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1 Bakgrund 

Undersökningsområdet Tidermans utfyllnadsområde omfattar cirka 5,5 
hektar och är beläget utmed Göta älvs östra strand mellan samhällena 
Surte och Bohus i Ale kommun, se figur 1.1 och bilaga 1. De fastigheter 
som berörs av denna utredning är Surte 2:38 samt den norra delen av 
Surte 43:1. 

Området är beläget söder om Jordfallsbron och omedelbart söder om EKA 
Chemicals verksamhetsområde, kommunen äger berörda fastigheter.  

Området utgörs av ett större, långsmalt utfyllnadsområde mot älven med 
drygt 500 m strandlinje. Detta område har fyllts ut med massor från bland 
annat varven i Göteborg. Utfyllnaden har pågått från 1930-talet fram till 
1960-talet. Dessutom har massor från andra verksamheter tillförts området, 
främst inom undersökningsområdets norra delar. Tidigare utförda under-
sökningar har visat att mark och grundvatten inom stora delar av området 
är påverkade av föroreningar, främst olika metaller och olja. 

Enligt gällande detaljplan klassas de södra delarna av området som 
naturmark. Båtklubbens område, inom den centrala delen, är klassat som 
kvartersmark för lager/förråd vars södra del inte får bebyggas. Området 
norr om båtklubben är avsatt för småbåtshamn samt småbåtsuppläggning.  
Planförhållandena inom undersökningsområdet redovisas översiktligt i 
bilaga 2. Området nyttjas idag i enlighet med planen. I anslutning till Surte 
båtklubb finns en pumpstation samt en transformatorstation  

Delar av undersökningsområdets östra delar kommer att beröras av 
planerad utbyggnad av såväl riksväg 45, som av järnväg. 

Göta älv är vattentäkt för Göteborgs kommun (cirka 700 000 konsumenter) 
och råvattenintaget är beläget ca 10 km nedströms det aktuella undersök-
ningsområdet. Avståndet till intagets skyddsområdesgräns är drygt 3 km. 

Inom Göta älvdalen med dess finkorniga sediment finns generellt sett en 
skredrisk, varför detta utgör en extra osäkerhetsfaktor vid förorenade 
områden belägna nära älven. Detta gäller även för Tidermans utfyllnads-
område.  

Med anledning av det som beskrivits ovan har en ”huvudstudie” enligt 
Naturvårdsverket utförts av SWECO VIAK på uppdrag av Ale kommun för 
området vid Tidermans utfyllnadsområde.  
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Copyright © Lantmäteriet, ärendenummer M2006/1022 

Figur 1.1 Undersökningsområdets ungefärliga utbredning i norra Surte har markerats med 

en blå linje. 

2 Syfte 

Syftet med den utförda utredningen har varit att:  

• Genom fältundersökningar och laboratorieanalyser ta fram ett 
tillräckligt underlag för de vidare utredningar som ingår i en 
huvudstudie. 

• Baserat på detta underlagsmaterial utföra de nödvändiga utredningar 
i form av riskbedömning, åtgärdsutredning m m som krävs för att 
uppfylla nödvändiga krav på en huvudstudie. 

Tidermans 
utfyllnadsområde 
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Huvudstudien ska sedan kunna ligga till grund för en ansökan av Ale 
kommun till Naturvårdsverket om medel till eventuell efterbehandling på 
objektet Tidermans utfyllnadsområde.  

Den utförda utredningen omfattar två delar, en undersökningsrapport och 
en åtgärdsutredning. Föreliggande dokument redovisar utförda undersök-
ningar, deras resultat och en bedömning av föroreningssituationen. 
Föreliggande dokument redovisar utförligt resultat av nu utförda undersök-
ningar samt en kortfattad beskrivning av tidigare utförda undersökningar 
inom området. En sammanfattning av föroreningssituationen inom 
området, där resultat av samtliga undersökningar ingår, återfinns i 
åtgärdsutredningen.  

3 Omfattning och avgränsningar 

Undersökningens omfattning har baserats på det förfrågningsunderlag som 
tillhandahållits av beställaren (Ale kommun) samt tilläggsarbeten, i form av 
olika utredningar m m, vilka identifierats och erhållits under utredningens 
gång. Om inte annat anges har redovisat arbete utförts av personal från 
SWECO. Följande moment har ingått: 

• Sammanställning och redovisning av nu utförda undersökningar, 
figurer som redovisar metallförekomst inbegriper resultat från 
tidigare utförda undersökningar. Bedömning och sammanfattning av 
föroreningssituationen återfinns i åtgärdsutredningen.  

• Skruvborrning i 11 punkter. Fältbestämning av jordlagerföljd samt 
jordprovtagning.   

• Provgropsgrävning i 16 punkter. Fältbestämning av jordlagerföljd 
samt jordprovtagning.  

• Provtagning av grundvatten har utförts två gånger. Den första 
omgången omfattande 11 provtagningspunkter från tidigare 
undersökning, varav 10 prover analyserades. I en andra omgång 
uttogs prov för analys av metylkvicksilver från 3 
provtagningspunkter. Nivåmätning har utförts en gång, omfattande 
samtliga äldre observationsrör, totalt 11 st. 

• Mätning av metallinnehåll har utförts med XRF-instrument på 
huvuddelen av jordproverna. 
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• Laboratorieundersökningar, inklusive lakförsök, av utvalda prover har 
utförts av Analytica. 

• Inmätning av provpunkters läge (har utförts av Västkonsult). 

• En inventering av befintliga geotekniska undersökningar samt en 
detaljerad stabilitetsutredning har utförts.  

• Sammanställning och redovisning av undersökningsresultat, 
bedömning och sammanfattning av föroreningssituation 

• Riskbedömning, åtgärdsutredning m m, sammanställningar, slut-
satser och redovisning (redovisas i del 2). 

Följande avgränsningar har gjorts: 

• Uppdraget har inte omfattat någon ansvarsutredning. 

• Uppdraget omfattar inte någon riskvärdering (men väl del tagande i 
riskvärderingsprocessen) 

• Uppdraget omfattar inte undersökning av byggnader. Någon prov-
tagning av marken under befintliga byggnader har inte gjorts. 

Olika praktiska orsaker har påverkat genomförandet, inklusive 
omfattningen, vilket redovisas i kapitel 7.  

4 Organisation 

I projektet har ett flertal personer varit involverade, i tabell 4.1 nedan 
anges några av dessa, samt respektive persons funktion. 
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Tabell 4.1  Organisation 

Beställare, Ale kommun   

Samhällsplaneringsavdelningen Karin Blechingberg Beställarens ombud 
Miljö- och byggförvaltningen Malin Egardt Miljöinspektör 
Samhällsplaneringsavdelningen Jörgen Sundén Fastighetsägarens representant 

Konsult   

SWECO VIAK Thomas Holm Uppdragsledare, kvalitetsansvar 

SWECO VIAK Marie Börnell 
Bitr. uppdragsledare/ansv. 
handläggare 

SWECO VIAK Anna Thyrén Handläggare/fälttekniker 
SWECO VIAK Anders Blom Ansvarig fälttekniker 
SWECO VIAK Anders Fersters Fälttekniker 
SWECO VBB Urban Högsta Ansvarig. geoteknik 
SWECO VBB Karin Hemmendorff Handläggare geoteknik 

Övriga   
Länsstyrelsen Per Olsson Beställarstöd 
Västkonsult Anders Augustsson Inmätning 

 

5 Områdesbeskrivning 

5.1 Allmänt 

Undersökningsområdet är cirka 5,5 hektar stort och beläget vid Göta älvs 
östra strand mellan Surte och Bohus, se figur 1.1 och bilaga 1. Området 
sträcker sig drygt 500 m längs älvstranden, med en bredd som varierar 
mellan cirka 50 och 130 m. 

