 
referensdata beträffande vattenkvaliteten i Göta älv. 

I Göta älvs vattenvårdsförbunds kontrollprogram2 finns 11 fasta mätstationer. Sju 
av dessa provtar kontinuerligt pH, turbiditet och konduktivitet. 
Vattenvårdsförbundet har även provtagit metaller i vattenmossa vid tidigare 
tillfällen3. Utbudet av denna referensdata är därför god. 

Som komplement till tidigare undersökningar skall följande referensprover tas 
innan saneringsarbetena påbörjas: 

 Vattenmossa placeras ca 100 m uppströms respektive nedströms 
saneringsområdet, se mätstation B och C i kartan i figur 1. Mossan skall 
exponeras i 3 perioder om 30 dagar och analyseras med avseende på 
parametrarna i tabell 1. 

                                                
1
 F d Bohus varv, Huvudstudie (Sweco Viak 2006-04-28) www.ale.se 

2
 Rapport avseende Vattendragskontroll 2007, Göta älvs vattenvårdsförbund.  

3
 Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2002, Medins Sjö- och Åbiologi AB 
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 Analys av organiska föreningar med passiv provtagare. Parametrar enligt 
tabell 1. Provtagarna placeras ca 100 m uppströms respektive nedströms 
saneringsområdet, se mätstation B och C i kartan i figur 1. Provtagarna 
skall exponeras i 3 perioder om 30 dagar. Utöver passiv provtagare skall 
organiska föreningar provtas med manuellt vattenprov 1 ggr/vecka med 
avseende på aromater, alifater och PAH 16. Provtagning sker i 3 
perioder om 30 dagar och i samma lokaler som för passiva provtagare. 
 

Tabell 1. Vattenmossa, passiv provtagare och manuella vattenprov.  
Parametrar för Göta älv, uppströms och nedströms 

Vattenmossa Passiva provtagare och manuella 
vattenprov 

arsenik alifater 

bly aromater 

koppar PAH 16 

kvicksilver  

zink  

 

3.2 Kontroll under pågående saneringsarbeten 

Under tiden saneringsarbeten pågår skall turbiditet, konduktivitet och pH mätas 
kontinuerligt uppströms i vattenvårdsförbundets fasta mätstation i södra Nol 
(mätstation A) samt ca 100 m uppströms och nedströms saneringsområdet 
(mätstation B och C), se karta i figur 1.  

För rikt- och gränsvärden avseende turbiditet gäller 

 Vid differens mellan uppströms och nedströms mätstation (B och C) ≥ 50 
FNU skall arbetet stoppas 

 Vid differens mellan uppströms och nedströms mätstation (B och C) ≥ 20 
FNU skall åtgärder i samråd med entreprenören vidtas 

Turbiditeten skall mätas som ett medelvärde på tre djupnivåer i vattenmassan. 

Prov på metaller i vattenmossa skall tas under hela den tid då saneringsarbeten 
pågår. Vattenmossa skall placeras i Göta älv ca 100 m uppströms respektive 
nedströms saneringsområdet (mätstation B och C), exponeringstid är 30 dagar. 
Parametrar enligt tabell 2 nedan.  
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Analys av organiska föreningar skall göras med passiv provtagare, 
exponeringstid är 30 dagar. Provtagarna skall placeras i mätstation B och C 
enligt figur 1 och analyseras med avseende på parametrar enligt tabell 2 nedan. 
Utöver passiv provtagare skall organiska föreningar provtas med manuellt 
vattenprov 1 ggr/varannan vecka med avseende på aromater, alifater och 
PAH16. Provtagning sker under den period då saneringsarbeten pågår och i 
samma lokaler som för passiva provtagare. 

Tabell 2. Parametrar för vattenmossa och passiv provtagare, Göta älv uppströms och 
nedströms  

Vattenmossa 
Passiva provtagare och manuella 

vattenprov 

arsenik alifater 

bly aromater 

koppar PAH 16 

kvicksilver  

zink  

    

3.3 Uppföljande kontroll 

Uppföljning av vattenmossa skall ske i samma mätstationer som använts innan 
och under saneringsarbetet, dvs ca 100 m uppströms respektive nedströms 
saneringsområdet (mätstation B och C). Mossan skall exponeras i 3 perioder om 
30 dagar, analys med avseende på parametrar i tabell 3. 

Analys av organiska föreningar med passiv provtagare ca 100 m uppströms 
respektive nedströms saneringsområdet (mätstation B och C). Mätning i 3 
perioder om 30 dagar. Parametrar enligt tabell 3. Utöver passiv provtagare skall 
organiska föreningar provtas med manuellt vattenprov 1 ggr/vecka med 
avseende på aromater, alifater och PAH 16 under samma period som övrig 
uppföljande provtagning sker. Provtagning sker i 3 perioder om 30 dagar och i 
samma lokaler som för passiva provtagare.  
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Tabell 3. Parametrar för vattenmossa och passiv provtagare, Göta älv uppströms och 
nedströms 

Vattenmossa 
Passiva provtagare och manuella 

vattenprov 

arsenik alifater 

bly aromater 

koppar PAH 16 

kvicksilver  

zink  
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Figur 1. Karta Göta älv, Nol till Jordfallsbron. Ungefärlig placering av 
mätstationer 
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4 AVVIKANDE RESULTAT 

4.1 Åtgärdsförslag vid avvikande resultat av kontrollmätningar 

Vid avvikande resultat vid kontrollmätningar, vid misstanke om förorening i älven 
eller övriga ändrade förutsättningar skall extra provtagning utföras inom 18 
timmar efter det att analyssvar erhållits. Beredskap för provtagning i händelse av 
misstänkt förorening eller avvikande provresultat skall finnas under hela tiden 
arbeten pågår i och i närheten av älven. Vid avvikande resultat kommer 
tillsynsmyndigheten kontaktas och åtgärder sättas in för att åtgärda orsaken till 
avvikelsen. 

4.2 Kontaktvägar vid incident 

Tillsynsmyndighetens kontaktpersoner: 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Dan Hellman 

Ale kommun, Laila Ekman. 

Grumlande arbeten eller misstanke om spridning av förorening i älven skall 
anmälas till Göteborg Vattens kontrollcentral i Alelyckan (KCA)  
tel. 031-368 72 50.  

Entreprenören ansvarar för att vid olyckstillbud omgående larma berörd 
myndighet (t ex räddningstjänsten, Göteborg Vatten, Ale kommun, Länsstyrelsen) 
och beställaren. 

5 REVIDERING 

Kontrollprogrammet skall fungera som ett levande dokument som utvecklas 
löpande. I samråd med tillsynsmyndigheten skall kontrollprogrammet utvärderas 
och revideras med avseende på analysomfattning, tid, metoder och 
provtagningsstationer.  
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BILAGA 1 

Planering 

Vattenkemisk och biologisk provtagning skall utföras av personal med erforderlig 
kompetens. För vattenanalys gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (1990:11) om 
kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m. Resultat från provtagning 
etc. skall bedömas utifrån Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet 
Sjöar och vattendrag. Samma metod som använts för provtagning etc. innan 
arbeten i vattendraget påbörjades skall även användas under och efter arbetets 
slutförande. Vattenprover skall analyseras vid ett ackrediterat laboratorium och 
skall förvaras enligt laboratoriets anvisningar i väntan på analys. 

Passiva provtagare 

Nedan följer exempel på passiva provtagare som kan användas för 
långtidsprovtagning enligt föreliggande kontrollprogram. Exponeringstid för 
passiva provtagare är 30 dagar. 

Ecoscope 

Ecoscope är ett system för passiv provtagning av organiska föreningar och 
metaller4. 

PS Organic 

Provtagaren består av en behållare som rymmer upp till fem membran som 
innehåller en lipid som löser hydrofoba ämnen. Under provtagningsperioden 
diffunderar substanserna genom membranet och ackumuleras i lipiden. Metoden 
liknar ackumuleringen av organiska föroreningar som sker naturligt i t.ex. fisk5. 

Metaller i vattenmossa 

Metallbelastningen kan undersökas genom att mäta metallupptaget i 
vattenmossan Fontinalis antipyretica. Denna metod är lämplig framför allt för att 
registera mycket låga koncentrationer av metaller6, som snabbt anrikas i växten. 
Rekommenderade analysparametrar är kvicksilver, bly, koppar, kadmium, krom, 
nickel, zink, arsenik och vanadin. Vattenmossan skall sitta i vattnet i minst 30 
dagar. Metoden fungerar bäst under sommarsäsongen, då störst tillväxt sker i 
växten samt att risken för skador pga isbildning i strandområdena är minst. 

                                                
4
 http://www.alcontrol.se/LinkedFiles/Ecoscope060127.pdf (2008-02-05) 

5
 information från ALS Scandinavia AB 

6
 Lithner, L. 1989. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. SNV Rapport 3628 
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1 BAKGRUND 

Området f d Bohus varv är kraftigt förorenat på grund av omfattande utfyllnad med 
förorenade fyllnadsmassor och avfall från bl a varven i Göteborg, och många års 
varvsverksamhet. Fyllnadsmassorna är mycket kraftigt påverkade av metaller, särskilt bly, 
kvicksilver, zink, koppar och arsenik. Innehållet i fyllnadsmassorna av avfall såsom trä, 
betong, och glas är ställvis mycket stort. Analyserade jordprov (ej oljeindränkta) redovisar 
innehåll av bl. a alifatiska kolväten C12-C16 och C16-C35 betydligt över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). 
Cancerogena PAH förekommer i samtliga jordprov i halter över eller mycket över MKM. 
Förekomst av dioxiner liksom organiska tennföreningar förekommer inom området. 
Massorna är påverkade av oljerester, ställvis är dessa "oljeindränkta". 
 
Halter av föroreningar i schaktvatten är mycket höga. Analys av metaller i grundvatten har 
gjorts i två omgångar. I första omgången (filtrerade prover) var halterna av metaller i 
grundvatten generellt låga. Endast i två av rören har vatten med något förhöjda halter av 
zink och bly påträffats. Vid andra provtagningen analyserades både filtrerade och 
ofiltrerade prover. De filtrerade proverna var låga i de allra flesta provpunkterna men för 
de ofiltrerade proverna är metallhalterna, särskilt bly och zink, avsevärt högre jämfört med 
filtrerade prover.1  
 
Detta kontrollprogram upprättas för att minimera saneringens påverkan på omgivande 
miljö. Kontrollprogrammet utgör även en grund till entreprenörens kommande 
arbetsmiljöplan. Slutligen skall uppföljning ske att uppställda åtgärdsmål uppnås. 

2 PLANERADE ÅTGÄRDER 

Det förorenade varvsområdet åtgärdas stegvis. Det första steget, som utgörs av 
geoteknisk stabilisering, genomförs som en separat åtgärd före sanering och omfattas inte 
av detta kontrollprogram. Därefter sker hydraulisk avskärmning av delområden mot Göta 
älv med vattentäta barriärer. Även detta delmoment omfattas av föreliggande 
kontrollprogram. Därefter sker grundvattensänkning och torrläggning av delområden, 
sanering genom urschaktning, återfyllnad samt transport av förorenade fyllnadsmassor till 
extern godkänd mottagare för omhändertagande. 

3 KONTROLLPROGRAM 

Detta kontrollprogram omfattar momenten avskärmning av delområden, 
grundvattensänkning, sanering och återfyllnad. Kontrollprogrammet består av ett antal 
delprogram för de olika delmomenten i saneringsarbetet. Inför varje arbetsmoment som 
kan medföra risk för ökad suspension i älvvattnet av såväl ej förorenat som förorenat 
material skall kontakt etableras med Göteborg Vatten. 
 

Utöver föreliggande kontrollprogram har följande kontrollprogram upprättats i syfte att 
minimera omgivningspåverkan: 

                                                
1
 F d Bohus varv, Huvudstudie (Sweco Viak 2006-04-28) www.ale.se 
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 "Kontrollprogram för grumlande arbeten"; som omfattar arbeten som utförs 
före sanering i samband med spontning. 

 "Kontrollprogram för recipientkontroll"; som syftar till att bevaka saneringens 
effekter för Göta älv.  

3.1 Hydraulisk avskärmning av delområden 

Kontroll vid hydraulisk avskärmning av delområden 
 
1. Schaktning av diken får inte ske då området är översvämmat eller vid högt 

vattenstånd med risk för översvämning. 
 
2. Avskärmningens höjd skall vara sådan att översvämning inte kan ske vid 

högsta högvattenstånd. Höjden är bestämd till +2,08 m i RH70, högsta 
högvattennivå för Göta älv vid Bohus varv är +1,89 m (RH70). 

 
3. Schaktning sker tillräckligt djupt i underliggande lerlager för en tät anslutning 

av avskärmningen till leran. 
 
4. Återfyllning med materialet till avskärmningar ska ske utan risk att 

schaktvattnet svämmar över dikeskanten. Vid högt vattenstånd som medför 
hög schaktvattennivå ska vattennivån kontrolleras genom pumpning till 
behandling. 

 
5. Bortpumpat länshållningsvatten renas ner till fastställda föroreningshalter i ett 

antal kontrollstationer, innan utsläpp kan ske till recipienten Göta älv. 
 

6. Eventuellt påträffad fri oljefas omhändertas omgående i täta behållare för 
särskilt omhändertagande alternativt kan oljan isoleras i schakt och 
slamsugas. 

 
7. Eventuellt påträffade objekt som bedöms bestå av/innehålla/vara förorenade 

med särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen skall omgående omhändertas 
separat enligt gällande skyddsföreskrifter. 

3.2 Grundvattensänkning och torrläggning; vattenbehandling 

Vid tömning innanför spont skall miljökontrollant närvara. Bedömning av grumlighet skall i 
första hand ske genom okulär besiktning. När vattennivån innanför spont sänkts så 
mycket att tillrinnande vatten från det förorenade området kan anses utgöra en betydande 
del av den totala vattenvolymen eller när okulär besiktning indikerar grumlighet, skall 
fältmätning av turbiditet ske. 
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När vattnet innanför spont bedöms ha ett betydande inslag av förorenat grundvatten eller 
att grumligheten är konstaterad vara förhöjd skall tömningen avbrytas och prover skickas 
till analys. Dessa prover skall analyseras med avseende på parametrar enligt tabell 1. 
Överskrids värdena i tabell 1 skall samråd hållas med tillsynsmyndigheten om lämpligt 
tillvägagångssätt för fortsatt avsänkning av vatten. Tillvägagångssättet dokumenteras 
skriftligt till tillsynsmyndigheten. 

3.2.1 Grundvattensänkning 

Torrläggningen av avgränsat delområde sker genom pumpning via ett antal 
dräneringsbrunnar med kringfyllnad av filtermaterial i aktuellt delområde.  
 
Kontroll vid grundvattensänkning  
 
1. Spont och avskärmningar skall vara täta mot älven och omgivande 

grundvattenförande områden. Eventuell påträffat läckage tätas; 
 
2. Filtermassa vid dräneringsbrunnar rensas kontinuerligt från slam för att 

undvika förlängd torrläggningstid. 
 
3. Vattennivåer ska kontrolleras dagligen för att säkerställa att översvämning inte 

kan ske. 

3.3 Vattenbehandling 

Innan schaktarbeten för sanering påbörjas ska anläggning installeras för behandling och 
rening av schakt-, lak- och länshållningsvatten. Anläggningen skall vara utformad och 
dimensionerad för att avskilja olja och förorenat suspenderat material i vattnet och vid 
behov även lösta föroreningar.  
 
Erforderliga kontrollstationer inrättas för löpande kontroll av föroreningshalter i vattnet. 
Varje kontrollmätning och analys dokumenteras i protokoll med angiven kontrollpunkt, 
tidpunkt och datum för mätning eller provtagning samt signatur. 

3.3.1 Kontroll vid vattenbehandling 

1. Samlingsprov 

Innan vatten från utjämningsmagasinet släpps till Göta älv skall kontroll göras med 
avseende på föroreningshalt i vattnet (för parametrar enligt tabell 1) samt volym vatten 
som släpps till älven. 

Minst 1 vattenprov bestående av 3 eller fler delprover skall analyseras per 
utjämningsmagasin före utsläpp till älven. 

I väntan på analys skall proverna förvaras enligt laboratoriets anvisningar. 

Vattenvolym i utjämningsbassängen samt föroreningshalt skall noteras innan utsläpp sker 
till Göta älv. 
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Tabell 1. Samlingsprov i utjämningsbassängen. Medelvärde enligt vattendom (M 489-08) för Bohus 

varv. 

Parameter Medelvärden  

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 16 0,015 mg/l 

Suspenderat material 50 mg/l 

pH 6-8 

 

2. Provtagning av metylkvicksilver och dioxin 

 Vatten i utjämningsmagasinet skall analyseras med avseende på dioxin och 
metylkvicksilver första och tredje veckan efter det att reningsanläggningen tagits i 
drift. Därefter provtas dioxin och metylkvicksilver 1 ggr/månad. Undantag gäller 
dock för augusti och september månad då metylkvicksilver skall provtas 2 
ggr/månad. 

 
3. Vid överskridande av fastställda halter skall åtgärder vidtas för att förhindra att 

överskridandet återupprepas och att halterna reduceras innan utsläpp kan ske i 
recipienten. 

 
4. Eventuellt påträffad fri oljefas omhändertas omgående i täta behållare för särskilt 

omhändertagande alternativt kan oljan isoleras i schakt och slamsugas. 
 

5. Kontrollen dokumenteras löpande och delges beställare. 

3.4 Schaktning; klassning, interntransport och uppläggning av massor 

Efter torrläggning av aktuellt delområde påbörjas uppschaktning och eventuell sortering 
av förorenade massor. Vid omlastning kan massorna läggas upp tillfälligt på ej sanerad 
mark, alternativt på tätt underlag på sanerat område, inför uttransport. Dränering och 
avrinning skall ske så att förorenat vatten inte kontaminerar redan sanerade områden. 
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3.4.1 Prioritering 

Strandzonen (0-10 m från strandlinjen) ska i möjligaste mån schaktas ner till nivå +7.  
Prov tas löpande för fältanalys av massorna i och kring påträffade pråmar. Fältanalyser 
sker, förutom genom lukt- och synintryck (färg etc) med XRF på metaller, PID på flyktiga 
organiska ämnen samt PetroFlag på olja. Arbetet dokumenteras löpande fotografiskt. 
Upptagna massor provtas för kontrollanalyser i ackrediterat laboratorium. 
 
Om schaktning försvåras av t ex att massorna i botten är flytbenägna med risk att 
schaktgropen faller in etc, görs bedömning av beställare med stöd av dennes 
miljökontrollant om tidsbehovet per uppschaktad och hanterad volym visavi fältanalysdata 
motiverar om det är miljö- och kostnadseffektivt att fortsätta eller inte. Påträffade större 
fasta föremål som kan misstänkas bestå av eller innehålla föroreningar bör dock om 
möjligt tas upp och hanteras separat.  
 
Schaktning sker i korta sektioner vinkelrätt mot stranden, med beaktande av gällande 
stabilitetskrav. De stensatta kajanläggningarna (i och runt f d båtramper) bör undersökas 
innan utschaktning görs för att klargöra om anläggningarna vilar på förorenade 
massor/pråmar. Om de vilar på stenfyllning ner till botten ska de i möjligaste mån lämnas 
orörda. 
 
Från ca 10 och ca 30 m in från strandlinjen ska schaktningen om 
tekniskt/kostnadsmässigt möjligt ske ner till underliggande älvsediment/glaciallera. 
Huruvida underliggande och mer eller mindre förorenade älvsedimenten ska tas upp 
fastställs löpande av beställarens miljökontrollant efter bedömning av mäktighet och 
föroreningsgrad, vilket ställs i relation till miljövinst och borttagandet av andra förorenade 
massor. Inledningsvis kommer det troligen visa sig om uppschaktning och hantering av 
älvsediment inverkar negativt på vattenbehandlingen, dvs om det gyttjerika slammet 
försvårar och fördyrar behandlingen och därmed om det innebär en lägre total 
kostnadseffektivitet per volymenhet. 
 
Resterande saneringsområden ska schaktas selektivt med prioritering av i första hand de 
mest förorenade massorna, i 10x10 m rutor utifrån SADA-modellen.  
 
Förorenade massor får endast kvarlämnas i saneringsområdets östligaste del och inte 
högre upp än till nivå +10,5. Kvarlämnade massor ska täckas med geotextil och ett ca 0,2 
m lager sand och därefter med genomsläppligt friktionsmaterial till ursprunglig markyta. 
Eventuellt kvarlämnade älvsediment i saneringsområdet täcks av upp till 1,5 m lera.  

3.4.2 Sortering 

Schaktmassorna i saneringsområdet uppdelas enligt följande; 

a. Ytskikt på vägar 

Ytskikt på befintliga vägar inom saneringsområdet, ca 0-0,2 m. Ytlagret kan friklassas för 
separat lagring och återfyllning som körlager efter genomförd sanering.  
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b. Övre lager fyllnadsmassor 

Övre brun/svartfärgat lager av fyllnadsmassor, över grundvattenytan vid normal 
grundvattenvattennivå. Lagret består av sand, grus, sten, diverse metall-, glas- och 
träföremål, träspån samt block och betongfundament. Mäktighet bedöms i genomsnitt till 
ca 0,5 m.  

Grövre objekt större är ca 0,5 m sorteras bort vid schaktning och omlastas separat för 
återfyllning i sanerade områden. Oljeförorenade objekt ska om möjligt tvättas före 
återfyllning. 

Massorna ska siktas med 40 mm sikt. Grovfraktion > 40 mm friklassas och omlastas 
åtskiljt från förorenade massor, för återfyllning i sanerade områden. Oljeförorenad 
grovfraktion ska om möjligt tvättas före återfyllning.  

Finfraktion < 40 mm omlastas separat inom avgränsat delområde för inblandning med 
vattenhaltigt förorenat slam från behandling av schakt- och länshållningsvatten. 

c. Undre lager fyllnadsmassor 

Undre svartfärgat lager fyllnadsmassor under grundvattenytan och som utgörs av sand, 
grus, sten och betongfundament samt metall- och glasföremål och rikligt med 
rivningsmaterial i form av diverse träföremål, plank samt stockar. Lagrets medeldjup är ca 
1,5 m och sträcker sig från ca 0,5 m u my ner till ett medeldjup på ca 2 m. I strandzonen 
och närliggande områden förekommer massorna ner till ca 4 m djup, troligen såväl i som 
runt sänkta pråmar. 

d. Övre bottenlager älvsediment 

Detta lager utgörs av lerig-siltig gyttjigt älvsediment, ofta med vegetationsrester. Lagret 
som uppskattas till mellan 0,1 till 0,4 m tjockt, kan helt eller delvis vara förorenat av 
överliggande fyllnadsmassor. 

e. Undre bottenlager älvsediment 

Längst ner i saneringsområdet ligger glaciallera med en mäktighet på tiotals meter ner till 
berggrund.  

f. Muddermassor  

I strandnära områden finns muddermassor inlagrade i fyllnadsmassorna. Förutom i 
gränsskikten till fyllnadsmassorna har muddermassorna låga föroreningshalter, och bör 
lagras och kontrolleras separat för eventuell återfyllning. Muddermassorna ligger på 
varierande nivåer och mäktigheten uppskattas från någon till några decimeter. 

Träskoning (f d kaj) 

Fyllnadsmassorna längs strandlinjen åtskiljs från stödfyllningen i älven av en vertikal 
träskoning av pålar och provisorisk träspont. Denna fungerade under varvsperioden som 
kaj. Delar av strandkanten vid f d båtramper har även stenlagd kaj mot älven.  
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Den gamla träskoningen lämnas kvar då den kan fylla viss stabiliserande funktion under 
schaktning. Föreligger risk för att träskoningen ger vika vid friläggning under schaktning 
ska den rivas och hanteras på samma sätt som fyllnadsmassorna. Stenlagda kajer 
lämnas kvar.  

3.4.3 Klassning  

För vart och ett av de 5 saneringsområdena tas ett samlingsprov (baserat på 3 delprover) 
som analyseras med avseende på krom, kadmium, vanadin, BTEX och PCB. Detta utförs 
för att undvika risk för genomslag att enstaka stickprovsresultat. 
 
För upp till de första 5 båtlasterna genomförs stickprovsvis mätning av de 
dimensionerande metallföroreningarna och olja i delvolymer om 1200 m3. Provtagning av 
massorna kan ske antingen genom att 3 provgropar grävs inom ett delområde omfattande 
ca 1200 m3 eller genom 3 stickprov av på omlastningsplatsen upplagda massor. Initialt 
genomförs analyser med laboratorieanalyser i syfte att bekräfta de resultat som erhållits 
vid tidigare undersökningar. När man kunnat konstatera att god överensstämmelse 
erhållits övergår man till mätningar med fältinstrument, t ex XRF. 
 
På massor som klassats som godtagbara för återanvändning (d v s med halter ≤MKM), 
genomförs kompletterande analyser på delvolymer om 50 m3 på laboratorium. De massor 
som efter detta klassas som godtagbara för återanvändning (och där medianhalten är 
≤KM) kan därefter på lämpligt sätt återanvändas inom saneringsområdet. 
 
 
Kontroll vid schaktarbeten, interntransporter och uppläggning av massor 
 
1. Schaktarbetet sker så att utschaktade delområden inte återkontamineras. 
 
2. Lakvatten från massorna, vid transport från schakt till tillfällig uppläggning, inte 

förorenar rena eller sanerade markytor. 
 
3. Lakvattnet pumpas i täta ledningar till behandling på samma sätt som 

grundvattnet vid torrläggningen. 
 
4. Bortpumpat lakvatten renas ner till fastställda föroreningshalter innan utsläpp 

sker till recipienten Göta älv. 
 
5. Eventuellt påträffad fri oljefas omhändertas omgående i täta behållare för 

särskilt omhändertagande. 
 
6. Eventuellt påträffade objekt som bedöms bestå av/innehålla/vara förorenade 

med särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen som kvicksilver, asbest eller dylikt 
skall omgående omhändertas separat enligt gällande skyddsföreskrifter. 
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3.5 Utlastning 

NOAH AS har ingått avtal med Ale kommun om mottagning och behandling av förorenade 
massor från Bohus varvsområdet. Utskeppning av massorna kommer att ske i 
överenskommelse med Eka Chemicals och från företagets kajanläggning ca 500 m söder 
om Bohus varvsområdet.  

1. Innan lastning på bil skall massorna avvattnas för att minska risken för att spill 
uppstår under transporten från Bohus varv till båten.  

2. Lastning på bil av de förorenade massorna kommer att ske över ett staket som 
skiljer det förorenade området från rena. 

3. Transporten av förorenade massor sker över enskild väg.  

4. Transportvägen mellan saneringsområdet och utlastningskajen märks ut tydligt.  

5. Eventuellt spill på transportvägen tas om hand och städas upp av entreprenören.  

6. Vid kaj på Eka Chemicals etableras ett tätt tråg i stålplåt B 4,5*L 8,0*H 0,6 m som 
massorna tippas i. Tråget grundförstärks. Lastning av massorna görs med båtens 
egen grävmaskin som gräver ur massorna fortlöpande efterhand som de tippas i 
tråget.  

7. Eventuellt spill av förorenade massor runt tråget fångs upp av presenningar/plåtar. 
Stor vikt kommer att läggas vid att förhindra att eventuellt spill når Göta älv. 

3.6 Återfyllning 

3.6.1 Återfyllning av utschaktade områden 

Efter utschaktning sker återfyllning med godkänt material upp till tidigare marknivå. 
Fyllnadsmaterial för återfyllning av schakt skall redovisas med avseende på placering, 
eventuellt innehåll av föroreningar samt typ av material. Miljökontrollanten ansvarar för att 
dessa uppgifter dokumenteras. Medianhalt för föroreningar KM och en maxhalt på MKM. 
 
Kontroll vid återfyllning 
 
1. Återfyllningsmaterialet skall vara i enlighet med fastställd typ och kvalitet. 
 
2. Återfyllningsmaterialet skall vara kontrollerat med avseende på föroreningar 

för att uppfylla av Ale kommun fastställda krav. 
 

3. Massor som transporterats till platsen skall ha ett dokumenterat ursprung som 
redovisas i samband med slutrapport. 
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3.7 Efterkontroll 

3.7.1 Efterkontroll av utgrävda områden 

Slutprovtagning av schaktbotten görs med 5 delprover per 15×15 meters ruta (1 prov per 
225 m2). I schaktväggar skall 5 delprover tas per 15 meters sektion av schaktväggen. 
Eventuella avvikande lager provtas separat. 

3.8 Omgivningskontroll  

3.8.1 Föroreningsspridning från damning och i samband med transporter 

Damning skall motverkas genom bevattning av riskområden eller genom att massor vid 
omlastning täcks med presenning. Innan lastning på bil skall massorna avvattnas för att 
minska risken för spill. 

3.8.2 Rengöring av arbetsfordon 

Arbets- och transportfordon som hanterat, lastat eller på annat vis varit i kontakt med 
förorenade massor eller förorenat schaktvatten skall rengöras på anordnad  spolplats 
innan de lämnar saneringsområdet. 

3.8.3 Föroreningsspridning via vatten 

Nivån på vattnet i fördröjningsmagasin skall kontrolleras dagligen för att säkerställa att 
översvämning inte kan ske. Om vattennivån i bassäng når upp till 90 % av högsta möjliga 
nivå skall inpumpning av vatten avbrytas och nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.  

3.8.4 Buller 

Störande buller förväntas inte på omgivande bostadsområden då den närmast belägna 
permanenta bebyggelsen ligger på ett betryggande avstånd från saneringsområdet.  
 
Saneringsarbetet kommer att utföras under dagtid vardagar mellan 07.00 - 19.00. 
 
Riktvärden för buller från byggarbetsplatser skall följas (se Naturvårdsverkets allmänna 
råd om buller från byggarbetsplatser NFS 2004:15). 

3.8.5 Luktspridning 

Erfarenheter från tidigare schaktning i de förorenade massorna visar att endast en 
begränsad oljelukt kan uppstå i platser med fri fas olja. Luktproblem för omgivningen 
bedöms därför som liten.  
 
Skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skall finnas på plats. 
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3.9 Återställning 

3.9.1 Uppdragning av spont, genombrytning av avskärmningar 

Efter slutförda saneringsåtgärder skall anlagd spont avlägsnas. Avskärmningar avlägsnas 
eller genombryts så att älv- och grundvatten kan flöda obehindrat genom sanerade 
områden. 
Återfyllning av avlägsnade hela eller delar av avskärmningar mot ej sanerade områden 
sker med ett permeabelt men filtrerande material, t. ex sand, för att förhindra partikulär 
återkontaminering av sanerade områden.  
 
Återfyllning av torrlagda områden ska ske successivt så att inga erosionsskador uppstår i 
strandområde eller övriga områden. Återfyllda områden skall iordningsställas med bärytor 
för körvägar mm. 
 
Kontroll vid återställning 
 
1. Vid uppdragning av spont mäts grumling i älven enligt Kontrollprogram för 

grumlande arbeten. 
 
2. Genombrytning av avskärmningar ska ske i sådan omfattning att obehindrad 

genomströmning av grundvatten kan ske. 
 
3. Återfyllning efter upptagna eller genombrutna avskärmningar mot omgivande 

ej sanerade områden ska ske med filtrerande material. 

4 ANALYSER 

4.1 Kemiska analyser 

4.1.1 Fältanalyser (se Bilaga 1) 

1. XRF-instrument på metaller, främst bly, zink och koppar 
 

2. PetroFlag med avseende på alifater (olja) 
 

3. PID (fotojonisation) på misstänkt förekomst av flyktiga organiska ämnen. 

4.1.2 Analyser i ackrediterat analyslaboratorium  

1. Kontrollanalyser på jordprov (homogeniserade) från fältanalyser.  
 

2. Analyser av vatten, filtrerat och ofiltrerat enligt föreslaget kontrollprogram. 
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4.2 Fysikaliska analyser 

Vattenvolym ska mätas i varje volym av vatten i fördröjningsmagasin i samband med 
mätning av föroreningshalt. 

4.2.1 Fältanalyser 

Turbidimeter, avseende halt av suspenderat partikulärt material i vatten.  

5 ARBETSMILJÖPLAN 

5.1 Miljökontrollant 

För miljökontrollanter i saneringsarbetet gäller upprättad och fastställd hälso- och 
säkerhetsplan.  

5.2 Entreprenör/underentreprenör 

Entreprenören och eventuell underentreprenör skall upprätta och följa en egen 
arbetsmiljöplan. 
 
Anlitad transportör/anlitat åkeri skall inneha tillstånd för transport av farligt avfall och vara 
anmäld hos Länsstyrelsen (Avfallsförordning (2001:1063). Miljökontrollanten ansvarar för 
att kontrollera att nödvändiga tillstånd innehas.  
 
Aktuell arbetsmiljöplan ska finnas anslagen i entreprenörens arbetsbod. 

6 DOKUMENTATION OCH RAPPORTERING 

6.1 Klassning av förorenade massor 

Provtagning, analyser, utvärdering av analysdata och klassning av förorenade massor 
dokumenteras dagligen av miljökontrollant. Resultaten skall fortlöpande redovisas i 
digitala och redigerbara filer (Excel). 

6.2 Slutkontroll av utgrävda delområden 

Provtagning, analyser, utvärdering av analysdata för del- och slutkontroll av utgrävda 
delområden dokumenteras dagligen av miljökontrollant. Resultaten redovisas fortlöpande i 
digitala och redigerbara filer (Excel). 
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6.3 Uppschaktade och återfyllda massor  

Entreprenör skall föra dagliga protokoll över aktuella händelser, t ex mängd uppschaktade 
massor, mängd massor som transporteras ut från området eller återfylls i 
utgrävningsområdet mm. Transportdokument, mottagningskvittenser för 
borttransporterade massor samt dokumentation av återfyllnadsmassor skall delges av 
entreprenör till miljökontrollant löpande. Fyllnadsmaterial för återfyllning av schakt skall 
redovisas med avseende på placering (redovisas på karta) samt typ av material. 
Miljökontrollanten ansvarar för att dessa uppgifter dokumenteras.  

6.4 Omgivningskontroll; avvikelserapportering 

Avvikelser från uppställda åtgärdsmål rapporteras omgående till miljöansvarig. 

6.5 Arbetsmiljökontroll; avvikelserapportering 

Entreprenören upprättar egen arbetsmiljöplan för saneringen. Projektpersonalen skall följa 
gällande lagstiftning samt miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. 
 
Obehöriga får inte tillträde till arbetsområdet utan särskilt tillstånd. Personer som tillfälligt 
besöker området skall använda föreskriven skyddsutrustning. 
 
Avvikelser från fastställda arbetsmiljökrav rapporteras omgående till ansvarig 
arbetsledare. 

7 SAMMANSTÄLLNING OCH SLUTRAPPORTERING  

Efter avslutad sanering sammanställs all dokumentation till en slutrapport. Detta görs av 
beställarens miljökontrollant. Entreprenören skall leverera underlag till denna rapport i 
form av följande dokumentation:  
 

 Urschaktade massors volymer och kvalitet. 

 Mängd uppschaktade massor. 

 Mängd massor som transporterats ut från området eller återfyllts i 
utgrävningsområdet mm. 

 Mottagare för samtliga massor, volym, karaktär 

 Transportdokumentation 

 Utsläpp till älven - föroreningshalter, mängder, volymer vatten. 

 Ursprung för massor för återfyllning av schakt. 

8 ORGANISATION 

Aktuell projektorganisation specificeras, med projektansvariga, ansvarsområde samt 
kontaktinformation för all projektpersonal, samt larmlista. 
 
Organisation och larmlista ska anslås i entreprenörens arbetsbod.
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BILAGA 1  

TILLÄMPLIGA FÄLTINSTRUMENT 
 

Fältinstrument skall kalibreras regelbundet enligt leverantörens instruktioner. 
Kalibreringen skall registreras med datum och signatur. 

PetroFlag - fältanalys av tunga alifater (olja) 

PetroFlag är ett fältinstrument som är utvecklat och anpassat för analys av 
kolväteföroreningar i jord i fält. Med PetroFlag analyseras tyngre, mindre flyktiga oljor  
(alifater). Mätningen sker i tre steg, extraktion av föroreningarna till metanol, bortfiltrering 
av partikulärt material samt haltbestämning genom spektrofotometrisk avläsning av 
metanollösningen. Varje analys tar ca 10 minuter. 
 
Metodens känslighet är cirka 10 mg/kg. Resultaten visas i ppm. Metoden är godkänd och 
standardiserad av EPA (EPA SW-846, Method 9074, EPA's Office of  Solid  Waste). 
Fältutrustningen kalibreras regelbundet enligt leverantörens instruktioner. Kalibreringen 
registreras med datum och signatur.  
 
XRF - fältanalys av vissa metaller 

XRF är en icke-destruktiv metod för kvalitativ och kvantitativ analys av metaller i olika 
provmaterial baserad på röntgenfluorescens. Med XRF-instrument kan vissa 
tungmetallhalter mätas i fält direkt på jordprover. Föroreningsdata kan insamlas och 
utvärderas under en fältomgång och därmed optimera undersökningsstrategi och 
provtagningsplan direkt på plats. Endast bly, zink och koppar kan dock analyseras med 
tillräcklig känslighet och noggrannhet; övriga metaller inklusive kvicksilver måste 
analyseras i laboratorium. 

Fältmätning sker på en finfördelad, homogeniserad och torr yta av jordprov, alternativt 
direkt mot jordprover i plastpåsar. I gynnsamma fall kan analys ske direkt mot markytan 
eller mot ytor av trä, tegel, betong, sand, färg etc. Varje analys tar ca 5 minuter. 
 
Turbidimeter - mätning av halt suspenderat material i vatten 
Turbidimeter är ett fältinstrument för direktanalys av grumlighet i vätskor, dvs suspenderat 
material och/eller lösta ämnen. Analysen sker spektrofotometriskt genom att en kyvett fylls 
med vattenprov och mäts m a p absorbans med infrarött ljus. Varje analys tar ca 4-5 
minuter. 
 
PID - fältanalys av flyktiga organiska ämnen 
PID är en fotojonisationsdetektor (= PID) för mätning förekomsten av gasformiga VOC 
(lättflyktiga organiska föreningar) i fält. PID-instrumentet används främst i s k 
screeninganalyser för urval av prover för analys i laboratorium, eller vid kartering av 
föroreningarnas omfattning i fält. 
 
