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1 Bakgrund 

Undersökningsområdet vid f d Bohus varv omfattar drygt 5 hektar och är 
beläget utmed Göta älvs östra strand i centrala Bohus i Ale kommun, se 
figur 1.1 och bilaga 2. De fastigheter som berörs av denna utredning är 
Skårdal 65:1 och 68:1. 

Området är beläget omedelbart norr om Jordfallsbron. Söder om denna 
ligger EKA Chemicals, som idag är ägare till fastigheten.  

Området utgörs av ett större, långsmalt utfyllnadsområde mot älven med 
cirka 600 m strandlinje och inom detta har varvsverksamhet bedrivits under 
mycket lång tid, närmare 100 år. Tidigare utförda undersökningar har visat 
att mark och grundvatten inom stora delar av området är påverkade av 
föroreningar, främst olika metaller och olja. 

Enligt gällande (äldre) detaljplan omfattar den södra halvan av området 
industrimark. I en antagandehandling från 2005 redovisas ett mindre 
område i norra delen av f d Bohus varv som naturmark. Mellan dessa två 
områden finns ett större delområde, för vilket någon markanvändning ej är 
angiven. Inom det f d varvsområdets östra del planeras en ny väganslut-
ning att utföras, i samband med ombyggnaden av väg 45. Några föränd-
ringar av markanvändningen är i övrigt inte aktuella, enligt uppgifter från 
Ale kommun. EKA, Chemicals har inte heller några planer på förändrad 
markanvändning. Planförhållandena inom undersökningsområdet 
redovisas översiktligt i bilaga 3. Området används idag för mellanlagring 
av behandlade jordmassor från EKA. 

Delar av undersökningsområdet kommer, enligt ovan, att beröras av 
planerad utbyggnad av såväl riksväg 45, som av järnväg. Den senare 
ansluter redan idag till områdets östra gräns. Den planerade avfarten/ 
påfarten för väg 45 upptar en yta av ca 0,8 hektar av undersöknings-
området.   

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 4 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 området vid f d Bohus 
varv.  
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Med anledning av det som beskrivits ovan har en ”huvudstudie” enligt 
Naturvårdsverket utförts av SWECO VIAK på uppdrag av Ale kommun för 
området vid f d Bohus Varv.  

 

Copyright © Lantmäteriet, ärendenummer M2006/1022 

Figur 1.1 Undersökningsområdets ungefärliga läge i centrala Bohus.  

2 Syfte 

Syftet med den utförda utredningen har varit att:  

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

F d Bohus Varv 
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• 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. 

Huvudstudien ska sedan kunna ligga till grund för en ansökan av Ale 
kommun till Naturvårdsverket om medel till eventuell efterbehandling på 
objektet f d Bohus Varv.  

Den utförda utredningen omfattar två delar, en undersökningsrapport och 
en åtgärdsutredning. Föreliggande dokument redovisas utförda undersök-
ningar, deras resultat och en bedömning av föroreningssituationen. 

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: 

• Skruvborrning i 43 punkter. Fältbestämning av jordlagerföljd samt 
provtagning.   

• Provgropsgrävning i 39 punkter. Fältbestämning av jordlagerföljd 
samt provtagning.  

• Installation av grundvattenrör genom foderrörsborrningar i 11 
punkter.  

• Provtagning av grundvatten har utförts i två omgångar, omfattande 
13+8 provtagningspunkter. Totalt 21 prover har analyserats. Nivå-
mätning har utförts i 4 omgångar, omfattande samtliga äldre och 
nytillkomna observationsrör, totalt 16 st, samt i särskild mätpunkt i 
Göta älv. 

• Sedimentprovtagning i 10 punkter, (har utförts av Medins Sjö- och 
åbiologi).  

• Mätning av innehåll av flyktiga kolväten har utförts med PID-
instrument på 105 jordprover. 
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• Mätning av metallinnehåll har utförts med XRF-instrument på 157 
jordprover. 

• Laboratorieundersökning av utvalda jordprover, 59 metallanalyser 
och 33 organiska analyser (har utförts av Analytica). 

• Lakförsök har utförts på 9 jordprover (av Analytica). Dessa prover har 
även undersökts m a p kornstorleksfördelning. 

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

• En inventering av befintliga geotekniska undersökningar har utförts. 
Baserat på dessa har en översiktlig stabilitetsbedömning gjorts.  