Norr om området återfinns Eka Chemicals verksamhetsområde samt 
Jordfallsbron. I öster gränsar området primärt till järnvägen som i sin tur 
ansluter till riksväg 45. Öster om väg och järnväg finns ett mindre grön-
område/höjdområde samt viss bostadsbebyggelse. De bostäder som ligger 
närmast undersökningsområdet återfinns knappt 100 m åt öster. 

Söderut gränsar området primärt mot ett vassområde som i sin tur gränsar 
mot Surte industriområde. 

Inom området finns idag endast ett fåtal byggnader, vilka används av Surte 
motorbåtsklubb samt kommunens tekniska förvaltning. Huvuddelen av 
området, utanför motorbåtsklubbens inhägnade område, utgörs av 
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bevuxna ytor (vass, sly samt träd). Närmast järnvägen i öster återfinns en 
mindre grusad lokalväg. 

Ett flertal mindre diken löper genom området från järnvägen i öster till Göta 
älv i väster.  

5.2 Planförhållanden och områdesskydd 

En redovisning av aktuella planförhållanden1 återfinns i bilaga 2.  Enligt 
denna plan är strandskyddet upphävt. 

Enligt detaljplanen utgör norra delen ”Småbåtsuppläggning”. Området 
söder därom, ned till gränsen för båtklubbens stängsel, utgör ”Småbåts-
hamn”. Det stängslade område inom vilket båtklubben finns idag är angivet 
som ”Lager, förråd” och söder om detta vidtar ”Naturområde”. Tillkomman-
de bebyggelse är tillåten inom ”lager, förråd” men ej tillåten inom 
”Småbåtsuppläggning”, ”Småbåtshamn” och stort sett inom båtklubbens 
verksamhetsområde. 

5.3 Nuvarande verksamhet 

För närvarande pågår enbart verksamhet inom det inhägnade område som 
är centralt beläget i området. Surte motorbåtsklubb bedriver där sedan 
1987 sin verksamhet vilken utgörs av båtuppställningsplatser utomhus 
samt i ett flertal skjul. Båtklubben har även ett par bryggor norr om det 
inhägnade området. Inom båtklubbens område sker dessutom uppställning 
av husvagnar. 

Kommunen uppförde ett flertal av de byggnader, exkl båtskjulen, som 
återfinns inom det inhägnade området. Kommunens tekniska förvaltning 
nyttjar idag enbart en mindre del av området och har där ett garage med 
tillhörande spolplatta. 

5.4 Tidigare verksamhet 

Aktuellt område är beläget invid Göta älv och omfattar drygt 500 m strand-
linje. Området har från början utgjorts av vassmark och liknande. En 
successiv utvidgning av markområdet har skett genom utfyllnad från öster 
mot väster.  

                                                
1 Detaljplan för del av Surte Västra verksamhetsområde, Ale kommun, Älvsborgs 
län. Antagen av KF 1989-10-30, laga kraft vunnen 1989-12-05. 
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Enligt den historiska dokumentation som utförts inom ramen för förstudien 
framkom att utfyllnaden startade under 1930-40-talet och troligtvis pågick 
den i etapper fram till 1950-60-talet. Massorna utgjordes huvudsakligen av 
restprodukter från varven och muddermassor. Enligt muntliga uppgifter 
fraktades en del massor via pråmar från Göteborg.  

Enligt muntliga uppgifter från boende2 i Surte var pråmar förtöjda vid de 
fartyg som höll på att byggas vid varven i Göteborg, varvid alla typer av 
restprodukter, t ex skrot, oljerester, virke o dyl, tippades i pråmarna. 
Pråmarna transporterades därefter till Surte, där massorna nyttjades som 
utfyllnadsmassor. Enligt samma källa skedde viss utsortering av 
restprodukter, bl a togs trävirke omhand, vilket användes för uppvärmning 
av privatbostäder.  

En pråm har sänkts i strandkanten under utfyllnadsarbetet som stöd och 
finns därmed kvar i undersökningsområdets södra del. Eventuellt kan fler 
pråmar ha sänkts, dock finns idag inga synliga spår av ytterligare pråmar. 

En äldre flygbild över området har tillhandahållits av beställaren, denna 
visar hur utfyllnad pågick i områdets södra delar år 1967. 

I bild 5.1  redovisas en flygbild över området från 1967. Bilden visar tydligt 
att utfyllnad pågår i områdets södra och centrala delar, den sänkta pråmen 
syns även på bilden.  Bilden visar även de diken/vattendrag som återfinns i 
söder samt i de centrala delarna. Kring vattendraget i söder bedöms ett 
våtmarksområde breda ut sig. Inom nuvarande motorbåtsklubbens område 
har inga byggnader uppförts. 

                                                
2 Intervju i samband med huvudstudien för f d Bohus varv, vilket är beläget strax 
uppströms Tidermans utfyllnadsområde. Liknande massor användes där för 
utfyllnad. 
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Bild 5.1 Flygbild från 1967 över större delen av Tidermans utfyllnadsområde (bild från 

beställaren). Undersökningsområdets ungefärliga gräns har markerats med en röd linje.  

pråm 
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5.5 Framtida markanvändning 

Det finns inga avsikter från kommunens eller markägarens sida att ändra 
på den plan eller markanvändning som gäller i dagsläget, se bilaga 2.  
Detta innebär att huvuddelen av området kommer att vara naturmark och 
att verksamhetsområdet i de centrala delarna skall vara kvar. Dock 
kommer de östra delarna att beröras av planerad utbyggnad av järnväg 
och riksväg 45. Dessa förutsättningar kommer att arbetas in i 
riskbedömningen för området, vilken redovisas i åtgärdsutredningen. 

5.6 Känslighet och skyddsvärde hos skyddsobjekt (Göta älv) 

Undersökningsområdet gränsar direkt mot Göta älv vilken avvattnar ett 
mycket stort område. Ett flertal kommuner passeras innan den så småning-
om mynnar i Skagerrack utanför Göteborg. Utmed älvens sträckning 
återfinns flera tätorter och verksamheter som på olika sätt påverkar 
vattenkvalitén. Göta älvs vattenvårdsförbund har till uppgift ”att klarlägga 
vattenhygieniska förhållanden och främja vattenvården i Göta älv och de 
vattenområden som påverkar eller påverkas av älven” (§1 i vattenvårdsför-
bundets stadgar). Med anledning av vattendirektivet kommer ett vattenråd 
att påbörja sitt arbete under 2007, vattenrådet kommer enbart att fokusera 
sitt arbete på själva älvfåran. Under 2007 kommer riktlinjer dras upp hur 
riktlinjerna i vattendirektivet skall kunna implementeras. Som utgångspunkt 
sker en inventering av aktuella förhållanden, därefter tas ett åtgärdspro-
gram fram och slutligen kommer en recipientuppföljning att ske. Detta sker 
i samarbete med vattenmyndigheten. Senast år 2008 skall en förvaltnings-
plan och ett åtgärdsprogram finnas framme så att vattenmyndigheten kan 
fastslå detta under år 2009. 