Detektorn sänder ut ett ultraviolett ljus som joniserar förekommande organiska 
gasmolekyler i en luftström som passerar genom detektorn. Jonisationen ger upphov till 
en elektrisk ström vars styrka är proportionell till föroreningshalten i luften. 
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1 (3)

SLUTPROVTAGNING - BOTTEN, OMR 1
KM MKM Ref Medianvärden BSB024 BSB025 BSB026 BSB027 BSB028 BSB029 BSB030 BSB031 BSB032 BSB033 BSB034 BSB035 BSB036

Torrsubstans, TS % 57,75 61,2 65 55,9 59,1 56,7 69,5 55 61,8 68,7 59 54,8 55,8 60,8

Benzo(a)antracen mg/kg TS 0,036 0,03 0,053 0,03 0,03 0,03 0,78 0,03 0,03 0,039 0,03 0,036 0,17 0,03

Krysen mg/kg TS 0,0395 0,03 0,069 0,033 0,03 0,03 1,4 0,03 0,03 0,046 0,03 0,054 0,15 0,03

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS 0,0655 0,03 0,11 0,067 0,03 0,03 1,7 0,03 0,03 0,062 0,03 0,11 0,15 0,049

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,0345 0,03 0,046 0,033 0,03 0,03 0,6 0,03 0,03 0,039 0,03 0,045 0,068 0,03

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,03 0,03 0,046 0,03 0,03 0,03 0,47 0,03 0,03 0,031 0,03 0,036 0,043 0,03

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,14 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Summa cancerogena PAH mg/kg TS 0,3 0,3 0,34 0,3 0,3 0,3 5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3

Naftalen mg/kg TS 0,03 0,039 0,03 0,03 0,03 0,03 0,18 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 4,7 0,03

Acenaftylen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Fluoren mg/kg TS 0,03 0,093 0,03 0,03 0,03 0,03 0,51 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 1,5 0,03

Acenaften mg/kg TS 0,03 0,14 0,069 0,03 0,03 0,03 0,21 0,03 0,03 0,031 0,03 0,03 2,1 0,03

Fenantren mg/kg TS 0,0675 0,25 0,11 0,058 0,03 0,03 0,88 0,03 0,03 0,077 0,049 0,045 2,4 0,03

Antracen mg/kg TS 0,03 0,047 0,03 0,03 0,03 0,03 0,27 0,03 0,03 0,19 0,03 0,054 0,2 0,03

Fluoranten mg/kg TS 0,1 0,11 0,16 0,083 0,03 0,03 2 0,03 0,03 0,11 0,041 0,09 1,1 0,033

Pyren mg/kg TS 0,0855 0,078 0,12 0,067 0,03 0,03 1,9 0,03 0,03 0,093 0,03 0,099 0,59 0,03

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,03 0,03 0,038 0,03 0,03 0,03 0,48 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,034 0,03

Summa övriga PAH mg/kg TS 0,455 0,78 0,58 0,3 0,3 0,3 6,5 0,3 0,3 0,55 0,3 0,36 13 0,3

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,41 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6,8 0,3

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A 0,37 0,58 0,44 0,3 0,3 0,3 5,6 0,3 0,3 0,48 0,3 0,3 5,7 0,3

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A 0,3 0,3 0,37 0,3 0,3 0,3 5,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,31 0,64 0,3

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa TEX mg/kg TS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Toluen mg/kg TS 10 40 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 4,7 3

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A 5 5 5 5 5 5 68 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A 10 10 10 10 10 10 580 10 10 10 10 20 < 10 10

Oljetyp Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad

Motorolja, 

ospec Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ospec Ospec Ej påvisad

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A 3,9 3,2 2,8 3,3 3,1 3,4 16 3,3 3,1 5,3 5,5 4,8 5,3 3,1

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A 100 97 85 120 100 96 1100 98 98 96 110 91 100 70

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A 0,325 0,3 0,28 0,33 0,31 0,32 4,6 0,33 0,3 0,27 0,31 0,33 0,33 0,3

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A 6,8 6,1 4,6 6,8 6,1 7,3 7,9 6,1 6,9 7,5 9,4 7 6,4 5,1

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A 20 20 15 21 19 17 110 18 17 37 19 20 20 14

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A 11,5 7,8 8,4 11 10 9,2 290 9,7 9,5 26 11 15 16 8

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A 0,0365 0,022 0,035 0,049 0,016 0,016 6,2 0,038 0,015 0,04 0,024 0,05 0,22 0,015

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A 12 11 8,3 12 11 11 23 10 11 20 16 12 11 8,4

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A 19,5 12 19 22 11 11 1800 15 10 15 16 28 27 11

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A 37,5 41 30 44 40 32 35 37 36 58 43 40 39 29

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A 65 52 54 65 57 62 1800 58 60 73 67 73 82 45

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

Röda siffror = mindre än-värden
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2 (3)

SLUTPROVTAGNING - BOTTEN, OMR 1
KM MKM Ref

Torrsubstans, TS %

Benzo(a)antracen mg/kg TS

Krysen mg/kg TS

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS

Summa cancerogena PAH mg/kg TS

Naftalen mg/kg TS

Acenaftylen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Acenaften mg/kg TS

Fenantren mg/kg TS

Antracen mg/kg TS

Fluoranten mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS

Summa övriga PAH mg/kg TS

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A

Summa TEX mg/kg TS

Toluen mg/kg TS 10 40 A

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A

Oljetyp

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

Röda siffror = mindre än-värden

BSB037 BSB038 BSB039 BSB040 BSB040F BSB041 BSB042 BSB043 BSB044 BSB 045 BSB 045X BSB046 BSB 047 BSB 048

54 53,8 56,3 65 60,6 52,7 36,5 60,2 57,7 56,1 67,8 61,6 50,5 49,6

0,11 0,091 0,03 0,036 19 0,1 14 0,03 0,03 0,03 12 0,03 110 2

0,13 0,082 0,03 0,03 18 0,13 16 0,03 0,03 0,03 11 0,03 120 3

0,14 0,072 0,034 0,064 27 0,23 23 0,03 0,03 0,03 17 0,03 170 3,6

0,047 0,036 0,03 0,03 14 0,11 12 0,03 0,03 0,03 10 0,03 95 1,7

0,038 0,03 0,03 0,03 11 0,08 8,4 0,03 0,03 0,03 6,6 0,03 59 1,5

0,03 0,03 0,03 0,03 2,1 0,03 1,5 0,03 0,03 0,03 1,1 0,03 14 0,32

0,49 0,31 0,3 0,3 90 0,67 75 0,3 0,3 0,3 60 0,3 580 12

24 2,4 0,03 0,03 0,94 0,03 1,4 0,03 0,03 0,03 1,1 0,03 22 0,48

0,03 0,036 0,03 0,03 1,8 0,03 1,6 0,03 0,03 0,03 1,9 0,03 2,3 0,65

1,6 6,7 0,03 0,03 2,1 0,03 4,3 0,03 0,03 0,03 3,6 0,03 39 2,2

4,2 5,8 0,03 0,03 1,9 0,03 3,9 0,03 0,03 0,03 1,1 0,03 35 1,4

0,98 11 0,03 0,03 15 0,08 25 0,03 0,03 0,03 21 0,03 260 5

0,085 0,62 0,03 0,03 5,5 0,03 8,1 0,03 0,03 0,03 6,7 0,03 52 1,1

0,69 1,4 0,03 0,05 37 0,27 27 0,03 0,03 0,03 29 0,03 260 3,4

0,39 0,78 0,03 0,043 40 0,24 33 0,03 0,03 0,03 23 0,03 220 5,3

0,038 0,03 0,03 0,03 9,7 0,07 7,2 0,03 0,03 0,03 5,5 0,03 50 1,4

32 30 0,3 0,3 110 0,75 110 0,3 0,3 0,3 92 0,3 940 21

28 8,3 0,3 0,3 4,8 0,3 6,9 0,3 0,3 0,3 4,1 0,3 59 2,5

3,7 21 0,3 0,3 99 0,64 97 0,3 0,3 0,3 82 0,3 830 17

0,53 0,33 0,3 0,3 99 0,74 82 0,3 0,3 0,3 65 0,3 630 13

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

15 24 3 3 34 3 220 3 3 3 28 3 280 130

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5,2 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 6 5 250 5 5 5 8,3 5 71 140

5 5 5 5 32 5 1400 5 5 5 51 5 340 870

15 10 10 10 440 13 6200 10 10 10 200 10 2300 2800

Ospec Ospec Ej påvisad Ej påvisad Ospec Motorolja

Motorolja, 

ospec Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad

Ospec, 

motorolja, 

restolja Ej påvisad

Ospec, 

motorolja

Motorolja, 

ospec, 

diesel

4,2 3,4 3,7 3,2 77 4,3 120 3,5 3,2 3,3 28 3,4 26 40

110 120 130 59 2300 87 1500 88 120 72 270 100 2400 530

0,34 0,34 0,32 0,28 2,4 0,35 4,1 0,3 0,32 0,33 4,9 0,29 4,6 2,3

6 7,7 7,8 4,9 27 6,1 96 6,8 6,8 6,3 12 6,2 31 33

20 23 22 14 55 18 140 16 21 16 31 19 59 52

14 12 11 10 340 12 6600 9,2 9,9 10 280 9,9 1100 820

0,039 0,023 0,023 0,029 3,1 0,04 41 0,015 0,027 0,017 5,1 0,05 19 25

12 13 13 8 120 11 220 9,7 12 11 66 11 35 68

29 26 18 18 21000 20 7900 10 13 9,7 740 15 4400 2700

41 47 45 28 13 38 170 33 46 33 22 39 55 30

78 65 66 52 4300 62 5200 53 59 53 2400 65 4800 1700
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SLUTPROVTAGNING - BOTTEN, OMR 1
KM MKM Ref

Torrsubstans, TS %

Benzo(a)antracen mg/kg TS

Krysen mg/kg TS

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS

Summa cancerogena PAH mg/kg TS

Naftalen mg/kg TS

Acenaftylen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Acenaften mg/kg TS

Fenantren mg/kg TS

Antracen mg/kg TS

Fluoranten mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS

Summa övriga PAH mg/kg TS

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A

Summa TEX mg/kg TS

Toluen mg/kg TS 10 40 A

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A

Oljetyp

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

Röda siffror = mindre än-värden

BSB 049 BSB050 BSB051 BSB052 BSB052F BSB053 BSB054 BSB055 BSB056F BSB057 BSB059

57,8 31,2 54,8 62,9 48,8 62 44,7 69 55,3 58,4 66,3

0,03 11 0,03 0,11 8,6 0,03 7,9 0,4 4,6 0,03 0,03

0,03 15 0,03 0,15 10 0,03 8,9 0,44 5,2 0,03 0,03

0,03 16 0,057 0,23 13 0,03 10 0,65 6,6 0,056 0,03

0,03 7,1 0,03 0,13 6,5 0,03 4,8 0,36 3,3 0,03 0,03

0,03 6,6 0,03 0,086 4,3 0,03 3,9 0,23 2,6 0,03 0,03

0,03 1,4 0,03 0,03 1,2 0,03 1,2 0,058 0,68 0,03 0,03

0,3 58 0,3 0,72 44 0,3 37 2,1 23 0,3 0,3

0,03 1,8 0,03 0,03 1,2 0,03 2,4 0,036 0,72 0,03 0,03

0,03 1,1 0,03 0,03 1,5 0,03 0,81 0,03 0,59 0,03 0,03

0,03 5,5 0,03 0,06 3,8 0,03 2,8 0,19 2,2 0,03 0,03

0,03 3,5 0,03 0,086 2,9 0,03 2,1 0,25 1,9 0,03 0,03

0,03 20 0,03 0,23 14 0,03 11 1,1 8,5 0,03 0,03

0,03 5,1 0,03 0,06 3,7 0,03 3,2 0,28 1,9 0,03 0,03

0,03 16 0,047 0,38 12 0,03 14 1,1 7,2 0,03 0,03

0,03 25 0,047 0,33 19 0,03 17 0,88 11 0,03 0,03

0,03 5,1 0,03 0,086 4,1 0,03 3,8 0,25 2,4 0,03 0,03

0,3 83 0,3 1,3 62 0,3 58 4,1 36 0,3 0,3

0,3 6,5 0,3 0,3 5,6 0,3 5,3 0,31 3,2 0,3 0,3

0,3 71 0,3 1,1 53 0,3 49 3,5 31 0,3 0,3

0,3 63 0,3 0,8 48 0,3 41 2,4 26 0,3 0,3

0,01 0,017 0,022 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,016 0,01

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,37 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,48 0,2 0,2 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 240 3 3 260 3 86 3 80 3 3

5 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 11 5 5 8,7 5 35 5 5 5 5

5 210 5 5 200 5 56 5 61 5 5

5 780 5 5 700 5 210 5 140 5

10 2900 10 10 1800 10 1000 17 1000 19 10

Ej påvisad

Ospec, 

motorolja Ospec Ej påvisad

Ospec, 

motorolja Ej påvisad

Ospec, 

motorolja, 

bensin Motorolja Ospec

Motorolja 

ospec Ej påvisad

3,7 83 4,1 4,7 67 3 64 4,9 47 3,6 3,5

89 1400 110 75 1000 94 1900 88 680 120 94

0,32 9,6 0,33 0,29 4,7 0,3 1,9 0,31 26 0,31 0,28

6,1 29 6,1 6,2 24 5,6 41 5,3 20 6,5 6,5

17 91 20 17 56 16 110 15 96 22 16

10 1800 12 14 990 11 3500 22 440 11 9,2

0,016 30 0,029 0,028 27 0,015 20 0,098 24 0,019 0,014

10 100 11 12 66 9,9 71 8,5 34 12 10

23 7000 20 15 8200 13 9400 36 2700 17 11

37 100 40 33 33 35 62 29 32 45 33

52 7400 65 57 3700 54 2400 93 3400 64 58
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SLUTPROVTAGNING - BOTTEN, OMR 2
KM MKM Ref Medianvärden BSB001 BSB002 BSB003 BSB004 BSB005 BSB006 BSB007 BSB008 BSB009 BSB010 BSB011 BSB012

Torrsubstans, TS % 63,75 55,5 66,7 64,3 54,3 60,7 58,7 58,1 63,2 74,1 61 66,6

Benzo(a)antracen mg/kg TS 0,03 0,058 0,03 2,1 0,03 0,03 0,4 0,03 0,03 0,06 0,042 0,072 0,03

Krysen mg/kg TS 0,033 0,083 0,041 2,8 0,03 0,03 0,46 0,03 0,03 0,07 0,056 0,072 0,03

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS 0,05 0,15 0,074 3 0,03 0,035 0,74 0,03 0,03 0,05 0,091 0,15 0,03

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,03 0,058 0,03 1,2 0,03 0,03 0,43 0,03 0,03 0,03 0,035 0,063 0,03

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,03 0,05 0,03 1 0,03 0,03 0,31 0,03 0,03 0,03 0,03 0,072 0,03

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,28 0,03 0,03 0,056 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Summa cancerogena PAH mg/kg TS 0,3 0,41 0,3 11 0,3 0,3 2,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,45 0,3

Naftalen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,57 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,41 0,03 0,03

Acenaftylen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,1 0,03 0,03 0,046 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Fluoren mg/kg TS 0,03 0,03 0,041 3,3 0,03 0,03 0,13 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Acenaften mg/kg TS 0,03 0,03 0,058 1,5 0,03 0,03 0,15 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04

Fenantren mg/kg TS 0,03 0,066 0,033 8,5 0,03 0,03 0,63 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,03

Antracen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 16 0,03 0,03 0,24 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03

Fluoranten mg/kg TS 0,03 0,14 0,066 7,4 0,03 0,03 0,83 0,03 0,03 0,03 0,056 0,14 0,03

Pyren mg/kg TS 0,057 0,13 0,066 5,3 0,03 0,03 0,94 0,03 0,03 0,1 0,07 0,13 0,03

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,03 0,05 0,03 0,89 0,03 0,03 0,31 0,03 0,03 0,03 0,03 0,054 0,03

Summa övriga PAH mg/kg TS 0,3 0,46 0,32 44 0,3 0,3 3,3 0,3 0,3 0,3 0,62 0,5 0,3

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A 0,3 0,3 0,3 2,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,44 0,3 0,3

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A 0,3 0,37 0,3 41 0,3 0,3 2,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A 0,3 0,46 0,3 11 0,3 0,3 2,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa TEX mg/kg TS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Toluen mg/kg TS 10 40 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A 5 5 5 7,7 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A 10 10 11 200 16 11 46 10 10 10 13 12 10

Oljetyp Ej påvisad

Motorolja, 

ospec

Motorolja, 

ospec Motorolja Ospec

Motorolja, 

ospec Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ospec Ospec Ej påvisad

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A 3,2 8,4 3,1 23 3,4 3,4 8 3,2 2,9 3,5 3 3 2,8

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A 120 140 92 660 120 150 200 110 120 120 150 100 88

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A 0,3 0,44 0,27 0,71 0,34 0,3 0,61 0,32 0,29 0,35 0,25 0,3 0,28

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A 7,2 5,1 5,3 9,5 8,2 7,8 6,6 8,1 5,8 8,4 6,5 7,4 4,9

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A 18 17 16 55 18 19 17 18 18 22 15 17 14

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A 13 30 15 370 11 24 58 11 9,1 12 9,8 15 7,8

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A 0,048 0,54 0,2 4,2 0,017 0,55 2,2 0,026 0,015 0,04 0,037 0,048 0,014

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A 11 9 9,2 27 12 12 11 11 9,5 13 9,2 11 8

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A 22 110 26 670 14 160 920 14 14 21 21 23 11

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A 36 30 32 27 39 41 32 38 38 46 32 35 31

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A 72 120 75 1100 71 100 280 69 57 72 56 79 48

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

Röda siffror = mindre än-värden
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SLUTPROVTAGNING - BOTTEN, OMR 2
KM MKM Ref

Torrsubstans, TS %

Benzo(a)antracen mg/kg TS

Krysen mg/kg TS

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS

Summa cancerogena PAH mg/kg TS

Naftalen mg/kg TS

Acenaftylen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Acenaften mg/kg TS

Fenantren mg/kg TS

Antracen mg/kg TS

Fluoranten mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS

Summa övriga PAH mg/kg TS

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A

Summa TEX mg/kg TS

Toluen mg/kg TS 10 40 A

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A

Oljetyp

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

Röda siffror = mindre än-värden

BSB013 BSB014 BSB015 BSB016 BSB017 BSB018 BSB019 BSB020 BSB021 BSB022 BSB23

66,1 59,5 65,1 64,9 65,9 58,5 61,7 65,8 61,1 66,7 65,6

0,03 0,034 0,03 0,03 0,14 0,03 0,06 0,11 0,03 0,03 0,03

0,03 0,069 0,033 0,03 0,18 0,03 0,07 0,17 0,03 0,03 0,03

0,03 0,12 0,073 0,03 0,31 0,03 0,12 0,31 0,03 0,03 0,03

0,03 0,034 0,03 0,03 0,15 0,03 0,06 0,13 0,03 0,03 0,03

0,03 0,06 0,03 0,03 0,12 0,03 0,03 0,1 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,3 0,33 0,3 0,3 0,92 0,3 0,36 0,84 0,3 0,3 0,3

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,041 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,043 0,057 0,03 0,18 0,03 0,04 0,11 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,086 0,057 0,03 0,36 0,03 0,11 0,28 0,03 0,03 0,03

0,03 0,086 0,057 0,03 0,31 0,03 0,09 0,24 0,03 0,03 0,03

0,03 0,052 0,03 0,03 0,12 0,03 0,04 0,1 0,03 0,03 0,03

0,3 0,34 0,3 0,3 1,1 0,3 0,36 0,83 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,3 0,94 0,3 0,3 0,69 0,3 0,3 0,3

0,3 0,38 0,3 0,3 1,1 0,3 0,41 0,95 0,3 0,3 0,3

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 17 10 10 23 22 10 10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad

Motorolja, 

ospec Ej påvisad Motorolja Motorolja Ej påvisad Ej påvisad

2,8 4,7 4,9 2,8 5,5 3,1 3,1 4,3 3 4,3 2,7

100 110 160 110 170 130 120 110 110 96 120

0,28 0,31 0,28 0,28 0,33 0,31 0,29 0,27 0,3 0,27 0,27

4,8 8,5 6,5 5,7 9,3 7,5 7,3 7,9 6 7,2 7,2

16 18 16 18 21 21 19 17 18 20 18

7,6 19 15 8 26 11 16 15 9 13 9,8

0,015 0,016 0,1 0,014 0,49 0,05 0,07 0,058 0,015 0,025 0,05

8,5 12 10 10 13 12 11 11 10 14 12

12 41 33 12 97 22 32 27 14 15 15

34 35 34 36 44 44 39 36 40 40 43

45 87 76 54 130 70 75 82 54 58 59
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SLUTPROVTAGNING BOTTEN, OMR 3
KM MKM Ref Medianvärden BSB100 BSB101 BSB102 BSB103 BSB104 BSB105 BSB106 BSB107 BSB108 BSB109 BSB110 BSB111 BSB112

Torrsubstans, TS % 57,8 58,9 58,3 60,3 61 60,8 63,1 57,3 56,4 49,8 51 60,4 51,8 57,3

Benzo(a)antracen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Krysen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Summa cancerogena PAH mg/kg TS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Naftalen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Acenaftylen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Fluoren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Acenaften mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Fenantren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Antracen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Fluoranten mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Pyren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Summa övriga PAH mg/kg TS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa TEX mg/kg TS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Toluen mg/kg TS 10 40 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Oljetyp Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A 3,5 3,5 3,1 3 3,7 6,2 2,9 3,2 4,3 3,7 4,6 10 3,5 3,2

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A 100 74 84 82 110 99 89 120 120 110 110 91 100 120

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A 0,32 0,31 0,31 0,3 0,3 0,3 0,29 0,32 0,32 0,37 0,36 0,3 0,35 0,32

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A 7,4 6,5 7 6,1 7,5 11 5,9 7,4 7,6 7,1 8,6 12 7,4 7,3

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A 22 20 20 20 21 52 18 23 22 25 22 42 23 24

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A 10 10 9,8 9,7 9,7 31 6,7 9,8 10 10 11 17 9,6 10

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 0,02 0,015 0,016 0,016 0,019 0,018 0,015 0,018 0,02

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A 13 13 13 12 13 28 10 13 14 14 14 29 14 14

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A 14 12 15 13 14 20 10 14 15 11 14 16 14 15

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A 45 38 41 41 42 55 35 47 46 47 47 67 45 49

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A 64 57 62 60 60 98 54 52 64 66 68 99 69 70

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

Röda siffror = mindre än-värden
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SLUTPROVTAGNING BOTTEN, OMR 3
KM MKM Ref

Torrsubstans, TS %

Benzo(a)antracen mg/kg TS

Krysen mg/kg TS

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS

Summa cancerogena PAH mg/kg TS

Naftalen mg/kg TS

Acenaftylen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Acenaften mg/kg TS

Fenantren mg/kg TS

Antracen mg/kg TS

Fluoranten mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS

Summa övriga PAH mg/kg TS

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A

Summa TEX mg/kg TS

Toluen mg/kg TS 10 40 A

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 A

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A

Oljetyp

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

Röda siffror = mindre än-värden

BSB113 BSB114 BSB115 BSB116 BSB117 BSB118 BSB119 BSB120 BSB121 BSB122

60,9 57,2 60,6 57,8 56,4 49,2 65,1 72,9 48 53,9

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,03 0,041 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,45 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,38 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,18 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,3 0,3 0,3 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,41 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,68 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad

3,2 3,4 3 3,2 4 5 2,8 4,5 4,7 9,3

110 120 110 100 98 140 87 45 120 73

0,3 0,32 0,3 0,32 0,32 0,37 0,28 0,25 0,38 0,34

7 7,4 6,6 6,5 7,5 8 6 6 9,1 12

22 23 20 21 21 24 17 11 21 36

9,8 10 8,6 8,8 10 13 8 9,3 13 17

0,015 0,17 0,029 0,065 0,024 0,039 0,014 0,013 0,056 0,017

12 14 12 12 13 15 11 9 14 26

13 15 12 12 12 20 11 6,4 16 16

44 47 39 42 44 47 34 25 46 57

64 69 61 62 64 80 53 35 70 89
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SLUTPROVTAGNING BOTTEN, OMR 4
KM MKM Ref Medianvärden BSB084 BSB085 BSB086 BSB087 BSB088 BSB089 BSB090 BSB091 BSB 092 BSB092X BSB 093 BSB094 BSB 095

Torrsubstans, TS % 60,1 63,3 60,8 60,1 62,4 56,8 58,2 60,6 57,4 69 74,9 56,1 72,6 57,4

Benzo(a)antracen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,85 0,09 0,03 0,058 0,048

Krysen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,93 0,045 0,03 0,066 0,048

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,49 0,045 0,03 0,087 0,039

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,16 0,03 0,03 0,044 0,03

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,056 0,03 0,03 0,03 0,03

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Summa cancerogena PAH mg/kg TS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Naftalen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 1,5 0,03 0,03 47 0,12 0,034 0,28 1

Acenaftylen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,21 0,03 0,03 0,03 0,03

Fluoren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 23 1,1 0,03 0,08 0,27

Acenaften mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 21 1,5 0,03 0,073 0,21

Fenantren mg/kg TS 0,03 0,043 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 55 1,7 0,059 0,34 1

Antracen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 2,7 0,12 0,03 0,051 0,077

Fluoranten mg/kg TS 0,03 0,034 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 9,1 0,45 0,042 0,2 0,4

Pyren mg/kg TS 0,03 0,034 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 5,2 0,3 0,03 0,17 0,23

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,032 0,03 0,03 0,03 0,03

Summa övriga PAH mg/kg TS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,7 0,3 0,3 160 5,3 0,3 1,2 3,3

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,6 0,3 0,3 68 1,7 0,3 0,37 1,3

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 95 3,6 0,3 0,84 2

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,6 0,3 0,3 0,3 0,3

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,017 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa TEX mg/kg TS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Toluen mg/kg TS 10 40 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3,4 3 3 3

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 A 1

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 38 10 10 10 10

Oljetyp Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ospec Ej påvisad Ospec Ospec Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A 3,6 3,4 3,3 3 2,9 4,1 3,2 3,8 3,1 2,7 8,5 4,7 4 3,2

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A 110 110 110 110 110 110 120 110 120 71 64 110 52 90

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A 0,3 0,29 0,3 0,3 0,29 0,32 0,31 0,3 0,31 0,27 0,25 0,33 0,25 0,32

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A 7,7 7,2 7,8 7,8 6,5 7,2 7,6 8,6 7,5 5,7 8,3 9 5,1 5,9

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A 21 19 21 20 21 21 22 21 23 18 23 19 10 17

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A 9,8 11 11 9 9,4 9,3 9,7 9,1 10 9,6 13 9,9 7,2 7,7

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A 0,016 0,019 0,015 0,015 0,015 0,016 0,016 0,05 0,05 0,014 0,013 0,019 0,015 0,016

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A 13 12 14 13 12 13 13 13 13 11 16 13 7 10

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A 11,5 11 11 10 12 15 14 14 14 9,5 9,8 15 10 11

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A 42,5 40 42 39 43 44 45 43 45 35 41 39 27 36

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A 64,5 72 64 65 61 64 63 66 66 51 60 66 36 47

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

Röda siffror = mindre än-värden
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SLUTPROVTAGNING BOTTEN, OMR 4
KM MKM Ref

Torrsubstans, TS %

Benzo(a)antracen mg/kg TS

Krysen mg/kg TS

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS

Summa cancerogena PAH mg/kg TS

Naftalen mg/kg TS

Acenaftylen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Acenaften mg/kg TS

Fenantren mg/kg TS

Antracen mg/kg TS

Fluoranten mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS

Summa övriga PAH mg/kg TS

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A

Summa TEX mg/kg TS

Toluen mg/kg TS 10 40 A

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 A

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A

Oljetyp

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

Röda siffror = mindre än-värden

BSB096 BSB 096X BSB 097 BSB097X BSB 098 BSB098X BSB 099

58,2 55,2 65,2 56,4 59,4 66,7

2,2 0,03 0,32 0,03 0,3 0,03 0,03

1,9 0,03 0,27 0,03 0,26 0,03 0,03

1,1 0,03 0,2 0,03 0,18 0,03 0,03

0,28 0,03 0,068 0,03 0,062 0,03 0,03

0,1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,037 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

5,7 0,3 0,9 0,3 0,83 0,3 0,3

180 0,03 23 8,8 150 0,17 0,03

0,55 0,03 0,051 0,03 0,38 0,03 0,03

35 0,03 2,4 1,1 18 0,095 0,03

33 0,03 2,4 1,1 19 0,095 0,03

87 0,03 7,2 2,2 37 0,28 0,03

6,6 0,03 0,48 0,15 5,5 0,039 0,03

23 0,03 2,4 0,31 3,8 0,11 0,03

12 0,03 1,3 0,18 1,8 0,063 0,03

0,074 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

380 0,3 39 14 230 0,88 0,3

220 0,3 25 10 160 0,3 0,3

160 0,3 14 4 65 0,59 0,3

5,7 0,3 0,91 0,3 0,85 0,3 0,3

0,05 0,01 0,037 0,032 0,01 0,01 0,01

0,41 0,1 0,23 0,1 0,1 0,1 0,1

0,9 0,1 0,68 0,1 0,37 0,1 0,1

1,4 0,2 0,96 0,2 0,47 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

5 5 5 5 5 5 5

130 3 10 4,1 77 10 10

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 16 10 10

Ospec, 

bensin Ej påvisad

Bensin, 

ospec Ospec

Ospec, 

bensin Ej påvisad Ej påvisad

3,1 12 2,8 11 3,1 7,5 2,7

110 59 88 74 77 66 67

0,31 0,33 0,28 0,32 0,31 0,29 0,27

8,1 12 5 12 6 9,2 6,2

22 37 17 41 18 27 17

10 16 7,3 18 9,2 15 9,6

0,034 0,017 0,014 0,016 0,016 0,015 0,014

13 27 9,6 29 11 20 11

15 14 9,6 16 11 11 8,8

44 58 32 62 36 47 34

66 82 47 90 54 68 47
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SLUTPROVTAGNING - BOTTEN, OMR 5

KM MKM Ref Medianvärden BSB060 BSB061 BSB062 BSB063 BSB064 BSB065 BSB066

BSB066 

kompl BSB067 BSB068 BSB069 BSB070 BSB071

Torrsubstans, TS % 60,7 59 59,6 51,9 62 65 58,8 65,1 55,7 58,6 62,7 63,2 57,1 62

Benzo(a)antracen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 3,2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Krysen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 2,6 0,03 0,036 0,03 0,03 0,03 0,03

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 1,7 0,03 0,063 0,057 0,031 0,03 0,03

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,76 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,067 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Summa cancerogena PAH mg/kg TS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 8,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Naftalen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,13 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Acenaftylen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,27 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Fluoren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,089 0,03 0,03 28 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Acenaften mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,071 0,03 0,03 23 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Fenantren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 75 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Antracen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 7,7 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Fluoranten mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 24 0,03 0,054 0,033 0,03 0,03 0,03

Pyren mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 15 0,03 0,036 0,033 0,03 0,03 0,03

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,2 0,03 0,03 0,03 0,031 0,03 0,03

Summa övriga PAH mg/kg TS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 170 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 24 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 150 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 8,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa TEX mg/kg TS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Toluen mg/kg TS 10 40 A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A 3 3 3 3 3 3 3 70 3 3 3 3 3 3

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A 5 5 5 5 5 5 5 18 5 5 5 5 5 5

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A 10 10 10 10 10 10 10 36 10 10 10 10 10 10

Oljetyp Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ospec Ej påvisad Ej påvisad

Ospec, 

motorolja Ej påvisad Ospec Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A 3,1 3,5 5,9 4,5 3 2,8 3,1 2,8 3,3 3,1 4,4 2,9 3,2 3

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A 100 86 120 92 88 84 89 86 75 110 120 76 120 86

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A 0,305 0,31 0,31 0,35 0,3 0,28 0,31 0,28 0,33 0,31 0,29 0,29 0,32 0,3

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A 6,8 8,6 9,7 12 7,7 6,5 7,6 6,3 6,2 6 6,5 8 6,1 6,8

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A 19 19 21 20 20 17 19 17 17 19 19 18 20 17

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A 8,8 9 12 13 8,8 7,9 8,8 7,8 8,2 10 11 9,1 8,8 7,9

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A 0,016 0,029 0,03 0,045 0,017 0,014 0,016 0,014 0,017 0,043 0,049 0,015 0,034 0,015

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A 11,5 16 15 15 12 11 13 10 11 11 12 15 11 11

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A 11 16 21 50 9,6 8,7 9,6 8,9 8,2 20 19 11 14 8,5

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A 38,5 39 43 42 40 35 38 33 36 38 39 37 40 34

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A 62 91 83 92 65 60 62 57 59 330 68 71 58 56

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

Röda siffror = mindre än-värden
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SLUTPROVTAGNING - BOTTEN, OMR 5

KM MKM Ref

Torrsubstans, TS %

Benzo(a)antracen mg/kg TS

Krysen mg/kg TS

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS

Summa cancerogena PAH mg/kg TS

Naftalen mg/kg TS

Acenaftylen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Acenaften mg/kg TS

Fenantren mg/kg TS

Antracen mg/kg TS

Fluoranten mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS

Summa övriga PAH mg/kg TS

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A

Summa TEX mg/kg TS

Toluen mg/kg TS 10 40 A

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A

Oljetyp

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

Röda siffror = mindre än-värden

BSB072 BSB073 BSB074 BSB075 BSB076 BSB077 BSB078 BSB079 BSB080 BSB081 BSB082 BSB083

64,4 62,7 61,8 58 65,6 59,1 66,2 55,8 70,4 57,3 64,5 59,6

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,093 0,64 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,093 0,61 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,037 0,22 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,1 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,27 1,6 0,3

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,56 5,3 17 49 3,2

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,046 0,1 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,033 0,98 0,78 11 4 0,13

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 1,2 1,4 7,8 4,4 0,17

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,033 1,1 0,24 24 11 0,087

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,11 0,03 2,1 1,8 0,22

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,15 0,03 1,7 3,4 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,11 0,03 0,85 2,2 0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4,2 7,8 64 76 3,9

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,7 6,7 24 54 3,4

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,4 1 40 22 0,46

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,6 0,3

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,021 0,14 0,01

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,16 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,54 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,84 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,14 0,1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3 4,2 6,9 26 28 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 5

10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 55 10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ospec Ej påvisad Ospec Ospec Ospec

Ospec 

bensin Ej påvisad

2,8 2,9 3 3,2 2,8 3,1 2,8 3,3 2,6 3,2 3,1 3,1

120 92 120 93 120 100 120 90 100 120 120 100

0,28 0,29 0,3 0,32 0,28 0,31 0,28 0,33 0,26 0,32 0,28 0,31

6,2 7,1 5,9 6,8 5,5 7,4 5,2 6,3 4,7 8,1 7,3 7

19 17 20 19 19 19 19 18 18 20 22 21

9,1 8,4 9,2 8,5 8,3 8,5 7,6 7,9 7,5 10 12 9,5

0,014 0,015 0,015 0,016 0,014 0,016 0,014 0,017 0,013 0,016 0,014 0,016

11 11 11 11 10 12 10 12 9,6 14 15 13

10 9,5 11 9,9 11 9,5 10 9,5 11 13 13 11

39 34 40 37 39 36 37 35 35 40 45 39

62 63 62 61 56 61 53 61 50 70 78 66
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SLUTPROVTAGNING - SCHAKTVÄGGAR
KM MKM Ref BS001 BS002 BS003 BS004 BS005 BS006 BS007 BS008 BS009 BS010 BS011 BS012 BS013

Provtagningsdatum 2010-02-12 2010-02-12 2010-02-12 2010-02-12 2010-02-15 2010-02-15 2010-02-16 2010-02-16 2010-02-17 2010-02-18 2010-02-18 2010-02-18 2010-02-19

Torrsubstans, TS % 70,7 59,1 74,7 26,5 59,7 66,1 74,4 47,7 41,8 36,6 56,4 70,7 67

Benzo(a)antracen mg/kg TS <0.03 0,09 <0.03 32 7,9 0,26 2,3 2,5 12 5,4 2,3 34 7,6

Krysen mg/kg TS <0.03 0,13 <0.03 31 8,4 0,31 2,2 2,8 16 8,3 2,4 33 8,9

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS 0,07 0,32 0,06 51 15 0,52 3,8 2,9 17 10 4,4 53 20

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0.03 0,17 <0.03 29 8,3 0,28 1,9 1,7 7,7 4,2 2,1 27 9,1

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,04 0,19 <0.03 18 7,5 0,26 1,7 1,1 3,5 3,6 1,7 23 10

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS <0.03 0,04 <0.03 4,7 1,7 0,05 0,45 0,27 0,89 0,87 0,34 4,6 2,2

Summa cancerogena PAH mg/kg TS <0.30 0,94 <0.30 170 49 1,7 12 11 57 32 13 170 58

Naftalen mg/kg TS <0.03 <0.03 <0.03 25 0,17 0,05 <0.03 0,48 3 1,5 0,09 1,3 0,32

Acenaftylen mg/kg TS <0.03 <0.03 <0.03 0,58 0,17 0,03 0,41 0,21 2,4 3 0,2 1,6 0,43

Fluoren mg/kg TS <0.03 <0.03 <0.03 23 0,34 0,08 0,04 2 10 11 0,5 2 0,71

Acenaften mg/kg TS <0.03 <0.03 <0.03 26 0,26 0,03 <0.03 0,69 5 2 0,22 2,8 0,79

Fenantren mg/kg TS 0,04 0,1 0,04 100 4,4 0,47 0,52 7,1 36 18 2,7 35 8,2

Antracen mg/kg TS <0.03 <0.03 <0.03 27 1,1 0,1 0,43 1,2 5,9 2,5 0,56 8,9 1,8

Fluoranten mg/kg TS 0,06 0,18 0,03 77 11 0,53 2,8 4,6 25 8,5 3,7 55 13

Pyren mg/kg TS 0,05 0,18 0,03 62 10 0,46 2,6 4,8 22 8,6 3,4 49 11

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS <0.03 0,22 0,03 16 6,3 0,2 1,4 0,85 2,7 2,7 1,4 16 7,7