Göta älv är Sveriges vattenrikaste vattendrag med en medelvattenföring på 
ca 550 m3/s (Lilla Edet, ca 35 km norr om Bohus). Dess avrinningsområde 
sträcker sig från Trysilelva i norr till Göteborg i söder och omfattar ca        
50 000 km2. Vid Kungälv, strax norr om och uppströms undersökningsom-
rådet, delar sig älven i två grenar. I älvens södra gren, vilken passerar 
undersökningsområdet, är medelvattenföringen ca 150 m3/s, resterande 
vattenmängd går via Nordre älv direkt ut i västerhavet.  

Göta älv fungerar som vattentäkt för närmare 700 000 personer och har 
även mycket stor betydelse för industrin, älven fungerar som såväl 
energikälla som transportled och vattentäkt. Älven är också en viktig 
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vandringsled för lax, havsöring och ål m m, med reproduktionsområden i 
flera biflöden3. 

I Göta älv fanns tidigare en naturlig stam av laxöring, vilken inte överlevde 
då kraftverksdammen vid Lilla Edet anlades. Kraftbolaget har dock krav på 
att inplantera laxsmolt. I dagsläget inplanteras cirka 30 000 smolt/år, vilket 
medfört goda förutsättningar för laxfisket4.   

Väster om undersökningsområdet berörs stränderna av naturreservatet 
Göta och Nordre älvs dalgångar, se figur 5.1.  
 
Vattenkvaliteten i älven har förbättrats under de senaste årtiondena, m a p 
metaller och organiska miljögifter. Fortfarande sker dock en tillförsel av 
denna typ av ämnen, trots att användningen i vissa fall upphört sedan 
länge. En trolig källa till detta är förorenade områden.5 Även om halterna i 
älvens vatten idag inte är alarmerande höga, de ligger t ex under de 
normer och kriterier som finns, är de bland de högsta i länet och i västra 
Sverige. Trots låga halter är mängderna ändå relativt stora p g a den 
mycket kraftiga vattenföringen. 
 
Partikelbunden föroreningstransport i Göta älv bidrar bl a till den acku-
mulation av förorenade sediment som sker inom Göta älvs nedre lopp, 
framförallt inom Göteborgs hamn. En betydande del av dessa bedöms 
utgöras av äldre föroreningar (från förorenade områden), enligt 5).  
 
Drygt 3 km nedströms Tidermans utfyllnadsområde återfinns gränsen för 
vattenskyddsområdet för Göta älv, avseende Göteborgs Stads råvatten-
intag. Råvattenintaget ligger vid Lärjeholm, cirka 10 km nedströms 
undersökningsområdet. Kungälvs vattentäkt vid Dösebacka är belägen 
cirka 6 km uppströms. 
 
Generellt sett finns risk för skred i finsedimenten inom Göta älvdalen. Ett 
skred inom ett förorenat område i anslutning till älven skulle, förutom 
skador på vattenmiljön, kunna få långtgående konsekvenser för Göteborgs-
regionens vattenförsörjning. Förutom konsekvenser för vattenreningen, 
skulle konsumenterna förtroende för dricksvattenkvaliteten kunna skadas.  
 
Ingen del av undersökningsområdet omfattas av strandskydd. 
 
 

                                                
3 Stycket är hämtat från ”Miljögifter i och kring Göta älv – sammanställning av 
undersökningar av vatten, sediment, biota och utsläpp”  Länsstyrelsen rapport 
2003:57 
4 www.fiskeriverket.se/publikationer/ovr_publ/pdf/komp-odling_aatgaerder.pdf 
5 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2006-02-08. PM angående 
föroreningsbelastningen till Göta älv. Koncept 1. 
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Tidermans 
utfyllnads

område 

Figur 5.1 Undersökningsområdets läge i förhållande till de naturreservat (markerade med 

röd linje) som återfinns i närområdet. Från Länsstyrelsens hemsida, www.o.lst.se. 

5.7 Ägarförhållanden 

Marken inom hela det undersökta området ägs av Ale kommun. 

5.8 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden 

Undersökningsområdet är flackt och beläget invid Göta älvs östra strand 
mellan Surte och Bohus. Markytan är belägen mellan drygt + 10 m ö h och 
knappt + 12 m ö h (Göteborgs lokala system). Nivåskillnaden inom 
området, baserat på de inmätta höjderna av provtagningspunkterna, är 
därmed som mest cirka 2 m.  

Den naturliga jordlagerföljden utgörs, baserat på nu och tidigare utförda 
borrningar och grävningar samt information från den geologiska kartan, 
ytligt av lera och gyttja eller en kombination av dessa. På jordartskartan 
(7A Marstrand SO/ 7B Göteborg SV) redovisas jordarten som postglacial 
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finlera samt svämsediment som delvis överlagras av fyllning. Lermäktig-
heten inom området är avsevärd. 

I markytan återfinns, inom i princip hela området, tillförda fyllnadsmassor. 
Tidigare strandområden har fyllts ut vilket medfört att strandlinjen föränd-
rats i takt med att utfyllning utförts. I enstaka provpunkter, främst längst i 
söder samt norr om båtklubbens inhägnade område, påträffas naturliga 
jordlager i markytan.  

Nederbörden (korrigerad) inom området uppgår till ca 900 mm per år. 
Nettonederbörden, d v s den samlade yt- och grundvattenavrinningen inom 
regionen uppgår till ca 400 mm per år. 

Ytligt ”grundvatten” finns i fyllnadsmassorna inom undersökningsområdet.  
Grundvattenströmningen är riktad mot väster, d v s mot Göta älv, men kan 
lokalt påverkas av dräneringar. Till exempel finns flera mindre diken inom 
undersökningsområdet.  

Nivåvariationerna hos Göta älv varierar avsevärt och i samband med hög-
vatten kan vissa ytor ställas under vatten.  

5.9 Geotekniska förhållanden  

En inventering har utförts av befintliga geotekniska utredningar. Den norra 
delen av utredningsområdet är relativt väl undersökt. I den södra delen av 
området har kompletterande fältundersökningar utförts inom ramen för 
denna huvudstudie, resultatet redovisas i bilaga 16. 

Enligt utförda stabilitetsberäkningar har utredningsområdets norra del i 
dagsläget en tillfredställande säkerhet mot brott. Säkerhet mot brott 
uppfyller inom delar av den södra delen inte de rekommendationer som 
anges i Skredkommissionens anvisningar och området bedöms därför inte 
vara tillfredsställande stabilt.  