Summa övriga PAH mg/kg TS <0.30 0,75 <0.30 360 34 2 8,2 22 110 58 13 170 44

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A < 0.30 < 0.30 < 0.30 52 0,6 < 0.30 0,47 1,4 10 6,5 0,51 5,7 1,5

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A < 0.30 0,52 < 0.30 290 27 1,6 6,4 20 99 49 11 150 35

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A < 0.30 1,2 < 0.30 180 55 1,9 14 12 60 35 15 190 66

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,011 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Summa TEX mg/kg TS < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Toluen mg/kg TS 10 40 A <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A <3 <3 <3 130 4,5 <3 <3 58 410 530 14 27 7,8

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A <5 <5 <5 <5 110 17 13 2400 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 75 17 17 <5 <5 <5

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A <5 <5 <5 27 <5 <5 <5 320 550 790 22 6,6 23

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A <5 <5 <5 230 <5 <5 <5 <5 3100 4200 150 9,5 22

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A <10 13 <10 1500 <5 <5 <5 <5 13000 13000 550 250 530

Oljetyp Ej påvisad Ospec Ej påvisad Ospec

Motorolja, 

ospec

Motorolja, 

ospec

Motorolja, 

ospec

Motorolja, 

ospec, 

diesel

Motorolja, 

ospec

Motorolja, 

ospec, 

diesel

Motorolja, 

ospec, 

diesel

Motorolja, 

ospec

Motorolja, 

ospec

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A 23 34 28 23 47 32 89 34 31 46 28 38 54

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A 4200 4900 4200 790 3000 4100 3100 630 880 1100 940 3800 1400

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A 5,2 7,1 9,6 3,3 4,7 7,6 5,4 0,59 <0.43 0,55 1,4 4 3,1

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A 31 32 27 15 22 27 38 65 200 57 21 28 13

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A 93 140 75 38 52 82 78 1100 1100 1100 460 49 33

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A 2400 2500 8400 250 2200 4400 3600 1400 1000 1900 760 1800 1900

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A 1,1 0,64 0,59 3,4 25 0,7 34 0,82 2,4 3,6 3,7 5,7 19

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A 110 190 110 35 80 150 110 110 110 68 48 75 51

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A 10300 15100 61600 1900 7700 7300 7800 800 1100 1400 3900 9000 8700

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A 76 85 170 68 52 59 22 46 67 68 48 23 27

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A 18400 18600 17400 2000 5500 13800 4600 1300 1400 1600 1800 3700 2400

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.
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SLUTPROVTAGNING - SCHAKTVÄGGAR
KM MKM Ref

Provtagningsdatum

Torrsubstans, TS %

Benzo(a)antracen mg/kg TS

Krysen mg/kg TS

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS

Summa cancerogena PAH mg/kg TS

Naftalen mg/kg TS

Acenaftylen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Acenaften mg/kg TS

Fenantren mg/kg TS

Antracen mg/kg TS

Fluoranten mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS

Summa övriga PAH mg/kg TS

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A

Summa TEX mg/kg TS

Toluen mg/kg TS 10 40 A

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A

Oljetyp

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

BS014 BS015 BS016 BS017 BS018 BS019 BS020 BS021 BS022 BS023 BS024 BS025 BS026 BS027
2010-02-26 2010-02-26 2010-02-26 2010-03-04 2010-03-09 2010-03-09 2010-03-09 2010-03-09 2010-03-23 2010-03-23 2010-03-23 2010-03-30 2010-03-30

54,9 59,5 68,9 77,4 74,4 70,7 72 75,5 37,5 61,3 57 48,9 70,3 71,7

7,6 34 3,9 2,7 0,38 0,04 0,09 2,7 2,9 10 53 10 4,6

8,1 36 3,6 3,3 0,67 0,08 0,13 4,3 4,5 12 57 11 4,5

14 68 7,8 7,6 1,7 0,11 0,2 10 6,9 33 97 23 13

7,7 34 4,4 4,1 0,79 0,05 0,08 4,5 3,7 19 50 12 7,3

6,4 32 3,4 5,6 0,78 0,05 0,07 5,3 3,5 22 39 11 10

1,6 7,2 1,5 1 0,2 <0.03 <0.03 1,2 0,82 3,9 14 2,5 1,6

45 210 25 24 4,5 0,35 0,59 28 22 100 310 70 41

0,55 2,6 0,57 0,44 <0.03 <0.03 <0.03 0,2 0,74 0,13 43 1 0,15

0,46 1,9 0,57 0,44 0,06 <0.03 <0.03 0,4 1,1 0,36 1,7 1,1 0,67

0,73 7,7 0,78 0,19 0,04 <0.03 <0.03 0,6 3 0,27 92 8,7 0,34

0,73 5 0,5 0,19 <0.03 <0.03 <0.03 0,27 1,1 0,27 32 6,1 0,22

6,3 60 2,8 1,8 0,22 0,04 0,06 2,8 4,6 3 170 23 2,9

1,8 14 0,85 0,7 0,09 <0.03 0,05 0,73 0,74 0,9 480 18 0,94

11 60 4,4 3,5 0,4 0,07 0,18 3,8 2,5 12 100 21 5,3

12 53 5 3,7 0,7 0,09 0,18 6,2 8,8 21 90 23 7,8

6,4 22 3,7 4,9 0,89 0,05 0,07 5,3 3,4 21 33 9,2 6,3

40 230 19 16 2,4 0,33 0,6 20 26 59 1000 110 25

1,7 9,5 1,6 1,1 < 0.30 < 0.30 < 0.30 0,87 2,9 0,76 77 8,2 1

32 190 14 9,9 1,5 < 0.30 0,5 14 20 37 930 94 17

52 230 28 29 5,4 0,41 0,67 33 26 120 340 79 47

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 0.1

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

8,8 90 20 8,5 3,2 <3 <3 <3 31 220 6,4 150 20 6

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5,5 <5 <5 <5 <5

8,8 60 14 <5 <5 <5 <5 <5 110 550 11 27 12 9,2

15 380 130 45 15 5,3 <5 <5 760 3400 77 120 50 54

320 2100 2200 1300 320 240 66 <10 5100 8300 500 650 330 540

Motorolja, 

ospec

Motorolja, 

ospec

Restolja, 

motorolja, 

ospec Ospec

Motorolja, 

lätt 

smörjolja

Motorolja, 

ospec

Motorolja, 

ospec Ej påvisad

Motorolja, 

ospec

Ospec, 

diesel, 

motorolja

Ospec, 

motorolja

Ospec, 

motorolja

Ospec, 

motorolja

Motorolja, 

ospec

75 67 38 32 67 37 40 4,8 85 49 63 37 28 54

2000 1600 1100 1000 1700 2400 710 68 3700 1400 1600 1500 1000 930

8,2 6,2 19 2,6 4 9,3 2,8 <0.24 6,4 15 19 1,9 2 3,5

25 15 17 19 28 28 15 4,9 37 21 33 20 10 17

140 59 68 140 340 160 76 20 640 520 190 84 37 100

3500 2700 2300 740 2300 4400 790 7 1700 1500 1200 1400 630 8600

76 200 3,3 17 20 3,4 0,17 < 0.05 75 24 30 20 18 13

100 59 65 98 100 280 56 9,4 69 44 84 94 37 180

8400 6700 3600 2100 4800 79200 6400 20 5300 2800 3700 3300 3000 2100

620 54 52 84 430 160 61 42 170 57 84 27 26 29

8700 3900 6800 4000 4200 11300 5100 65 3700 5100 5100 2000 1800 3100
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SLUTPROVTAGNING - SCHAKTVÄGGAR
KM MKM Ref

Provtagningsdatum

Torrsubstans, TS %

Benzo(a)antracen mg/kg TS

Krysen mg/kg TS

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS

Summa cancerogena PAH mg/kg TS

Naftalen mg/kg TS

Acenaftylen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Acenaften mg/kg TS

Fenantren mg/kg TS

Antracen mg/kg TS

Fluoranten mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS

Summa övriga PAH mg/kg TS

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A

Summa TEX mg/kg TS

Toluen mg/kg TS 10 40 A

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A

Oljetyp

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

BS028 BS029 BS030 BS031 BS032 BS033 BS034 BS035 BS036 BS037 BS038 BS039

67,4 61,7 71,4 48,6 68,8 64 67,2 60,3 57,8 40,6 59,5 62,5

17 13 1,1 3,1 2 2,2 1,7 4,1 15 4,8 30 0,12

16 13 1,3 3,9 2,5 2,5 1,9 4,2 20 8,2 42 0,17

47 36 2,9 7,5 6,2 5,5 3,2 12 17 8,5 84 0,29

25 18 1,6 3,5 2,7 2,7 1,7 6,3 11 5,1 44 0,11

35 29 1,4 3,5 3,5 2,9 1,4 11 10 5,6 59 0,26

6,6 3,9 0,31 0,76 0,68 0,83 0,3 1,7 1,7 1 7,7 <0.030

150 110 8,6 22 18 17 10 39 75 33 270 0,98

0,37 0,25 0,07 0,13 0,08 0,08 0,04 0,22 3,5 2 4 0,052

0,74 1,1 0,1 0,18 0,24 0,22 0,17 0,62 3,1 1,7 8,5 0,035

1,2 1,3 0,1 0,2 0,2 0,07 0,26 0,26 19 6 14 <0.030

1,7 1,7 0,1 0,2 0,28 0,07 0,14 0,26 15 6,1 6,5 <0.030

3,2 5,7 0,92 2,3 3 1 3 2,1 16 6 47 0,22

1,4 2 0,27 0,7 0,72 0,4 0,59 0,79 9,2 1,7 8,2 0,096

10 11 1,8 4,8 4,2 2,3 3,6 3,7 14 3,3 42 0,21

35 28 1,9 4,7 4,8 2,8 3,3 7,9 51 22 120 0,27

23 17 1,3 3,1 4 2,7 1,2 7,5 8,3 4,7 36 0,24

77 68 6,6 16 18 10 12 23 140 54 290 1,2

2,8 3,1 < 0.30 0,51 0,6 0,37 0,35 1,1 22 9,8 19 <0.30

51 48 5 13 13 6,6 11 15 110 39 230 0,81

170 130 9,9 25 22 19 11 47 83 38 300 1,2

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

< 0.1 < 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

28 37 <3 <3 <3 <3 <3 4,4 580 390 430 <3

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 35 28 12 <5

45 88 <5 <5 <5 <5 <5 16 1600 960 560 <5

650 690 11 7,2 5,2 <5 <5 130 8100 6600 3900 <5

2200 2000 210 220 150 74 20 620 18000 12000 9100 140

Diesel, 

motorolja, 

ospec

Ospec, 

motorolja, 

diesel

Motorolja, 

lätt 

smörjolja, 

ospec

Motorolja, 

ospec

Motorolja, 

ospec

Motorolja, 

ospec

Ospec, 

motorolja

Motorolja, 

lätt 

smörjolja, 

ospec

Motorolja, 

diesel, 

ospec

Ospec, 

diesel, 

motorolja

Ospec, 

diesel, 

motorolja Motorolja

79 110 27 99 58 34 39 130 78 150 96 6,3

2200 1800 1200 1700 2600 1300 2400 950 610 590 1000 180

4,2 4,7 4,1 21 4,9 3,6 3,7 5 24 37 9,2 <0.29

15 19 15 17 22 17 19 14 21 39 17 13

42 130 110 47 96 31 57 30 22 570 44 17

1500 1000 2400 1300 2900 620 770 950 220 860 1800 48

58 47 3,8 4,1 170 4,4 13 55 8,8 54 97 0,21

64 75 98 160 77 67 70 45 69 120 67 21

7600 7000 3500 11900 8400 2200 6100 3500 6200 3000 12400 150

120 110 120 37 36 70 91 48 78 30 45 46

2100 2300 3200 8200 5200 2700 3000 1400 3800 5700 3500 170
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KOMPLETTERANDE JORDPROVER
KM MKM Ref BX001 BX001 BX004 BX005 BX006 BX007 BX008 BX010 BX011 BX012 BX013

Provtagningsdatum 2010-03-03 2010-03-18 2010-06-01 2010-06-01 2010-06-17 2010-06-17 2010-06-22 2010-08-16 2010-08-16 2010-08-26 2010-09-06

Torrsubstans, TS % 100 51,8 24,8 61,7 61,2 50,4 68,3 55,1 58,6 71,1

Benzo(a)antracen mg/kg TS 260 1,2 1,1 <0.03 <0.03 <0.03 0,41 10

Krysen mg/kg TS 220 1,1 1,1 <0.03 <0.03 <0.03 0,44 10

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS 470 1,8 1,7 <0.03 <0.03 <0.03 0,64 18

Benzo(a)pyren mg/kg TS 250 0,77 0,83 <0.03 <0.03 <0.03 0,37 9,2

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 150 1,3 1 <0.03 <0.03 <0.03 0,25 7,2

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS 43 0,48 0,32 <0.03 <0.03 <0.03 0,05 1,7

Summa cancerogena PAH mg/kg TS 1400 6,7 6 <0.30 <0.30 <0.30 2,2 56

Naftalen mg/kg TS 13 0,1 0,04 <0.03 <0.03 <0.03 0,1 3,2

Acenaftylen mg/kg TS 1 0,1 0,13 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,54

Fluoren mg/kg TS 100 0,81 0,15 <0.03 <0.03 <0.03 0,39 4,3

Acenaften mg/kg TS 62 0,54 0,09 <0.03 <0.03 <0.03 0,51 4,1

Fenantren mg/kg TS 640 1,5 1,2 <0.03 <0.03 <0.03 1,1 24

Antracen mg/kg TS 210 0,52 0,25 <0.03 <0.03 <0.03 0,29 3,9

Fluoranten mg/kg TS 490 2,8 1,7 <0.03 <0.03 <0.03 1,1 23

Pyren mg/kg TS 510 2,7 2 <0.03 <0.03 <0.03 1 19

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 140 0,68 0,59 <0.03 <0.03 <0.03 0,21 5,8

Summa övriga PAH mg/kg TS 2200 10 6,2 <0.30 <0.30 <0.30 4,7 89

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A 76 0,74 < 0.30 < 0.30 < 0.30 < 0.30 0,64 7,9

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A 2000 8,3 5,3 < 0.30 < 0.30 < 0.30 3,9 75

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A 1500 7,3 6,6 < 0.30 < 0.30 < 0.30 2,4 62

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A <0.01 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A <0.1 0,1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A <0.1 0,1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Summa TEX mg/kg TS 0,15 0,1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 <0.1

Toluen mg/kg TS 10 40 A 0,15 0,1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A <5 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A <3 4,4 <3 <3 <3 <3 <3 17

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 A

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A <5 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A <5 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A <5 5 <5 <5 <5 <5 <5 6,5

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A 9,8 27 36 <5 <5 <5 <5 89

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A 43 280 170 <10 <10 <10 13 235

Oljetyp Ospec

Motorolja, 

ospec

Motorolja, 

ospec Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ospec Ospec

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A <3.5 16 11 4,4 6,2 3,1 4,4 44 <2.5

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A 15 340 160 23 64 81 120 540 150

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A <0.35 2,1 0,62 <0.29 <0.36 <0.26 <0.33 2,5 0,32

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A 5,8 9,7 7,3 5,1 9,7 9,8 9,3 12 10

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A 42 77 19 11 30 23 22 57 14

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A 23 310 83 8,7 22 16 20 330 30

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A 0,11 11 4,2 < 0.05 < 0.05 <0.05 0,18 8 0,73

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A 230 34 26 10 22 19 14 34 11

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A 11 1100 730 9,3 15 12 33 4600 37

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A <3.5 85 88 18 42 45 44 33 45

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A 19 1200 230 36 71 69 100 1500 180
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KOMPLETTERANDE JORDPROVER
KM MKM Ref

Provtagningsdatum

Torrsubstans, TS %

Benzo(a)antracen mg/kg TS

Krysen mg/kg TS

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS

Benzo(a)pyren mg/kg TS

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS

Summa cancerogena PAH mg/kg TS

Naftalen mg/kg TS

Acenaftylen mg/kg TS

Fluoren mg/kg TS

Acenaften mg/kg TS

Fenantren mg/kg TS

Antracen mg/kg TS

Fluoranten mg/kg TS

Pyren mg/kg TS

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS

Summa övriga PAH mg/kg TS

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A

Summa TEX mg/kg TS

Toluen mg/kg TS 10 40 A

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 A

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A

Oljetyp

Arsenik, As mg/kg TS 10 25 A

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A

BX015 BS101118XBSB 096 7.8BX 2011-01-18Bönabo 1 Bönabo 2 Bönabo 3
2010-09-20 2010-11-18 2010-11-30 2011-01-18 2011-01-24 2011-01-24 2011-01-24

60,1 57,4 54,5 74,2 54,1 74,5 68,6

7,5 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,29 <0.03

8,5 <0.03 <0.03 <0.03 0,037 0,3 <0.03

12 <0.03 <0.03 <0.03 0,31 0,55 <0.03

6,6 <0.03 <0.03 <0.03 0,27 0,28 <0.03

5,1 <0.03 <0.03 <0.03 0,26 0,22 <0.03

0,82 <0.03 <0.03 <0.03 0,074 0,057 <0.03

41 <0.30 <0.30 <0.30 0,96 1,7 <0.30

0,23 0,056 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

0,45 <0.03 <0.03 <0.03 0,13 0,085 <0.03

1 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,085 <0.03

0,82 0,037 <0.03 <0.03 <0.03 0,035 <0.03

5,4 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,44 <0.03

1,7 <0.03 <0.03 <0.03 0,093 0,16 <0.03

9,4 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,66 <0.03

14 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0,46 <0.03

4,4 <0.03 <0.03 <0.03 0,19 0,17 <0.03

37 <0.30 <0.30 <0.30 0,51 2,1 <0.30

1,5 < 0.30 < 0.30 < 0.30 <0.30 <0.30 < 0.30

32 < 0.30 < 0.30 < 0.30 <0.30 1,8 < 0.30

45 < 0.30 < 0.30 < 0.30 1,2 1,9 < 0.30

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

59 <3 <3 <3 <3 <3 <3

<1 <1 <1 <1

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

97 <5 <5 <5 <5 <5 <5

820 <5 <5 <5 <5 <5 <5

1800 <10 <10 <10 <10 10 <10

Ospec, diesel Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ospec Ej påvisad

73 3,6 <3.4 9,6 8,1 5 4,8

1100 110 70 55 64 59 77

3,3 <0.32 <0.34 <0.25 <0.34 <0.25 <0.27

25 8,1 6,4 12 10 5,8 11

57 20 23 35 32 17 43

1400 9,3 10 13 16 18 18

47 <0.016 <0.017 0,1 0,073 0,085 0,077

85 12 14 28 22 11 32

3000 14 9,2 15 13 18 17

35 42 45 46 54 34 54

3000 60 77 71 76 76 100
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KOMPLETTERANDE JORDPROVER
KM MKM Ref BX001 BX001 BX004 BX005 BX006 BX007 BX008 BX010 BX011 BX012 BX013

Provtagningsdatum 2010-03-03 2010-03-18 2010-06-01 2010-06-01 2010-06-17 2010-06-17 2010-06-22 2010-08-16 2010-08-16 2010-08-26 2010-09-06

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 2,5

Monobutyltenn, MBT µg/kg TS 4,5

Dibutyltenn, DBT µg/kg TS <1.0

Tributyltenn, TBT µg/kg TS <1 1-5 5-20 20-100 >100 B <1.0

Tetrabutyltenn µg/kg TS <1.0

Monooktyltenn µg/kg TS <1.0

Dioktyltenn µg/kg TS <1.0

Tricyklohexyltenn µg/kg TS 3,2

Monofenyltenn, MPT µg/kg TS <1.0

Difenyltenn, DPT µg/kg TS <1.0

Trifenyltenn, TPT µg/kg TS

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.

B - Tillstånd, TBT i sediment, Veileder for klassifisering av miljökvalitet i fjorder och kystfarvann, Statens Forurensningstilsyn 2229/2007.
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PROVTAGNING INFÖR AVROP
KM MKM Ref Avrop 1:1 Avrop 2 Avrop 3 Avrop 4 Avrop 5 Avrop 6

Provtagningsdatum 2010-03-15 2010-03-18 2010-03-30 2010-04-09 2010-04-12

Torrsubstans, TS % 54,4 66,6 66,1 68,8 72,1 75,9

Benzo(a)antracen mg/kg TS 28 6,3 5,5 8,2 7,6

Krysen mg/kg TS 30 7 6,3 8,9 7,5

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS 51 15 12 15 24

Benzo(a)pyren mg/kg TS 26 8 5,9 8 13

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 22 7,9 5,7 5,2 18

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS 5,4 1,9 1,2 1,4 3,6

Summa cancerogena PAH mg/kg TS 160 46 37 47 74

Naftalen mg/kg TS 20 5,5 2,3 6,9 0,4

Acenaftylen mg/kg TS 2,3 0,58 0,53 0,75 0,9

Fluoren mg/kg TS 48 12 2,4 15 2,4

Acenaften mg/kg TS 38 3,2 2,2 7,5 1,7

Fenantren mg/kg TS 110 25 10 38 8,5

Antracen mg/kg TS 66 110 2,8 110 5,1

Fluoranten mg/kg TS 53 9,4 11 24 11

Pyren mg/kg TS 69 18 12 18 16

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 19 7 5,8 4,6 12

Summa övriga PAH mg/kg TS 430 190 49 220 58

Summa PAH L mg/kg TS 3 15 A 60 9,3 5 15 3

Summa PAH M mg/kg TS 3 20 A 350 170 38 210 43

Summa PAH H mg/kg TS 1 10 A 180 53 42 51 86

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 A 0,014 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Etylbensen mg/kg TS 10 50 A <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

M/P/O-Xylen mg/kg TS 10 50 A <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Summa TEX mg/kg TS 0,14 <0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Toluen mg/kg TS 10 40 A 0,14 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 0.1

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 A <5 <5 <5 <5 <5 <5

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 A 350 26 46 25 50 22

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 12 80 A <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 20 120 A 23 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 A 520 24 89 33 6,6 20

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 A 1900 190 440 170 100 160

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 A 4800 810 1400 350 470 700

Oljetyp

Motorolja, 

ospec, 

diesel

Motorolja, 

ospec

Ospec, 

motorolja

Ospec, 

motorolja

Motorolja, 

ospec

Motorolja, 

diesel, 

ospec

Arsenik, As mg/kg TS 12 30 A 140 29 50 45 40 57

Barium, Ba mg/kg TS 200 300 A 940 740 1800 1300 1100 1300

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,5 15 A 14 4,1 4,7 4,1 4,3 5,1

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 A 28 20 18 15 15 14

Krom, Cr mg/kg TS 80 150 A 81 98 85 57 62 67

Koppar, Cu mg/kg TS 80 200 A 1800 600 2900 940 750 2400

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,25 2,5 A 92 17 32 32 21 57

Nickel, Ni mg/kg TS 40 120 A 110 47 67 48 47 62

Bly, Pb mg/kg TS 50 400 A 27600 1700 2300 3300 3300 4700

Vanadin, V mg/kg TS 100 200 A 350 80 77 61 58 130

Zink, Zn mg/kg TS 250 500 A 6800 2300 3500 2500 2200 2800

A - Generella riktvärden för förorenad mark, Naturvårdsverkets rapport 5976.
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
Datum 2009-06-23 2009-06-23 2009-06-24 2009-06-24 2009-06-25 2009-06-25 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-29 2009-06-29 2009-06-30

Turbiditet FNU 6,74 7,14 7,3 8,16 8,69 9,35 8,15 8,24 5,2 5 7,52

pH 7,3 7,33 7,4 7,4 7,5 7,5 7,65 7,57 7,7 7,9 7,55

Konduktivitet mS/cm 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,1 0,06

Temperatur °C 20 21,7 22,7 22,8 22,1 21,7 23,7 22,8 21,2 21,5 25,2

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum 2009-06-25

Suspenderade ämnen mg/l 8,4
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms

10 m från 

grumlande 

verksamhet 1 - uppströms

50 m från 

grumlande 

verksamhet 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-06-30 2009-07-01 2009-07-01 2009-07-01 2009-07-07 2009-07-07 2009-07-07 2009-07-08 2009-07-08 2009-08-03 2009-08-03

4,95 5,32 7,03 60 4,37 40,87 31,38 4,15 4,33 6,96 5,48

7,58 7,7 7,62 7,59 7,76 7,35 7,58 7,46 7,91 8

0,08 0,08 0,07 0,17 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 0,26

24,1 24,5 24,7 24,8 22,6 25,5 23,5 22,4 17,7 18,2

2009-06-30 2009-07-01 2009-07-07 2009-07-07

6,3 56 46 37
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-08-04 2009-08-04 2009-08-05 2009-08-05 2009-08-06 2009-08-06 2009-08-11 2009-08-11 2009-08-12 2009-08-12 2009-08-13

8,18 9,29 6,6 9,79 7,8 9,74 4,66 8,18 9,9 4,83 5,83

7,78 7,76 7,69 7,62 7,72 7,63 6,04 5,41 6,66 6,37 6,7

0,09 0,06 0,1 0,06 0,1 0,07 0,07 0,15 0,03 0,08 0,1

17,7 17,2 19,6 19,1 20,4 21 21 21,3 19,6 20,3 20,5
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-08-13 2009-08-14 2009-08-14 2009-08-17 2009-08-17 2009-08-18 2009-08-18 2009-08-19 2009-08-19 2009-08-20 2009-08-20

4,28 9,95 17,45 5,68 11,27 11,54 7,62 31,37 8,35 9,21 7,27

6,87 6,86 6,98 7,44 7,43 7,45 7,39 7,59 7,54 7,62 7,55

0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,09 0,06

20,1 18,6 18,1 19,6 18,9 18,2 17,5 19 18,7 20,5 19,7
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-08-24 2009-08-24 2009-08-25 2009-08-25 2009-08-26 2009-08-26 2009-09-01 2009-09-01 2009-09-02 2009-09-02 2009-09-08

6,75 7,18 7,36 6,13 16,14 7,02 10.12/10.30* 7,73 7.07/6.98* 6,71 9,72/6,09*

8,12 7,93 8,04 7,95 7,56 7,59 8,02 7,73 6,33 6,41 7,83

0,09 0,07 0,07 0,06 0,07 0,09 0,1 0,09 0,06 0,06 0,09

20,1 19,7 19,7 19,3 17,6 18,4 17,1 18 17,5 17,1 18,5
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-09-08 2009-09-09 2009-09-09 2009-09-10 2009-09-10 2009-09-14 2009-09-14 2009-09-15 2009-09-15 2009-09-16 2009-09-16

6,99 5,74 13,9 6 6,92 5,92 6,12 6,23 6,5 6,51 6,51

8,04 7,74 7,67 7,75 7,67 7,73 7,51 7,05 7,15 7,44 7,41

0,14 0,1 0,7 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07

19 19 17,5 17,6 16,7 18 16,9 19,7 21,4 16 16,8
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-09-28 2009-09-28 2009-10-01 2009-10-01 2009-10-05 2009-10-05 2009-10-06 2009-10-06 2009-10-07 2009-10-07 2009-10-12

3,58 7,15 5,95 5,38 10,85 12,11 9,36 8,4 9,38 9,15 4,95

7,2 7,12 7,13 7,15 7,94 7,68 7,7 7,61 7,44 7,45 8,16

0,09 0,07 0,14 0,08 0,09 0,08 0,15 0,07 0,06 0,09 0,11

15,5 14,9 12,1 12,2 13 12,5 14,1 13,8 13,7 13 10,2
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms
2009-10-12 2009-10-13 2009-10-13 2009-10-19 2009-10-19 2009-12-14 2009-12-14 2009-12-28 2009-12-28 2010-01-07 2010-01-07

4,54 3,95 5,11 8,1 11,72 8,04 7,33 18,65 17,65 14,07 12,77

8,07 7,26 7,16 6,6 6,6 7,64 7,6 6,15 5,99 7,17 7,15

0,08 0,12 0,09 0,08 0,17 0,05 0,05 0,23 0,07 0,16 0,07

9,9 10,1 9,7 11,2 10,7 - - 2,5 2,7 - -
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1-uppströms
2010-01-11 2010-01-11 2010-01-25 2010-01-25 2010-02-11 2010-02-11 2010-02-25 2010-02-25 2010-03-08 2010-03-08 2010-03-17

- - - - 5,86 3,67 3,94 6,08 5,47

- - - - 7,61 7,58 7,98 7,9 7,94

- - - - 0,11 0,05 0,12 0,05 0,07

- - - - - - -
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms
2010-03-17 2010-03-30 2010-03-30 2010-04-07 2010-04-07 2010-04-15 2010-04-15 2010-04-22 2010-04-22 2010-05-03 2010-05-03

5,99 13,55 15,99 3,45 2,71 3,4 2,44 4,83 3,98

7,6 7,14 7,23 7,32 6,43 6,29 7,05 7,04 6,97

0,64 0,22 0,12 0,08 0,05 0,17 0,07 0,07 0,06

- 5 5,9 - - - - - -

K:\Uppdrag\161392\16-prj\04-bsk\Fältkontroll\Saneringaktiviteter\kemianalyser\utvärderingar mm\Analysresultat vatten - recipientkontroll 090709 - nu.xls\Turbiditet och susp



TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms
2010-05-26 2010-05-26 2010-06-03 2010-06-03 2010-06-09 2010-06-09 2010-06-23 2010-06-23 2010-07-07 2010-07-07 2010-07-21

4,92 5,91 3,12 3,36 13,44 5,71 11,06 2,43 6,88 4,58 6,01

7,11 6,69 6,88 7,13 7,84 7,95 7,72 7,3 7,22 6,95 8,6

0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,11 0,06 0,16

- - - - - - 17 17 - -
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms
2010-07-21 2010-08-04 2010-08-04 2010-08-18 2010-08-18 2010-09-01 2010-09-01 2010-09-15 2010-09-15 2010-09-29 2010-09-29

7,62 5,16 4,95 16,51 10,91 6,88 6,41 5,5 4,97 17,82 19,59

8,3 7,46 7,58 7,25 7,06 7 6,89 7,33 7,31 6,72 6,72

0,07 0,06 0,06 0,05 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06

14,8 15,2 11,9 11
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms
2010-10-13 2010-10-13 2010-10-27 2010-10-27 2010-11-11 2010-11-11 2010-11-24 2010-11-24 2010-12-08 2010-12-08 2010-12-22

3,85 6,63 11,73 10,21 11,06 17,52 27,96 24,43 15,11 16,72 9,26

7,76 7,67 7,70 7,56 7,10 6,76 6,83 6,95 7,60 7,53 7,96

0,07 0,05 0,08 0,06 0,22 0,13 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

11 9,60 7,00 7,00

is
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms
2010-12-22 2011-01-05 2011-01-05 2011-01-21 2011-01-21 2011-02-03 2011-02-03 2011-02-14 2011-02-14 2011-03-03 2011-03-03

5,83 4,64 1,68 10,36 9,24 6,10 13,04 3,60 11,20

8,34 7,90 7,60 7,52 7,55 7,05 6,90 7,97 7,70

0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,10 0,17 0,10

0,50 0,30 1,50 1,50 1,00 1,00 1,50 1,50

is is is is is is is is is is/öppet is/öppet
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVTET - RECIPIENTKONTROLL
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

1-uppströms 1-mitt 2 - nedströms 1-uppströms 1-mitt 2 - nedströms 1-uppströms 1-mitt 2 - nedströms
2011-03-28 2011-03-28 2011-03-28 2011-04-28 2011-04-28 2011-04-28 2011-05-25 2011-05-25 2011-05-25

7,12 3,70 5,74 7,01 5,17 5,71 4,66 3,62 3,54

8,75 8,27 8,08 7,52 7,27 7,27 8,30 8,19 8,60

0,09 0,11 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08

5,3 5,50 3,80 10,80 11,10 10,90 15,00 15,00 15,00

isfritt isfritt isfritt isfritt isfritt isfritt isfritt isfritt isfritt

Efterkontroll provtagning
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PASSIVA PROVTAGARE - RECIPIENTKONTROLL 
Mycket låga Låga Måttliga Höga Mycket höga Ref Blank 1-uppströms 2-nedströms Blank 1-uppströms 2-nedströms

Tidsperiod 090709-090806 090709-090809 090809-090908 090809-090908

Ecoscope

Naftalen ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 <10 <10 <10

Acenaftylen ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 <10 <10 <10

Acenaften ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 <10 <10 <10

Fluoren ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 <10 <10 <10

Fenantren ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 <10 <10 <10

Antracen ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 <10 <10 <10

Fluoranten ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 <10 <10 <10

Pyren ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 <10 <10 <10

Benzo(a)antracen ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 <10 <10 <10

Krysen ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 <10 <10 <10

Benzo(b,k)fluoranten ng/ml lösningsmedel <20 <20 <20 <20 <20 <20

Benzo(a)pyren ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 <10 <10 <10

Summa PAH ng/ml lösningsmedel <100 <100 <100 <100 <100 <100

Etylbensen ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 56 <10 <10

M/P-Xylen ng/ml lösningsmedel 45 26 <20 244 27 25

O-Xylen ng/ml lösningsmedel <10 <10 <10 29 13 12

Alkylerade bensener ng/ml lösningsmedel <100 <100 <100 <100 <100 <100

Alifater ng/ml lösningsmedel <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000

Vattenmossa
Tidsperiod 090626-090727 090727-090826 090727-090826

Torrsubstans, TS % 16,5 15,7 18,1 12,1 15,6

Arsenik,  As mg/kg TS <0.5 0.5-3 3-8 8-40 >40 A 5,8 5,2 1,3 1,6 3,7

Bly, Pb mg/kg TS <3 3-10 10-30 30-150 >150 A 9,1 19 0,68 5,7 140

Koppar, Cu mg/kg TS <7 7-15 15-50 50-250 >250 A 73 83 20 20 36

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.04 0.04-0.1 0.1-0.3 0.3-1.5 >1.5 A <0.12 <0.13 <0.022 0,031 0,44

Zink, Zn mg/kg TS <60 60-160 160-500 500-2500 >2500 A 210 410 20 92 220

A - Tillstånd, metaller i vattenmossa (mycket låg till mycket hög halt). Naturvårdsverkets rapport 4913.

DGT
Tidsperiod

Arsenik,  As g/l

Bly, Pb g/l

Koppar, Cu g/l

Kvicksilver, Hg g/l

Zink, Zn g/l
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PASSIVA PROVTAGARE - RECIPIENTKONTROLL 
Mycket låga Låga Måttliga Höga Mycket höga Ref

Tidsperiod

Ecoscope

Naftalen ng/ml lösningsmedel

Acenaftylen ng/ml lösningsmedel

Acenaften ng/ml lösningsmedel

Fluoren ng/ml lösningsmedel

Fenantren ng/ml lösningsmedel

Antracen ng/ml lösningsmedel

Fluoranten ng/ml lösningsmedel

Pyren ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)antracen ng/ml lösningsmedel

Krysen ng/ml lösningsmedel

Benzo(b,k)fluoranten ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)pyren ng/ml lösningsmedel

Summa PAH ng/ml lösningsmedel

Etylbensen ng/ml lösningsmedel

M/P-Xylen ng/ml lösningsmedel

O-Xylen ng/ml lösningsmedel

Alkylerade bensener ng/ml lösningsmedel

Alifater ng/ml lösningsmedel

Vattenmossa
Tidsperiod

Torrsubstans, TS %

Arsenik,  As mg/kg TS <0.5 0.5-3 3-8 8-40 >40 A

Bly, Pb mg/kg TS <3 3-10 10-30 30-150 >150 A

Koppar, Cu mg/kg TS <7 7-15 15-50 50-250 >250 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.04 0.04-0.1 0.1-0.3 0.3-1.5 >1.5 A

Zink, Zn mg/kg TS <60 60-160 160-500 500-2500 >2500 A

A - Tillstånd, metaller i vattenmossa (mycket låg till mycket hög halt). Naturvårdsverkets rapport 4913.

DGT
Tidsperiod

Arsenik,  As g/l

Bly, Pb g/l

Koppar, Cu g/l

Kvicksilver, Hg g/l

Zink, Zn g/l

Blank 1-uppströms 2-nedströms Blank 1-uppströms 2-nedströms
090908-091012 090908-091012 091029-091130 091029-091130

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 13 <10 <10 <10

<10 <10 21 <10 <10 <10

<10 <10 45 <10 <10 <10

<10 <10 12 <10 <10 <10

<10 <10 20 <10 <10 <10

<10 <10 14 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<100 <100 135 <100 <100 <100

42 11 <10 11 <10 <10

170 <20 <20 64 <20 <20

12 <10 <10 <10 <10 <10

<100 <100 <100 <100 <100 <100

<1000 <1000 <1000

090826-090925 090826-090925 091029-091130 091029-091130

11,7 12,1 11,5 10,3 11,5 10

1,4 2,1 4 1,1 1,7 1,3

0,81 6,6 230 4,6 5,5 9,6

18 18 46 39 26 26

<0.022 <0.022 0,52 0,033 <0.033 0,06

44 110 210 80 90 92
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PASSIVA PROVTAGARE - RECIPIENTKONTROLL 
Mycket låga Låga Måttliga Höga Mycket höga Ref

Tidsperiod

Ecoscope

Naftalen ng/ml lösningsmedel

Acenaftylen ng/ml lösningsmedel

Acenaften ng/ml lösningsmedel

Fluoren ng/ml lösningsmedel

Fenantren ng/ml lösningsmedel

Antracen ng/ml lösningsmedel

Fluoranten ng/ml lösningsmedel

Pyren ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)antracen ng/ml lösningsmedel

Krysen ng/ml lösningsmedel

Benzo(b,k)fluoranten ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)pyren ng/ml lösningsmedel

Summa PAH ng/ml lösningsmedel

Etylbensen ng/ml lösningsmedel

M/P-Xylen ng/ml lösningsmedel

O-Xylen ng/ml lösningsmedel

Alkylerade bensener ng/ml lösningsmedel

Alifater ng/ml lösningsmedel

Vattenmossa
Tidsperiod

Torrsubstans, TS %

Arsenik,  As mg/kg TS <0.5 0.5-3 3-8 8-40 >40 A

Bly, Pb mg/kg TS <3 3-10 10-30 30-150 >150 A

Koppar, Cu mg/kg TS <7 7-15 15-50 50-250 >250 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.04 0.04-0.1 0.1-0.3 0.3-1.5 >1.5 A

Zink, Zn mg/kg TS <60 60-160 160-500 500-2500 >2500 A

A - Tillstånd, metaller i vattenmossa (mycket låg till mycket hög halt). Naturvårdsverkets rapport 4913.

DGT
Tidsperiod

Arsenik,  As g/l

Bly, Pb g/l

Koppar, Cu g/l

Kvicksilver, Hg g/l

Zink, Zn g/l

Uppehåll på grund av is 091201-100425 Blank 1-uppströms 2-nedströms
100426-100526 100426-100526 100426-100526

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<20 <20 <20

<10 <10 <10

<100 <100 <100

<10 <10 <10

<20 <20 <20

<10 <10 <10

<100 <100 <100

5739 5902 5874

12,1 16,9 13,7

3,4 1,9 2

0,92 6,8 7,4

23 140 20

<0.055 <0.055 <0.055

57 120 92
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PASSIVA PROVTAGARE - RECIPIENTKONTROLL 
Mycket låga Låga Måttliga Höga Mycket höga Ref

Tidsperiod

Ecoscope

Naftalen ng/ml lösningsmedel

Acenaftylen ng/ml lösningsmedel

Acenaften ng/ml lösningsmedel

Fluoren ng/ml lösningsmedel

Fenantren ng/ml lösningsmedel

Antracen ng/ml lösningsmedel

Fluoranten ng/ml lösningsmedel

Pyren ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)antracen ng/ml lösningsmedel

Krysen ng/ml lösningsmedel

Benzo(b,k)fluoranten ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)pyren ng/ml lösningsmedel

Summa PAH ng/ml lösningsmedel

Etylbensen ng/ml lösningsmedel

M/P-Xylen ng/ml lösningsmedel

O-Xylen ng/ml lösningsmedel

Alkylerade bensener ng/ml lösningsmedel

Alifater ng/ml lösningsmedel

Vattenmossa
Tidsperiod

Torrsubstans, TS %

Arsenik,  As mg/kg TS <0.5 0.5-3 3-8 8-40 >40 A

Bly, Pb mg/kg TS <3 3-10 10-30 30-150 >150 A

Koppar, Cu mg/kg TS <7 7-15 15-50 50-250 >250 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.04 0.04-0.1 0.1-0.3 0.3-1.5 >1.5 A

Zink, Zn mg/kg TS <60 60-160 160-500 500-2500 >2500 A

A - Tillstånd, metaller i vattenmossa (mycket låg till mycket hög halt). Naturvårdsverkets rapport 4913.

DGT
Tidsperiod

Arsenik,  As g/l

Bly, Pb g/l

Koppar, Cu g/l

Kvicksilver, Hg g/l

Zink, Zn g/l

Blank 1-uppströms 2-nedströms Blank 1-uppströms 2-nedströms
100526-100623 100526-100623 100526-100623 100626-100721 100626-100721 100626-100721

<10 <10 <10 <10 - <10

<10 <10 <10 <10 - <10

<10 <10 <10 <10 - <10

<10 <10 <10 <10 - <10

<10 <10 <10 <10 - <10

<10 <10 <10 <10 - <10

<10 <10 <10 <10 - <10

<10 <10 <10 <10 - <10

<10 <10 <10 <10 - <10

<10 <10 <10 <10 - <10

<20 <20 <20 <20 - <20

<10 <10 <10 <10 - <10

<100 <100 <100 <100 - <100

<10 <10 <10 <10 - <10

<20 <20 <20 <20 - <20

<10 <10 <10 <10 - <10

<100 <100 <100 <100 - <100

4713 4429 4387 2635 - 2581

13,4 13,5 13,6 21,3 - 12,9

<0,59 <5,9 6,5 2,5 - 5,3

0,37 15 55 0,66 - 46

45 130 170 110 - 79

<0,12 0,3 0,42 <0,094 - 0,17

47 470 590 130 - 430
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PASSIVA PROVTAGARE - RECIPIENTKONTROLL 
Mycket låga Låga Måttliga Höga Mycket höga Ref

Tidsperiod

Ecoscope

Naftalen ng/ml lösningsmedel

Acenaftylen ng/ml lösningsmedel

Acenaften ng/ml lösningsmedel

Fluoren ng/ml lösningsmedel

Fenantren ng/ml lösningsmedel

Antracen ng/ml lösningsmedel

Fluoranten ng/ml lösningsmedel

Pyren ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)antracen ng/ml lösningsmedel

Krysen ng/ml lösningsmedel

Benzo(b,k)fluoranten ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)pyren ng/ml lösningsmedel

Summa PAH ng/ml lösningsmedel

Etylbensen ng/ml lösningsmedel

M/P-Xylen ng/ml lösningsmedel

O-Xylen ng/ml lösningsmedel

Alkylerade bensener ng/ml lösningsmedel

Alifater ng/ml lösningsmedel

Vattenmossa
Tidsperiod

Torrsubstans, TS %

Arsenik,  As mg/kg TS <0.5 0.5-3 3-8 8-40 >40 A

Bly, Pb mg/kg TS <3 3-10 10-30 30-150 >150 A

Koppar, Cu mg/kg TS <7 7-15 15-50 50-250 >250 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.04 0.04-0.1 0.1-0.3 0.3-1.5 >1.5 A

Zink, Zn mg/kg TS <60 60-160 160-500 500-2500 >2500 A

A - Tillstånd, metaller i vattenmossa (mycket låg till mycket hög halt). Naturvårdsverkets rapport 4913.

DGT
Tidsperiod

Arsenik,  As g/l

Bly, Pb g/l

Koppar, Cu g/l

Kvicksilver, Hg g/l

Zink, Zn g/l

Blank 1-uppströms 2-nedströms Blank 1-uppströms 2-nedströms
100721-100818 100721-100818 100721-100818 100818-100915 100818-100915 100818-100915

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<100 <100 <100 <100 <100 <100

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<100 <100 <100 <100 <100 <100

2074 1894 2253 <1000 <1000 <1000

22,9 14,1 16,4 27,2 21 17

2,5 2,4 2,2 1,1 1,8 1,4

1,1 3,7 8,4 2,1 7,6 7,9

9,7 14 17 28 15 13

<0,021 <0,022 <0,030 <0.021 <0.044 <0.043

40 76 92 13 70 66
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PASSIVA PROVTAGARE - RECIPIENTKONTROLL 
Mycket låga Låga Måttliga Höga Mycket höga Ref

Tidsperiod

Ecoscope

Naftalen ng/ml lösningsmedel

Acenaftylen ng/ml lösningsmedel

Acenaften ng/ml lösningsmedel

Fluoren ng/ml lösningsmedel

Fenantren ng/ml lösningsmedel

Antracen ng/ml lösningsmedel

Fluoranten ng/ml lösningsmedel

Pyren ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)antracen ng/ml lösningsmedel

Krysen ng/ml lösningsmedel

Benzo(b,k)fluoranten ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)pyren ng/ml lösningsmedel

Summa PAH ng/ml lösningsmedel

Etylbensen ng/ml lösningsmedel

M/P-Xylen ng/ml lösningsmedel

O-Xylen ng/ml lösningsmedel

Alkylerade bensener ng/ml lösningsmedel

Alifater ng/ml lösningsmedel

Vattenmossa
Tidsperiod

Torrsubstans, TS %

Arsenik,  As mg/kg TS <0.5 0.5-3 3-8 8-40 >40 A

Bly, Pb mg/kg TS <3 3-10 10-30 30-150 >150 A

Koppar, Cu mg/kg TS <7 7-15 15-50 50-250 >250 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.04 0.04-0.1 0.1-0.3 0.3-1.5 >1.5 A

Zink, Zn mg/kg TS <60 60-160 160-500 500-2500 >2500 A

A - Tillstånd, metaller i vattenmossa (mycket låg till mycket hög halt). Naturvårdsverkets rapport 4913.

DGT
Tidsperiod

Arsenik,  As g/l

Bly, Pb g/l

Koppar, Cu g/l

Kvicksilver, Hg g/l

Zink, Zn g/l

Blank 1-uppströms 2-nedströms Blank 1-uppströms 2-nedströms
100915-101013 100915-101013 100915-101013 101013-101111 101013-101111 101013-101111

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<100 <100 <100 <100 <100 <100

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<100 <100 <100 <100 <100 <100

<1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000

21 19,8 15,1 12,5 10,8 11,7

1,6 2,5 2,1 2,7 2,7 2,7

0,44 4,8 6,3 0,65 3,1 4,1

12 17 19 77 55 40

<0.054 <0.056 <0.11 <0.022 <0.022 0,022

20 68 73 39 87 82
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PASSIVA PROVTAGARE - RECIPIENTKONTROLL 
Mycket låga Låga Måttliga Höga Mycket höga Ref

Tidsperiod

Ecoscope

Naftalen ng/ml lösningsmedel

Acenaftylen ng/ml lösningsmedel

Acenaften ng/ml lösningsmedel

Fluoren ng/ml lösningsmedel

Fenantren ng/ml lösningsmedel

Antracen ng/ml lösningsmedel

Fluoranten ng/ml lösningsmedel

Pyren ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)antracen ng/ml lösningsmedel

Krysen ng/ml lösningsmedel

Benzo(b,k)fluoranten ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)pyren ng/ml lösningsmedel

Summa PAH ng/ml lösningsmedel

Etylbensen ng/ml lösningsmedel

M/P-Xylen ng/ml lösningsmedel

O-Xylen ng/ml lösningsmedel

Alkylerade bensener ng/ml lösningsmedel

Alifater ng/ml lösningsmedel

Vattenmossa
Tidsperiod

Torrsubstans, TS %

Arsenik,  As mg/kg TS <0.5 0.5-3 3-8 8-40 >40 A

Bly, Pb mg/kg TS <3 3-10 10-30 30-150 >150 A

Koppar, Cu mg/kg TS <7 7-15 15-50 50-250 >250 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.04 0.04-0.1 0.1-0.3 0.3-1.5 >1.5 A

Zink, Zn mg/kg TS <60 60-160 160-500 500-2500 >2500 A

A - Tillstånd, metaller i vattenmossa (mycket låg till mycket hög halt). Naturvårdsverkets rapport 4913.

DGT
Tidsperiod

Arsenik,  As g/l

Bly, Pb g/l

Koppar, Cu g/l

Kvicksilver, Hg g/l

Zink, Zn g/l

Uppehåll på grund av is 101111-110303 Blank 1-uppströms 2-nedströms
110303-110328 110303-110328 110303-110328

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<20 <20 <20

<10 <10 <10

<100 <100 <100

<10 <10 <10

<20 <20 <20

<10 <10 <10

<100 <100 <100

<1000 <1000 <1000

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- 0,128 0,106

- <0,082 0,181

- 1,37 1,72

- <0,033 <0,033

- 2,19 13
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PASSIVA PROVTAGARE - RECIPIENTKONTROLL 
Mycket låga Låga Måttliga Höga Mycket höga Ref

Tidsperiod

Ecoscope

Naftalen ng/ml lösningsmedel

Acenaftylen ng/ml lösningsmedel

Acenaften ng/ml lösningsmedel

Fluoren ng/ml lösningsmedel

Fenantren ng/ml lösningsmedel

Antracen ng/ml lösningsmedel

Fluoranten ng/ml lösningsmedel

Pyren ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)antracen ng/ml lösningsmedel

Krysen ng/ml lösningsmedel

Benzo(b,k)fluoranten ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)pyren ng/ml lösningsmedel

Summa PAH ng/ml lösningsmedel

Etylbensen ng/ml lösningsmedel

M/P-Xylen ng/ml lösningsmedel

O-Xylen ng/ml lösningsmedel

Alkylerade bensener ng/ml lösningsmedel

Alifater ng/ml lösningsmedel

Vattenmossa
Tidsperiod

Torrsubstans, TS %

Arsenik,  As mg/kg TS <0.5 0.5-3 3-8 8-40 >40 A

Bly, Pb mg/kg TS <3 3-10 10-30 30-150 >150 A

Koppar, Cu mg/kg TS <7 7-15 15-50 50-250 >250 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.04 0.04-0.1 0.1-0.3 0.3-1.5 >1.5 A

Zink, Zn mg/kg TS <60 60-160 160-500 500-2500 >2500 A

A - Tillstånd, metaller i vattenmossa (mycket låg till mycket hög halt). Naturvårdsverkets rapport 4913.

DGT
Tidsperiod

Arsenik,  As g/l

Bly, Pb g/l

Koppar, Cu g/l

Kvicksilver, Hg g/l

Zink, Zn g/l

Blank 1-uppströms 1-mitt 2-nedströms Blank 1-uppströms
110328-110427 110328-110427 110328-110427 110328-110427 110428- 110428-110525

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<100 <100 <100 <100 <100 <100

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<100 <100 <100 <100 <100 <100

<1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000

15,6

- - - - 3,7

- - - - 7

- - - - 33

- - - - <0,023

- - - - 110

- 0,102 0,0626 0,117 0,297

- 0,0691 0,0151 <0,0076 0,037

- 1,5 1,46 1,5 1,59

- <0,025 <0,025 <0,025 <0,026

- 10 5,85 6,6 7,03
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PASSIVA PROVTAGARE - RECIPIENTKONTROLL 
Mycket låga Låga Måttliga Höga Mycket höga Ref

Tidsperiod

Ecoscope

Naftalen ng/ml lösningsmedel

Acenaftylen ng/ml lösningsmedel

Acenaften ng/ml lösningsmedel

Fluoren ng/ml lösningsmedel

Fenantren ng/ml lösningsmedel

Antracen ng/ml lösningsmedel

Fluoranten ng/ml lösningsmedel

Pyren ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)antracen ng/ml lösningsmedel

Krysen ng/ml lösningsmedel

Benzo(b,k)fluoranten ng/ml lösningsmedel

Benzo(a)pyren ng/ml lösningsmedel

Summa PAH ng/ml lösningsmedel

Etylbensen ng/ml lösningsmedel

M/P-Xylen ng/ml lösningsmedel

O-Xylen ng/ml lösningsmedel

Alkylerade bensener ng/ml lösningsmedel

Alifater ng/ml lösningsmedel

Vattenmossa
Tidsperiod

Torrsubstans, TS %

Arsenik,  As mg/kg TS <0.5 0.5-3 3-8 8-40 >40 A

Bly, Pb mg/kg TS <3 3-10 10-30 30-150 >150 A

Koppar, Cu mg/kg TS <7 7-15 15-50 50-250 >250 A

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.04 0.04-0.1 0.1-0.3 0.3-1.5 >1.5 A

Zink, Zn mg/kg TS <60 60-160 160-500 500-2500 >2500 A

A - Tillstånd, metaller i vattenmossa (mycket låg till mycket hög halt). Naturvårdsverkets rapport 4913.

DGT
Tidsperiod

Arsenik,  As g/l

Bly, Pb g/l

Koppar, Cu g/l

Kvicksilver, Hg g/l

Zink, Zn g/l

1-mitt 2-nedströms Blank 1-uppströms 1-mitt 2-nedströms
110428-110525 110428-110525 110525-110622 110525-110622 110525-110622 110525-110622

<10 <10

<10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<100 <100 <100 <100 <100 <100

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<100 <100 <100 <100 <100 <100

<1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000

17,1 11,7 16,6 19,5 17,6 21,7

3,4 4,9 0,82 3,4 2 3,3

21 7,2 0,17 8,4 5,9 5,3

21 29 8,1 32 20 36

0,024 0,024 <0,021 0,026 <0,021 0,028

110 100 32 100 80 96

0,14 0,206

0,785 0,269

12,9 2,02

<0,026 <0,026

32,5 8,08
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Kommentar 2009-09-04: Passiva  provtagare för organiska föroreningar och metaller 
sitter utplacerade i Göta älv uppströms och nedströms om Bohus varv. 
 
Inga organiska föroreningar har detekterats under den första mätperioden.  M/P-xylen 
har påvisats i provet uppströms, men labbet meddelar att eftersom även blankprovet 
gav utslag för M/P-xylen innebär detta  att det bedöms att föroreningarna inte härrör från 
älvvattnet. 
 
Vattenmossan i nedströmspunkten har ej gått a få upp p g a att den fastnat i material på 
botten. Provet uppströms visar viss förändring jämfört med blankprovet, främst för bly 

Kommentar 2009-10-02: Passiva  provtagare för organiska föroreningar och metaller 
sitter utplacerade i Göta älv uppströms och nedströms om Bohus varv. 
 
Inga organiska föroreningar har detekterats under den andra mätperioden.  M/P- och O-
xylen har påvisats i båda proven , men labbet meddelar att eftersom även blankprovet 
gav utslag för M/P- och O-xylen innebär detta  att det bedöms att föroreningarna inte 
härrör från älvvattnet. 
 
Andra mätperioden för vattenmossan visar förhöjda bly- och zinkhalter uppströms 
jämfört med blankprovet. Nedströms Bohus varv kan man se en tydlig förhöjning jämfört 

med uppströmspunkten för främst bly, kvicksilver och zink. Detta påvisar ett pågående 

Kommentar 2009-10-20: Passiva  provtagare för organiska föroreningar och metaller 
sitter utplacerade i Göta älv uppströms och nedströms om Bohus varv. 
 
Tredje mätperioden för vattenmossan visar, liksom andra mätperioden, förhöjda bly- och 
zinkhalter uppströms jämfört med blankprovet. Nedströms Bohus varv kan man se en 
tydlig förhöjning jämfört med uppströmspunkten för främst bly och kvicksilver, men även 
övriga ämnen visar högre värden nedströms än uppströms.  
 
De förhöjda värdena motsvaras endast vid en del mättillfällen av förhöjda metallhalter 
och ökad turbiditet nedströms. En viss del av förhöjningarna som detekterats i 

vattenmossan är troligen orsakade av de grumlande arbetena. En större del bedöms 
också bero på vattenburna föroreningar som kontinuerligt lakas ut från området. 

Kommentar 2009-11-06: Passiva  provtagare för organiska föroreningar och metaller 
sitter utplacerade i Göta älv uppströms och nedströms om Bohus varv. 
 
Tredje mätperioden för de organiska föroreningarna visar påverkan av PAH i 
mätpunkten nedströms. Anledningen till påverkan är sannolikt schaktningen genom de 

Kommentar 2010-01-07: Passiva  provtagare för organiska föroreningar och metaller 
sitter utplacerade i Göta älv uppströms och nedströms om Bohus varv. 
 
Fjärde mätperioden för de organiska föroreningarna visar ingen påverkan.  Halterna i 
vattenmossan visar mycket låga till låga halter med undantag för koppar som visar en 
måttlig halt i samtliga prover (inkl blankprovet). En viss förhöjning av bly och kvicksilver 
kan ses nedströms om Bohus varv, men halterna är tydligt reducerade sedan 
avskärmningen av området avslutats och de grumlande arbetena upphört. 
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Kommentar 2010-08-25: Passiva  provtagare för organiska föroreningar och metaller 
sitter utplacerade i Göta älv uppströms och nedströms om Bohus varv. Under vintern 
har isläget förhindrat provtagningen.  Vattenmossa och ecoscope sattes  åter ut 2010-
04-26 
 
Första perioden, april-maj påvisade  inga petydande skillnader mellan uppströms-och 
nedströmsproven.  Koppar och zink låg något högre uppströms. Samtliga halter ligger 
mellan låga och måttliga med undantag för koppar i provet uppströms. Ecoscopen visar 
samtliga  halter under detektionsgränsen gällande PAH och BTEX. Halten alifater ligger 
i samma storleksordning som blankprovet, d v s ingen påverkan kan ses. 

 
Ingen indikation på detekterbar spridning från området. 
 
Andra perioden, maj-juni påvisade något högre halter nedströms för samtliga metaller, 
dessa låg dock inom samma storleksordning. Halterna är generelllt högre både 
uppströms och nedströms jämfört med perioden innan och ligger mellan måttliga och 
höga. Ecoscopen visar samtliga  halter under detektionsgränsen gällande PAH, och 
BTEX . Halten alifater ligger i samma storleksordning som blankprovet, d v s ingen 
påverkan kan ses. 
 
Ingen indikation på detektekbar spridning från området för PAH, BTEX och alifater.  
 

Generellt är bakgrundshalterna av metaller högre än tidigare period maj-juni.  De något 
förhöjda halterna av metaller nedströms kan omöjligt tyda på någon form av läckage 
från saneringsområdet med tanke på att spont- och grundvatten varit avsänkt under 
perioden och alltså gradienten varit riktad inåt. Det misstänks istället att påverkan från 
diket/bäcken söder om saneringsområdet påverkat provpunkten nedströms, antagligen 
genom att nederbörden varit större under andra perioden (maj-juni). 

Kommentar 2010-09-03: Även i juni-juli kan man se en förhöjning  av metallhalterna 
nedströms Bohus varv, dock mindre än perioden maj-juni. I perioden  juli -augusti har 
förhöjningen nedströms minskat ytterligare och är nästan nere på de nivåer som 
uppvisades innan förhöjningen uppkom. 
 
Det har inte kunnat observeras några motsvarande förhöjningar i de analyser som 
utförts på utpumpat spontvatten, så slutsatsen att påverkan kommer från diket/bäcken 
kvarstår. 
 
Kommentar 2010-10-13: Ingen  skillnad mellan metallhalterna uppströms och 

nedströms om Bohus varv. Samma sak gäller organiska föroreningar. 
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ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden* 1 - uppströms 2 - nedströms Vid schaktning 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms

Datum 2009-06-30 2009-06-30 2009-07-07 2009-07-09 2009-07-09 2009-07-14 2009-07-14 2009-07-23 2009-07-23

Benzo(a)antracen µg/l 0,018 <0,02 <0,02 0,27 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Krysen µg/l <0,02 <0,02 0,25 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Benzo(b,k)fluoranten µg/l <0,02 <0,02 0,11 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Benzo(a)pyren µg/l 0,015 <0,02 <0,02 0,05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l <0,02 <0,02 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Dibenzo(a,h)antracen µg/l <0,02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Summa cancerogena PAH µg/l <0,20 <0,20 0,7 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Naftalen µg/l 1,1 <0,02 <0,02 6,12 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,02 0,02

Acenaftylen µg/l <0,02 <0,02 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Fluoren µg/l 3 <0,02 <0,02 7,65 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Acenaften µg/l 5,8 <0,02 <0,02 7,13 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,02

Fenantren µg/l 0,4 <0,02 <0,02 18,17 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Antracen µg/l 0,012 <0,02 <0,02 0,9 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Fluoranten µg/l 0,04 <0,02 <0,02 4,37 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Pyren µg/l 0,025 <0,02 <0,02 2,18 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Benzo(g,h,i)perylen µg/l <0,02 <0,02 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Summa övriga PAH µg/l <0,30 <0,30 47 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37 <0,001 <0,001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Toluen mg/l 0,002 <0,001 <0,001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Etylbensen mg/l 0,09 <0,001 <0,001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

M/P/O-Xylen mg/l <0,001 <0,001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Summa TEX mg/l <0,001 <0,001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l <0,02 <0,02 0,09 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Alifater >C8-C10 mg/l <0,02 <0,02 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Alifater >C10-C12 mg/l <0,02 <0,02 <0.1 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Alifater >C12-C16 mg/l <0,02 <0,02 <0.1 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Alifater >C16-C35 mg/l <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Alifater >C5-C12 mg/l <0.03 <0.03

Alifater >C12-C35 mg/l <0.05 <0.05

Aromater >C8-C10 mg/l <0,1 <0,1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Aromater >C10-C16 mg/l <0,10 <0,10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Oljeindex mg/l 0,93

Oljetyp Ej påvisad Ospec Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.
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ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden*

Datum

Benzo(a)antracen µg/l 0,018

Krysen µg/l

Benzo(b,k)fluoranten µg/l

Benzo(a)pyren µg/l 0,015

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l

Dibenzo(a,h)antracen µg/l

Summa cancerogena PAH µg/l

Naftalen µg/l 1,1

Acenaftylen µg/l

Fluoren µg/l 3

Acenaften µg/l 5,8

Fenantren µg/l 0,4

Antracen µg/l 0,012

Fluoranten µg/l 0,04

Pyren µg/l 0,025

Benzo(g,h,i)perylen µg/l

Summa övriga PAH µg/l

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37

Toluen mg/l 0,002

Etylbensen mg/l 0,09

M/P/O-Xylen mg/l

Summa TEX mg/l

mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l

Alifater >C8-C10 mg/l

Alifater >C10-C12 mg/l

Alifater >C12-C16 mg/l

Alifater >C16-C35 mg/l

Alifater >C5-C12 mg/l

Alifater >C12-C35 mg/l

Aromater >C8-C10 mg/l

Aromater >C10-C16 mg/l

Oljeindex mg/l

Oljetyp

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-07-30 2009-07-30 2009-08-05 2009-08-05 2009-08-12 2009-08-12 2009-08-19 2009-08-19 2009-08-26

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.20 <0.20 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300

<0.20 <0.20 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ospec. Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad
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ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden*

Datum

Benzo(a)antracen µg/l 0,018

Krysen µg/l

Benzo(b,k)fluoranten µg/l

Benzo(a)pyren µg/l 0,015

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l

Dibenzo(a,h)antracen µg/l

Summa cancerogena PAH µg/l

Naftalen µg/l 1,1

Acenaftylen µg/l

Fluoren µg/l 3

Acenaften µg/l 5,8

Fenantren µg/l 0,4

Antracen µg/l 0,012

Fluoranten µg/l 0,04

Pyren µg/l 0,025

Benzo(g,h,i)perylen µg/l

Summa övriga PAH µg/l

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37

Toluen mg/l 0,002

Etylbensen mg/l 0,09

M/P/O-Xylen mg/l

Summa TEX mg/l

mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l

Alifater >C8-C10 mg/l

Alifater >C10-C12 mg/l

Alifater >C12-C16 mg/l

Alifater >C16-C35 mg/l

Alifater >C5-C12 mg/l

Alifater >C12-C35 mg/l

Aromater >C8-C10 mg/l

Aromater >C10-C16 mg/l

Oljeindex mg/l

Oljetyp

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-08-26 2009-09-03 2009-09-03 2009-09-08 2009-09-08 2009-09-16 2009-09-16 2009-09-25 2009-09-25

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.02 0,03 0,02 <0.02 0,04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,02 <0.02 0,03 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,02 0,02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300

<0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.03 <0.03 <0.03

<0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.10 <0.1

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad
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ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden*

Datum

Benzo(a)antracen µg/l 0,018

Krysen µg/l

Benzo(b,k)fluoranten µg/l

Benzo(a)pyren µg/l 0,015

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l

Dibenzo(a,h)antracen µg/l

Summa cancerogena PAH µg/l

Naftalen µg/l 1,1

Acenaftylen µg/l

Fluoren µg/l 3

Acenaften µg/l 5,8

Fenantren µg/l 0,4

Antracen µg/l 0,012

Fluoranten µg/l 0,04

Pyren µg/l 0,025

Benzo(g,h,i)perylen µg/l

Summa övriga PAH µg/l

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37

Toluen mg/l 0,002

Etylbensen mg/l 0,09

M/P/O-Xylen mg/l

Summa TEX mg/l

mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l

Alifater >C8-C10 mg/l

Alifater >C10-C12 mg/l

Alifater >C12-C16 mg/l

Alifater >C16-C35 mg/l

Alifater >C5-C12 mg/l

Alifater >C12-C35 mg/l

Aromater >C8-C10 mg/l

Aromater >C10-C16 mg/l

Oljeindex mg/l

Oljetyp

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-10-01 2009-10-01 2009-11-02 2009-11-02 2009-11-19 2009-11-19 2009-12-04 2009-12-04 2009-12-14

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,02 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,02 <0.02 0,02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300

<0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300 <0.300

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0,0018 0,0014 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0,0018 0,0014 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.03 <0.03

<0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Ospec Ospec Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad
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ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden*

Datum

Benzo(a)antracen µg/l 0,018

Krysen µg/l

Benzo(b,k)fluoranten µg/l

Benzo(a)pyren µg/l 0,015

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l

Dibenzo(a,h)antracen µg/l

Summa cancerogena PAH µg/l

Naftalen µg/l 1,1

Acenaftylen µg/l

Fluoren µg/l 3

Acenaften µg/l 5,8

Fenantren µg/l 0,4

Antracen µg/l 0,012

Fluoranten µg/l 0,04

Pyren µg/l 0,025

Benzo(g,h,i)perylen µg/l

Summa övriga PAH µg/l

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37

Toluen mg/l 0,002

Etylbensen mg/l 0,09

M/P/O-Xylen mg/l

Summa TEX mg/l

mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l

Alifater >C8-C10 mg/l

Alifater >C10-C12 mg/l

Alifater >C12-C16 mg/l

Alifater >C16-C35 mg/l

Alifater >C5-C12 mg/l

Alifater >C12-C35 mg/l

Aromater >C8-C10 mg/l

Aromater >C10-C16 mg/l

Oljeindex mg/l

Oljetyp

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-12-14 2009-12-28 2009-12-28 2010-01-11 2010-01-11 2010-01-25 2010-01-25 2010-02-11 2010-02-11

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.02 <0.02 <0.02 0,03 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05

<0.03 <0.03 <0.03

<0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad
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ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden*

Datum

Benzo(a)antracen µg/l 0,018

Krysen µg/l

Benzo(b,k)fluoranten µg/l

Benzo(a)pyren µg/l 0,015

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l

Dibenzo(a,h)antracen µg/l

Summa cancerogena PAH µg/l

Naftalen µg/l 1,1

Acenaftylen µg/l

Fluoren µg/l 3

Acenaften µg/l 5,8

Fenantren µg/l 0,4

Antracen µg/l 0,012

Fluoranten µg/l 0,04

Pyren µg/l 0,025

Benzo(g,h,i)perylen µg/l

Summa övriga PAH µg/l

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37

Toluen mg/l 0,002

Etylbensen mg/l 0,09

M/P/O-Xylen mg/l

Summa TEX mg/l

mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l

Alifater >C8-C10 mg/l

Alifater >C10-C12 mg/l

Alifater >C12-C16 mg/l

Alifater >C16-C35 mg/l

Alifater >C5-C12 mg/l

Alifater >C12-C35 mg/l

Aromater >C8-C10 mg/l

Aromater >C10-C16 mg/l

Oljeindex mg/l

Oljetyp

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2010-02-25 2010-02-25 2010-03-08 2010-03-08 2010-03-30 2010-03-30 2010-04-11 2010-04-11 2010-05-03

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

0,05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad
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ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden*

Datum

Benzo(a)antracen µg/l 0,018

Krysen µg/l

Benzo(b,k)fluoranten µg/l

Benzo(a)pyren µg/l 0,015

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l

Dibenzo(a,h)antracen µg/l

Summa cancerogena PAH µg/l

Naftalen µg/l 1,1

Acenaftylen µg/l

Fluoren µg/l 3

Acenaften µg/l 5,8

Fenantren µg/l 0,4

Antracen µg/l 0,012

Fluoranten µg/l 0,04

Pyren µg/l 0,025

Benzo(g,h,i)perylen µg/l

Summa övriga PAH µg/l

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37

Toluen mg/l 0,002

Etylbensen mg/l 0,09

M/P/O-Xylen mg/l

Summa TEX mg/l

mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l

Alifater >C8-C10 mg/l

Alifater >C10-C12 mg/l

Alifater >C12-C16 mg/l

Alifater >C16-C35 mg/l

Alifater >C5-C12 mg/l

Alifater >C12-C35 mg/l

Aromater >C8-C10 mg/l

Aromater >C10-C16 mg/l

Oljeindex mg/l

Oljetyp

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2010-05-03 2010-05-18 2010-05-18 2010-05-26 2010-05-26 2010-06-09 2010-06-09 2010-06-23 2010-06-23

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 0,06 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 0,05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 0,05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 0,07 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad

K:\Uppdrag\161392\16-prj\04-bsk\Fältkontroll\Saneringaktiviteter\kemianalyser\utvärderingar mm\Analysresultat vatten - recipientkontroll 090709 - nu.xls\Organiska enl recepientkpr



ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden*

Datum

Benzo(a)antracen µg/l 0,018

Krysen µg/l

Benzo(b,k)fluoranten µg/l

Benzo(a)pyren µg/l 0,015

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l

Dibenzo(a,h)antracen µg/l

Summa cancerogena PAH µg/l

Naftalen µg/l 1,1

Acenaftylen µg/l

Fluoren µg/l 3

Acenaften µg/l 5,8

Fenantren µg/l 0,4

Antracen µg/l 0,012

Fluoranten µg/l 0,04

Pyren µg/l 0,025

Benzo(g,h,i)perylen µg/l

Summa övriga PAH µg/l

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37

Toluen mg/l 0,002

Etylbensen mg/l 0,09

M/P/O-Xylen mg/l

Summa TEX mg/l

mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l

Alifater >C8-C10 mg/l

Alifater >C10-C12 mg/l

Alifater >C12-C16 mg/l

Alifater >C16-C35 mg/l

Alifater >C5-C12 mg/l

Alifater >C12-C35 mg/l

Aromater >C8-C10 mg/l

Aromater >C10-C16 mg/l

Oljeindex mg/l

Oljetyp

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2010-07-07 2010-07-07 2010-07-21 2010-07-21 2010-08-04 2010-08-04 2010-08-18 2010-08-18 2010-09-01

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.02 0,03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad

K:\Uppdrag\161392\16-prj\04-bsk\Fältkontroll\Saneringaktiviteter\kemianalyser\utvärderingar mm\Analysresultat vatten - recipientkontroll 090709 - nu.xls\Organiska enl recepientkpr



ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden*

Datum

Benzo(a)antracen µg/l 0,018

Krysen µg/l

Benzo(b,k)fluoranten µg/l

Benzo(a)pyren µg/l 0,015

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l

Dibenzo(a,h)antracen µg/l

Summa cancerogena PAH µg/l

Naftalen µg/l 1,1

Acenaftylen µg/l

Fluoren µg/l 3

Acenaften µg/l 5,8

Fenantren µg/l 0,4

Antracen µg/l 0,012

Fluoranten µg/l 0,04

Pyren µg/l 0,025

Benzo(g,h,i)perylen µg/l

Summa övriga PAH µg/l

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37

Toluen mg/l 0,002

Etylbensen mg/l 0,09

M/P/O-Xylen mg/l

Summa TEX mg/l

mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l

Alifater >C8-C10 mg/l

Alifater >C10-C12 mg/l

Alifater >C12-C16 mg/l

Alifater >C16-C35 mg/l

Alifater >C5-C12 mg/l

Alifater >C12-C35 mg/l

Aromater >C8-C10 mg/l

Aromater >C10-C16 mg/l

Oljeindex mg/l

Oljetyp

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2010-09-01 2010-09-15 2010-09-15 2010-09-29 2010-09-29 2010-10-13 2010-10-13 2010-10-27 2010-10-27

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,08 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,0033 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,0033 <0.001 <0.001

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Bensin Ej påvisad Ej påvisad
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ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden*

Datum

Benzo(a)antracen µg/l 0,018

Krysen µg/l

Benzo(b,k)fluoranten µg/l

Benzo(a)pyren µg/l 0,015

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l

Dibenzo(a,h)antracen µg/l

Summa cancerogena PAH µg/l

Naftalen µg/l 1,1

Acenaftylen µg/l

Fluoren µg/l 3

Acenaften µg/l 5,8

Fenantren µg/l 0,4

Antracen µg/l 0,012

Fluoranten µg/l 0,04

Pyren µg/l 0,025

Benzo(g,h,i)perylen µg/l

Summa övriga PAH µg/l

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37

Toluen mg/l 0,002

Etylbensen mg/l 0,09

M/P/O-Xylen mg/l

Summa TEX mg/l

mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l

Alifater >C8-C10 mg/l

Alifater >C10-C12 mg/l

Alifater >C12-C16 mg/l

Alifater >C16-C35 mg/l

Alifater >C5-C12 mg/l

Alifater >C12-C35 mg/l

Aromater >C8-C10 mg/l

Aromater >C10-C16 mg/l

Oljeindex mg/l

Oljetyp

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2010-11-11 2010-11-11 2010-11-24 2010-11-24 2010-12-08 2010-12-08 2010-12-22 2010-12-22 2011-01-05

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

<0.02 0,08 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 0,08 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad
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ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden*

Datum

Benzo(a)antracen µg/l 0,018

Krysen µg/l

Benzo(b,k)fluoranten µg/l

Benzo(a)pyren µg/l 0,015

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l

Dibenzo(a,h)antracen µg/l

Summa cancerogena PAH µg/l

Naftalen µg/l 1,1

Acenaftylen µg/l

Fluoren µg/l 3

Acenaften µg/l 5,8

Fenantren µg/l 0,4

Antracen µg/l 0,012

Fluoranten µg/l 0,04

Pyren µg/l 0,025

Benzo(g,h,i)perylen µg/l

Summa övriga PAH µg/l

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37

Toluen mg/l 0,002

Etylbensen mg/l 0,09

M/P/O-Xylen mg/l

Summa TEX mg/l

mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l

Alifater >C8-C10 mg/l

Alifater >C10-C12 mg/l

Alifater >C12-C16 mg/l

Alifater >C16-C35 mg/l

Alifater >C5-C12 mg/l

Alifater >C12-C35 mg/l

Aromater >C8-C10 mg/l

Aromater >C10-C16 mg/l

Oljeindex mg/l

Oljetyp

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.

2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2011-01-05 2011-01-21 2011-01-21 2011-02-03 2011-02-03 2011-02-14 2011-02-14 2011-03-03 2011-03-03

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

0,02 0,21 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 0,04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad
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ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden*

Datum

Benzo(a)antracen µg/l 0,018

Krysen µg/l

Benzo(b,k)fluoranten µg/l

Benzo(a)pyren µg/l 0,015

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l

Dibenzo(a,h)antracen µg/l

Summa cancerogena PAH µg/l

Naftalen µg/l 1,1

Acenaftylen µg/l

Fluoren µg/l 3

Acenaften µg/l 5,8

Fenantren µg/l 0,4

Antracen µg/l 0,012

Fluoranten µg/l 0,04

Pyren µg/l 0,025

Benzo(g,h,i)perylen µg/l

Summa övriga PAH µg/l

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37

Toluen mg/l 0,002

Etylbensen mg/l 0,09

M/P/O-Xylen mg/l

Summa TEX mg/l

mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l

Alifater >C8-C10 mg/l

Alifater >C10-C12 mg/l

Alifater >C12-C16 mg/l

Alifater >C16-C35 mg/l

Alifater >C5-C12 mg/l

Alifater >C12-C35 mg/l

Aromater >C8-C10 mg/l

Aromater >C10-C16 mg/l

Oljeindex mg/l

Oljetyp

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.