5.10 Flora och fauna inom undersökningsområdet 

Två delar av undersökningsområdet berörs av områdesskydd, se figur 5.2 
nedan. Enligt kommunens naturvårdsprogram, Samrådshandling 2006-03-
21, har området viss betydelse för fågellivet och klassas som ”klass 3 – 
område med naturvärde”. 
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Bild 5.2  Områdesskydd som berör undersökningsområdet. Det gröna området (område 46) 

motsvarar ”ung, strandnära björkskog” och det gula (område 47) ”vassar och strandskog”. 

Hämtat från karta 7 ur ”Naturinventering Göta älvs dalgång” Naturcentrum AB 1998. 

6 Tidigare undersökningar  

6.1 Allmänt 

En förstudie har tidigare utförts inom området, dessutom har ett flertal 
undersökningar med olika inriktning berört området. De undersökningar 
som använts som underlagsmaterial vid föreliggande huvudstudie 
redovisas nedan: 

• ”Översiktlig miljöteknisk markutredning inför planerad 
fjärrvärmeledning; norra delen av Surte industriområde – Bohus, 
Ale kommun” Envipro, ej avslutad. Unr G06032 

• ”Tidermans utfyllnadsområde, fastighet Surte 2:38. Fördjupad 
förstudie” GF Konsult AB, 2006-05-31 
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• Väg 45 / Norge Vänerbanan. Kompletterande stabilitetsutredning i 
Surte och Älvängen” J&W 1999-06-07 

• ”EKA Chemicals AB, Skårdal 60:1” Flygfältsbyrån 1997-01-24 

• ”Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i södra Göta älvdalen. 
Slutrapport”  SGI Varia 439, april 1995 

6.2 Resultat av tidigare undersökningar 

6.2.1 Miljötekniska markundersökningar 

En förstudie av området utfördes 2005-2006 av GF Konsult på uppdrag av 
Ale kommun. Undersökningen omfattade provgropsgrävning i 43 punkter 
och skruvborrning i 17 punkter. I de 11 skruvborrpunkterna installerades 
grundvattenrör. Dessutom utfördes provtagning av sediment i 12 punkter i 
anslutning till undersökningsområdet.   

Skruvborrningar har tidigare också utförts inom det markområde som 
gränsar till järnvägsområdet i öster. Dessa undersökningar har utförts av 
J&W. Sju av dessa provpunkter är belägna i anslutning till undersöknings-
området. Ställvis har höga metallhalter påvisats.  

Envipro har utfört en begränsad undersökning i anslutning till fjärrvärme-
schakten. Undersökningen indikerar förekomst av förorenade fyllnads-
massor med förhöjda halter av metaller samt förekomst av dioxin. 

Resultaten av de tidigare undersökningarna tyder på att fyllnadsmassorna 
inom stora delar av undersökningsområdet, främst inom den centrala och 
södra delen, är kraftigt påverkade av metaller och olja. Indikationer finns 
även på förekomst av dioxin och PCB i jordlagren. Ställvis har höga halter 
av kvicksilver noterats, främst i områdets norra och centrala delar. Vatten-
provtagningen tyder på förekomst av metaller och olja. De mest förorenade 
massorna återfinns inom själva utfyllnadsområdet. Provtagning av sedi-
ment tyder på förhöjda halter av metaller, TBT och PCB. Flera metaller 
uppvisar halter som motsvarar ”mycket stor avvikelse” från jämförvärden 
för sediment i sjöar och vattendrag. 

I åtgärdsutredningen återfinns en mer omfattande beskrivning av föro-
reningssituationen inom området, där hänsyn även tas till resultatet av nu 
utförda undersökningar. 
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6.2.2 Geotekniska utredningar   

Den skredriskanalys som SGI utförde 1995 syftade till att erhålla bättre 
kunskap om de risker för lerskred som eventuellt föreligger intill Göta älv. 

Baserat på de förhållanden som rådde vid utredningstillfället klassades det 
aktuella området i enlighet med de riskklasser som finns framtagna, se 
figur 6.1. De olika färgerna anger skredrisknivå, där gult motsvarar 
”godtagbar” risknivå och röd motsvarar ”ej godtagbar”. Orange färg 
motsvarar en ”osäker” risknivå. Talparen, tex 2/1, anger skredriskklass där 
första siffran motsvarar stabilitetsklass och andra siffran konsekvensklass. 
Stabilitetsklassen är graderad på en skala 1-4 där en 1:a betyder att 
sannolikheten för skred är försumbar och en 4:a att sannolikheten för skred 
är påtaglig. Konsekvensklassen är också graderad på en skala 1-4 och 
avser en bedömning av konsekvenserna till följd av ett eventuellt skred m a 
p skadorna på liv, egendom och miljö. En 1:a i konsekvensklass betyder att 
konsekvensen av ett skred skulle innebära lindriga skador medan en 4:a 
innebär katastrofala skador.  

Enligt figuren nedan bedömdes skredrisken inom området variera mellan 2-
3 vilket betyder att sannolikheten för skred är någon till viss och konse-
kvenserna av ett skred är lindriga till stora. Som färgerna visar (gult och 
orange) är skredrisknivån därmed godtagbar till osäker. De osäkra 
förhållandena återfinns, enligt figuren, i anslutning till båtklubbens 
inhägnade område samt söderut längs älvfårans östra strandkant. 

Inom området återfinns stora volymer förorenade fyllnadsmassor vilka 
skulle kunna medföra en negativ påverkan på recipienten samt dess status 
som dricksvattentäkt om ett skred medför att massorna kommer ut i älven. 
Vid riskklassbedömningen har det inte tagits hänsyn till de markföro-
reningar som finns i området eftersom de inte var kända vid tiden för 
utredningen. Om markföroreningarnas omfattning hade varit kända vid 
tiden för utredningen så hade konsekvensklassen blivit betydligt högre.  
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Figur 6.1 Redovisning av skredriskanalys utförd av SGI 1995, från Varia 439. Ungefärlig 

gräns för undersökningsområdet har markerats med en röd streckad linje. 

7 Nu utförda undersökningar och resultat 

7.1 Allmänt 

Nedan redovisas såväl resultat som bedömningar (kapitel 8) av de 
undersökningar som nu, om inte annat anges, har genomförts. En samlad 
bedömning av området, inklusive föroreningssituationen, redovisas i 
åtgärdsutredningen i del 2. Där har hänsyn tagits till samtliga undersök-
ningar som genomförts inom området. 

7.2 Undersökningarnas syfte 

Syftet med fältundersökningar m m har huvudsakligen varit att ge underlag 
för en huvudstudie. Dessutom har de nu utförda undersökningarna syftat 
till; 

 att komplettera tidigare utförda undersökningar. 

 att avgränsa kända föroreningars utbredning, både vertikalt och 
horisontellt, d v s fastställa gränser för olika delområden med olika 
föroreningssituation. 
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 att på ett antal representativa prover genomföra lakförsök för att 
möjliggöra en bedömning av massornas lakbenägenhet. 

 att genomföra en detaljerad stabilitetsutredning som underlag för 
åtgärdsutredningen. 

Val av provpunkters läge, val av provtagningsteknik i respektive punkt samt 
av analysomfattning har kommunicerats med beställaren innan respektive 
moment genomförts.  