1 - uppströms Mitt 2 - nedströms 1 - uppströms Mitt 2 - nedströms 1 - uppströms Mitt 2 - nedströms
2011-03-28 2011-03-28 2011-03-28 2011-04-28 2011-04-28 2011-04-28 2011-05-25 2011-05-25 2011-05-25

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - -

<0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 - - -

<0.200 <0.200 <0.200 - - -

<0.300 <0.300 <0.300 - - -

<0.300 <0.300 <0.300 - - -

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

<0.03 <0.03 <0.03

<0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad
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ORGANISKA ÄMNEN - RECIPIENTKONTROLL
Jämförvärden*

Datum

Benzo(a)antracen µg/l 0,018

Krysen µg/l

Benzo(b,k)fluoranten µg/l

Benzo(a)pyren µg/l 0,015

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l

Dibenzo(a,h)antracen µg/l

Summa cancerogena PAH µg/l

Naftalen µg/l 1,1

Acenaftylen µg/l

Fluoren µg/l 3

Acenaften µg/l 5,8

Fenantren µg/l 0,4

Antracen µg/l 0,012

Fluoranten µg/l 0,04

Pyren µg/l 0,025

Benzo(g,h,i)perylen µg/l

Summa övriga PAH µg/l

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l

Bensen mg/l 0,37

Toluen mg/l 0,002

Etylbensen mg/l 0,09

M/P/O-Xylen mg/l

Summa TEX mg/l

mg/l

Alifater >C5-C8 mg/l

Alifater >C8-C10 mg/l

Alifater >C10-C12 mg/l

Alifater >C12-C16 mg/l

Alifater >C16-C35 mg/l

Alifater >C5-C12 mg/l

Alifater >C12-C35 mg/l

Aromater >C8-C10 mg/l

Aromater >C10-C16 mg/l

Oljeindex mg/l

Oljetyp

* Canadian Environmental Quality Guidelines (water quality guidelines for the protection of aquatic life), CCME 2007.

1 - uppströms Mitt 2 - nedströms
2011-06-22 2011-06-22 2011-06-22

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.04 <0.04 <0.04

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.20 <0.20

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.02 <0.02 <0.02

<0.30 <0.30 <0.30

<0.200 <0.200 <0.200

<0.300 <0.300 <0.300

<0.300 <0.300 <0.300

<0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001

<0.002 <0.002 <0.002

<0.03 <0.03 <0.03

<0.05 <0.05 <0.05

<0.1 <0.1 <0.1

<0.10 <0.10 <0.10

Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVITET - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Fältmätningar

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
Datum 2009-06-23 2009-06-23 2009-06-24 2009-06-24 2009-06-25 2009-06-25 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-29 2009-06-29 2009-06-30

Turbiditet FNU 6,74 7,14 7,3 8,16 8,69 9,35 8,15 8,24 5,2 5 7,52

pH 7,3 7,33 7,4 7,4 7,5 7,5 7,65 7,57 7,7 7,9 7,55

Konduktivitet mS/cm 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,1 0,06

Temperatur °C 20 21,7 22,7 22,8 22,1 21,7 23,7 22,8 21,2 21,5 25,2

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum 2009-06-25

Suspenderade ämnen mg/l 8,4

Kommentar 2009-08-14: Turbiditetsvärdena är fortsatt låga. Förhöjning kan ses i 
samband med schaktning, men även då når turbiditeten endast sällan högre än 10 FNU 
(jmf mätningar nedströms 14/8). Även vind kan driva upp turbiditetsvärdet till nivåer runt 

Kommentar 2009-08-20: Turbiditetsvärdena i mätpunkten nedströms redovisas i 
diagrammet nedan. Det höga turbiditetsvärdet den 7/7 är från ett prov taget 50 m från de 
grumlande arbetena och är inte representativt för halterna vid kontrollpunkten nedströms 
i övrigt. 
 
FNU-värdena är fortsatt låga. Förhöjda värden har i veckan konstaterats främst 
uppströms om Bohus varv, troligen orsakade av vind eller i något fall av kontakt med 

Kommentar 2009-08-27: Turbiditetsvärdena i mätpunkten nedströms redovisas i 
diagrammet till höger. Det högsta turbiditetsvärdet den 7/7 är från ett prov taget 50 m 
från de grumlande arbetena och är inte representativt för halterna vid kontrollpunkten 
nedströms i övrigt. 
 
FNU-värdena i veckan som gått är fortsatt låga. Förhöjda värden har konstaterats vid ett 
tillfälle uppströms om Bohus varv orsakat av kontakt med botten vid provtagningstillfället.  

Kommentar 2009-09-04: Turbiditetsvärdena i mätpunkten nedströms redovisas i 
diagrammet till höger. Inga förändringar från tidigare. Från och med den 1 september 
utförs dubbla turbiditetsmätningar uppströms, ett prov på vatten från alla nivåer och ett 
prov där vatten från djupaste nivån utesluts. Även med detta mätförfarande har man vid 
ett tillfälle kunnat konstatera högre turbiditetshalter uppströms än nedströms, sannolikt 
orsakat av vind. 

Kommentar 2009-09-11: Turbiditetsvärdena i mätpunkten nedströms redovisas i 
diagrammet till höger. Inga förändringar från tidigare. Sedan den 9 september utförs 
turbiditetsmätningar uppströms på prov där vatten från djupaste nivån utesluts. Vid ett 
tillfälle, den 9/9 har en förhöjd turbiditetshalt (ΔFNU = 8,16) orsakad av grävarbetena 

Kommentar 2009-09-18: Turbiditetsvärdena i mätpunkten nedströms redovisas i 
diagrammet till höger.  Inga förhöjda värden över vad som varit normalt vid arbetena har 
mätts upp vid provtagningarna. Dock utfördes inte det mest grumlande arbetet vid 
provtagningstillfället den 16/9 eftersom miljökontrollanten beslöt att stoppa arbetet efter 
de visuella observationerna från Jordfallsbron.  
 
Sedan den 9 september utförs turbiditetsmätningar uppströms på prov där vatten från 

Kommentar 2009-10-02: Turbiditetsvärdena i mätpunkten nedströms redovisas i 
diagrammet till höger.  Inga förhöjda värden över vad som varit normalt vid arbetena har 
mätts upp vid provtagningarna.  
 
Sedan den 9 september utförs turbiditetsmätningar uppströms på prov där vatten från 

Kommentar 2009-10-09: Turbiditetsvärdena i mätpunkten nedströms redovisas i 
diagrammet till höger.  Inga förhöjda värden över vad som varit normalt vid arbetena har 
mätts upp vid provtagningarna.  
 
Sedan den 9 september utförs turbiditetsmätningar uppströms på prov där vatten från 

Kommentar 2009-10-16: Turbiditetsvärdena i mätpunkten nedströms redovisas i 
diagrammet till höger.  Inga förhöjda värden över vad som varit normalt vid arbetena har 
mätts upp vid provtagningarna.  
 
Sedan den 9 september utförs turbiditetsmätningar uppströms på prov där vatten från 

Kommentar 2009-10-22: Turbiditetsvärdena i mätpunkten nedströms redovisas i 
diagrammet till höger.  Inga förhöjda värden över vad som varit normalt vid arbetena har 
mätts upp vid provtagningarna.  
 
Sedan den 9 september utförs turbiditetsmätningar uppströms på prov där vatten från 
djupaste nivån utesluts. 
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVITET - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms

10 m från 

grumlande 

verksamhet 1 - uppströms

50 m från 

grumlande 

verksamhet 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-06-30 2009-07-01 2009-07-01 2009-07-01 2009-07-07 2009-07-07 2009-07-07 2009-07-08 2009-07-08 2009-08-03 2009-08-03

4,95 5,32 7,03 60 4,37 40,87 31,38 4,15 4,33 6,96 5,48

7,58 7,7 7,62 7,59 7,76 7,35 7,58 7,46 7,91 8

0,08 0,08 0,07 0,17 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 0,26

24,1 24,5 24,7 24,8 22,6 25,5 23,5 22,4 17,7 18,2

2009-06-30 2009-07-01 2009-07-07 2009-07-07

6,3 56 46 37
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVITET - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-08-04 2009-08-04 2009-08-05 2009-08-05 2009-08-06 2009-08-06 2009-08-11 2009-08-11 2009-08-12 2009-08-12 2009-08-13

8,18 9,29 6,6 9,79 7,8 9,74 4,66 8,18 9,9 4,83 5,83

7,78 7,76 7,69 7,62 7,72 7,63 6,04 5,41 6,66 6,37 6,7

0,09 0,06 0,1 0,06 0,1 0,07 0,07 0,15 0,03 0,08 0,1

17,7 17,2 19,6 19,1 20,4 21 21 21,3 19,6 20,3 20,5
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVITET - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-08-13 2009-08-14 2009-08-14 2009-08-17 2009-08-17 2009-08-18 2009-08-18 2009-08-19 2009-08-19 2009-08-20 2009-08-20

4,28 9,95 17,45 5,68 11,27 11,54 7,62 31,37 8,35 9,21 7,27

6,87 6,86 6,98 7,44 7,43 7,45 7,39 7,59 7,54 7,62 7,55

0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,09 0,06

20,1 18,6 18,1 19,6 18,9 18,2 17,5 19 18,7 20,5 19,7
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVITET - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-08-24 2009-08-24 2009-08-25 2009-08-25 2009-08-26 2009-08-26 2009-09-01 2009-09-01 2009-09-02 2009-09-02 2009-09-08

6,75 7,18 7,36 6,13 16,14 7,02 10.12/10.30* 7,73 7.07/6.98* 6,71 9,72/6,09*

8,12 7,93 8,04 7,95 7,56 7,59 8,02 7,73 6,33 6,41 7,83

0,09 0,07 0,07 0,06 0,07 0,09 0,1 0,09 0,06 0,06 0,09

20,1 19,7 19,7 19,3 17,6 18,4 17,1 18 17,5 17,1 18,5
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVITET - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-09-08 2009-09-09 2009-09-09 2009-09-10 2009-09-10 2009-09-14 2009-09-14 2009-09-15 2009-09-15 2009-09-16 2009-09-16

6,99 5,74 13,9 6 6,92 5,92 6,12 6,23 6,5 6,51 6,51

8,04 7,74 7,67 7,75 7,67 7,73 7,51 7,05 7,15 7,44 7,41

0,14 0,1 0,7 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07

19 19 17,5 17,6 16,7 18 16,9 19,7 21,4 16 16,8
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVITET - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-09-28 2009-09-28 2009-10-01 2009-10-01 2009-10-05 2009-10-05 2009-10-06 2009-10-06 2009-10-07 2009-10-07 2009-10-12

3,58 7,15 5,95 5,38 10,85 12,11 9,36 8,4 9,38 9,15 4,95

7,2 7,12 7,13 7,15 7,94 7,68 7,7 7,61 7,44 7,45 8,16

0,09 0,07 0,14 0,08 0,09 0,08 0,15 0,07 0,06 0,09 0,11

15,5 14,9 12,1 12,2 13 12,5 14,1 13,8 13,7 13 10,2
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TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVITET - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

Arbete i älv slutfört

Efterkontroll startar

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms
2009-10-12 2009-10-13 2009-10-13 2009-10-19 2009-10-19 2009-12-14 2009-12-14 2009-12-28 2009-12-28 2010-01-07 2010-01-07

4,54 3,95 5,11 8,1 11,72 8,04 7,33 18,65 17,65 14,07 12,77

8,07 7,26 7,16 6,6 6,6 7,64 7,6 6,15 5,99 7,17 7,15

0,08 0,12 0,09 0,08 0,17 0,05 0,05 0,23 0,07 0,16 0,07

9,9 10,1 9,7 11,2 10,7 2,5 2,7 - -

K:\Uppdrag\161392\16-prj\04-bsk\Fältkontroll\Saneringaktiviteter\kemianalyser\utvärderingar mm\Analysresultat vatten - grumlande arbeten_avslutad 100308.xls\Turbiditet och susp



TURBIDITET, pH OCH KONDUKTIVITET - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Fältmätningar

Datum

Turbiditet FNU

pH

Konduktivitet mS/cm

Temperatur °C

Laboratoriemätningar av suspenderat material

Datum

Suspenderade ämnen mg/l

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms
2010-01-11 2010-01-11 2010-01-25 2010-01-25 2010-02-11 2010-02-11 2010-03-08 2010-03-08

- - - - 5,86 3,67 3,94 6,08

- - - - 7,61 7,58 7,98 7,9

- - - - 0,11 0,05 0,12 0,05

- - - - - -
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan** 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms Vid schaktning
Datum 2009-02-16 2009-02-16 2009-07-01 2009-07-01 2009-07-07

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027 <0,0002 0,00024 0,00025 0,00031 0,0008

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,003

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,00013 0,0011

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004 0,0012 <0,0005 <0,0005 0,0014 0,14

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014 0,00082 0,00096 0,0018 0,002 0,00078

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014 0,0018 0,0012 0,0023 0,0034 0,018

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,011

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00015

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Tenn (uppslutet) mg/l <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,0005 0,0016

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053 0,0038 0,0028 0,0025 0,0041 0,0015

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053 0,0084 <0,005 0,0068 0,01 0,19

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-07-07 2009-07-07 2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04

0,00023 0,00035

<0,0005 0,00059 <0,0005 <0,0005 <0,0005

0,000064 0,00048

0,00052 0,013 <0,0005 <0,0005 <0,0005

0,0058 0,0021

0,011 0,01 0,019 0,0097 0,0092

<0,0002 <0,0002

<0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001

<0,0001 <0,0001

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

<0,0001 <0,0001

<0,0005 0,00052 <0,0005 <0,0005 <0,0005

0,01 0,0061

0,014 0,027 0,0081 0,0064 0,0061
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-08-04 2009-08-05 2009-08-05 2009-08-06 2009-08-06

<0,0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0,0005 0,00056 0,00088 <0.0005 <0.0005

0,01 0,02 0,023 0,042 0,019

<0,001 <0.001 <0.001 0,0011 <0,001

<0,0001 <0.0001 <0.0001 <0,0001 <0,0001

<0,0005 <0.0005 <0.0005 <0,0005 <0,0005

0,0062 0,0097 0,0092 0,029 0,012
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-08-11 2009-08-11 2009-08-12 2009-08-12 2009-08-13

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0,0005

<0.0005 0,0011 0,00052 0,00075 0,001

0,016 0,052 0,062 0,043 0,035

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0,001

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0,0001

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0,0005

0,0068 0,015 0,017 0,012 0,012
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-08-13 2009-08-14 2009-08-14 2009-08-17 2009-08-17

<0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

0,00061 <0,0005 0,0021 <0,0005 0,0034

0,03 0,048 0,053 0,05 0,038

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

<0,0005 <0,0005 <0,0005 0,00054 <0,0005

0,0099 0,011 0,015 0,013 0,016
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-08-18 2009-08-18 2009-08-19 2009-08-19 2009-08-20

0,00055 <0.0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

0,0017 0,0011 0,001 <0,0005 <0,0005

0,083 0,059 0,067 0,18 0,065

0,0016 <0.001 0,0012 <0,001 <0,001

<0.0001 <0.0004 <0,0001 <0,0001 <0,0001

<0,00001

<0.0005 <0.0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

0,027 0,015 0,017 0,03 0,012
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-08-20 2009-08-25 2009-08-25 2009-08-26 2009-08-26

<0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

<0,0005 <0,0005 0,00066 <0,0005

0,056 0,054 0,02 0,03

0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<0.0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

<0,00001

0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

0,0099 0,014 0,016 0,012
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-09-01 2009-09-01 2009-09-02 2009-09-02 2009-09-08

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,00068 0,00068 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,053 0,027 0,035 0,023 0,0083

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,015 0,0081 0,0098 0,0083 0,007
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-09-08 2009-09-09 2009-09-09 2009-09-10 2009-09-10

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,0025 0,00053 0,011 <0.0005 <0.0005

0,013 0,028 0,036 0,021 0,014

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 saknas

<0.0001 <0.0001 0,00012 <0.0001 <0.0001

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,01 0,012 0,022 0,0095 0,0083
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-09-14 2009-09-14 2009-09-15 2009-09-15 2009-09-16

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.0005 0,0011 <0.0005 0,00064 <0.0005

0,023 0,028 0,017 0,034 0,024

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,0094 0,011 0,0092 0,013 0,015
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-09-16 2009-09-28 2009-09-28 2009-10-01 2009-10-01

<0.0005 <0.0005 <0.0005 0,00078 0,00056

0,00057 <0.0005 0,01 0,00093 0,00087

0,029 0,026 0,054 0,01 0,01

<0.001 <0.001 <0.001 0,0049 0,0037

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,015 0,011 0,032 0,014 0,015
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-10-05 2009-10-05 2009-10-06 2009-10-06 2009-10-07

<0.0005 <0.0005 0,00051 <0.0005 <0.0005

0,0018 0,011 1,5 0,0024 0,0013

0,12 0,16 0,046 0,039 0,04

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

0,0017 0,0031 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,028 0,058 0,012 0,013 0,0094
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-10-07 2009-10-12 2009-10-12 2009-10-13 2009-10-13

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,0012 0,00076 0,00073 0,00056 0,00074

0,035 0,025 0,0014 0,0013 <0.001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,0085 0,012 0,0055 0,0053 0,0053
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

Arbete i älv slutfört

Efterkontroll startar

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms
2009-10-19 2009-10-19 2009-12-14 2009-12-14

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,0024 0,0026 0,0086 0,01

<0.001 <0.001 <0.001 0,001

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms 2 - nedströms 1 - uppströms
2009-12-28 2009-12-28 2010-01-11 2010-01-11 2010-01-25

<0.0005 <0.0005 <0.0005

0,00059 0,00056 <0.0005

0,0042 0,0066 0,0042

<0.001 <0.001 <0.001

<0.0001 <0.0001 <0.0001

<0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.005 0,0065 <0.005
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METALLANALYSER  - KONTROLLPROGRAM FÖR GRUMLANDE ARBETEN
Mycket låga 

halter* Låga halter*

Måttligt höga 

halter* Höga halter*

Mycket höga 

halter* Alelyckan**
Datum

Arsenik (filtrerat) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Arsenik (uppslutet) mg/l <0,0004 0,0004-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00027

Bly (filtrerat) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Bly (uppslutet) mg/l <0,0002 0,0002-0,001 0,001-0,003 0,003-0,015 >0,015 0,0004

Koppar (filtrerat) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l <0,0005 0,0005-0,003 0,003-0,009 0,009-0,045 >0,045 0,0014

Krom (filtrerat) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Krom (uppslutet) mg/l <0,0003 0,0003-0,005 0,005-0,015 0,015-0,075 >0,075 0,00043

Kvicksilver (filtrerat) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,00000172

Kvicksilver (uppsl/låg detgräns) mg/l

Tenn (filtrerat) mg/l

Tenn (uppslutet) mg/l

Zink (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

Zink (uppslutet) mg/l <0,005 0,005-0,02 0,02-0,06 0,06-0,3 >0,3 0,0053

* Bedömning av tillstånd, Naturvårdsverkets rapport 4913.

** Medelvärden Alelyckan, Rapport avseende vattendragskontroll 2008, Göta älvs VVF.

2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms 1-uppströms 2 - nedströms
2010-01-25 2010-02-11 2010-02-11 2010-03-08 2010-03-08

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,00058 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,0015 0,0012 0,0014 0,001

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005
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Kommentar 2009-08-07: Koppar ligger inom intervallet trolig påverkan av punktkälla 
enligt Naturvårdsverkets rapport 4913 fr o m provtagningarna den 7 juli. Dock gäller 
detta även uppströmsvärdena vilka ibland t o m är högre än nedströmsvärdena. De 
förhöjda kopparhalterna kan alltså ha en annan källa än Bohus varv. 
 
Höga metallhalter kunde konstateras vid provtagning alldeles intill schaktning den 7 juli. 
Här kunde även kvicksilver detekteras. Vid samma provtagningstillfälle var dock 
halterna generellt sett betydligt lägre vid de ordinare kontrollpunkterna, vilket visar att 
föroreningarna är partikelbundna och att materialet snabbt återsedimenterar efter att det 
hamnat i suspension i samband med grävningen. 

Kommentar 2009-08-14: Kopparhalterna är fortsatt höga, speciellt i samband med 
förhöjd turbiditet (nedströms 11/8 och uppströms 12/8). Även blyvärdet är något högre 

Kommentar 2009-08-20: Kopparhalterna är fortsatt höga till mycket höga och vid en 
provtagning utan samband med högre turbiditetsvärden (jmf resultaten från den 19/8) 
Även blyvärdet förhöjt mer än normalt vid ett mättilfälle, men vid sista mättilfället dock 
lägre igen. Saknar resultat från provtagning den 18/8, men de kommer. 

Kommentar 2009-08-27: Kopparhalterna är fortsatt höga till mycket höga och även vid 
denna veckas provtagning vid åtminstone ett tillfälle utan samband med högre 
turbiditetsvärden (jmf resultaten från den 26/8). Ett av proverna (2-nedströms 2009-08-

Kommentar 2009-09-04: Inga förändringar jämfört med föregående provtagningar. 
Prov från 2009-09-02 försenade från labbet, men rapporteras nästa vecka. 

Kommentar 2009-09-11: Vid provtagningen den 9/9 detekterades kvicksilver i 
vattenprovet nedströms. Denna kan korreleras till den förhöjda turbiditeten vid 
mättillfället. Den detekterade halten är långt under vad som enligt miljödom M489-08 
kommer vara tillåtet i länsvattnet under saneringsskedet (0,02 mg Hg/l), men visar ändå 
att viss mängd kvicksilver förekommer i sedimenten. Vid påföljande provtagning 10/9 
kunde inga kvicksilverhalter över detektionsgränsen påvisas. 
 

Kommentar 2009-09-18: Inga förhöjda halter över vad som varit normalt vid arbetena 
har mätts upp vid provtagningarna. Dock utfördes inte det mest grumlande arbetet vid 
provtagningstillfället den 16/9 eftersom miljökontrollanten beslöt att stoppa arbetet efter 
de visuella observationerna från Jordfallsbron. 

Kommentar 2009-10-02: Ämnen som endast i undantagsfall tidigare detekterats vid 
provtagningarna (arsenik och krom) kunde konstateras vid provtagningen den 1/10. 
Dock kunde ingen förhöjning av halterna konstateras nedströms Bohus varv. Strömmen 
var ovanligt stark den 1/10, eventuellt kan detta ha inverkat på vilka ämnen i 
partikelform som transporteras med vattnet.  

Kommentar 2009-10-09: Analysresultaten från veckan har inte erhållits från labbet utan 
kommer på måndag. Resultaten rapporteras vid nästa veckopredovisning, men kommer  
kontrolleras direkt vid erhållandet av resultaten. 

Kommentar 2009-10-16: Under vecka 41 kunde ses en förhöjning av metallhalterna i 
vattenproverna. Det är svårt att härleda det till arbetena eftersom även proverna 
uppströms visade förhöjda halter i ungefär samma nivåer.  Halterna har sjunkit både 
uppströms och nedströms under vecka 42. Noterbart är den mycket höga blyhalt som 
konstaterats uppströms den 6 oktober. Inget liknande värde har uppmätts tidigare, 
halten är minst c:a 1000 gånger över vad som normalt uppmätts i projektet. Det är 
osäkert vad som orsakat den, men kontaminering av provet eller mätfel är troliga 

Kommentar 2009-10-22: Halter under detektionsgränsen för alla parametrar utom 
koppar.  Även kopparhalterna är dock låga.  
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LÄNSVATTEN - RENAT OCH SLÄPPT TILL GÖTA ÄLV
2009

Länsvatten* December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti
Volym utpumpat per månad m3 400 800 1850 6600 3990 3600 3600 900 2700

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,00083 0,0008 0,000576667 0,001337 0,001932 0,0006425 0,00162 0,0005 0,005053333

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0047 0,002 0,001266667 0,00412 0,0028 0,00425 0,002175 0,0015 0,0044

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0015 0,0005 0,0005 0,000928 0,000854 0,0008875 0,001425 0,0005 0,001146667

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,071 0,078 0,038333333 0,0513 0,0374 0,02275 0,035 0,034 0,034

Oljeindex mg/l 5 0,1 0,1 0,57 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,00061 0,00078 0,000526667 0,004481 0,0018 0,0012075 0,0019875 0,0005 0,0005

Suspenderat material mg/l 50 3 0,5 0,666666667 0,63 2,56 0,725 2,375 2,7 2,266666667

pH 6-8 6,93 7,57 7,193333333 7,193 7,09 6,985 7,42 7,4 7,356666667

* Riktvärden (månadsmedelvärde) för länsvatten enligt miljödom M 489-08

Utpumpat till recipient

Rödmarkerade siffror = mindre än-värden

2010
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LÄNSVATTEN - RENAT OCH SLÄPPT TILL GÖTA ÄLV

Länsvatten*
Volym utpumpat per månad m3

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02

Bly (uppslutet) mg/l 1,1

Zink (uppslutet) mg/l 1,5

Oljeindex mg/l 5

Summa PAH 16 mg/l 0,015

Suspenderat material mg/l 50

pH 6-8

* Riktvärden (månadsmedelvärde) för länsvatten enligt miljödom M 489-08

Utpumpat till recipient

Rödmarkerade siffror = mindre än-värden

September Oktober November December Januari Februari
5330 2597 1794 649 ? 571

0,000668333 0,00059 0,0005 0,00097 0,0005 0,00065

0,001316667 0,001733333 0,0026 0,0033 0,0023 0,0027

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

0,000933333 0,0005 0,00115 0,0005 0,0021 0,0016

0,013766667 0,019933333 0,022 0,024 0,0069 0,0092

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,000551667 0,0006 0,002055 0,0015 0,0005 0,0004

2,583333333 0,933333333 1,55 1,3 2,2 0,6

7,066666667 7,216666667 7,47 7,6 6,8 7,78

20112010
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Bohus varv - Kontroll av länsvatten

December 2009

Länsvatten* Batch C1
Datum 2009-12-21

Volym vatten m3 400

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,00083

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0047

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0015

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,071

Oljeindex mg/l 5 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,00061

Suspenderat material mg/l 50 3

pH 6-8 6,93

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Metylkvicksilver ng/l

Länsvatten* Batch B1 Batch C2 - del 1 Batch A1
Datum 2010-01-07 2010-01-15 2010-01-25

Volym vatten m3 800

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,0011 0,0014 0,0008

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0033 0,0053 0,002

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001 0,0001 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,00075 0,0005 0,0005

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,028 0,045 0,078

Oljeindex mg/l 5 5,8 1,6 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 3,8 1,03 0,00078

Suspenderat material mg/l 50 0,6 0,4 0,5

pH 6-8 6,22 7,67 7,57

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l ND 0,14

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 10,6 4,12

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l ND 0,294

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 9,9 3,8

Metylkvicksilver ng/l 0,08 0,07

Januari 2010
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Länsvatten* Batch A2 Batch A3 Batch A4
Datum 2010-02-05 2010-02-12 2010-02-19

Volym vatten m3 650 600 600

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,0005 0,00073 0,0005

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0013 0,001 0,0015

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001 0,0001 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0005 0,0005 0,0005

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,033 0,05 0,032

Oljeindex mg/l 5 0,1 1,5 0,11

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,00078 0,0003 0,0005

Suspenderat material mg/l 50 0,7 0,7 0,6

pH 6-8 7,02 7,35 7,21

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Metylkvicksilver ng/l

Länsvatten* Batch A5 Batch B2 Batch A6 Batch B3 Batch A7 Batch B4 Batch A8 Batch B5 Batch A9
Datum 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-04 2010-03-08 2010-03-10 2010-03-15 2010-03-18 2010-03-22 2010-03-24

Volym vatten m3 700 400 600 700 700 700 600 700 700

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,0005 0,0071 0,00072 0,0012 0,0006 0,0009 0,00078 0,00057 0,0005

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0026 0,0027 0,0094 0,0018 0,002 0,0023 0,017 0,0013 0,0011

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0005 0,0005 0,0015 0,0005 0,0005 0,0005 0,0037 0,00058 0,0005

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,053 0,042 0,063 0,031 0,035 0,047 0,054 0,15 0,02

Oljeindex mg/l 5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,0005 0,017 0,0005 0,0014 0,0005 0,008 0,0005 0,00491 0,0005

Suspenderat material mg/l 50 0,5 0,5 0,6 1,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

pH 6-8 7,3 7,33 7,61 7,23 7,16 7,11 6,98 7,2 7

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l ND

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 10,5

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l ND

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 9,76

Metylkvicksilver ng/l 0,09

Mars 2010

Februari 2010
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Länsvatten*
Datum

Volym vatten m3

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02

Bly (uppslutet) mg/l 1,1

Zink (uppslutet) mg/l 1,5

Oljeindex mg/l 5

Summa PAH 16 mg/l 0,015

Suspenderat material mg/l 50

pH 6-8

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Metylkvicksilver ng/l

Länsvatten*
Datum

Volym vatten m3

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02

Bly (uppslutet) mg/l 1,1

Zink (uppslutet) mg/l 1,5

Oljeindex mg/l 5

Summa PAH 16 mg/l 0,015

Suspenderat material mg/l 50

pH 6-8

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Metylkvicksilver ng/l

Batch B6
2010-03-30

800

0,0005

0,001

0,0001

0,0005

0,018

0,1

0,011

0,5

7,01

Mars 2010
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Länsvatten* Batch A10 Batch C3 Batch B7 Batch A11 Batch B8
Datum 2010-04-06 2010-04-10 2010-04-14 2010-04-19 2010-04-26

Volym vatten m3 900 390 900 900 900

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,0005 0,00086 0,0045 0,0024 0,0014

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0034 0,004 0,0028 0,001 0,0028

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0012 0,0012 0,00061 0,00076 0,0005

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,03 0,051 0,044 0,031 0,031

Oljeindex mg/l 5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,0005 0,0043 0,0015 0,0005 0,0022

Suspenderat material mg/l 50 5 6 0,6 0,6 0,6

pH 6-8 7,03 7,12 7,19 7,11 7,00

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l 0,0146

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 4,08

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l 0,146

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 3,74

Metylkvicksilver ng/l 0,1

Maj 2010

Länsvatten* Batch A12 Batch B9 Batch A13 Batch B10
Datum 2010-05-03 2010-05-17 2010-05-19 2010-05-26

Volym vatten m3 900 900 900 900

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,00085 0,00064 0,0005 0,00058

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0028 0,0022 0,0035 0,0085

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0005 0,00095 0,0005 0,0016

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,02 0,017 0,02 0,034

Oljeindex mg/l 5 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,0027 0,0005 0,00053 0,0011

Suspenderat material mg/l 50 1,1 0,6 0,6 0,6

pH 6-8 7,15 6,55 7,1 7,14

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l 1,66

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 11,7

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l 2,54

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 11,4

Metylkvicksilver ng/l 0,09

April 2010
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Juni 2010

Länsvatten* Batch A14 Bactch B11 Batch A15 Batch B12
Datum 2010-06-02 2010-06-11 2010-06-15 2010-06-22

Volym vatten m3 900 900 900 900

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,0037 0,00093 0,00097 0,00088

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0015 0,0024 0,0022 0,0026

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0005 0,0005 0,0005 0,0042

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,023 0,041 0,051 0,025

Oljeindex mg/l 5 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,00035 0,0005 0,0067 0,0004

Suspenderat material mg/l 50 3,1 3,2 0,8 2,4

pH 6-8 7,4 7,62 7,62 7,04

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l 0,483

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 10,9

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l 0,483

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 10,2

Metylkvicksilver ng/l 0,09

Juli 2010

Länsvatten* Batch A16
Datum 2010-07-02

Volym vatten m3 900

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,0005

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0015

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0005

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,034

Oljeindex mg/l 5 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,0005

Suspenderat material mg/l 50 2,7

pH 6-8 7,4

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Metylkvicksilver ng/l
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Länsvatten* Batch A17 Batch B13 Batch A18
Datum 2010-08-05 2010-08-16 2010-08-26

Volym vatten m3 900 900 900

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,0013 0,00086 0,013

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0046 0,0066 0,002

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001 0,0001 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,00074 0,0022 0,0005

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,037 0,052 0,013

Oljeindex mg/l 5 0,1 0,1 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,0005 0,0005 0,0005

Suspenderat material mg/l 50 3,1 1,9 1,8

pH 6-8 7,35 7,22 7,5

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l 2,88

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 5,16

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l 2,88

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 4,76

Metylkvicksilver ng/l 0,08 0,06

Länsvatten* Batch B14 Batch A19 Batch B15 Batch A20 Batch B16 Batch A21
Datum 2010-09-03 2010-09-09 2010-09-16 2010-09-20 2010-09-23 2010-09-27

Volym vatten m3 900 830 900 900 900 900

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,00071 0,0013 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,001 0,001 0,0018 0,0013 0,0017 0,0011

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0005 0,0001 0,0015 0,0025 0,0005 0,0005

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,018 0,014 0,013 0,0096 0,018 0,01

Oljeindex mg/l 5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,00048 0,0005 0,00083 0,0005 0,0005 0,0005

Suspenderat material mg/l 50 12 0,7 0,6 1,1 0,5 0,6

pH 6-8 7,58 6,99 6,92 6,95 7,12 6,84

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l 0,364

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 4,53

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l 0,836

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 4,52

Metylkvicksilver ng/l 0,06 0,06

September 2010

Augusti 2010
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Oktober 2010

Länsvatten* Batch B17 Batch A22 Batch B18
Datum 2010-10-01 2010-10-20 2010-10-29

Volym vatten m3 875 857 865

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,00077 0,0005 0,0005

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0011 0,0018 0,0023

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001 0,0001 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0005 0,0005 0,0005

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,037 0,0098 0,013

Oljeindex mg/l 5 0,1 0,1 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,0005 0,0005 0,0008

Suspenderat material mg/l 50 0,6 0,6 1,6

pH 6-8 6,88 7,47 7,3

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l 0,991

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 4,2

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l 0,991

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 3,8

Metylkvicksilver ng/l 0,06

November 2010

Länsvatten* Batch A23 Batch B19
Datum 2010-11-11 2010-11-15

Volym vatten m3 894 900

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,0005 0,0005

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0023 0,0029

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0018 0,0005

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,016 0,028

Oljeindex mg/l 5 0,1 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,00041 0,0037

Suspenderat material mg/l 50 2,4 0,7

pH 6-8 7,22 7,72

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l ND

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 4,31

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l ND

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 3,92

Metylkvicksilver ng/l 0,06
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December 2010
Länsvatten* Batch A24

Datum 2010-12-20

Volym vatten m3 649

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,00097

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0033

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0005

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,024

Oljeindex mg/l 5 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,0015

Suspenderat material mg/l 50 1,3

pH 6-8 7,6

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l 0,0154

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 4,18

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l 0,0154

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l 3,79

Metylkvicksilver ng/l 0,06

Januari 2011

Länsvatten* Batch C4
Datum 2011-01-11

Volym vatten m3 ?

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,0005

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0023

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0021

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,0069

Oljeindex mg/l 5 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,0005

Suspenderat material mg/l 50 2,2

pH 6-8 6,8

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Metylkvicksilver ng/l
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Februari 2011

Länsvatten* Batch A25
Datum 2011-02-01

Volym vatten m3 571

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,00065

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0027

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0016

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,0092

Oljeindex mg/l 5 0,1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,0004

Suspenderat material mg/l 50 0,6

pH 6-8 7,78

Dioxin WHO TEQ (lower bound), only PCDD/F) pg/l

Dioxin WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (lower bound, only PCDD/F) pg/l

Dioxin I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F) pg/l

Metylkvicksilver ng/l
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LÄNSVATTEN - EXTRAPROVER
Länsvatten* Is - Batch B1 BX014 - kreosot

Datum 2010-01-26 2010-09-06

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,073 16,3

* Riktvärden (månadsmedelvärde) för länsvatten enligt miljödom M 489-08

Kommentar till  analysresultat från isprov: Analysresultatet visar att PAH-halterna är 
förhöjda även i isen - 0,073 mg/l (naftalen 0,065 mg/l) - även om halterna är betydligt lägre än i 
vattnet i samma batch (B1) som var 3,8 mg/l (naftalen  3,4 mg/l). Det är möjligt att en viss 
avskiljning av naftalen sker vid frysningen. Det ska dock påpekas att halterna av PAH16 i is i 
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SPONTVATTEN - KONTROLL INNAN PUMPNING

Länsvatten* Avsänkning 1h Avsänkning 2h Avsänkning 4h

Avsänkning 

samlingsprov

Medelvärden 

mätningar i älv Avsänkning 1h Avsänkning 2h Avsänkning 4h

Avsänkning 

samlingsprov

Medelvärden 

mätningar i älv

Datum 2010-04-27 2010-04-27 2010-04-27 2010-04-27 2010-04-29 2010-04-29 2010-04-29 2010-04-29

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 0,00055 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,0008942857 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,0008942857

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0056 0,0023 0,0025 0,004 0,031009589 0,0029 0,0032 0,0040 0,0036 0,031009589

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,00018 <0.0001 <0.0001 0,00012 0,0000905733 <0.0001 <0.0001 0,00012 <0.0001 0,0000905733

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,013 0,0039 0,0037 0,008 0,04101 0,0048 0,0053 0,0110 0,0059 0,04101

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,021 0,01 0,01 0,019 0,0162265625 0,011 0,015 0,015 0,018 0,0162265625

Oljeindex mg/l 5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 0,00033 <0.0005 <0.0005 0,00093 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,00039

Suspenderat material mg/l 50 4,6 3,2 3,1 3,6 9,272134831 2,8 3,9 5,5 3,9 9,272134831

pH 6-8 7,08 7,6 7 7,01 7,419340659 6,64 6,72 6,8 6,63 7,419340659

* Riktvärden (månadsmedelvärde) för länsvatten enligt miljödom M 489-08

Länsvatten* Startvärde Avsänkning +9,8 Avsänkning +9,5

BX009, 

observationsbassäng Avsänkning +8.0 Avsänkning +7.0

Datum 2010-05-17 2010-06-23 2010-06-28 2010-08-10 2010-08-18 2010-08-26

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5 0,0024 0,0046 0,0021 0,0036 0,0058 0,003

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02 0,00011 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Bly (uppslutet) mg/l 1,1 0,0067 0,0053 0,0008 0,0033 0,0013 0,0013

Zink (uppslutet) mg/l 1,5 0,012 0,011 0,0074 0,015 0,04 0,024

Oljeindex mg/l 5 <0.1 0,1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Summa PAH 16 mg/l 0,015 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0,00058 <0.0005

Suspenderat material mg/l 50 1,6 1,9 2,1 22 4,1 3,8

pH 6-8 6,94 7,47 6,76 7,5 7,41 7,5

* Riktvärden (månadsmedelvärde) för länsvatten enligt miljödom M 489-08

Försök 1 Försök 2

DELOMRÅDE 1

DELOMRÅDE 2
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SPONTVATTEN - KONTROLL INNAN PUMPNING

Länsvatten*

Datum

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02

Bly (uppslutet) mg/l 1,1

Zink (uppslutet) mg/l 1,5

Oljeindex mg/l 5

Summa PAH 16 mg/l 0,015

Suspenderat material mg/l 50

pH 6-8

* Riktvärden (månadsmedelvärde) för länsvatten enligt miljödom M 489-08

Länsvatten*

Datum

Arsenik (uppslutet) mg/l 0,03

Koppar (uppslutet) mg/l 0,5

Kvicksilver (uppslutet) mg/l 0,02

Bly (uppslutet) mg/l 1,1

Zink (uppslutet) mg/l 1,5

Oljeindex mg/l 5

Summa PAH 16 mg/l 0,015

Suspenderat material mg/l 50

pH 6-8

* Riktvärden (månadsmedelvärde) för länsvatten enligt miljödom M 489-08

Avsänkning

Avsänkning för 

tätning, 

observationsbassäng

Avsänkning för 

tätning, 

observationsbassäng Observationsbassäng

BX003, 

observationsbassäng

2010-05-04 2010-05-05 2010-05-28 2010-06-01

0,0014 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0,05 0,0025 0,0025 0,0064

0,0016 <0.0001 <0.0001 <0.0001

0,11 0,002 0,0018 0,011

0,071 0,0075 0,012 0,32

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1

0,00075 0,0011 <0.0005 <0.0005

59 2,2 4,5 19

6,68 7,3

DELOMRÅDE 2
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1. BAKGRUND 

Efter avslutad sanering av f.d. Bohusvarv har en efterkontroll genomförts i en-

lighet med gällande kontrollprogram. Syftet har varit att undersöka eventuell 

spridning från området. 

Under efterkontrollen har tre provpunkter använts. Den ena belägen ca 100 me-

ter uppströms området. Denna punkt representerar älvens bakgrundsvärde.  Den 

andra punkten har legat ca 50 meter uppströms det dike som gränsar till det sa-

nerade området i söder. Anledningen till att denna punkt lagts till i programmet 

är att undersöka om eventuell annan verksamhet öster om området kan påverka 

den ordinarie nedströmspunkten. Under saneringen har Trafikverket haft omfat-

tande schakter, konstruktioner och sanering i nära anslutning. Detta dike av-

vattnar områden som varit påverkade av denna verksamhet. Den tredje punkten 

har varit belägen ca 100 meter nedströms området, i höjd med Jordfallsbron. 

Efterkontrollen har pågått i tre månader efter att området slutbesiktigats med 

start 28 mars 2011. Provtagningen har bestått av månatlig manuell provtagning 

av PAH, alifater och aromater samt månatlig passiv provtagning av metaller 

och organiska parametrar.  För metallprovtagning har både vattenmossa och 

DGT som metod använts, beroende av växtsäsong och tillgång till vattenmossa. 

Ecoscope har använts som metod för detektion av organiska parametrar. 

Detta PM innehåller resultat från efterkontrollen av saneringen av f.d. Bohus 

varv samt preliminära slutsatser baserat på dataunderlaget från april till juni 

2011. Slutsatserna är preliminära då utvärdering av hela provtagningsperioden, 

d.v.s. från juni 2009 till juni 2011 fortfarande är under arbete. 

2. RESULTAT 

2.1 Manuell provtagning av organiska parametrar 

Inga halter över LOQ (lägsta kvantifierbara koncentration för analysen) har 

kunnat påvisas i några punkter från den 28 mars till den 23 juni. Totalt har fyra 

prover tagits på samtliga punkter på parametrarna PAH, BTEX, alifater, aroma-

ter och oljetyp. Se bilaga A. 

2.2 Passiv provtagning av organiska parametrar provtaget med Ecoscope 

Memo PM 

Titel Resultat från efterkontrollen av recipient (Göta älv) 

inom saneringsprojektet f.d. Bohus varv 

Datum 31. augusti 2011 

Till Karin Bleckingberg  

Från Johan Engström 

 Ekotoxikolog 

COWI AB 

Skärgårdsgatan 1 

Box 12076 

402 41  Göteborg 

 

Telefon 010 850 10 00 

Telefax  010 850 10 10 

www.cowi.se 
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Under de tre månader som efterkontroll genomförts efter saneringen av f.d. Bo-

hus varv har inga mätbara halter av organiska föroreningar kunnat kvantifieras. 

Under den efterföljande provtagningen lades en dagvattenkulvert igenom det 

sanerade området. Denna kopplades på 31 maj. Se bilaga B 

2.3 Passiv provtagning av metaller provtaget med vattenmossa 

Vattenmossa har använts under maj och juni. Under april användes DGT för 

provtagning då vattenmossa inte var tillgänglig. Under dessa två månader upp-

mättes Ar, Pb, Cu och Zn i halter som anses ligga mellan låga och måttligt höga 

halter. Den uppmätta halten av Hg ligger på mycket låga i alla tre provpunkter. 

Inga återkommande förhöjda halter kan ses i några av nedströmspunkterna i 

förhållande till uppströms. Under maj uppmättes en förhöjd koncentration av 

Pb i dikesprovet (en kvot på 3, d.v.s. 3 gånger högre än uppströms, se bilaga C 

inklusive kommentar). Denna höjning noterades inte i provtagningen för juni 

månad. En tidigare teori var att den dagvattenledning som installerats ovan 

punkten och som nu går mitt igenom f.d. Bohus varvs område kan ha bidragit 

till denna höjning.  Påkoppling skedde den 31 maj och aktuellt prov togs in ett 

par dagar innan. Då ingen skillnad kunnat noteras under juni anses dagvattnet 

inte ha någon påverkan. Dock kan själva arbetet med schakt genom området 

kunnat resultera i ökad erosion eller transport av material som ökat halten av 

Pb, vilket kan ha slagit igenom i kontrollpunkten. 

Samtliga metallkoncentrationer från provpunkterna i Göta älv ligger över mot-

svarande nivåer som uppmätts i provtagna referensmossan, med undantag för 

Hg som ligger under detektionsgräns eller mycket nära. Detta bekräftar enbart 

att bakgrundshalten i Göta älv är högre än i den referenssjö där vattenmossan 

hämtas. För samtliga resultat från vattenmossan samt kommentarer för respek-

tive månad se bilaga C. 

2.4 Passiv provtagning av metaller provtaget med DGT 

DGT har använts som metod för passiv provtagning av metaller under april och 

maj men inte under juni, Under maj månad skedde parallell provtagning med 

både DGT och vattenmossa. Under april och maj indikerar DGT-provtagningen 

generellt något högre halter av Zi i Göta älv gentemot jämförvärdena för större 

vattendrag. Ingen större skillnad kunde noteras mellan de olika provpunkterna i 

april. Även under maj var halterna av Zn i samtliga prover något över jämför-

värdena för större vattendrag. Högre halter kunde även ses i dikes och ned-

strömspunkten i förhållande till uppströms. Den största skillnaden återfinns 

mellan uppströms och dikespunkten. Detta indikerar att det troligen funnits en 

tydlig till stor föroreningskälla mellan provpunkterna under maj. Även i prov-

tagningen av metaller med vattenmossa har en viss skillnad mellan uppströms 

och dikespunkten kunnat noteras. Vattenmossan indikerade en höjning av Pb i 

dikespunkten i likhet med DGT. Ingen respons kunde dock ses på Zn eller Cu. 

Vattenmossan gav inga avvikelser i nedströmspunkten. Provtagningen av vat-

tenmossa gav ingen indikation om några förhöjda halter under juni. De förhöjda 

halterna i dikespunkten under maj kan vara ett resultat av arbetet med Trafik-

verkets dagvattenkulvert eller annan verksamhet på området. 
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2. PRELIMINÄRA SLUTSATER  

Under april och juni har efterkontrollen inte kunnat påvisa några detekterbara 

skillnader i halten av tungmetaller och i aktuella organiska parametrar. Däremot 

var halten av metaller påtagligt högre i framför allt dikespunkten under maj, 

både enligt provtagningen med DGT och vattenmossa. Området är färdig sane-

rat och att de kvarlämnade föroreningar som ligger på djupet och är täckta med 

lera skulle vara orsaken till de förhöjda halterna anses inte vara fallet. En mer 

rimlig orsak är i så fall Trafikverkets skackt och installation den nya dagvatten-

ledningen som dragits genom området. Övriga föroreningskällor eller felkällor 

bör inte uteslutas. Den provtagning som gjorts under april och juni indikerar att 

den eventuella föroreningskällan under maj var tillfällig eller om möjligt för-

höjd. Små diffusa utsläpp är dock svåra att detektera. 
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Bilaga A 

2.1 Manuell provtagning av organiska parametrar  
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Bilaga B 

2.2 Passiv provtagning av organiska parametrar med Ecoscope 

 

 

Parameter (ng/ml 

lösningsmedel)
Uppströms Dike nedströms Nedströms

Parameter (ng/ml 

lösningsmedel)
Uppströms (ng/l)

Dike nedströms 

(ng/l)
Nedströms (ng/l)

PAH, summa 16 <100 <100 <100 PAH, summa 16 <100 <100 <100

Etylbensen <10 <10 <10 Etylbensen <10 <10 <10

M/P-Xylen <20 <20 <20 M/P-Xylen <20 <20 <20

O-Xylen <10 <10 <10 O-Xylen <10 <10 <10

Alkylerade bensener <100 <100 <100 Alkylerade bensener <100 <100 <100

Al i fater <1000 <1000 <1000 Al i fater <1000 <1000 <1000

Kvot Kvot Kvot Kvot

Parameter Blankprov Dike/Uppströms
Nedströms / 

Uppströms
Parameter Blankprov Dike/Uppströms

Nedströms / 

Uppströms

PAH, summa 16 <100 - - PAH, summa 16 <100 - -

Etylbensen <10 - - Etylbensen <10 - -

M/P-Xylen <20 - - M/P-Xylen <20 - -

O-Xylen <10 - - O-Xylen <10 - -

Alkylerade bensener <100 - - Alkylerade bensener <100 - -

Al i fater <1000 - - Al i fater <1000 - -

Kommentar: Kommentar:

Parameter (ng/ml 

lösningsmedel)
Uppströms (ng/l)

Dike nedströms 

(ng/l)
Nedströms (ng/l)

PAH, summa 16 <100 <100 <100

Etylbensen <10 <10 <10

M/P-Xylen <20 <20 <20

O-Xylen <10 <10 <10

Alkylerade bensener <100 <100 <100

Al i fater <1000 <1000 <1000

Kvot Kvot

Parameter Blankprov Dike/Uppströms
Nedströms / 

Uppströms

PAH, summa 16 <100 - -

Etylbensen <10 - -

M/P-Xylen <20 - -

O-Xylen <10 - -

Alkylerade bensener <100 - -

Al i fater <1000 - -

Kommentar:

Föroreningsgrad

Inga  ha l ter av organiska  parametrar har kunnat detekterats  med hjä lp av den pass iva  

provtagningen under maj. Ingen beräkning av kvoter har kunnat göras  då  samtl iga  

mätningar l igger under detekterbara  hlater för metoden.

Juni 110525-110623

Tillstånd

Föroreningsgrad

Inga  ha l ter av organiska  parametrar har kunnat detekterats  med hjä lp av den 

pass iva  provtagningen under juni . Ingen beräkning av kvoter har kunnat göras  

då  samtl iga  mätningar l igger under detekterbara  hlater för metoden.

April 110328-110428

Tillstånd

Föroreningsgrad

Inga  ha l ter av organiska  parametrar har kunnat detekterats  med hjä lp av den 

pass iva  provtagningen under apri l . Ingen beräkning av kvoter har kunnat göras  

då  samtl iga  mätningar l igger under detekterbara  hlater för metoden.

Maj 110428

Tillstånd
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Bilaga C 

2.3 Passiv provtagning av metaller provtaget med vattenmossa 

Tidsperiod
Referensmossa 

mg/kg Ts

Uppströms mg/kg 

Ts

Dike nedströms 

mg/kg Ts

Nedströms mg/kg 

Ts
Tidsperiod

Referensmossa 

mg/kg Ts

Uppströms mg/kg 

Ts

Dike nedströms 

mg/kg Ts

Nedströms mg/kg 

Ts

 Arsenik As   - - - -  Arsenik As   - 3,7 3,4 4,9

 Bly Pb  - - - -  Bly Pb  - 7 21 7,2

 Koppar Cu  - - - -  Koppar Cu  - 33 21 29

 Kvicks i lver Hg  - - - -  Kvicks i lver Hg  - <0,023 0,024 0,024

 Zink Zn  - - - -  Zink Zn  - 110 110 100

Kvot Kvot Kvot Kvot Kvot Kvot

Datum Dike / Uppströms
Nedströms / 

Uppströms
Datum

Uppströms / 

Normalvärde*
Dike / Uppströms

Nedströms / 

Uppströms

 Arsenik As   - - -  Arsenik As   1,2 0,9 1,3

 Bly Pb  - - -  Bly Pb  0,5 3 1,0

 Koppar Cu  - - -  Koppar Cu  0,8 0,6 0,9

 Kvicks i lver Hg  - - -  Kvicks i lver Hg  <0,2 >1 >1

 Zink Zn  - - -  Zink Zn  1,0 1,0 0,9

* Normalvärde enl igt beräkningar från jämförvärden Surte 2:38.

Kommentar: Kommentar:

Tidsperiod
Referensmossa 

mg/kg Ts

Uppströms mg/kg 

Ts

Dike nedströms 

mg/kg Ts

Nedströms mg/kg 

Ts

 Arsenik As   0,82 3,4 2 3,3

 Bly Pb  0,17 8,4 5,9 5,3

 Koppar Cu  8,1 32 20 36

 Kvicks i lver Hg  <0,021 0,026 <0,021 0,028

 Zink Zn  32 100 80 96

Kvot Kvot Kvot

Datum
Uppströms / 

Normalvärde*
Dike / Uppströms

Nedströms / 

Uppströms

 Arsenik As   1,1 0,6 1,0

 Bly Pb  0,6 0,7 0,6

 Koppar Cu  0,8 0,6 1,1

 Kvicks i lver Hg  0,2 <0,8 1,1

 Zink Zn  0,9 0,8 1,0

* Normalvärde enl igt beräkningar från jämförvärden Surte 2:38.

Kommentar:

Tillstånd

Föroreningsgrad

Ar, Pb, Cu och Zn har uppmätta  ha l ter som l igger mel lan låga  och måttl igt höga hal ter.  

Den uppmätta  ha l ten av Hg l igger på  mycket låga  ha l ter i  a l la  tre provpunkter. Ingen 

förhöjning kan ses  i  några  av nedströmspunkterna i  förhål lande ti l l  uppströms. Dock 

l igger samtl iga  metal ler från vattenmossan som legat i  ä lven betydl igt högre än 

hal terna i  referensmossan, med undantag för Hg som l igger under detektionsgräns  el ler 

mycket nära. Den förhöjda hal t av Pb i  dikesprovet under maj kunde inte noteras  i  

provtagningen för juni  månad.

Under maj låg uppmätta  koncentrationer av Pb och Zn i  vattenmossan på  låga  ha l ter i  

samtl iga  provpunkter förutom för Pb i  diket där måtl igt höga hal ter uppmätts . För 

metal lerna As  och Cu visade samtl iga  provpunkter på  måttl igt höga hal ter. De uppmätta  

ha l terna av Hg låg under el ler nära  detektionsgräns  och anses  som mycket låga. 

Kvoterna mel lan provpunkterna l igger i  samtl iga  fa l l  under 1 förutom för Pb i  

dikespunken. Detta  indikerar att l i ten förorening kan kommit från området. De låga  

ha l ter av Hg som l igger under detektionsgränsen omöjl iggör en kvani fiering av kvoter 

mel lan provpunkterna. Då den uppätta  ha l ten i  dikes  och nedströmspunkten är en 

tusendel  över detektiongränsen och över uppströmspunkten. Kvoten är så ledes  över ett 

och skul le teoretisk kunna påvisa  en föroening, dock i  mycket låga  ha l ter. Analyser på  

referensmoss  från labbet saknas  varvid antagande gör att inga  felanalyser el ler andra  

felkä l lor gjorts .

Föroreningsgrad Föroreningsgrad

Ingen vattenmossa  satt ute i  apri l  då  referenss jön fortfarande var frusen och ingen 

mossa  kunde anskaffas .

Juni 110525-110623

April 110328-110428 Maj 110428-110525

Tillstånd Tillstånd
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Bilaga D 

2.4 Passiv provtagning av metaller provtaget med DGT 

 

Parameter Uppströms (ug/l) Dike nedströms (ug/l) Nedströms (ug/l) Parameter Uppströms (ug/l)
Dike nedströms 

(ug/l)
Nedströms (ug/l)

 Arsenik As   0,10 0,06 0,12  Arsenik As   0,30 0,14 0,21

 Bly Pb  0,07 0,02 <0,0076  Bly Pb  0,04 0,79 0,27

 Koppar Cu  1,5 1,5 1,5  Koppar Cu  1,6 12,9 2,0

 Kvicks i lver Hg  <0,025 <0,025 <0,025  Kvicks i lver Hg  <0,026 <0,026 <0,026

 Zink Zn  10 5,9 6,6  Zink Zn  7,0 32,5 8,1

Kvot Kvot Kvot Kvot Kvot Kvot

Parameter

Uppströms / 

Jämförvärden Större 

vattendrag

Dike nedströms / 

Uppströms

Nedströms / 

Uppströms
Parameter

Uppströms / 

Jämförvärden Större 

vattendrag

Dike nedströms / 

Uppströms

Nedströms / 

Uppströms

 Arsenik As   0,26 0,61 1,15  Arsenik As   0,74 0,47 0,69

 Bly Pb  0,22 0,22 <0,11  Bly Pb  0,12 21 7,3

 Koppar Cu  1,2 0,97 1,0  Koppar Cu  1,2 8,1 1,3

 Kvicks i lver Hg  <6,25 <LOQ <LOQ  Kvicks i lver Hg  <6,25 <LOQ <LOQ

 Zink Zn  2,3 0,59 0,66  Zink Zn  1,6 4,6 1,1

Kommentar: Kommentar:

Parameter Uppströms (ug/l) Dike nedströms (ug/l) Nedströms (ug/l)

 Arsenik As   - - -

 Bly Pb  - - -

 Koppar Cu  - - -

 Kvicks i lver Hg  - - -

 Zink Zn  - - -

Kvot Kvot Kvot

Parameter

Uppströms / 

Jämförvärden Större 

vattendrag

Dike nedströms / 

Uppströms

Nedströms / 

Uppströms

 Arsenik As   - - -

 Bly Pb  - - -

 Koppar Cu  - - -

 Kvicks i lver Hg  - - -

 Zink Zn  - - -

Kommentar:

Juni 110525-110623

Tillstånd

Föroreningsgrad

DGT har inte använts  under juni  då  provtagning av metal ler gjorts  med 

vattenmossa.

Föroreningsgrad Föroreningsgrad

Koncentrationerna för Zn som detekterats  av DGT motsvarar ha l ter i  vatten som 

anses  vara  låga. Övriga  metal ler l igger på  koncentratiner som bedöms som mycket 

låga. Koncentrationen av Hg l igger under metodens  gräns  för kvanti fiering (LOQ). 

Uppströmsprovet har en något förhöjd ha l t av Zn gentemot jämförvärdet för s törre 

vattendrag. Generel l t påvisar inge tecken på förekomst av spridning el ler läckage 

av metal ler. 

Resultatet från provtagningan med DGT under maj visar en ski l lnad i  ha l ter 

mel lan de ol ika  punkterna. Framför a l l t l igger ha l terna av Pb, Cu och Zn i  

dikespunkten över referenspunkten uppströms. Ski l lanen l igger mel lan 4,6 och 

21 gånger högre. Detta  indikarar en tydl ig ti l l  s tor föroreningskäl la  som 

trol igen l igger mel lan uppströmspunkten och diket. Under detta  tid har 

Trafikverket schaktat och insta l lerat en dagvattenkulver mel lan detta  område. 

Detta  var klart den 31 maj då  påkoppl ing skedde. 

April 110328-110428 Maj 110428-110525

Tillstånd Tillstånd
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L Motswrar enmãlôr ¡rr: ÐE-UyUUöy 2. Tnnspolörenr srrienumñlr/
totrlt ¡nl¡l tr¡ n-sporter:

I sE zLzor-r0-r439

I ringsavdelningen

I

Kontalíperson: Kæin Blechingberg

Trn. 0303-330712 6¿r. 03O3-330044

E-pqç¡ karin.blechingberg@ale.se

¡¿,¡n. HOAFI Holding AS

Adress: Langgatur 19, Postboks H

N-308t Holmestrand, Norge

l(ontaktoorson; A¡itå FjÈllså

trn' +47330 99 50O çrr'. +47 330 99 501

info@noah.no

5. F¡kllsk kw¡tlteú: Toa (Mg): 't ll() mr:

7. Filrpdming T:¡p(er) l//:Bulk
SãÉHId¡ vlll&of Fdr hånteÅng: (2)

Antil tiJrp¿cknir¡gü

fl ¡. X ¡,r.¡

Registreringsnr: NO 984 902980

Namn: NOAII Holding AS

Ad¡ess; Langgaten 19, Postbols !{
N-308 I Holmestrand, Norge

Ttn: +47 33O99 5N
Faxi +47 33099 5Ol

info@noah.no

Flegistrerlngsnr:

Namnl

Adress:

Tfn;
Fax:

Transporfnêdel ftl:
Avsändingsdag:

Undersk¡ífr:

Trãnspoftmedel /r:
Avsåndingsdag:

Underskrifl:

Contaminated soil, dredging masses, polluted ,stone afid eorth

faftrun

Namn: Alekommun, Samhällsplaneringsavdelningen

Adress: Lrdetvligen 6

5-449 80 Alafors

Kontakþenon: KarinElechingbcrg

Tfn:+4ó 303-3307L2 Fax' +46 303-330044

E-post ka¡in.blcchingberg@ ale.se

Plâts dår Alc rrunicipality

Adress: Langgalen 19, Postboks H
N-308I Hof mestrand, Norge

fuiita F3'ellsâ

NOAH Holding

-"^. +47 330 99 50t

Langöya Norway

330 99 500
info@noah.no

(i) Baselkonvcutionen bilaga VIII eller
(D( i förckornmande fall): A 1020, A 1030

(ii) OECD-klassificeriagskod (om annan lln i)

( iii) EG:s avfaltskanlog:EWC I 70-503 "
(iv) Nationell kod i êxporrlil¡dct: a
(v) Nationell kod i imponlandet: (IV
(vi) Öv¡igt (v.g. speciflcera):

(vii) Y-numm¡c V22' Y23' Y24' Y3 I

(viii) H-nurnmcr l/);
(ix) FN-klass l/):
(x) FT..I:s idcntifikationsnurnmer:

(xí) FN :s ransportbeteckning ;

Dessut

godkännanden

skriftliga avul har slutils och au
jrg ält all',r

Ale kommun

¡r¡person som

5. Exporlörendanmåila rms (4)

^v
(orn

Underskrift

ovan anglvnt avfnll ùar slutfiirls

Unerskrill

19, Jag Intygar atl

Namn:

Datum

{amn:
Dalurn

S*,""0'. D
f , il<oôtdkta gÊnæt\ behahigemyndiqhêld

rör siø
Se törtêckning ðvo¡ och pá náste sida. (4) Kdve enlþt

(s)

Flegistreringsnr:

Narnnl

Adress:

Tfn:

Fax:

Fter dn lre

Transportmedel ffl;
Avsåndlngsdagr

Underskrift:

r)...
Blloga d€taljBr vícl

(3) Om trånsportôrerñe
\._-

lre, biloga uppgftler i enlíghet med lált 8å'8c. (6) Oñ ¡nálionell

llët ân ên,



EU

\

)

2. Transportörens sederiüÍ1 mer/
tot¿ll i¡r¡al trånspotters

L wfotswrar anmåilan nr: .\tt-llyuuóy

Namn: HOffi Holding AS

Adress: Langgatan [9, Postboks H

N-308 I Holmestrand, Norgç

KonlaKperson: Anita Fjeltså

Ttn: 47 330 99 500 Fax: +47 330 99 501

4.

inlo@ noah.no

¡", n. Ale kommun, S amhåil lspl aneri ngsavdelningen

Adres': Ledetvägen 6,

5-449 80 Alafors

KonÞktperson: Karin Blechingberg

¡¡.,, 0303.330712 ¡¿r. 0303'330044

3.

sekarin. blechingberg

6. Faktisk lransportdag:

Sãrsldlda villkorfdrhantérlng'¿ (2) [ ¡.
(

:*7 I
Reglstr,eringsnr: -

Ëax:

I E,(a) l:e transportör (J)!

f Fegistrertngsnn NO 984 gÐ2g80

lN"rn, NOAH Holding AS

Adress: Langgaten 19, Postboks FI

N-3081 Holmestrand, Norge

Tfn: +47 33099 500

Far +47 33099 5Ol

info@noaÌ¡.no

:::'''' 6'$tp I

Fax:

fiet
Transportrnedel /1):
Avsänd¡ngsdag:

\
t

Transportrnedel ftl:
Avsàndinçdag:
Underskrift:

Transportmedel (f/:
Avsändingsdag;

Con¡aminated soil. dredging m¿isses, polluted stone and earth

l.

A sânmânsättning f2):

Namn: Ale kommun, Sarnhällsplaneringsavdelningen

Adress: Ledewägen 6

5-449 80 Alafors

Konlakþerson: Karin Blechingbeqg

Tfn:+ft 303-330712 ¡ur. +46 303-330044

k¿¡in.bl echingberg@ale.seE-post:
¡nUruCIAle itypaldårPlats avfallel

(;9.

Namn: NOAH Holding AS

Adress: Laaggaten l9,PostboksH
N-308I Hotmestrand, Norge

Kontakþerson: AnítaFjeUså
-7¡n.'+47 330 99 500 Fax:

E-post: info@noah.no

10.

+47 330 99 501

Langöya, NorwaYPlats fðr

{i) Bæclkonventionen bilaga Vlll eller
(X i förekommande fall): A,I020, 41030

(ii) OECD-kla¡sificerinStkod (om annår¡ ¡in i)

(iií) EG:s avfauskatalog:Ëwc I 70503 "
(iv) NaÊioncll kod i exponlanda:

(v) Narionell kod i imponlandct:

(vi) Övrigt (v.g. spesiliccra):

(vii) Y-nurnmen Y22'Y23'Y21' Y3l
(viii) H-nummerl/Jr
(ix) FN-klass (l):
( x) FN:s idcntifikationsnum¡ne¡:

(xi) FN;s ra¡¡sporlbcleÇkrhg:

l@d)

I l. D ortskaffning/återvinningsftirfs rande(n):

D-kod/H-kod il: D5

15.

krida¡de
att bindande

Underskrift

anlliggnlng):

Datum

L7,

Namn
^v

Namn

Datum

sÌãmpel:

19. J¡g intygnr att
ovan anglvna ¡vlsll har

(1)

){nwisa¡': !
| 'il<onlaha g6nêsl

behliìga ñln¿ìghelet

Disposat/recovery

It. Tmnsporten mottûgen v¡d
bortskaffnlngsanläggnin gen

Dalum för rnotta$andei

Quantity receiveC: //
Approxlmate date of dls

Namn:

Datum:

v>^
"þ

(t ) Se lÕrlsckning över och koder på nästa sida-

(2) B¡foga delal,êr vict

(4) Kråvs efll¡gl

(5) Biloga fËrleck¡ing om

(3) orn transporlðrernå år ller ån tre, blfooa uDpgllter i enlighet med fåll 8a€c' (6) Om sá kràvs i

sig om ller iãn en-



ËU

)

,f,¡.

__t

LMofur*r{fan¡niilm¡r: sfí-UgUOóg 2. Tmrruport$rcn¡ sericnummcr/
lstâlt 4ntel tmn$Jrarf ar:

| 3. Exportör/enmälara RcgistrurÍngmr SH 2 t?Utl{r-i1439
' ¡u.n. A le kommun, .S arnhåll l.spl aneri n g.s avdel n ingen

Àdrqss: Ledetvägen 6,

5449 80 Alafors

KontâhtpÊrsofi; Karln Blechlngberg

TTn. 0303-330712 ¡u*. 03O3-330ö44

g-*r1. karin.blechingberg@ale.st ^, ",

Namn: fJOAll tioldìng AS

Adress; Langgatan 19, Postboks FI

N-3081 Ffolmcstrand. Notge

Kontaktoer'on : Änira Fjellså

,¡n- +hl33099500 o.. +47 33Ð9950t

4.

info@noah.no

[ 6. Faktisk traru5. F¡kllcft kva¡rtltct; TÒn (Mg): I lt tlJ r¡C:

Särskild* villkor fef hcnr.ftng: l2J

,qdress:

ïf¡: fi I
Fan

Reglstroiingsnr:
Namn;

Reg[strerfr¡gsñr:

Namn;

Adiê,ss:

(" öçl C'"q.

2;*

TIn;
Faxl

B€glslterlng$nn NO 984 90? $80

Nâmn: NOAHHolding A$

Adfessi Langgatcn 19, Postboks ÉÌ

N-308 I Holmesrand, Norgc
+.{7 330 99 500

l.47 330 99 5Ol
i¡rfo@noaA.ro

ffn:
FaJc

TranspoÍrnedef fui
AvsäñÉtingsdeg:

Undërskt¡fi;

Transportmedel lfJr
Avsåndíngedag:

Unde¡akrllt

sea ge¡fz l,lþï
Le/þ/ú¿."¿t

Transporlm€del lfli
Avsåndlngsdag:

Undçrskrift:

Cont¿¡ni¡¡ated soil, drcdghrg mâssss' pollutcd stone a¡rd canh

Tì:

Nåmn: Ale komrnun, Sarnhällsplaneringsavdelningcn

Adress: IJdÖrvägcn 6

5-449 80 Alafor$

KontâlrÞereoni Karin Blechingberg

1¡.+46 303-33û712 Fâr1' +4ó303-330044

Ë-port kârin'blcchingberg@de'se
AlÊ munic¡palitY

I 
t0. Bortskåffningsanlllggnlng: fif eller fltervinnfugsanHggring: ll

lNamn' NOAH HoldÌng AS

Adresa; -Langgeæn i9, Fostbo¡(s f{
N3081 Holmcsuand, Norge

Konlafdpe¡ssl AnitaFjellså

¡1¡.+47n099500 1a1.- +4133099501

E.pos¡ info@noah.no

Flats fðr b¿rtskañninos/åte¡v,anlå¿6n¡¡6 ¡¿¡' Langöya, Norway

14 Avthüefs idc¡l Énering ú1û i rd¡cvøht lcodl

ti) Basslkonvenficnen bilrga Vlll cllcr
iD( i fikehommandc faü): AlÐ20, 41030

(ii) AECD-kl¡ssificeiirtgskod(om annæ än i)

Itii) EG:s auhliskatalog¡EìtrC 170503 +

(iv) Nationell kod i oryoclandct:

(v) Nationell kod i irnportlandct:

(vi) Övriet (v.g. specíficera):

(vä) Y-num¡nec V22'Y23' Y24' Y3 I

(viii) H-au¡nme¡ll):
(ix) FN-i<less f/Jr
(x) FNs Ìdç¡tifikalionsrummec

(xí) FN:s tr¡sportbetecknlng;

lxiù ll¡llkod(erl (f[S):D-kod/R-kod fl: Ð5
1.1.

fürÉäl(¡Ên¡15.

vidare ae bindande skrifùliga rval har slutits och ¿tt

försälcarjag au alla

sv ottgggre

Namn

âv
ovan anglvna avfall har
19, Jå#

^It

Narf,n:

Ðalum-'

Unerskrift

18. vÍdrnoltrgenTunsportrn

oldatêÀpproximate

[¡operalton ):Dispogål/rêÉêvêry

(1) Se l0n6cknhg Över på nåoia aída,

{Ð nfogn detâliervkl þsfÉl.

(4) Kråve Þnli?t

(s) Br'foga rðr om lle¡ ån ¿n.

(3) Om lransportürënra år flör iht ttra, bilog¿ uppgilter i eñlighël med lfilt 8â'to. (€) Or¡ gó h¡åvs hgrtiftning



EU

)

1

)

nr: 2. Transpolörens sc¡.lcn urrrmer/
tot¡lt snfsl tråÍsl$rtcf i

t7, I ó0

¡¡¿,¡¡, AIc ko¡nmun, Samiillsplane¡ingsavdelningen

Adroas: Ledetvligen 6,

5-449 80 Alafors

KonlaKperson: Karin Blechingberg

Tfn. 0303-330712

3.

¡-¿¡; 030?-330044
karin.blechingberg @ale..se

¡un.'n. HOAHHoldingAS

Adrcss; L.ülggâtâ¡ 19, postboks H
N-308 I Hol¡nestrand, Norge

Konta}rlperson: Anita Fjellså

yrn. +47 330 9q .500 ,^*- +47 330 99 i(|t

4.

info@ncrah.no

Mg): I fI(/ mr: ú. Frktisk lrånÊportdegl

Särskilda vlllkor l'dr hrntcúngt (2)

Actress: Lû¡ggûten 19. Postboks H
N-308 I Holmestrand, Norge
+47 33099 5N
+47 330 99 SOL

info @noah.no

a

NO 984 902 980

Flolding AS
fìeglstrerhgsnr:

Namn: NO.U{

Tfn:

FaJ(

Regislreringsnr:
Namn:

Arjress:

r8A
Ttn
Fax;

8.(b) 2ra

tZttøv

Avsändíngsdag:

UnderskÍft;
ûlt- -2t

Transporünedel ltl: Transponrn€del fll:
Avs¿ndingsdag:

Undêrskrift:

Tr¿nsportfledel ftl:
Avsåndlngsdag;

Underskrift:

Contamin¿tcd soil, drcdging rnasser, polluted srone a¡rd ea¡th

,2. (2)¡

13.

9. AvfallsproducrÃ¡,'( 4 ; 5 ; 6 ) :

Namn: Alekornmu¡r,Sarnhålls¡:laneringsavdelningcn

Adress: Ledervägen 6

S-*19 80 Alafors

Kontaktperson: Karir¡Blechingberg

T¡¡-+46 303-310712 ç^r. +46303-330044

E-post: ka¡in.bÌeching berg @ ale.se

Plats dár avfallet uopstár ¡21' AJe municipality

Adress: Langgaten 19, Postboks H
N-3081 Holmes[end, Norge

KontaktpÊrson: AaitaFjellså

fin:+47 330 99 500 p^r; +47 330 99 501

E"post: info@noah-no

Langöya, Norway

Namn: NOAH Holding

(i) Bæelke¡ventiorcn bilaga VUI e¡itef
(D( j förckorurrurde fall): 4t020, 41030

(ii) OECD-klassificeringskod. (om a¡uan tin i)
(iii) EG:s avfatlskatalog:EWC I ?0503 *

( iv) Nationell kod i cxportlandet:

(v) Nationell kod i importlandet:

(vi) Övrigt (r.g, specificera):

(vii) Y-nummcr: Y22'Y23, Yz"t' 'i3 I

(viíi) H-nummsr(/Jr

(ix) FN-kl¡çs l/J;
(x) EN:s identifikationsnummer:

(xi) Fìtl;s bansportbereckÍing:

ldentilìerlng

Eott¿gen ¿v (om ej

Datum Nemn

'¡¡l

(4)

t{,

Iag försäkrar hHrmcd att ovanståeude r:pplysningar
fcirsilP.ringar eller a¡rd¡a ckcnomiskå s:ike¡hetef hü
nödviindiga godkännanden

¡"rn Alckommun
rv pers{n soñ

försÌlkr¿¡jag ¡Ir alle
skriftliga avtal ha¡ slutits och att

18. Transporfen rnnttagen vid
bortskaffningsanlä ggningen

fðrDatuln mottâgende:

Namn:

Datuml

Quentity received:

^pproximato 
dat€

Godkãnd: pl*isao',
m3: | .¡Kontekta¡elast

eller

bêhcttigü nyn6;EùêIer

ovaa angirna arfall harsluffürfs

och /ø

19. Jag intygar alt

Namn:

Datum:

(1) Se lörÎ¿ck¡ríng över kode¡.