Provtagningsplanen har haft sin grund i att komplettera tidigare utförd 
förstudie, samt att anpassa provtagningspunkter och analyser till komm-
ande åtgärdsutredning. Stor vikt har lagts vid att säkrare identifiera de 
gränser för de delområden som indikerats i förstudien. Dessutom har ett 
mindre delområde, inom båtklubbens område, med kraftigt förhöjda halter 
av arsenik och kvicksilver försökt att avgränsas.  

För övrigt har provpunkter placerats för att ge en så heltäckande bild som 
möjligt av föroreningssituationen. Vid denna bedömning har hänsyn tagits 
till var tidigare provtagningspunkter varit belägna. Ett urval av nu insamlade 
jordprover samt sparade jordprover från förstudien har analyserats på 
laboratorium, dessutom har XRF-mätningar utförts på huvuddelen av 
jordproverna. 

7.3 Praktiska förutsättningar m m 

Provtagningsplanen har anpassats efter lokalt rådande förutsättningar, 
vilka redovisas punktvis nedan. Dessa justeringar bedöms dock inte ha 
påverkat utfallet av provtagningen i någon beaktansvärd omfattning. 

• På grund av uppställning av båtar samt husvagnar inom båtklubbens 
område har vissa ytor inte varit tillgängliga för undersökning.  

• Närvaro av ledningar och kablar i drift inom områdets centrala delar, 
samt längs med lokalväg och järnväg, har medfört begränsade 
möjligheter att placera provpunkter i områdets östra och norra delar. 

Tidplanen i projektet har varit ytterst tidspressad, vilket medfört att det inte 
funnits något större utrymme för att anpassa fältmomenten av undersök-
ningarna till mest lämpliga förhållanden m a p väder och vind. Provtag-
ningen genomfördes i direkt anslutning till ett stormväder, som drog in över 
regionen och området. Detta innebar mycket kraftiga vindar, stor nederbörd 
samt högt vattenstånd i Göta älv. Väderförhållandena medförde följande 
inverkan på arbetet: 
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• Ett mindre delområde i norr gick inte att undersöka på grund av för 
höga vattennivåer och därmed för dålig bärighet. 

• Vattenfyllda diken och dålig bärighet medförde problem med 
framkomligheten för grävmaskinen vilket i sin tur innebar att ett 
mindre antal provgropar än planerat gick att genomföra. 

7.4 Provgropsgrävning och skruvborrning vid jordprovtagning 

Totalt har 27 provpunkter genomförts fördelat på 11 skruvborrningar och 16 
provgropar. Fältarbetena utfördes 26 samt 30-31 oktober 2006. Skruvborr-
ning har genomförts med hjälp av geoteknisk borrbandvagn och provgropar 
har grävts med larvgående grävmaskin. Borrningarna har främst utförts 
inom båtklubbens område där tillgängligheten för grävning/borrning var 
sämst. Provpunkternas läge återfinns på situationsplanen i bilaga 1. 

Borrning har skett minst ner till vad som i fält bedömts vara naturliga jord-
lager, om inte stopp erhållits dessförinnan. Vid skruvborrning har jordprover 
tagits ut på varje stratigrafisk enhet, alternativt på varje halvmetersnivå. 
Skruven har neddrivits en meter åt gången. Rengöring av skruven, med 
vatten och borste, har skett efter varje neddrivning.  

Grävningarna har i ett fåtal fall ej nått ner genom fyllnadsmassorna p g a 
olika omständigheter, främst inströmmande grundvatten. I de delar av 
området där olja påträffats har skopan efter varje provgrop spolats ren med 
högtryckstvätt för att undvika kontaminering av jordprov från påföljande 
grop. Grävningarna påbörjades i den södra delen av området.  

I samband med fältprovtagningen observerades och dokumenterades 
bland annat eventuell lukt, avvikande färg och innehåll av restprodukter. 
Dessa kommentarer återfinns i bilaga 3.  

7.5 Grundvattenprovtagning 

Provtagning av grundvatten har genomförts vid två tillfällen, 2006-11-20 
samt 2007-03-08. Vid det första tillfället uttogs prov för analys av metaller 
(ej metylkvicksilver) samt alifatiska och aromatiska kolväten. Vid det andra 
tillfället uttogs prov enbart för analys av metylkvicksilver. 

Den första provtagningen föregicks av nivåmätning och omsättning/ 
tömning i de 11 observationsrör som installerades inom ramen för 
förstudien.  I 10 av dessa observationsrör har vattenprovtagning 
genomförts. Provtagning kunde inte utföras i Ti 1032 då provtagaren inte 
gick att få ner. Innan provtagningen utfördes omsattes vattnet i rören, detta 
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kunde genomföras i samtliga observationsrör. Omsättning och provtagning 
har skett med bailer. I vissa rör försvårades omsättningen då bailers sedan 
förstudien lämnats kvar, vilka i vissa fall ”trillat ner” i observationsrören. 

Inför provtagning av metylkvicksilver genomfördes en försiktig omsättning 
av vattenvolymen i de tre observationsrör där provtagning utfördes. Om-
sättningen genomfördes med bailer (Ti 1028 och Ti 1032) samt genom 
pumpning (Ti 1038). Provtagningen genomfördes därefter med bailer (Ti 
1028 och Ti 1032) och pumpning (Ti 1038). Vid tömning av vattenvolymen i 
provtagningskärlet nedfördes slang från pump och bailer i botten för att på 
så sätt minimera syresättning av provet.  

Vi båda provtagningstillfällena transporterades proverna kylda till labora-
toriet. 

7.6 Laboratorieanalyser 

Ett större antal jordprover har analyserats på laboratorium. En samman-
ställning av de olika analyser som utförts redovisas i tabell 7.1. En 
sammanställning av resultaten av utförda analyser framgår av bilaga 4. I 
bilagan görs en generell jämförelse mellan uppmätta halter och 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för såväl känslig markanvändning 
(KM) som mindre känslig markanvändning (MKM). 

Tabell 7.1 Utförda analyser på jordprover från Tidermans utfyllnadsområde, Ale kommun. 

Analys Antal 

Metaller 45 

Dioxin 2 

PCB 4 

PAH 10 

Alifater, aromater, BTEX 25 

Laktester 5 

 

Fem jordprover har laktestats. Tre av dessa prover består av större 
samlingsprover från provgropar belägna i områdets södra del. Övriga två 
prover utgörs av material från ett större antal provpunkter belägna inom 
båtklubbens område. Proverna har valts ut med hänsyn till det innehåll av 
metaller som konstaterats via laboratorieanalys alternativt vid XRF-
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mätningar, men det har också gjorts en bedömning av provernas 
representativitet i övrigt. De prover som analyserats m a p innehåll av 
dioxin har valts ut baserat på höga kvicksilverhalter i jorden. 

Analyser har även utförts på grundvattenprover. En sammanställning av de 
olika analyser som utförts redovisas i tabell 7.2. 

Tabell 7.2 Utförda analyser på vattenprover från Tidermans utfyllnadsområde, Ale kommun. 

Analys Antal 

Metaller (filtrerade och ofiltrerade) 2x10  

Alifater, aromater, BTEX 5 

Metylkvicksilver (ofiltrerade) 3 

 

Samtliga analysrapporter finns samlade i bilaga 13 och resultat av lak-
tester återfinns i bilaga 8. I bilaga 14  lämnas kommentarer avseende 
dioxinanalyserna. 

7.7 XRF-mätningar 

Mätningar har utförts på ett stort antal jordprover. Mätningen har utförts 
inomhus direkt på provpåsar från fältarbetet. Någon föregående torkning 
eller siktning av materialet har ej skett. Minst två mätningar per prov har 
genomförts. Resultatet återfinns i bilaga 5. 

7.8 Inmätning och avvägning 

Samtliga provpunkter, samt en fixpunkt på kajen, har mätts in i x-, y- och z-
led av Västkonsult med hjälp av såväl totalstation som DGPS. En koor-
dinatlista för samtliga inmätta punkter redovisas i bilaga 15. Redovisning 
har utförts i Göteborgs lokala system. 

Inmätning av borrpunkter och provgropar har gjorts med en noggrannhet 
av +/- 0,5 m i plan och +/- 0,1 m i höjdled. Inmätning av fixpunkten på kajen 
har utförts med en noggrannhet av +/- 0,1 m i plan och +/- 0,01 m i höjdled. 

7.9 Mätning av vattennivåer 

Nivåmätning har utförts i de observationsrör, 11 st, som installerats inom 
ramen för förstudien. Grundvattenytornas nivå har i samtliga grundvatten-
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rör lodats med ljuslod, 2006-11-20, se redovisning i bilaga 7. Noggrann-
heten uppgår till ca +/- 1 cm. 

7.10 Geoteknik 

En detaljerad stabilitetsutredning har genomförts, se bilaga 16. Säkerheten 
mot brott är i dagsläget tillfredställande i den norra delen av utrednings-
området, men otillfredsställande i den södra delen av området, inom 
Område III. För att området skall kunna klassas som tillfredsställande 
stabilt krävs stabilitetsförbättrande åtgärder. 

8 Bedömningar av nu utförda undersökningar 

8.1 Osäkerhet i bedömningarna 

Nedan redovisas en bedömning av genomförda undersökningar. Under-
sökningarna har utförts genom stickprovsprovtagning. I möjligaste mån har 
provpunkterna placerats utifrån kunskap om tidigare verksamheter inom 
området. Inom större delen av området saknas det direkt verksamhet. 

Vid analys på laboratorium tas små mängder material, 2-10 g, ut för analys. 
Med beaktande av detta och av att fyllnadsmassorna har en mycket 
heterogen sammansättning, skulle erhållna analysresultat sannolikt kunna 
variera avsevärt vid förnyad provtagning och analys i den enskilda punkten. 
Däremot, om ett stort antal prov på fyllnadsmassorna analyseras bedöms 
att erhållna resultat kan användas för att via en statistisk beskrivning ge en 
representativ bild av föroreningssituationen. I detta fall bedöms ett fullgott 
underlag finnas för de statistiska bearbetningar som utförts. 

I ett fåtal punkter har grävning ej kunnat utföras ner till naturliga jordlager. 
Detta innebär en viss osäkerhet vid bedömningen av fyllnadsmassornas 
mäktighet. 

Osäkerhet föreligger också vid bedömningen av huruvida vissa påträffade 
jordlager är naturligt avsatta eller ej. Detta gäller särskilt vid skruvborrning, 
då man endast får upp en mindre mängd material och sällan får en bra bild 
av materialets struktur. Dessa bedömningar görs huvudsakligen i fält. 
Rådande väderförhållanden (mycket kraftig vind och regn) har delvis 
påverkat möjligheten att göra detaljerade bedömningar av jordlager-
förhållandena och annan dokumentation i fält. 
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Någon provtagning har ej gjorts under befintliga byggnader eller inom det 
område där båtuppställning förekommit. Det bör påpekas att detta område 
motsvarar en mycket begränsad del av undersökningsområdet och helt 
ligger inom båtklubbens område. 

Eftersom provtagning av jord under byggnader inte har utförts, finns en 
osäkerhet i bedömningen av föroreningssituationen under dessa. Det finns 
dock inga direkta belägg för att denna i någon större utsträckning skulle 
skilja sig från förhållandena inom övriga delar av området. De föroreningar 
som påträffas i marklagren bedöms att huvudsakligen ha tillförts via 
fyllnadsmassorna, d v s de är sannolikt i lägre grad verksamhetsrelaterade. 
Följaktligen är det också sannolikt att liknande föroreningssituation 
påträffas under som vid sidan av byggnaderna. 

XRF-mätningar har utförts på de jordprover som lades i provpåsar vid 
fältprovtagningen. Någon torkning och siktning föregick inte mätningarna. 
Eftersom i stort sett alla prover varit relativt blöta kan vatteninnehållet 
påverka resultatet. Uppmätta halter med XRF ger erfarenhetsmässigt 
något lägre värden än laboratorieanalyser. Fyllnadsmassorna vid Tider-
mans uppvisar kraftiga variationer m a p metallhalter, dels mellan olika 
provpunkter, men också inom ett och samma jordprov. Antalet prover vilka 
omfattats av analyser, såväl som XRF-mätningar, är också begränsat. För 
att kunna jämföra resultat från båda metoderna har en justering utförts av 
de XRF-mätta halterna. För att inte underskatta föroreningssituationen har 
därvid antagits att XRF-mätta halter genomgående ska multipliceras med 
en faktor 2. Detta har utnyttjats för bly, eftersom denna metall använts för 
att beskriva föroreningssituationen m a p metaller (ej kvicksilver) inom 
området. 

8.2 Modellverktyg för analys av föroreningssituationen 

Som modellverktyg har SADA (Spatial Analysis and Detection Assistance) 
använts vilken är en fri programvara från US EPA. Med hjälp av SADA har 
en statistisk analys genomförts av såväl föroreningssituation som fyllning-
ens mäktighet inom området. Även en osäkerhetsbedömning har genom-
förts när det gäller förekomst av bly och kvicksilver i fyllnadsmassorna. 

Kriginganalys har enbart utförts vad det gäller fyllningens innehåll av bly 
och kvicksilver samt fyllningens mäktighet. För dessa parametrar har ett 
fullgott underlag bedömts föreligga. För bly har analysdata samt korrigerad 
XRF-data använts och för kvicksilver enbart analysdata. 
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Utförda analyser har föregåtts av såväl korrelationsanalys som korsvali-
dering. Grundläggande parametrar och indata redovisas i anslutning till 
respektive figur i bilaga 10 och 12. 

Programmet har även använts för beräkning av volymer inför åtgärdsut-
redningen. 

8.3 Jordlagerföljd 

Främst de centrala och södra delarna av området, har genomgått en 
omfattande utfyllnad. Under fyllnadsmassorna påträffas inom hela området 
gyttja eller lera. Norr om båtklubben finns ett mindre delområde som 
domineras av vass, där mängden tillförda fyllnadsmassor är betydligt 
mindre än i de södra delarna. Längst upp i norr återfinns ett område inom 
vilket bl a restprodukter har använts för utfyllnad. 