(2) Biloga dâtdliervfd

(4) l(råvs enllot

(5) BíloÊa lörtêct(n¡ilg sig om llgr ån en,
(3) Om lransporl0refnâ ån tre, b¡logâ uPpglfter i enlighel (6) Om så kråvs I lâgsl¡ftnin0



l. Motsvqr¡r otftfllûn nr: SE-090069 2. TrailspoífireEs serienummeí
Sota¡t ûnljl transportarl

/öu

I SE2l20oo_t43q

I ringsavdelningen
I

5-449 80 Alafors

Kon caldpersor¡: Karin Blechingberg

Tfn. 0303-3307t2 Fax. 0303-33004.f

E-pos1¡ karin'þlechingberg@ ale'se_

Namn: HO^¡l Holding AS

Adres$ Lorìggrt¿n 19, Postboks H
N-3081 Flolmestrand, Norge

Konlaklperson: A¡iÈa Fjellså

¡1n. +42 330 99 5oo ,u*. +47 330 99 5ot

g-pgs¡; info@ooah.no

4. Regislrerirrgsnr;

Ton (¡vlg):

S.Hrsúdtdr villkur tür hanterlng: (2)

7

Ja

8.0Registreringsñr' NO 984 902980

Namnì NOAH Holdìng AS

Adress: L-anggaten 19, Pustboks H
N-3081 Holurcstra:rd, Nor ge

+47 33O99 5OO

+47 33Q 99 5OI
info@noah.no

lrÈnsporGür lJ,/:

Tfn;
Fax:

Hegistrêriflgsnr:

Namn;

Adress:

Tfn:
Fax:

Fìegistreringsnr:

Fax:

Namn:

Adress:

tøv FIer ön tre
I Transportrnedel f7):
Avsándingsdag:

Undersk¡ifl;

Sea Transportrnedel 1.l/:
Avsåndingsdagr

Undetskr¡ft:

Avsåndingsdag:

Unde¡skrift:

(1 ):

Contam¡nated soil, dredging masses, pollured stone afld darth

t2, A betechhg och 2)i

Namn: Atekornmun, Sarnhällsplaleringsa!'delningen

Adres,s: Ledefvägen 6

S-,k19 80 Alalors

Kontaktperson: Karin Blechingberg

T1n,+46 303-330712 ¡*. +46 303330A41

E"post karin.blechingberg @ ale,se

Ale municlpality

Adress: Langgaten !9, Postbok H
N-3081 Holmestrand, Norge

KontaKperson: AnitaFjellså

Tln:ú7 330 99 500 g^*. +47 330 99 50t

E-post: info@noah.no

dd

Plats Langöya, Nonvay

Namn: NOAII Hotding

D5D-kod/R-kod

1I.

4'o*se

Iag försäkrar h ärmed åh óvar-istå€nde upply,*ningu
försåikringar eller a¡rdra eko¡rorniska säkerherer har

(-

slcrifihga avral ha¡ slutiß och att
jag au a lla

nödvändiga godkä¡¡a¡den

Nar¡n Alc kommun Lt.
16. flylls rv person mm

(4) frirsãk¡an:

(vi) Oveígt (v.g. specificera):

(vii) Y-numrncr: Y2?,Y23' Y24' Y3t

(viii) H-nummec l1);
(ix) Fitl-klass ly'J;

(x) Fll:s identiÊikalioûs¡u$vircr:

(xi) FN:s þåDspoftbeteckning:

{i) Basetkonveotionen bilaga VIII eller
(fr i förekomr¡ande fall): 41020,41030

(ii) OËCD-klassiFrccringskod (om annan än i)

(iii) ECs avfallskatalog:EWc I 70503 {

(iv) Nationell kod i exponlandet:

(v) Nationell kod ì importlandet:

Underskrifi

av ej

Nar¡nDatum

17.

IB

ff Awisad':
, iKínLkla geñ.st
bell ¡jr iga n ynàígàete,

19. Jag intygar ¿tt bortskâ
ov¡n*tdÌrfr üll ft @ttórts

w",.nI
Datuñ[..

EU
T

18. Trsnsporten motlegea vid

Narln:
Datum:

Underskrift:
(r) se
(2) ËlËqga 902

ynar+-- -/... 1i-

{4} Kråvs oñllgt

{5} gifôgå lörtockn¡hg d€l rór sig om l'1êr án e n

(3) Om trånsporiorerna år f¡Éran (re, blloga uppglfter ! silligl)et r'ed f¿lt (6) Orû så Krlvs ¡ lðgstiftniñg



ANNEX IB¡ document for tran sbounda movemen ts/sh of

(-t )
No.: NO 9E4902980

NOAH AS
Address: Havnegûten 7. postbÞks H

at:
E-miril:

N-308 I Holrnestrand. NEorway
+47 33099-5O0
+'17 3309950t

lvlenns

iltc ol' Dt -t1
ture:

Wrstc gcneralor(s) - ucer(s) fJ;J;ó)
istn¡tion No.; SË2 l2m0- 1439

Namc:

Address

el:

l: karin.blechingbcrrg@ale. se
of l2i: Ale Ûìun

or recorlrl
egistration No.: N() 9U49029t30

i\íunr: NOAH AS
Addressi Haynegaten 7, postboks H

N-30(l 1 Holnlesu.tnd. Nclrway
pcrson: Ânin Fjellså

+47 3.10995ü) Fr¡: +47 33099-501
[i-maiì. i¡rfr:@rrualr.lru
\c(ual sirc úl' (2)

15. (ìer's / generator's - (4)
I cr:rtify thcr the al¡rr.e inl'ormatinn is comlìletÈ nn(l ct)rrecl to rny best knou,lerJge. I also cerrif,y thar I egally enforceahlerìve bc.en entered into, fhaf any applicahlc insurancc ot. othcr lìnanci¡l guàr¿tntee is in filrce coverinlj rhÈnccessiìry cllnsents have hr'en releived licrnr the coûpt:(ent ¡u(horit ics Of (hc countries concerned

A le konlrnun. Sam håillsplaneringsavdel nin gen
r Ledetvägen 6

5-449 80 Atatbrs. Swerlcn
ptrson: Kari¡Blechingberg

+46 303 330712 Fa.x: +¡t6 3309950t

r?.
pl trlt4 ,'ir r:

persrn involvrìl
i.rÊ; i'
íu tftiltransboundâry f¡tov€r'nËI¡l irr cn.se additir¡nirtr in ft¡rnr¿ltion is rcr¡uirec.l

\ llri L,.
ló. li'or u-,lc ll.v ¿n.r

Da¡e

( 2) 
^ttuulr 

{lctJil\ if
0n nexf pilge

i5¡ ¡\lr¡ch lirt if¡¡¡u¡s

r0ffi68I to 2. number

Alc konr¡nun, Sarnhätlsplcncringsavdel ningen

' Ledewägen 6
5-441) fì() A lafnrs.' .swerlen

person: KarinBlcchingberg
+46 3{Ð 3307 l?

âme:

se@ale,

R sEz I 1439

F¡x: +46 303 33004.1

MJ:

rnail:

Äctuel

ddres.s: Havnegaten 7. posthoks H
N-308 I Holme.srand. Norway

Ilså
F¡x: +4? 130995úl

zof)-08 - tT

on No-Reg

NOAH AS

Acfual date of

pcrson: Anita tjc
+47 _13099500

it: ínfo@noah.no

ult
rrquircmcnts: (21

( l): Bu

Ca
Rcgistration No,:

8.(c) Lasl Carrier
Regisrrarion No.:
Nanre:

E-mail:

Vore than ¡hree- car¡ìeo1 , Íl
)

Datc oF tr¡rnslcr
kânsporl cans transporl I ):

()f lransftr:

inated soil. polluted stene aud earth, drËdging massÈs

12, rr¡dDesignation ofcompûs¡f¡on the It&SfC (2)

fr.
/ R-cr¡dc I / D5

rlpe r:atioil(.,r)

(i) tìasel ¡\nnex \¡llt (rr lX if applicahlc): A1020, A1030
(ii) OßCÞ code (il diff'erenr from (i)):

iv) National coclc in countrl, ol'expofl:
(v) N&tional codc in counlry of iûport:
{ r'i) crlher (specilyi:

ttsl:

l.l.Wåsfe (jll in relevant ccttles)

ËC list ul'rvastcs þwc I /üs()i*/t 70504

i)'r'-ccdei \'22.Y23. Y?4. Y3 I
viii) FI-codc l/r:

(-rij (J N shipping oanrc
Cus(oms sl

tlN cla¡s l//.
UN nr¡l¡hcr.

17.

ùbligrui0n.t
all

(if nutreceived
) Name :

/*
Irt disposal

l)¡rre:

Approximarc cl¿¡e

0r FecoYery¡ f¿cility fl
18. Shipnrenl

f)rtc of rçccpriiul:

rccsived: Í j n¡n ed i.r ! e ¡\, 4i o¿t, ac I
R) ntp(. I c n I ¿t u t ho r i t i e s

anìc;

delcdbed aÌrovr bäs

and

t:r) ¡f moie rhln ürrc c¿niurs. lrt¡ch inlllr¡n¡tii¡l ¡A rt¡uircri in
t(i) ll requifed by



5'lt sÈ 100068notilication of
lanporuer * consi¡pee Regtstration irlo.: N{)

NÛAH AS

Fe.r:+47 J309\150 I

.{,cfual d¡te of r 2üt0 - t¡ - tåt

Havnegatcrr 7, Postbr¡ks H
N--108 I llolnrettran<i. Nonvay

perstln: Anito Ëjeìlsð
+4? ]-1099-ílJ0

rnnil: infb@noah-rro

Uxpûrt{r - notitier l{cgistrctioÉ No.: SEZ I 2tl{l0- I4Jy
N&rnc: Ale Kcrn¡nun, Samhällsplaneringsavdeiningen

Ar]¡Jress: Lcdet!'{igefi 6

$-4-+9 tJO Alalirrs, $rved*t¡
Corrtact pcrron; Kirrir: Blcchingt-:erg
I'cl: +4{5 30-l -ì3{)7 l?

kari¡r @ralc.se
Thnnes

Frx: r46 3O3 f3004-1

,ttl,
E-rl:trI:
,{- Å¡'t¡¡*l

Nur¡rber qll'pâçkàges:

Nu:Spt'cl*l hendlin g rÈqr¡ifê-ñeÌ!È( 1 ¿2 J

-l-yr:c(s) 
I l.,r7-

Fat

Namu:

Lnst Cerrier
No,:

1

Far

Addrcss:

Regisuction f*o.
Cmrier

'1'o ùe completeü,
Means ol rransfù$rt ( /J:
Date tr[: transfcr:
Signature:

ù{el¡¡.t uf lran¡\F(nt I / I

Datc cl'tranr¡fer:
S igrrature :

;-t,, 12. llesignrtion ând compositi¡¡n e¡f thn wnsie f .lJ

eo¡¡taùincted soiì, ¡rolluteú slÐnÈ altd earth. ehe,rlgirts ttlå\sl's

Cr" Cjt8P-.
l-3,Fhysical churrcteristics I I ): 2.4

l4.W¡¡ste ielenlifïcafion lfill in reil'vttnt (ùd(ìJ
(i) Basel Anne¡ Vlll 1or fX Ìf applìcahLc): 41020. A lÐlt)
{ii) OECD code (if difi'crcnt lrum (i)}:

tiiil ßC lirt o[ r,uaste s: E\\.U l 7{.15(}3 */ I 7{1504

{iv) Nutiona} codc in conntry trf crporl,:

(v) liation¡rl r,:ott' ín ccuntry oÈ intport:
(yi) Ci{irçr {speeify );
(vii) Y-cotlc: Y??. Y2l. Y2"1, Y3l
(riiii H-code f l/:
(tx) Lff.Ì class l/i:
(x) LiN number:
(rri) tjN shrpping nnrne:

{.r iiJ, Custonrs cods(s) iHS):l)-codc / R-cadc lt:Þ5
tr.

Name:Dirte:

TO BÉJ

and stltr¡r:

fh¿r19. I certifv that
describedf å. Shlpmenl rtceiv /

L)arc ol rccr.pri.n: O/e

,tr
Namc:

ûr recr)r(rJ* theilit-v Ia( rlísptr-ttl
-/O 

AcceÌ¡teú:
uofllltl t ccçiv(d:

ÄpJrro-timaic dare
(1i:

" i m me diu I e. I I t:rn I ct t: I
+i}.r illte t ¿, r I .r il II Rt ri ri¿ 1;

ANNEX lBr Movement dooument for transbound rnovementslsh

8,(at I /-31

Registtxtion No-: N() 9!491_l?9Btì
Namc: NÛAI{ 

^S¡\ddress: fIautegaten ?. Postboks H
N-30t1 I Holmestrand. Norway
+47 33û99500

rx: +'17 331199501
E mail:

ùleans /: Sra
Dr.tr trf trarrsirr 0tr)-ùÉ -

.J. lV¡c{e (4:5;6)

Krg!.{Lrittf Òr't so.; SE2 lltNO 1439
Nattrc:,41e kor¡rnrun, Samhällsptaneringsavdelningen
Adiìress: l-edelvåigen 6

S-44q 8fl Alafì¡rs. Srvt:¡len
iìrÎ flrlrs{ìn' Karirr B lech ingberg

+¿16 3i)1 lìfl? l? Fax: +46 3308950 I

rnaíl: harirr blec:hingberg(ðlle,se
ol cenetatìon lJi: Ale

or rccorery facilily
No : NO 9849ü29tJ{}

ame N{),\H AS
Ha\¡negitte ¡t 7, Postboks H
N--lülì I Holmestran cl. f.ionvay

persoD: Anita Fjellsá
+4? ll0995fìl)

{T- Shiprnent rec€åYed not

sf

Fax: +47 33t199501

l; info@noah,no
rctuìl siøe'r:f dl very l2J

{ lÌa.-n¡¡¡1¡¡1ç - genc
I r:crtilv Thxt th{:
rslc hccn crltcfccl inta, that rny app[i<:l[:le iìsrlrance or othe¡ [inlnciol .qúrr:ìr]ÉéÈ is Ln forcc covcring the [rânst]ùilnrhrr' lllo\.Ènìctl :nel thtt :rll
,r.tù'i \r,,11 i ,::ùf-r!i:ltti har ;: l:r,,.'il I r.'( . i1. i: I f: '' ! nl l llr ¿ìì nìilr'l r'rìl ¡rl thOrilii:q û f thr: cotln(lif c r¡":n¡.'+fl<'il.

,\.alrrei ,r, -t... , l.);rt.' Sl-lr1.llilt,'\.i-.-'lll,'il'. {iltr"l"ii '; ,,' ;.rl"l'.
åô. li,Lir us{ ä¡} üri} ii{Ì.5$r ir¡.ulnli¡ ¡ir l{$ fransluarrdary mrovenrtnx. ir¡ c;are addition¿Ì i¡r{br¡nafiti¡¡ ì.r requírêd

ol' îft nfrl tl¿fÊ
t2, Àlt¿rch rlctiliNs if

thr. Basel
,\n¡rclr mcrc (hln

{)lr1 r lf ñrìrÈ thitn ttlrùc clrrirr5. u¡trch irrfr¡rl¡rtirir¡ ila l(rltl¡cd ¡lì bloclt tl (¡.b.{l

{:l)
f5i
r6l ll rrquírtrÍ b¡' nrtì*rrsl



1. 1o l.,i<¡.: SE t00068 2. number / 5.t

Namt: Âle konlmun. Sarnhôllsplaneringsovdelningen

Adrlress. LedÈtvägen 6
5-449 f,O Alatbrs. Sweden

Fa¡: +46 30.] .13004.1

rn 
t:

a lc,@ se

J" Fìxpovler notifier Registration

Actuâl

sE2 r2(Xm- t"13t

pcrson: K*rin B lcchingherg
+46 30.1 330712

'lcl:

E.mlil

Â,rldrcçs: Havnegaten 7, postt¡oks H
N-10R I Htrl mectrancl, Norwa¡r

person: r$ita FJcllså

NORegisrr¡tirrn
NOAH AS

. ") nAcfual d*te ol'

Fax: +4? i309950 I

r .-- r'?. , ) ..)r ..¡.t ; )

+47 33099500
info 6rnr:uh.nr¡

plc kages:Fackaging

requifl:mrnls: (2J

( l): Bulk

8.(b) 2"o Carrier
Registrarion No,;
Nanrc:

Addrcss:

Tcl
lì¿ x:

E-mail

E.(c) Last Carrier
Registration .*o :

Namc:

E-m¿¡il:

ure:

Dalc clì'transi'cn
s of'tr;rns¡xrrt ¡/¡'

turt:
of transf'er:

Ìriìn*nr)rl I / l:

nated soil. polluted stone and earth, dr€dging ntasses

6t-Olt62.

É and composition ol'the waste 12J

): 2.4

[).cr¡dc / R-codc / 1/. D5

It operatiorr(s)

) Easel Annex VIlI (t>r lX if applicahle): A1020. AI0,10

rv) NatloÍâl code Ln coufltry ol exper(
v) Ní¡llonÂl codc ln countr.v o[ lmporl:

(trll it¡ relevunt ro¿¿c)

) OECD code (if'dilTerenr irom (i)):
I ËC lisr of waste s EWC ì70503x/l 70504

(vr) orhcr (speuiry)

i) Y'codc: Ì'?2. Y23. Y21. Y3 I

H-codù I /r:
) UN clas¡ r/J

ii) Cus¡om; cc>dc(s) (llS):

r) UN rrurrIrsr;

,r,i) UN shipping numc:

17, ent reccived lif n ul Detc: Name tufe:

*.I
n. ],

8. âlShipment dísposal

ofillL- /orcccpti .Âuccptcd;
recci vcd Tonncsuûn(iry o

datctc olA pprox im* dispos a Urecr.rvery;

t0nopcrâ I

or recolory f'acilify E

+ 
J ntned iate^' c:Òn tqct

c oñ lrc ¡e nt aru ho r i I i t,s
N¡mc

dcscriùed above
the

ANNEX lB: Movement doc ument for transboun mo\rements/sh¡ of waste

(ù) Carrier (

Registration l\0.: NO 984902990
Namc: NOAH AS

cl

'aX:

E-mail:

lVlenns ol' trnrrsport I /J. Sea
of tr¿nstir:
¡urL':

y'. Wastr gencràtor(sì - producerls) /J,Jió)
Registration No.: SE2 t2000- l43g
N¡mL': Ale komrnun, Samhällsplaneringsavdelningen
Addrcss: Ledetvåigen 6

5-'1-19 80 Aiatì:rs, Swerlen

cl

person: Karirr B lechingberg
+46 303 .Ï0712
karin.btechingberg @ale,se

Sirc ol tion 127: ,\lç
or recovery farilit¡-

No.: \Q 9E+902980
atl) c NOAFI AS

Havncgaten 7. Po.itboks H
N-308 I Holmesran<1. Nonvav

luct Pcrs(lll: Ani¡à h]ÈllSå
+47 3_]0995ftO F¡¡: +-l? 3-]09950¡

mail; ilrlì:(!lrçrah.r¡o
\utu¿l sitc ol' d t2) \r.¡

15, Hxporter's / generulor's " producer's 1

r)n rìÈrl [rJttÈ

Havnegaten 7. Posttloks H
N--ìi)8 I Holnrestrand. Norway
+47 33099500
+.17 3109i.)501

Fax: +4ó _ll09950l

ron

ohl igarierns
âll

ll Árc¡ùh dÉtù¡l\ ¡f (5) A(trrrh ¡r¡¡ il'
\

l,ì) lfillurc rjrirn (hrcc (,r\, áilirch i tlì)rnì¡1 rùrì lr fr:(luirùd r I hl (6t If rcquirecl h¡ lcsislatr0n



/51
notilìcr RÈg¡strotión No.: SEll2O0O-1439

A le kt¡m nl un. Sonrhäì lsplaneringsal,de ln inge n

A,l¡jress: !-edetvägen ó
S-{4q 80 ;\l¿frrrs. Sweclen

Fax: +.16 -10_3 3-30044

5. ,\ctu¿¡l m

karìn,hl @ale..se

Pcrsonr KarinBiechingherg
+4ó 3()-3 iloT l2

ddrr:ss' Havnegaten 7. postboks H
N-10ß I Hnlntestrân(|. Norw,ay

pcrson: Anita IJeltså
+47 31099500
infb@noal.no

'?- t> ':)

lrnporter - consignee Registlnrìon

[ìax 147 3-j0c)9501

Act¡¡al d¡te of

amoi NO^H AS

Numbc¡ of packagcs:

pecirl handling requíremenls: lJl

7, Packaging Typc(s) ///: Bulk

Ir¿x rJ
E

8.(b) Carrier

N¡rrne:

No.:

-0îlîa
-m¡il:

(c) Carrier
Regisrration No.:
Name:

three
ans transpnft l/J:

of trrnsfìr:
fvfe¿¡ns of rrlncfìnrr I )'

of transli.r

soil. pollutecl stone and e&th, dredging H¡¡sses

t2. rnd comp<xrition the wtstc l:i

I3" (l):

li) Bascl .Anncx !'lll torlX rf applieablc): A1020, Al0j0

rv) Nrìtlonal code ln country of export
(v) Natloüal codc tn coun(ry rtl rrnport:

(xri) Custonrs co<Je (s) t)):

l{.14¿ste relevunt c<tdt:s)

i) OtrCD code (il diflercnr fiom (i))r
ii¡) gC lisl of n'asIcs: EWC t705{)3*ili0501

r.) Urher lspectiy)
(vii) Y-codÈ t'22. Y2-1. Y24. Y3 I
viii) l{'code l//;

) L:N üla5s //r:
r¡ {-ìN rrur¡llrcr

ì) L,'N shipping nanrc:

!-fiúnt DâIc: ¡,1årne:

TO

the

Nurne

t) a[ L':

fia anc.ltute

rvÐste dcscÍilred

t.
ANNEX lB: Movement docsment for trar¡sboun

k) No.: SE lôiÐ(rÍl

( .l't
n No.: NO 98490291t0

irnle: NOÂH ¡\S
Äddrcss: Havnegaten 7, PosttxrkS H

N--l(ltl i Hotnrestrü.nd, Norway
+47 330995CXi;ir¡(; +47 33099501

llel ns ol' trans¡x:rt I
Dare of Lransler, J.ôrO.dß -

nts of

uel ohFigrtiorrrl
that all

Ìnt

!

:). lVaste generator(s) . prnducer(s) 14.-.T.

stratroD No: SEz 12000-1.139

ÀrJrircss:
Alc koolmun. Samhällsplaneringsavdelningen
l-edetvägen ó
S 449 80 Alatbrs. Srveden

freìnoni KannBlechingberg
+4ô 303 3307 I l Ëax: +.16 :1309950 I

ûr:,il: ku'ín,blechingberg@_)ale.se
tc r)l ùcncratt(Jn l?l: Alc mr¡niC

I l). Ðisprxrl tr' of recúven
RÈgistriìtr(,n No : NO 98.19{)291i0
Nanrr:: l\-UAH As

lfavnegaten 7. Pt'rstboks H
¡*.-îOE I Holrneslri¡nd. Norwal

(ìrrntact pcr.son: Anita Fjellså
Tcl: +47 33f-r99500
il-r¡¡¡rl- infu(Dr¡oah.¡rcr
\rtual :,itc uf (2) Lar a. No

1 l, Ðispo;aVrrcovrr.r. opuratíon(s)
uúc ,' R-çt'dc r // I)5

fs. noaifi er's / genorûtl}r's

I ll- Shipme nt

t;

f)atc ol rcccpr

Quantìt_r rv'ccl

ApP rox i¡o l¡tc dltc ul dis prrsa l/rcc()\,(Ìr_y

l)i:;¡losal/rect:vcr)' opct ati()n ( I ):
Na¡rrc:

Fax: +47 33099-50 I

t rlisposa! facility

ÀcuclttcrJ
'Iì¡nncs (

¡crl pJÈu

ûr rtcover)' f¿rcility f]
",Ü
nt ': N imù.t¿iaI¿' Iy u)il tac I

t ()n | ( I é, n ! .til I hÒ r i ! it.\

tc: uotrtl
lËtìiil u fc
I I ).sft llsr
,: ¡ Àtrdllr dú(úrls it' {9ì Alrù.h lisr
{ ì r li ¡nore dru ri:re rtt¡ch inlì:rnrtrrolr JN rÈlluircd in t6ì ll rcrl¡¡irc<J hy sl¡tron



ANNEX lB: Movement docurner¡t fo¡'

ËxpÔrtcr. - notíficr Rc¡ii:;trotion No : S[2l2UX]- 1.139
N-rtme; ¡\le k<¡rnmun, Samhällsplancringsnl,dolnirrgcn

LedeN,ägen 6

S-,14q 80 A,laf'ors. S',veden
I person: Karirr lìlt:chingllx:rg

+4ó -30,3 "ì.107 I 2 frax: +46 303 l.-ì{X144

rnovements/sh¡ ents of

Reaisrrorir¡n Nö.: NO 98
f,rrtè: NOi\H AS

Flavncgaten 7. Postb<>ks [I
N-308 I Holnrestra nd- Nr)rw.r,rv

t¿ìct pcÍson: Anira Fjellså
+;17 3.]099500 Fax: +47 1309950t

mnil: into@noah.no
.\clr¡al d¡lte of ihiprnerrl: 1;., 1".)

5

nl¿rl: kan'n.bl (¡)ale_.sc
Actual qualtÍ¡ nncs t l,lg):
Packaging llulk

tn

Number of plckirges

\oru'

", <- )

Spccill hanrlling rcr¡uiremcn t_s: I J/
a)l C-'rrrfur {-ì/

Rcg¡.irrarrr)n Nû,: \lO a84g03glJO
NOAH AS

Aociresr: Harnegaterr 7, postboks H

¿t\,

rnail

N-.50tt I HoInlesrrantl. Norwly
+47 i,3f-)99-5(X)

+"17 -130995() I

t)'
rú-óÊI)atr:

cl

g€ner¡ prodNcer(s) /-1. 5. ój
iun 

^\o . SE2 12000- l+39
Ale kommun. Sarnhä llsplaneringsavdclningcn
LodrtvãHcn ú
S-+49 80 ;\latbrs. Sw¿dcn

pcr\()rr: Karin Blechinghcr.g
+4ó -l0l 3307 t2 Fa¡: +46 l3r)9(.)50 I

Ë-rn¡¡f: karin.blechirrgberg@ale.se
Iror) lJr: Âle ¡nullici

0.D or recovery
Regrstra(roD No.: NO 9849()29110
Nlll¡rc: NO.\H AS
,\tldrcss; Havncgalen Ì. Po.stboks H

N-,lA¡J I Hol¡nestr¿¡nd. Norr.r'av
(.'onrûcr petsoÍì:,{nita F--jellSâ

F¡x; +-17 _3]099501
il-¡¡r¡ril inlilGlrgah.nt;
\çturj srtÈ rri diiltos,rl/rctr:r

S ttr- ol

l; +47 3.1()99.5{X)

lrs¿. h.t lll¡\
ì-l
fìs

lJ!

t í. F)xportcr's r'.s / gcocrator's - producr'r's /Jj dcrlsrutioÍ
I cL.rtiiv th.lt the lh,:¡r,e infìrrr¡ratioo ¡\ c'(rnìl)lr're ând cùr('at tÒ my b¡st kn,:wlcdge I tlso crrrtji.v that Ic¡raI Iy cn irrrr'c¡h Ic wri ttrln r:rrnI ra¡:f t ¡a I ol:ri tgiì I rût1s¡rc- bccn ç-ntcrcd into, thar nny applìcÂhjc in.su¡ancc or olhcr financral ^cuarantcc is in fo¡cc covcrin-g thc t¡ansboundary movcrnen¡ and that all,ìL(i"1..:l: Lr,l,1:,aD¡\ itrtc hrrn Iùrùt\c(l !rilDl ti)Lerr

ir

lllir( lr";lL iiltll,,'ftl r.': ,,1 lli,' ,',ì[ìltr!(:..

,,, iTì;, f\¡1il

!);.l{) ljittìrrt3¡"-...-' , .,. \,-._t//,
^\ll!))rtìt¡:¡rt 

r!¡¡¡\('¡'r,'i i¡r i';lrr, ;¡lkliti¡'t,,1 ;,¡fi,ru,nli ií'ir'r";;,;i

";\ {ì (L: J nf(l

t",''¡-,.....r.
in lhr lir

nt clispossl

,'\ r cu¡.lLcd

Ionne¡ (

tl nlcil[ É:ûccí r t{l

¡lr racoverJ taciiiÈ¡ [

'N i n, t n e d¡.l ¡<. ! \ <: oû te ( t
rnmln ! (il I au t ht>r i ti ¿ ç

,\pprox imate ciale ot' drs pt-:sll/reco! er\
r sÊ()sa ¡/rL'c0 \,rìrv

tlate:

( I I Sce lirr ot ahbrc'..1 thc ì(\f pi_Èc

(1,

I

fì Atr¡eh rls¡rilr il
t j i ll glrrr th¡l rhrt

,5) Arr¡clr (rs( ¡l il¡urL (lt,rU

t tt¡ t¡r¡lifiealion No.: SE l(X!01-r8 ¡iaUto{al r¡Ê sbJ nL;: -5+

(rs\qs r\d(tross

ma il;

Carricr L¡st C¡rrier
t¡on Nir>

cl

Rcgrstrrtioo ),1o :

Name:

Fa¡:
E m¡ril

than th ,s
L'âns transpört //):

I)rìtc of ¡Ì¡nslìr l

tr-dns p()fl /
D¡tc oi ¡raosl'cr

Cr:l¡tanlinate<.I soil. ¡olluted sti)ne Án(l earth. dreclgin¡ masses

characterisfiex ( I ): 2,4

12. I)esignation und composition of the wùste f 2/

i t. ÐisposaVrecoyetr.y ()perationt t)
D-urrrlc / R rtxlc fi l; D5

Basel Annex Vttf (ùr lX if appliclblc): 41020. A1030
OECI) codq rii dil'l'crcnr tionr (i)):

iv) Natíot]¡lcode. in crtuntrl ûl ù:\port
t') Natronal codc in coun{r\ ot irnporl:

id ent (fill in rclevant <:ndes)

EC Iist ol'ç'astc.s trWC 170-503*/l 70-5ù1

(rr ) ()ther (ù^peclly i:

Y32. Y23. Y?:1. 1'3 I

Custonls c(,dc{s) (tlS)

viiJ Y-rtrd(':
Vi¡i) H-code I /J

(irILJNclassI/J:
(x) UN nunrlrcr:

{¡i ) (-.;N >hil.¡ping n¿rtu

(if not Date: Nanrc:

te: -//J
ancl stilmf)

lva.1ile described
lhal

l(lJLl) t;?lL)rlnJliûr ¡. t¿'lri;rrj in h¡locks *lt^
u,3^

"%
iót IÍ rcquircd br nolinnrl



l. t54

Nrme: ;tle konlmun. Samhällsplaneringsavdetningen

Addrc'ss : [,edef,-ägen 6
5-4,19 lì0 Al¿rfìrrs. Srveden

[ìax; +46 -103 330M4

m

-mail; @ale.se
Actuål

- nofitler Rcgist[.rti()n No, 12000- 1439

pËrsofij KarinBlcchirrgberg
+46 303 3lrì7t2

Import€r - ccnsiglee Re gistracion No.: NO q8490298t)

p€rson: furita Fjellså
+4? 13099-5G0
info@noah.no

ilo \a * * Ò2*

NOAH AS

F¡rr:+47 l-10$9501

Aetual d¡¡te of

I{avnegaterr 7. Prrs'thoks H
N-3O8 I Holmest¡and. Norrvay

Numhcr ofpachagcs:

henúling rr:quirtrmcnts; l?)

, Fackaging TypÉ(sl li l: Bulk

C*rricr

afns:
Âdd¡essr

Fux:
/s6a

I;ax

E-mail:

Registralion Nrr.:
I.nst Carrier

lr4eans of ransporl tÌ l:
of translsrDatc of tr'¡nsfer:

of transport l/,1:

12. Design'*fion aud cornpu;ition of thtr r*rsle /i.)
ContánìinaËçd soil. pnllutei.l stonc und c'trth, drcdging mrsscs

l3.Physicaì charrcteriçtics ( /¡; 2,4

t4.lïcste idenlificrtitrn (Jill in relevant <odts)

f i) Èrsel Anncx Vl il {or lX i I a¡¡licablc): ¡\ i ü2f ], ¡\ 103{.l

(,iì Oßi{lD code {il ditteren{ tiorn {ilii
(iiì) EC list ol w'xrtes: F¡À'C I70503+/l7051)4
(tv.l NatìonaË ccxlc in country ¡rl'exlxtrtr

[v].National co<Íe in country oI tmportl
(vi¡ Othr-rr (s¡eciIyt:

{vii) Y-cnde: Y3?- Y23, Y?ì1. Y3 I

{viii} Il-codc fi J:

(i¡) Li jrl ctas* | I J:

{x) t-:N nrifiüror:

{xi)ilN shipping nam*:

{¡ii) Cirstcuns code{s} (llS);
1 l, f,JispnsaVrecorery

Ð crrde / R-corle l1l: I)5

TO BE COMPT,ET*D BY DISPOS/\L / REÇ{
of thethat

dtscril¡td

iriamc:

i,¡lìd

dispoeal facility

À

Re.jected *' ü
*1,

//f

çÆ

il);

ö¡

{rr recovttr} larríllty I

Àppn)ximátr dirte ol disprrs;tl/rccr,rt err:

'r i Drfit¿ d iû I e h tôn tlt( !
crJtltpeleltt

ANt-lEX lB: Movement documËnt for transbou movements/shi

(J)
No.r NO 9849ùlç80

NOAH AS
: H¿vlte galerì 7, Posthoks H

N-308 I Holnre.strand, Norrray
+47 3-ì099500
+47 33{1995Ol

U):
t0-

(1:5:{>)

No; SE?l?(:Ð0-143q

of

a)l

'tx:
E-mail

N,lcrns of
Dirte rrf

9" Waste

Natnc: Ale komrnu¡r,Samhällsplaneringsavdelningen
Atldrers: Ledetr,ägen 6

5-449 80 Alafors, Sweden
(ìr)¡ìtùÇrpcrsoa: Karin Illechingberg
c[: +46 303 3307 l2 Frtx: +r1ó 3309950 1

E-nrail; karin.hlechingberg@ale.se
Sitc of Ècneratron í3l: Ale
10. t'acility {ll retoVefJ"
Rcgistration No.: NO 984902981)
ñitnre: NOAH AS
¡\ddress: HåvnegiìtÈn 7. Postboks Fl

N-308 I Holrnest¡;¡nd. Ncrwa¡-

Pct-\on: AnitaF"iellsá
+47l3("1995üt
infir@lloah.noE mail

\ctr¡¡l sitt ul l/rccovery i3./

1¡-, " no{ifier'.ç / fJJ decl¡rrution
lcertifythatthcrböver¡rf'or¡n¿rtionisconpìrte¡ncJcr>rrc.cf tomytx.sl knt-r*ledge lalsocenifythatlegnll¡'r-nfr.rrç<ilhlc
'lnvc bcclì ettercd iut(), that 3ny lpplirablc inliur¡nc¿'trr trlher finrnci¡t guträÌtee ìs in force covering tlre

F¿x: +47 llût95ùl

nc¡[ pâ8¿

I obìigations
thot nfl

tìL:cc1.<LË) !ùtt!çJt[: ll¡ie l'.'r'n rf(:':a1'e¡.) !'r.rlil ihr: t'rrtìl11Çlc"rtt;¡ulhuriti¡¡ t>f lht c,¡rr¡llt i¿-r *:irtlc"'rntri
[)¿ì[';

¡¡¡üter tts¡¡l ir e¡¡,te utlclåtår¡n¡l

t.l) Requircd rh{
{.5) Artach lísf il'¡nore

{l lis t
{¿) AIE¿ch dÉßils d
(J ì lf uro¡r" tlr¡rt tirrr'c !nlìrnrr[ion x reqrrired in Ò6

{6} lf rÌqrriß(i by



l.

A le kommun, Samhãllsplanerl ngsav.del ningen

Contact person: K¡rin Bleehingberg
'¡46103 13t712

E-mail: @ale"sc
Ácar¡al

Fan +46 303 33H|44

n¡l:

: l,edetvilgen 6
5-¿149 80 Alafors. Sweden

lmpoler . consignee Registration No.:

pçr$on: Anita Fjellså
+47 33099500
info@noah.no 2o

NOAH A.S

Ftxt+47 33099501

Havnegaten 7. Postboks H
N-308 I Eolmestand. Norway

)i
hrndling require¡¡¿nis ¡ f Z)

Nr¡.: No":

Fax:

Lå$t

Nåmei
Address:

lr.lftspori
of Lr{L: of trsnsfer:

trâûsport l/r:
Þate of ransfer:

FansD0n

Desiggrrffo* and composition of the waste l2J
soil, polluted stone and earth, dredging m¡usss

Ì3,PãJsleål {ll{rsclÈr¡s{¡$ { I): 2,4

Ale komrnun, Samhällsplaneringsavdelni*gtn
Addressr Ledetvägen 6

5-449 8t Alafbrs, $weden

!Érson: KarinBlechingberg
+46303 33O712
karin.b,lechin gb€rg(Ð ûle "se

t øx:. +46 33tå995U 1

gener¿tor(li) - produceds) ll;.f,'6l
Registratio¡ No,: SË212û00-1439

iteof generation (2): Ale

l. Dispoeal/recovery

lR code I D5

l4"Waste ident¡tication $ill in rclcvdnt cùdssl
(i) B¡rsel Annex \.lll {or IX if applicahle): A 1020. AlO30
(ii) OFCD code (lf dulereûr tiom (l))r
(ill) BC lisrof wasle$: Ë,\MC 170503*/170504
(iv) NaliorraÌ corle in cuunuy uf*xpurt:
(v) Nâtiù¡ìiìl cc,de i¡¡ cLrulìtry of import:
(vi) O¡hcr (spccify):
(viif Y.codc: Y??,,Y?3, Y?4, Y3 I
(vilí) ÉI-codc l//:
(ixi UNt el¡ss lJ)r
(r) UN numbe¡:

[r<i) U.N shipping name:
(riiJ Custom* code(s) (HS):

i reccíveG úct Ðatc:

/ldtTîll

K)filacf*imn¡e¿lîueIy

au.thoril¡escomperefil/ru,
18, å disposal/ö

ve<l:recei Tcntres

ofdate disposaUrecovery:

or rrcore¡T faeilfuy I

sposal/recovery oprrraliun (l ):

dercribsd alrovr
T

'/o
und

ANNE,X : Movêment documEntfor

(3)

suEtiorì No.: NO 984902980
Name: NoÂft A"S

Havnegaæn 7, Ptrstboks H
N-308 I I{olmestr-¿ntl, Norway
+47 33099500

låx: +47 33099501

10. Dispmel facility or recoycr-v f*clllty
Regi$rration No.: ¡{ç 9649ç¡2966

NO.A,H AS
Éfavrreg¡¡ç¡ 7, Pustl¡uks H
N-308 I flolnrestranrJ, Norway

pcrson: ÀrrÍa Fjctlså
t47 33099500

of ìvâste

maÍtr info@noah.no
Actuql site of (2)

F / g+.nerRtrir's - (4)
I cerfify tåat thc rbove informaüon is compleæ and corect to my brst knowledge. I also certily th¿rt legally ertbrccabts writtgn co¡traçtu¡l obligatìorrs
have been enteced forcc covering lfle tråû$boundary movement and all

corrccrrred.