Fyllnadsmassornas mäktighet varierar vanligen mellan 0,5 och cirka 2,5 m, 
men i flera provpunkter har betydligt större mäktighet noterats. Minst mäkt-
ighet återfinns längst i söder samt inom naturmarken norr om motorbåts-
klubbens inhägnade område. Störst mäktighet, 3,8 m, har noterats direkt 
nordost om motorbåtklubbens inhägnade område. Medelmäktigheten inom 
båtklubben är cirka 2 m, i området direkt söder om motorbåtklubben är 
mäktigheten något större, cirka 2,3 m, för att sedan avta söderut. Inom 
undersökningsområdets norra del återfinns fyllnadsmassor med en mäktig-
het av 0,5-2,5 m. Söder om detta område och ner mot båtklubben, 
delområde II, återfinns generellt sett mindre fyllning 0,5-1 m men i enstaka 
punkter har även betydligt större mäktigheter påvisats.  

I figur 8.1 och bilaga 10 redovisas en schematisk karta med fyllnads-
massors mäktigheter inom hela området. Denna har tagits fram m h a 
samtliga uppgifter om jordlagerföljden inom området. Det vill säga resultat 
från tidigare undersökningar har inarbetats.  Av figuren framgår att mäktig-
heten är störst inom de centrala och södra delarna. Även längst upp i 
nordost har betydande mäktighet påvisats. I undersökningsområdets allra 
sydligaste del avtar fyllningens mäktighet och i flera provpunkter har ingen 
fyllning alls noterats. Även inom vassområdet norr om båtklubbens inhäg-
nade område återfinns fyllning med mindre mäktighet. 

Fyllnadsmassorna utgörs av lera, sand och grus med varierande inslag av 
olika avfall såsom trä, betong, glas, skrot etc (för detaljer se bilaga 3). I 
flera punkter dominerar avfallet och inslaget av lera, sand etc är litet. Ställ-
vis är fyllnadsmaterialet ganska grovt, med inslag av sten, men endast i ett 
fåtal gropar har förekomst av block noterats. 
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Vid provgropsgrävning har det ställvis varit svårt att urskilja någon särskild 
kornfraktion, uppgrävda fyllnadsmassor förefaller att nästan enbart utgöras 
av restprodukter och avfall. 

Fyllnadsmassornas karaktär varierar även med djupet inom viss delom-
råden. Massor med avfallskaraktär och oljeföroreningar återfinns främst 
inom områdets centrala och södra delar. Vanligtvis påträffas dessa massor 
inte direkt i markytan, utan på något varierande djup under denna. Det 
ytliga skiktet av fyllnadsmassor utgörs vanligen av sand, grus, lera, mulljord 
och liknande, i vissa fall med inslag av rivningsrester, typ tegel. 

Utförda bestämningar av TOC (genom beräkning via glödrest) visar att 
halterna vanligtvis varierar mellan cirka 0,5-2 %, vilket innebär att de är i 
nivå med vad Naturvårdsverket antagit vid beräkning av generella 
riktvärden. 

 

Figur 8.1 Fyllnadsmassors mäktighet (m) inklusive undersökningspunkter, schematisk bild. 
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Ytterligare beskrivningar samt kompletterande figurer återfinns i del 2 av 
huvudstudien, inklusive en indelning i olika delområden baserat på 
föroreningssituation och jordlagerföljd. 

I bild 8.1 – bild 8.3 redovisas typiska exempel från provgropsgrävningar 
på utseendet hos uppgrävda fyllnadsmassor.  

 

Bild 8.1 Provgrop TPg 0611. Fyllnadsmassorna innehåller förutom oljerester en relativt stor 

andel av trä. 
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Bild 8.2 Fyllnadsmassor från TPg 0623 där fyllnadsmassorna saknade synligt innehåll av 

trä och skrot. 

 

Bild 8.3 Uppgrävda fyllnadsmassor från TPg 0612 med oljerester, trä och skrot. 
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8.4 Grundvattennivåer 

Grundvattnets nivå inom området har i november 2006 uppmätts till ca 
+0,1 till -0,7 m relativt markytan (se sammanställning i bilaga 7). Utförda 
mätningar visar att vattennivån är högst, över eller i nivå med markytan, 
norr om båtklubben samt inom båtklubbens område. Lägst nivåer har 
uppmätts i områdets södra delar, liknande resultat erhölls i förstudien. 

Detta innebär att vattennivåerna står väl uppe i fyllnadsmassorna, samt 
bedöms vara i nivå med eller i vissa fall även högre än älvens nivå.  

8.5 Föroreningar i mark 

Uppmätta halter har i ett första skede jämförts med Naturvårdsverkets 
(NVs) generella riktvärden för förorenad mark (NV Rapport 4638) och 
förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer (NV Rapport 4889). 
Nuvarande och framtida markanvändning omfattar sannolikt främst 
”industriell verksamhet” samt ”naturområden”, varför erhållna analysresultat 
närmast kan jämföras med NV:s riktvärden för mindre känslig markanvänd-
ning, MKM. I bilaga 4 redovisas dock även riktvärden för känslig 
markanvändning, KM.  

En sammanställning av de analyser som nu utförts återfinns i bilaga 4. 
Samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 13:1. En sammanfattning av 
föroreningssituationen, inklusive tidigare utförda undersökningar, återfinns i 
del 2 av huvudstudien. 

Metaller 

Fyllnadsmassorna inom Tidermans utfyllnadsområde innehåller höga till 
mycket höga halter av ett flertal metaller, främst bly, koppar och zink. 
Utbredningen av de massor som innehåller högst halter är främst koncen-
trerad till områdets centrala och södra delar.  

Kvicksilverförorenade massor återfinns främst inom den norra delen, samt 
inom motorbåtklubbens område. Dessutom finns kvicksilver i enstaka 
punkter i höga halter såväl söder om som direkt norr om motorbåtklubbens 
inhägnade område. 

Metallhalterna varierar med djupet inom området. Det finns indikationer på 
att föroreningsnivån är lägre i de ytliga massorna jämfört med djupare 
liggande massor. Även geografiskt kan en skillnad uttydas, högst halter 
återfinns i de centrala delarna av undersökningsområdet.  
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Sammanställningar, i form av kartor, av uppmätta halter för utvalda finns i 
bilagorna 11och 12. Dessa har tagits fram m h a samtliga uppgifter om 
aktuella analyser. Det vill säga resultat från tidigare undersökningar har 
inarbetats.   

Organiska ämnen 

Oljeindränkta massor har huvudsakligen påträffats inom områdets södra 
och centrala delar. Analyserade prover innehåller generellt sett halter som 
är lägre än Naturvårdsverkets riktvärden för MKM, med undantag för ett 
par provpunkter inom båtklubbens område. I dessa prover har höga halter 
av alifatiska och även aromatiska kolväten påvisats. Utförda analyser 
bedöms inte spegla föroreningssituationen inom området då oljeförorenade 
massor påvisats vid fältarbetet och prover som bedömts vara förorenade 
inte alltid har analyserats. 

Eventuell förekomst av PCB har kontrollerats i fyra provpunkter. Samtliga 
halter är låga, och underskrider NVs generella riktvärden för MKM. 

Två jordprover, från Skr 0652 och Skr 0654, med konstaterat höga 
kvicksilverhalter har analyserats med avseende på dioxin. Uppmätta halter 
(36 resp 27 ng/kg TS) är något högre än NVs generella riktvärde för KM 
men betydligt lägre än MKM. Observera att rapporterade analysresultat har 
räknats om då laboratoriet anger summa PCDD/F enligt WHO och NVs 
generella riktvärden baseras på summa PCDD/F enligt en nordisk metod. 
Hur beräkningen genomförts redovisas i bilaga 14. 

Laktester  

Laktester (enligt SS-EN 12457-2) har utförts på vad som bedömts vara 
representativa prover från den södra och den centrala delen av området,   
d v s där störst mängd fyllnadsmassor återfinns. En jämförelse kan därvid 
göras med Naturvårdsverkets kriterier för deponering av avfall6, avseende 
urlakning av metaller, vid ett förhållande mellan vätska och fast material av 
L/S10.  

De prover som valdes ut bedömdes innehålla höga halter av metaller, vilket 
utförda analyser bekräftar. Tre av proverna kommer från tre enskilda 
provgropar belägna direkt söder om båtklubbens inhägnade område. De 
övriga proverna utgörs av jordprover från ett flertal provpunkter, inom 
båtklubbens område, vilka blandats före analys och laktester. 

                                                
6 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfarande för 
mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. NFS 2004:10. 
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Resultatet av utförda laktester, d v s vattenfasen från L/S 10 analysen, har 
jämförts med Naturvårdsverkets kriterier för avfall som får tas emot på 
deponier för inert avfall och för icke-farligt avfall. Samtliga halter är lägre än 
gränsen för avfall som får tas emot på deponier för icke-farligt avfall.  

Samtliga prover uppvisar en fluoridhalt som överskrider gränsvärdet för 
avfall som får tas emot på deponier för inert avfall. I tre av proverna över-
skrider också kvicksilverhalten detta gränsvärde och i två av dessa prover 
är även halten antimon högre än gränsvärdet. Övriga halter uppfyller kriter-
ierna för mottagning på deponi för inert respektive för icke-farligt avfall. 

En sammanställning av ett urval av uppmätta halter samt aktuella 
gränsvärden återfinns i tabell 8.1. 

Tabell 8.1 Resultat från laktest på fyllnadsmassor från Tidermans utfyllnadsområde, 
jämfört med gränsvärden för mottagning på deponi för inert respektive för icke-
farligt avfall. Halt anges i mg/kg TS. 

P
ar

am
et

er
 

Samlingsprov 
0650-0653 

Samlingsprov 
0654-0657 

 

TPg 
0611 

0,2-2,5 

 

TPg 
0612 

0,2-2,5 

 

TPg 
0616 

1,3-2 

Gränsvärde 
för inert 
deponi  
L/S 10 

Gränsvärde 
för deponi 
för icke-

farligt avfall 
L/S 10 

As 0,07 0,07  0,04 0,05 0,02 0,5 2 

Ba 2,5 1,3 1,7 2,1 1,5 20 100 

Cd 0,001 0,003 0,001 0,005 < 0,0009 0,04 1 

Cr < 0,005 0,03 < 0,005 < 0,005 < 0,009 0,5 10 

Cu 0,7 0,4 0,3 0,7 0,3 2 50 

Hg 0,05 0,03 0,0008 0,05 < 0,0002 0,01 0,2 

Mo 0,4 0,07 0,1 0,09 0,05 0,5 10 

Ni 0,07 0,2 0,02 0,3 0,2 0,4 10 

Pb 0,07 0,01 0,004 0,008 0,004 0,5 10 

Sb 0,08 0,05 0,06 0,07 0,03 0,06 0,7 

Se 0,004 0,009 0,006 0,003 0,003 0,1 0,5 

Zn 0,3 1 1 0,9 0,5 4 50 

DOC 196 159 270 242 232 500 800 

Cl 412 53 84 201 277 800 15 000 

F 28 23 28 28 21 10 150 

SO4 705 507 351 397 270 1 000 20 000 
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Det bör noteras att kriterierna för de olika deponislagen avser avfall och att 
de bl a grundar sig på de krav som ställs på förekomst av en geologisk 
barriär, men också att t ex innehållet av mineralolja i fyllnadsmassorna i 
allmänhet kraftigt överskrider kriterierna för avfall som får deponeras på en 
deponi av detta slag. I åtgärdsutredningen, del 2, förs ett vidare resone-
mang avseende möjligheterna att omhänderta massorna från området. 

8.6 Föroreningar i grundvatten 

Uppmätta föroreningsnivåer har jämförts med Naturvårdsverkets bedöm-
ningsgrunder för förorenade områden (NV Rapport 4918) avseende 
tillstånd för förorenat grundvatten.  

En sammanställning av de grundvattenanalyser som nu utförts återfinns i 
bilaga 6. Samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 13:2. 

Metaller 

Analys av metaller i grundvattenprov har gjorts en gång inom ramen för 
huvudstudien och en gång inom ramen för förstudien. Nu utförda analyser 
har genomförts på såväl filtrerade som ofiltrerade prover, filtrering har 
utförts på laboratorium. Analys av både filtrerade och ofiltrerade 
grundvattenprov från samma provtagningspunkter har gjorts för att indikera 
hur stor del av metallinnehållet i proverna som är partikelbundet. Detta kan 
ha betydelse vid bedömning av föroreningsspridning, liksom vid val av 
saneringsmetoder för området. 

De prover som filtrerats uppvisar över lag halter som bedöms vara ”mindre 
allvarliga”. Enbart i Ti 1024 har en blyhalt motsvarande ”måttligt allvarligt” 
tillstånd noterats. Halterna av metaller i grundvattnet visade sig generellt 
vara låga. Ofiltrerade prover uppvisar naturligt högre metallhalter, främst 
är det bly som återfinns i merparten av proverna. En förhöjd kvicksilverhalt, 
motsvarande ”mycket allvarligt”, har även noterats inom delområde I. 

Metylkvicksilver har analyserats i grundvattenprov från tre punkter inom det 
område vid båtklubben som redovisar kvicksilverpåverkan på jordlagren. 
Metylkvicksilver påträffades i samtliga prover, med halter som varierar 
mellan 0,3 och 3,2 ng/l. Högst halt noterades i vattenprovet från Ti 1032, 
där också en hög halt kvicksilver (1 100 mg/kg TS) påträffades i jordprov.  

Det finns idag inga svenska rikt- eller jämförvärden avseende metylkvick-
silver i grundvatten. Naturliga halter i sjöar och vattendrag anges enligt 
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Naturvårdsverket7 till 1 ng/l (ofiltrerade prover). Som jämförelse kan dock 
nämnas att vid analys av grundvatten inom saneringsområdet vid Bengts-
brohöljen (f d Eka kloralkalifabrik) har halter från < 0,06 till 9,3 ng/l noterats.  

Uppmätta halter i grundvattnet i de tre provpunkterna inom Tidermans 
utfyllnadsområde, indikerar därför att metylkvicksilver kan förekomma 
generellt inom området med kvicksilverpåverkade fyllnadsmassor. 

Organiska ämnen 

Fem grundvattenprover har analyserats m a p alifater, aromater och 
BTEX. Halterna bedöms vara låga. Observera dock att de jämförvärden 
som finns tillgängliga inte stämmer exakt med utförda analysparametrar. 

                                                
7 ”Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag” NV Rapport 4913 