Fnx: +47 33û9950t

Dqte

transbouRdary moreilren! in c*re addltlsnnl

\

pa.ge

(?) Âttâch detdl+ (.li Anaejr list
{3} lf¡rnru dran rhræ anach infonnation ;rr æquirul in blocks 8 (o.b,e), (6) ff r¿qui¡etl by lcgisiction



F/lovernent for

No,r NO 984902980
{rrrç; NOAÌ[ AS
ddress: ff¿v¡çgatcn 7, Postboks H

N 3$St Holmestrâdel, Norway
l: +47 330995U0

:rax: +47 33094-5Ol

Disposat of, rûcotcry
egi+tration No.; NO 984902980

Nams NÖ^H 
^SAddrcss: Havnegaten 7, P. o*lbak+ H

N-308 I Holrnestrand" Norway
persorlr Anila Fjellså

+47 33099500
i¡rfo@ncrah.no

Fsx: +4733099501

Actual site of QI [.rn

{2) ÀRa{h dÈrails
trcxl Pagc

(41

writtcn coatrtclual obligarions
mov$nent and lfial all

(,f) Auuch ltsr ntofe

ns to notification No.: SE rffi68 2.1

A le kommun. Sam häl lsp laneringsavdelningen

Actuel

Fax: +4ó 303 33004t

Itft :

: s8212000-

frêrsont KarinBlechingberg
+46 303 330?12

Lcdctvägen 6
5-449 80.A,lafors, Sweden

No.: NO
NOA}I AS

t"ax: +47 J3099Jt t

info@noah,no
Arlu¡I dsle of Lolo - oI -

Havnegeten 7, Postbo*s *l
N-308 I Holrnestrancì, Norway

personr An¡Î¿ Fjollsâ
+47 33099500

):
trrndlln g rÊqul Fen¡entlri f 2/

No,; -
8.(cl Last Cärrief
Rcgisua*ion No.:
Namc;

i;"r'=fr-{fftt
E-mail;

ote fi&n th¡e¿ carri¿¡.c (21 fl

of {ransfcr:
ûâ"rr$Fort l.l): Means crf tansport (

Date of transfe¡:
Signature: 6t

12. lletigI¡etior erld (ômposilíon of tb€ wåsté f2l
Conlaminatcd soil, Folluted stoRe and eanh, tlreclging masses

lJ,Ph¡tsical cl¡*r'acteristícs ( I l: 2"4

Ale kornmuil, Sâm h¿ttlsplaneringsavdelningen
Ledetvtigen 6
5-449 80 Alafr¡rs, Sweden

person: Karln B techingberg
+4ó 303 3É,A7l2 Fax; +46 3309950 t

Nûr SEZI20m-1439
producer(s) f4;1,'6J

ofgcneratìon (2): AIe
r¡¿ril: kurin.blcchirrgberg@ale.se

/ R-code

s)

I4.\{aste ldcrtlfimÊiffi (flII itr relevdttt rodes)
(i) 0aselAnnex VIII (orIX if applicablc): AlO20.41030
(iÐ OËCD codc (if diffurcnt from (i))¡
(iii) EC list of wlsres: EWC l7ti03*/170504
(iv) Nation¡l code irlrtrußtry of ex¡rorir
(v) Natiorul code in counüy of import:
(vi) 0rher (specl,fy):
(vii) Y-codc: Y22. Y23, Y24, Y3 I
(viii¡ Fl-cade (i):
(ixj UN class llJ:
(x) UNnnnbg:
(¡il UN rhippine lume:
(xii) Customs code(s) (HS):

Name:

or recÇrçr!' fncltity [l
*innedíately contact
c{t ttpelent

19. tr

di¡scrlt¡¿d rhoye hts

f3) If nrore thon thru.e rttiih i nfónrDt irin trs r4$tiFùrl ìtì (6) If æquired hy



ANNEX lB: Movement d

FI

orwa)r

'¿,r: +.17 -130995r)l

for transboun movements/shi

(tl
(l) Aililch lilt ¡f nìurË rh¡rr rnlr

of

ìì.r

JI
Dirtc of traositr: .r4.<-\
.). 1T âste ßenrrålorls) - prrxlucer{s) i,-1..-í,

,..qístra{iorr No.: SEZ f 2c)fj0- l¿l3g

Å ridres:;

n(rcllrùrS,rÛ: Karill BlochinÊbcrg
i: +46 303 _3:l{ }7 I :
rrrilil li¿rirr.hlcchiugberg(+rille se

Sítc ¡r[ cnerütion f-?J: ¡\le nrurtic.i
10. ilisposal or rccotcr.v- frtìli{y
llr:g¡5¡rot¡n,' No.: N() gi|4902990

NO^f.l AS

llì:l: +.17.ì_rp9<¡.51y¡
li-rnril: ilrlr¡(ãlno¿Jr.nq

A le komnr un, Sarn hÌil lsp lancrin¡¡savdc lnin gen
l-edeh üsen 6
5-449 ll0 Alali¡rs. Swcden

¡\rlilrcsS. Havnegafen 7, posfhoks H
N-3oll I lft rlnlcstranrl. Ntn.rva¡,

C'rrr,r¡cr ltcrrion:,Anila l-fcllså

Fl.r: +4ó .3.1(¡99-50 I

Fir.r: +17 .ì_ìl)99501

\ t t u¿l I sirc rrl' clisfiosi¡ i2 L

írctLnl (lbligaliorrs
rhrt all

| 5(:c l¡\t oì rx.\l Fr-r¡{l:l 
^lti(Jr 

rlçrJri\ ¡l

sEtI notificat¡on N

Narne: ¡\le kotnnlun. Sarnhåillsplaneringsavdelningen

(ìnt¡rcr pcr-(on' Karin lJlcChinCher.¡
t'1. +46 -ì03 l3{.}7 I l

r 439

@ale.se
¡lctu¡l nncs ll\l

Fax: +4ó 30-l 3366*

nìl:

I'ìxportcr . notifier No.: SË2I

rcis: Ledetvägen fi
.S-d49 8f) Alafirrs. Su,erle¡r

ii'nrail: kalin.b

Havnegaterr 7. Posthoks H
N-.ì08 I Holnlestrand. Norway

str¿tion No.: NO

Lolo-s l6

lmporter " consigaee

NOAH AS

F*x: +:17 -'l3()99.50I

.{cfurl dûle of

pcrson: Aniralìjcllsrl
+47 3J099500

mail: intir@¡¡1¡¡¡.¡¿¡

C*rrier
f,jo :

.\tnle:
Address:

Nut¡bcr of

l:

Narne:

S¡rrinl hundlinß requirÍntclts: l Ji

l'nck¡Éing

Registrulion Nr-r.

l,ust

Tel:
Ëax:

\l fi ji llulk

N,lei¡n$ 0[ treoliport / / /
of transfer:

ntitminat€d soil. ¡xrlluted sfone ilnd eârtli. drc(lging nÌ¿ìsses

1t

o transnort f ):
ol'translêr

si
and of thc ì,ràstc ll)

-cotlc / R -cixlc //: D.5

operû{¡on(s)

(i) ti¡sel Ânnc¡ Vlll (or lX if appliuublcl: Al0?0. Al{}1(,
(¡¡) OËCD code (if díft-crt'nt lronr tì)):
(iiil EC lisr of u.¡sres: IIWC l705Oj*/170504

(v) Natrontl codu in country crl'irn¡rorr:
(ri) O!h* {s¡rccr f,r,):
(vii)Y-code: y22. l'23, y2..t. y.ì I

t.1.

l{.Wrstc idcntification t.fíll tn relewnt co¡t¿sl

(l): 2.1

National codc il countrl. of crpuru

iii) ll.code l/l:
lr) [.iN class li J:

ii) (.'ustorns codc(.t) (HSli

(r) (iN numher:
(x¡) l.,N shipping nanìe

f?.i; (if not D¡te: Nrnre:

Òr recovery facllity !

+ i tnme iia t e Iv c on I ac, ¡
compe tùilr ü il thori I i t,\

19. I lh r:

Nalrre

,Signnt

doscrihcd aboye
the

rt
{ ìl lf rr0rc dtiln th r(a oIÍ(:h ¡IrloiltìJti{u ;l\ r{:qtr¡fîli ¡ n hlc¡:k' t{ I ró¡ lf nx¡¡irc(l hJ nJtronitl lc¡ìslcl



NOAH AS

Havnegaten 7, Postboks H
N-308 I Holmestrand, NorwaY

2o to " o7-info@noah.no

Anita Fjellså
r47 33û99500 Fa¡; +47 33099501

A lc ko mrnun, Samhållsplaneri ngsavdclningen
-notífier No.:

.t4{i 303 330712
Kaún Bleçhingberg

Fax: +¿16 303 330O44

mJ,

Ledotvägen ó
5-,149 80 Â,[afors, Srveden

Specirl hrndllng re<¡uÍremenfs: {3}

l); Bulk

Nu.: -

of tcinst'er:
lr'.åro*poit

of tiansferr
trarqloü

@thew*ste12/
Confaminuæd soil, polluted s{.one ancl eailth, dredgittg m¿ssss

ffi)'t"4

Ale komrn.un, Samhållsplaneri ngsavde I ningen

Lede,fvägen 6
5-449 tiO Al¡fbrs, SrverJen

WLtt¿

<¡f (2):

No.: $82 t2000-t439

Fnx: +46 33tì9950J

@sle-se

person: KnrinEtechingbclg
+46 3ß3 33071.2

B¿¡scl Afl¡tçr VIll (çr IX if a¡rpticable': Al0?ü. A¡030
i¡lentificstios fu ruletunt cøtltt-:;)

code (if different from (i)):

Erwc 170503*1170,504HC lisi c¡f wasles;

National ûode in:cottnlry of e.tport:

Nlfional code in counry of intBnrt:

{specify)l
f22^Y23. Y24, Y3 tY*codel

ili) Fi-codq l/):
UN class l/i:
UN nu ¡nbsr:

UN slipping oane:

and stantp:

lhe
desrrÍbed

opér.â.ìi(tn (l ):

s. at disposaL

/c)

cafiflrc¡ent awùorirics

or r'esovct¡/ f¡ciliiy fl

+¡mtn¿diëßly rènraft

J)
No.; Nô 98490298û

NOA¡IAS
t{awregat+n ?, Postbok* H
N-3081 F{olmcstrsnd, l$orw*Y
+47 330995O0
+47 33099501

of rccovely
No.: N0,9ß4902980

NOAH AS
Hcvnegaten 7, Fcstboks H
N:3081 Holrnestrand, Norway

fdf$0rr: Anita Fjçllså
+47 33tÌ99500
irifo@noah.no

Faí:: +,f7 33099501

of (2)

útl lhÊ ilbovc is comple te and Çoræctto ñiy he1ìt knowledge, I
lr*ve been,entcred, inm, tltat nny applienble insuratrcc or oilicr fin¡nci¡l g¡lârafltee i$

lìav+ Íì(ìcrì rcrßiigd f1'tnt tbe cs)ffip(lLrnì autliç¡'ltios trf Ìhr: *our¡u'iç¡ c+nc*rûed.
SigÍilxurg

¡lto ceníly that legafly enlirrceable

in fotce coveringi fhe transboundary

wriúeû cùntroctual cbl igirtions
mr¡vçorçn1 flnd lhtl tll

Diìlt

rùûvem*nf ißt cnre additìor¡¡¡lûie âIl1"

Áú¡ch detail$ tist MÒTÚ ù¡}Í
(3J lf rnorc than inf{irflråt¡ûn as rÐquircd th rrqrriætl by natíonal



ANNEX IB: nt document for

(s) I ( i)
egistr-ation No.: NO 984902980

.ax:

E mail;

NOAH AS
Havnegaten 7. Postboks H
N-30t{ I Holmestrend, Norrvay
+47 33099500
+47 33099501

transport l/.1: gE¿

ol'tr¡nsl'er:
Si gnatrrre

W¡ste generator(s) . producer(s) l{;-frój
tion No.: S8212000- 1439

A le ko m mun, Sarn hällsplancringsavdel ningen
: Leden.ägen 6

ménts/sh

r5) À3rùch lilr 0nìtc ilrJil üilc

of

wri Üen ú.ônrrnct¡ral ohl igatirrns
movemeË[ all

5-449 80 .Alafors, Sweden
Contact pcrson: Karirr Blechingbeft
Tt'l: +46 30.3 310? l2
E-mail: karin.hlechingberg@ale.se

Fa¡: +46 33099501

te ol f2l: 419
OF rec0verJ-

egistlation No,: NO 984902980

E'ruuil

NOAH AS
: Hûvneg¿ten '/. Postbok,s Fl

N-3()8 I Holmestrand" Nonvay
pcrson: Anita Fjellsri

+47 3i099.t00 Fax: +47 -13û99J0¡
infi¡@noah.no

\cl,ual site of (2) Nr.l

15, Þxportcr's gcncralor's . produccr's l./¡ decltrûrion

Lì. at diis¡rsel or recolery facility I.,n
nrJ,¡eceived

date v:
o¡reration ( I )

l) Src list of on nell Pô8ç
(f,) 

'\tocl¡ dsruils

'ltrV
of disposal/rrr:over

+ í ¡n n ¿d iat e l,- cot tac ¡
cnnpttttnt authnriilts

1. to r¡otificatio¡r SEI ¡lunrber of

A lc kommun, Samhötlspluncri ngsavdcl ningcn

Äctual

sE2 r2fin-t439l:xportcr - $otilicr

ka¡i n @ale.sc
'Ionnes

Fax: +4ó 303 330044

ml:

pL'rson: Karin B lechirrgherg
+4ó 303 330'n2

Ledewâgen 6
5-449 80 Alafors. Sweden

Flavnegaten 7, Posthoks H
N-308 I Ffol¡nestra¡rd, Norway

.: NOporl+r -

NOÂH AS

Fax: +47 3309950 I

Aclual date of zolo-o1-z:7

persoo: Anita Fjellså
+17 31099500

il: info@noah.no

il): Number ol
(2)

Ë

C¡rrier
N'c.:

Last Csrrier
No,:

of transfer
0f rrânsFÖfl l.l): Mcîr¡s trânspor( l/ ):

Datc of [ransi'cr:

soil. polluted stone ð-nd earth. dreclging masses

and com the waste l?/

cs ll).' 2.4

I l.
/ R-ctxJc r /7: D5

s)

(i) Basel Annex Vfll (or lX if applicable): ¡\lO2{1, 41030
code: )

OECD codc (if diffcrent iÌorn (i)):
EC list of u.asres Êwc t70503*/170504

) Narional code in counlr,v of exponl
) Na.tional cotlc in countr¡- ol inrp<trt:

Y22. YZ3, Y24. Y3 I

) tiN numl¡cr:
(riJ UN shipping nanrc
(,'(i¡) Cu,s(ûrns (r rs):

rr) orher (speotty)

vii) y-code:

viii) H"codc t/r:
ix) UN class ll):

Name: ture:

TO

dcscribed above has

'/o
N'¡mc

1€:Da

ndargnâtrlre slailp:

iJ) lf 01or¡i rhJn (h rùc ¡tl¡ch i¡il'oan¡tion ¡rs requrrcd (6) lf requirtd b:- ¡ct¡onal lcg



o-

NOAHAS
. cotrsigfie€

Fax: +47 33099501
info@noah.no 9-oActüsl dste of

Havnegaten 7, Pos*boks H
N-30E1 Holmestrand. Nonuay

flersox: Arita Fjellså
+47 33099500

A le kommun, Samhlillsplaneringsavdelningen

I

Actlràl
@Ele-se

Faxr +46 303 330044

mÌ:

Ledetvägen ó
5449 80 Alatbrs, Swederi

personi Karin Blechingberg
+46 303 330712

h¡ndling ¡€quiremctrls: {2/

No.

-Øú

No.:

of nunsfen
transpofi I

of transfer;
transpor*

soil, polluted stone arul eartl¡ drcdging masses

wsste

Registration Ño.: SE2l 2000- 1439
Name: Alc kommun,Samhällsplaneringsavdelniogen

E-mail: kar'rn.blechingberg@ate.se

Fax: +46 33099501

Siæ of geurrationl2l: Ale

Ledetvägcn 6
5-449 80 Alaför$. Swoden

pefson: lçfrrinBlechingberg
+46 3er3 330712

t.
D_q

) Basel Anncx VttI (orlXif applicable¡: .A,1020'.\1030
14.We$tc (frll tu rclevant

OECD !:uús (if tlil'fs¡crrt io¡¡r (i)):
Ëwc l?05(R*/t705&1ii) ËC list of wastes:

Natiow¡t codc in courrty of cxport:

Natiooal codc in country ofimpott:
Othcr (spccify).;

v22,Y23, Yzd, Y3l

(ix.)UNelâss frl:
UN¡umber:

(xi) LIN shipping name:

Curl,önls

Y code:
H-code l,U:

7

for

No,: N() 984902980
NOÀHAS
Havrreglterr 7, Pustl¡t:ks H
N"308 I llolmestrand" Ncr*ay
+47 33099500
+47 33009501

tfansport
of uunsfer: l*rti-tU -Ut{

furilíly of rccuvgry
No,; NO 9849{12980

NOAII AS
{lavnegutcn 7, Postbr¡ks II
N-30S I Holmcstr*n4 Norway

person: Aflit8 Fjellsô
+47 33099500
Ínfo@noah.no

,dctual siæ of (2)

/ sensrtt{¡t'$ - FfoductCs
cetify ürar the abovc inform¡tion i* complerc andconcct to my best knowldge, I atso ccrti$ thÈt legâlly entbrçeable writæn contraclual obligations

boen entered into, that any applicab,le insurance or other financi¡l guarantee is irt tbrçc cove¡ing the transboundary movemsnt and Èbat âll
havc trccû rcceivcd liom the oompctßnt au(horities of the countries concflûcd,

D¡rtg si

use hy ìù movemert in case addilloml

:flexr pilg(
(2)Altadh delÎils (5, Att¡ch lis¡.

):

Fax: +4? 33099501

N¿mel

Ðllei

ileûcrlbed ¡bovc lros been completed
lI81 rhe

and slamp:

I lhe

/ú

Rejectedr: f]
rnJ:

t-& /ö orrecoveryfacility Ert di.sposalfacilíty

rscçived: /qJO
Approxímate datc ol disp<lsal/recovery:

(1 ):

ArceBtnd:
lonn'cs *inw¿distelj cofttacl

canÍ, ilenl q tltlrc r¡ tí e s

(¡) lf morô rboû rhræ ¡{tach infottnûÈion ¿s required ìn Uocls S ql,b,c}, (6) lf rquircd by



Registration No.:

NOAHAS

Anita Fjellså
Fax: +47 330S9501

Acturl date of 2olø-to-o

Havnegaten 7, Postboks H
N-3081 Holmeshand, Norway

+47 33099500
info@noah.no

Name: Ale kommun, Samhällsplaneringsavdelningen

: Ledetvligen ó
5-449 80 Alafors. Sweden

pÊrson: KarinBlechingberg
+46 303 330712

s€

Àctual

1439

Fax: +46 303 330014

m3:

No.: SEz

(l)tPackaging

hanrlling requirementst (2/
8,(c) Last Carrler
Registration No,:

¿/1,7ffi
Tel:
Fax
E-nail:

Name:
Address:

t.(b) 2* Carricr
Registratlon No,:

Name:
Àddress:

Tel:
Fa¡:
E-mail:

lo¡¿ tløn thr¿e carrle¡s '2t tt

of transfer:
tfansporttfnûsport ( t:

of transfer:of transfer:
transport

12. Designation and compæition of the waste 12)

Contaminated soil, polluted stone and earth, dredging m¿rsses

lS.Physical chrracter¡stics f/).' 2,4

Ale kommun, Samhållsplaneri ngsavde I ningen

Ledetvägen 6
5-449 80 Alafors, Sweden

person: KarinBlechingberg
+46 3O3 330712
karin.blechingberg@ale-se

[4;5;6)Waste
No.: SE2l200fÞ1439

Fax: +46 3309950 [

ite ot generatiön (2)t Ne
l4.Iva$e ldentiftcation úlTlI in relevant codes)
(i) Bâsel Annex VIII (or tX if applicable): 41020, AlO30
(ii) OECD code (if differen¡ from (i)):
(iii) EC listof wastes: EWC 170503"/170504
(iv) National code in country of export:
(v) Narional code in counrry of import:
(vi) Other (specify):

(vii) Y-code: Y22,Y23, Y24, Y3 I
(viii) H-codc l/)r
(ix) UN class (/J:
(x) UN number:
(xi) UN shipping name:
(xü) Customs codelsJ (HS):

operation(s)
D5D-code /

11.

Na¡ne:I

19. I
described

Dale: '/ú

¡t disposat fscilitiEf
Accepted:F RejecLed*:!
Tonnes (úfÐ: m3:

(t ):

or rêcovery facility E

Approx imate date of disposal/recovery:

+¡mmedidlel! conract
competent authoriies

ANNEX lB: Movement document for tran

(3)

ilrat¡or No.: NO 984902980

/aX

NOAHAS
Havnegaten 7, Postbqks H
N-308 I Holmestrand. NorwaY
+47 33099500
+47 33099501

or ¡Ecovery
No.: NO 984902980

NOAITAS
Havnegaten 7, Postboks H
N-308 I HolrnesEand, Norway

person: Anita Fjellså
{47 33099500
info@noah.no

Fax: +47 33099501

¡ctual sitc of

p
certify thar the above information is cornplÊte and conect to my best knowledge' I also certify that

been entered force covering
concerned,

f)aic

L6, lrtnslloundrry moYement in case ndditional

t2') delails ¡f ne<tssory

of

wri.tten contractual obligations
movement and that all

(5) Attsch lisl if more

(l ) lf more th¿n thrue éûrfiÊf,s. ¡nfonnätion äs (6) lf requircd by



ANNEX lB: Movement

No.: NO 984902980
NOAIIAS
Havnegrten 7, Postboks H
N-308 I Holnrestrand, l,¡orway
r47 33099J00
+47 33099501

or rgcovçry
No.: NO

NOAHAS
Havnegaten 7, Postlroks H
N-308 I Hol¡¡estrând, Non+uY

per'sùn: A,n¡ÍåFjöllså
+47 i30g9j0C ra¡,: +47 3gt)9950t
info@noah.no

('f

i rciual siæ of

Ëxportcr'a / gcncrûtùr's -
certify thât ¡hÊ âtrÒee infurmation is cornplete

been entered ín¡o,

(2) A(tsdr dguls äf

Þat+

irlnshountlary movement in cnsr erilditionrl

(4)
and corr*rt 1o my hest knowledge, I alsn certify lhâl legatly enf¡tceahle writtea cnnlr*cÎ¡¡*l obligal.inns

the transboundary No\€mËr¡tand úet Ètl

c,,

(5) Arlach líst

16¡ ¡f r¿qulrctl
that

person: Anita Fjellså
+47 330995ß0 Fax;+47 3309950I

Actu¡l o LO-

NOr'û{ AS
- conslgnee

info@hoah,no
of

Havnegaten 7" Postboks II
N-3OBI Holmestrand. Norway

Alc kommun" Samhiillsplanetj.ngsavde[ningcn

: Ledetv$gen ó
5-¿149 80 Alafors, Sweden

Der$onì KarinBlechingberg
+46 303 330712

Actusl Tonnes

Exporler -

Fax: +46 303 fi0444

mJ:

lmndling fÊquÍreflcnß | ÉJ

(1):

No

maih

Name:

Lsst CarrÍer
No.:

Þate of transfer:
lräñsFlrt

of tr¡nsfev:
lIänsFontr*n$port ):

oÉ transfer: !.ø/ú" /t-
12. Designrtion ùû.l coffpo$¡alon of tûe lysste l2l
ContamÌnated soil. poltuted stone and eartfu, dredging rnasses

l3.Phyrical rhar¡cterisficç l/).' 2"4

Ale kommun, SamhêllsBlaneringsavdelningen
Ledetvägtn 6
S-449 80 Alafo¡s, Sweden

p€rsoni KarinElechingberg
+46 303 13ù112 Fax: +46 33099501

karin. blechin gkrg@ alese
of

gcrer¿tor(É) - producor(s) (4;5,'ól

No: SE2l20ffi-1439

Basel Annex Vlll (or lX if applicable): 41020, 41030
OECÞ code (if diffc¡snt from (i)):

ffiltr in relevcnt cactes)

ËC lis( of wastes: EWC t70503*/1705û4
j N¿tional cqde ¡n cetrntry ofexport:

) Narional codc in country of impora:

Olher (specifyli
yzz,vn,y21,l/3l

UN class 11l:

UN rrun¡bcr;

Ul\ shipping namc:
(IIS):

Y-codv;
H-cÖde lll;

./ ft-curlc D5

D^te: Nârne:

rO TF COMPLEFßII BÍ DISFOSÄL / NÊCOVERT X'AI

and sfamp:

I

Datç:

Namc:

descríbed above
thàt the

13) lfmore lhan thrce infirn¡ratÍon as requi¡¿d in blæks I (¿,b,cl, bl ua¡ional



onNo.: SE t00O6E 2. SerlaVtotel number ofsñlnrn$üts: /

.{lc ko ururun¡ Sarnhällsplarrcrirrgsavdclnitgcn

5-449 80 AlEfors, Sweden
personi KsrinBleehirsbe¡g

+46 103 330712

A*lual

Àddressr LedeCvägcn 6

Fsx: +4ó 3t"13 13flû44

m3:

llavnegaten 7, Postboks I{
N-308 ¡ Holmestrsnd, Norway

NOAITAS

Far: +4? 33099501
info@no¡h.no

O- lO*

fle$on: Aniø Flellså
+4? 3309950f)

çq{
No.;

trunsport l1); Sca
of rqnsfer: loìp" tP-ts of transle¡l Dnte oftran*fer:

trariEFort

12, Desigmtion årrd comFoÊlt¡on oI ttÉ rv¡ste fi)
Contamin¡ted soil, polluted stone afld earth, dredging masses

lSJhysic*I characteristics fJ): 2,4

Ale kommun, Samhãllsplaneringsavdelningen
Ledetvügen 6
5-449 80 Alat'on. Sweden

Fått: +46 33099501

of

No,: 58212000-1439
- Broduccr(s)

SC

puson: KarinBlechingberg
+46 301 33û7t2

E-maih karin.
(i) Basel Annex Vlll (or IX if ¡pplicablc): 4i020, A lü30

EClistofwastes: EWC 170503*/1705û4
NnlSpnal code ín country ofexpor6

l4.1Va$tÊ codes){fîll ìtr

OECÐ code (if difterent tiom {i)):

National code in country of impon:
(sperily):

Y22, Y23. Y24, y3 I

[rN clas$ IIJ:
UN ru¡mber:

l) UN shiFFing fiamel

Y-c¡¡de:
H-cods l/¡:

ü
or recovery ßrcilÍ,ty E

date of dispo*l/recovery:
(l):

Name:

*immedialely cøttæî
conpelenf aulhorítîes

ANNEX lB; Movernent of

Crrrirr
No.: NCI 9M902980

NOATTAS
Havnegaçn ?. Fostboks H
N-308 I Holmesfrand, ltlorway
+47 33t199500
+47 3309950t

0F lecoverJ''
No.: NO 984902980

NOAHAS
Addressr Havnegaten 7, Postboks ll

N-308 I Holmeslrand, Nor*'ay
pers¡on: Arìita F.¡ellså

+47 330995ur)
info@noah.no

Fax: +4lJ )3099501

\cual sitô /)

certify that tftc ctrove inform¡tion is compleæ aÍd corecr to my bost knowlsdge. .[ als+ certify that lcgnll). en¡6,Ouþt" wriften c<¡ntracu¡l obligalions
entered lnto, tlat trry applicable insurance or cíthcr finanei¡t guatanlee ïs in forcc cover.íng lhe fr.ansboundary nrovement aod that all

havc bcenreceived from the compeænt authorities of the counties

mxt
(2J AiËtch dêroilsîf

Þate

trensboundxry movemeol in c¡se rddíticn*l ir¡form*'tlon ls req*ired

(5) A¡¡1eh lis¡

cçncctncd, t *
signn*{fu/¿l \

(3) If more rhan thre anâ(;h íntormi{íon rìs lF.$tired (6) $ rÈquirÊ(l h!



ANNEX lB; Movcment for

No.r NO 984902980
NOAHAS
Fl*vnegaten 7, Postboks Il
N-308 t Hr¡lmestrand, Norway
+47 33099500
+47 3309950 I

or rerovery
No.: NO 9849m980

NOAH AS
Havnegaæn 7, Postb<¡ks H
N-Jü8 I llolmestrffid. Norway

p€rson: Anita Fjellså
+47 13099500
lnfo@noah-no

-ilctual $itc of rlis¡rusaVreu,rvcry (?/

I cenifg thet the *.hor¡e information is s¡d coflëtt to nry bcst knnwlcdge, I
been cnteird ìnto, that ùrry apÉliesble insurarrce or other linânciûl guårûfitèê is

have been recelved l'rom the cornpetent authorities cf the countries.ccnc*rned,
Þate

by noven¡eal in irâsë aililÌt¡on{¡l

(Z) Atn$ dctaH¡ ÍfnÉcec$.rr'.
fisiûpagn

Fax: +47 33ff)9501

also cerlify that lqgally enforcea
in fotee c+yering the. trûnsbound

(5) Àfraeh li¡t

ble rvritten
ary

No.:

Nc¡nc: Ale kqmüun, Samhållsplancringsnvdelningcn

Àddtessr Ledetvägen 6
5-449 80 Alåfors, Sweden

person: KarinSlechingberg
+46 303 330712

14393. Eapùfier -

Fnr; +46 3û3 330044

,#:

Rcgi$tratiori No,: SE2 Rc€i$hrtion

2-o Õ-

NO.ÀI{ ÂS

Far: +47 33099501
info@noah.no

of

Flavnegaten 7, Postboks H
N-3O8 1 ÉIolrnestra-n4 Norway

persoùi Ànita Fjeltså
+47 330995ffi

Numher of paekages:

hrndling requirêmfllts! f2)

(lt: Br¡lk

C¡rrier
No,: No.:

Last Csrrier

nf transfet
tfrns@rt

nf trâDsfef:
ranåport

r¡f trar.rsfer:

rãnspoÍ

soil- polluted stoneand eluth. dredging masse$

-0Sts?
ïrâste

t'haracterislics ( I J.'

Ale kommun, Samhällsplaneríngsavdelninge n

Ledetvligen ó
5-449 8û Alaf¡rrs. Sweden

PefsÜn: KarinBlechingberg
+46 303 330'll2 Faxr +4633099501
karin, blechingberg @ ale.se

Wsste genðrator(s) .
No,: S8212ff)0-1439

of (2)t ¡1e

/ R-cule D5

B¡sel Annex Vlll (ar fX if applicablÐ: Â.I020, Â1030
¡elevant c,odeç)

OECÞ code (if diffsrent frorn (i).):

EC list of wastes: EWC 1?0503+iI7050rt

Y'22,Y23, Y24 Y3I
H^code ltl:

UN shipping¡¿me:

) National code in country of export:

National eode in country ofirnpof;
Other (specity):

Y-codc:

) UN clsss l/):
tlN number:

Ntme:

¡
¿r

iltu
l7lt ronncs

of disþosal/recovery;

¡er:rir¡ed ôfShlpm*nt rt dispo*nl fircílit¡
of /c)rcccption: Acceptecl;

rcccivcd

date

) €oç

dfsc-¡Ded ali0vc
fhs

13) ff mlr.e tbsn thrse inforrolion ui rcquired in bloclcs 16l lf requircd ùy



































































 

  

BILAGA 9 



Sammanställning av transportdokument 1 / 2

Båtar till NOAH AS

2010

Tranportdokument Datum ton 48 2010-12-16 1869

1 2010-03-16 1880 49 2010-12-17 1948

2 2010-03-18 1890 50 2010-12-22 2005

3 2010-03-31 1890 51 2010-12-23 1650

4 2010-04-10 1969,2 SUMMA 2010 96896,45

5 2010-04-14 1995

6 2010-04-28 1990

7 2010-05-18 1875 2011

8 2010-05-20 1880 Tranportdokument Datum ton

9 2010-05-26 1885 52 2011-01-05 1985

10 2010-06-09 1980 53 2011-01-11 925

11 2010-06-16 1990 SUMMA 2011 2910

12 2010-06-22 1893

13 2010-06-24 1990

14 2010-07-02 1882

15 2010-08-18 1960

16 2010-08-20 1968

17 2010-08-24 1982

18 2010-08-26 1938,25

19 2010-08-27 1896

20 2010-09-03 1880

21 2010-09-09 1885

22 2010-09-11 1976

23 2010-09-16 1875

24 2010-09-22 1875

25 2010-09-28 1884

26 2010-10-05 1930

27 2010-09-08 1890

28 2010-10-13 1974

29 2010-10-14 1880

30 2010-10-15 1978

31 2010-10-19 1966

32 2010-10-21 1976

33 2010-10-23 1904

34 2010-10-26 1897

35 2010-10-29 1958

36 2010-11-03 1915

37 2010-11-06 1876

38 2010-11-16 1940

39 2010-11-18 1885

40 2010-11-23 1885

41 2010-11-26 1850

42 2010-11-27 1150

43 2010-11-30 1915

44 2010-12-02 1920

45 2010-12-04 1811

46 2010-12-08 1806

47 2010-12-10 2010

K:\Uppdrag\161392\16-prj\04-bsk\Fältkontroll\Slutrapport och delrapporter\Slutrapport\Transportdokument\Bilaga 6 - 

Sammanställning av transportdokument.xlsx

Sheet: Transporter



Sammanställning av transportdokument 2 / 2

NCC till Ragn-Sells

2010

Datum Mängd Enhet Avfallsslag

2010-06-17 8,5 m3 Oljeavskiljarslam samt aktivt kol

2010-06-19 6 m3 Oljeavskiljarslam

2010 6 m3 Oljeavskiljarslam

2011

Datum Mängd Enhet Avfallsslag

2011-01-18 2 m3 Oljeavskiljarslam

2011-02-08 660 l Blandade kemikalier från reningsanläggningen

2011-02-08 1500 kg Kolfilter

2011-02-08 1 fat Aktivt kol

2011 32,58 ton Förorenad jord

K:\Uppdrag\161392\16-prj\04-bsk\Fältkontroll\Slutrapport och delrapporter\Slutrapport\Transportdokument\Bilaga 6 - 

Sammanställning av transportdokument.xlsx

Sheet: Transporter
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BILAGA 11 



____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POST:  449 80 ALAFORS  BESÖK: LEDETVÄGEN 6  ALAFORS  TFN: 0303-33 00 00  FAX: 0303-33 09 22 

 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 
2010-12-10 

 
 
 
Dnr KS0176/06 
 

 
1
(
1
) 

Kommunstyrelsens förvaltning  
Handläggare: Karin Blechingberg  
Tel: 0303-33 07 12  
E-post: karin.blechingberg@ale.se  
    Naturvårdsverket 
    Forskarens väg 5 
    831 40 Östersund 
 
 
 
 
 

 
 
Årlig rapportering till Naturvårdsverket av exporterat avfall  
 
Här kommer den försenade årliga rapporteringen för 2009 av genomförda transporter av 
exporterat avfall från Ale kommun till Noah AS anläggning i Norge (se medföljande 
Bilaga).. 
 
Jag ber tusen gånger om ursäkt för förseningen, men hade inte uppmärksammat att 
rapportering skulle ske även om inget avfall exporterats. 
 
Under 2009 exporterades 0 kg avfall. Under 2010 har å andra sidan huvuddelen av 
exporten skett, vilket kommer att inrapporteras till er under januari 2011. 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar! 
 
 
Karin Blechingberg 
Projektledare 
 
 
 
Bilaga 
Årlig rapportering av genomförda transporter 
 
 
 
 
 
 
 
 





____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POST:  449 80 ALAFORS  BESÖK: LEDETVÄGEN 6  ALAFORS  TFN: 0303-33 00 00  FAX: 0303-33 09 22 

 

 
 
 
2011-02-11 

 
 
 
Dnr KS0176/06 
 

 
1
(
1
) 

  
Handläggare: Karin Blechingberg  
Tel: 0303-33 07 12  
E-post:karin.blechingberg @ale.se  
 Naturvårdsverket 
 Forskarens väg 5 
 831 40 Östersund 
  
  
 
 

Årlig rapportering 2010 till Naturvårdsverket av exporterat avfall 
 
 
Här kommer rapporteringen för 2010 av genomförda transporter av exporterat avfall från 
Ale kommun till Noah AS anläggning i Norge (se medföljande bilaga). 
 
Under 2010 exporterades totalt 96 897,5 ton (96 897 500 kg)  fördelat på två 
Godkännanden. 
Från Godkännande SE 090069 exporterades 28 945 000 kg och från Godkänannde SE 
100068 exporterades 67 952 500 kg. 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar! 
 
 
Karin Blechingberg 
Projektledare 
 
 
 
 
 
Bilaga 
Årlig rapportering av genomförda transporter 









 

  

BILAGA 12 



Intransporterade massor Bohus varv 1 / 1

Volym [m
3
] Datum ( från - till) Ursprung

Delområde 1

Lera 11802 Aug-2010 - Nov-2010 Jakobsdal

Krossmaterial 3251 Sep-2010 - Nov-2010 Skälebräcke

Delområde 2

Lera 8807 Maj-2010 - Aug 2010 Jakobsdal

Krossmaterial 2317 Juli-2010 - Aug 2010 Skälebräcke

Delområde 3

Lera 5043 Dec-2010 - Feb 2011 Bönabo

Krossmaterial 4091 Jan-2011 - Feb-2011 Skälebräcke

Delområde 4

Lera 4905 Nov-2010 - Dec-2010 Jakobsdal

Krossmaterial 2422 Nov-2010 - Dec-2010 Skälebräcke

Delområde 5

Lera 6219 Okt-2010 - Nov-2010 Jakobsdal

Krossmaterial 3830 Nov-2010 - Nov-2010 Skälebräcke

Tätskärmsarbeten

Lera 4849 Juni-2010 - Jan-2011 Jakobsdal, Bönabo

Krossmaterial 1247 Juli-2010 - Feb-2011 Skälebräcke

K:\Uppdrag\161392\16-prj\04-bsk\Fältkontroll\Slutrapport och delrapporter\Slutrapport\Inkörda massor\Bilaga 7 - 
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