• 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 

Ale kommun   
Samhällsplaneringsavdelningen Karin Blechingberg Beställarens ombud 
Miljö- och byggförvaltningen Lena Hedlund Holén Miljöinspektör 
Miljö- och byggförvaltningen Malin Egardt Miljöinspektör 
Miljö- och byggförvaltningen (?) Malin Emmens Markfrågor väg- och jvg-projektet 
Konsult   
SWECO VIAK Thomas Holm Uppdragsledare 
SWECO VIAK Marie Börnell Ansv. handläggare 
SWECO VIAK Ingela Forssman Handläggare 
SWECO VIAK Johan Magnusson Ansv. fältarbete 
SWECO VIAK Lars Grahn Fältarbete 
SWECO VIAK Anna Thyrén Fältarbete 
SWECO VIAK Göran Ejdeling Kvalitetsansvarig 
SWECO VBB Urban Högsta Ansvarig. geoteknik 
Övriga   
Länsstyrelsen Per Olsson Beställarstöd 
EKA Chemicals AB Göran Andersson Fastighetsägarens kontaktperson 
Medins sjö- och åbiologi Per-Anders Nilsson Sedimentprovtagare 
Västkonsult Anders Augustsson Inmätning 
 

5 Områdesbeskrivning 

5.1 Allmänt 
Undersökningsområdet är cirka 5 hektar stort och beläget vid Göta älvs 
östra strand i centrala Bohus, se figur 1.1 och bilaga 2. Området sträcker 
sig cirka 600 m längs älvstranden, med en bredd som varierar mellan cirka 
60 och 110 m. 

Söder om området återfinns Jordfallsbron och Eka Chemicals verksam-
hetsområde. 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. Norrut återfinns obebyggda strandängar. De bostäder 
som ligger närmast undersökningsområdet återfinns cirka 200 m åt öster. 

Inom området finns idag endast ett fåtal byggnader, varav några fort-
farande används av Eka Chemicals för olika typer av förvaring. Huvud-
delen av området utgörs av grusade och gräsbevuxna ytor. En stor volym 
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av jordmassor från Eka Chemicals, som behandlats termiskt, mellanlagras 
inom området. Volymen massor bedöms översiktligt till cirka 10 000 m3. 

Längs med områdesgränsen i söder går ett dike (bäck) som löper från 
järnvägsområdet i öster till Göta älv i väster.  

5.2 Planförhållanden och områdesskydd 
En översiktlig redovisning av aktuella planförhållanden redovisas i      
bilaga 3. 

I en detaljplan från 1949 (NR 58/8 BvD 1949) redovisas att den södra 
delen av området har avsatts för ”industriell verksamhet”, med gränsen för 
denna markanvändning belägen inom undersökningsområdets centrala 
delar.  

Enligt en ”antagandehandling1” utgörs den nordligaste delen av det f d 
varvsområdet av ”särskild värdefull natur”. Inom undersökningsområdets 
västra del redovisas att en ny avfart till EKA Chemicals område skall 
iordningställas, totalt ca 0,8 ha, i samband med planerad utbyggnad av väg 
och järnväg. Någon markanvändning för den centrala delen av området, ca 
2 ha, redovisas ej.  

Området beläget norr om den del som berörs av ovan nämnd detaljplan 
omfattas av strandskydd, 0-100 m från strandkanten2. 

5.3 Nuvarande verksamhet 
För närvarande använder fastighetsägaren, Eka Chemicals AB, området 
för mellanlagring av efterbehandlade jordmassor, cirka 10 000 m3, och i 
några av de befintliga byggnaderna sker förvaring i mindre omfattning. 

Inom området har Sjöfartsverket en brygga och ett mindre byggnadsföretag 
har ett upplag för byggnadsställningar inom området. 

5.4 Tidigare verksamhet 
Inom ramen för uppdraget har material som erhållits från beställaren om 
den tidigare verksamheten gåtts igenom. Kontakt har även sökts med 

                                                 
1 Antagandehandling, plankarta med bestämmelser, 2005-04-01. Detaljplan för 
Göta älvs dalgång. Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 6. 
2 Enligt uppgift från Ale kommun 
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privatpersoner med möjlig kunskap om tidigare verksamhet. Nedan lämnas 
ett kort sammanställning över tillgängliga uppgifter. 

Aktuellt område är beläget invid Göta älv och omfattar cirka 600 m strand-
linje. Delar av området har tidigare utgjorts av vassmark och liknande. En 
successiv utvidgning av markområdet har skett genom utfyllnad längs 
strandkanten. Exakt när och hur och med vilka fyllnadsmassor detta skett 
har inte gått att få klarlagt. Sannolikt har skilda typer av överskottsmassor, 
eventuellt ända från Göteborg, fraktats med pråm och använts som 
utfyllnadsmassor.  

Enligt muntliga uppgifter från boende i Surte har utfyllnad skett inom ett 
strandnära område ca 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, virke o dyl, tippades i pråmarna. Pråmarna transpor-
terades till utfyllnadsområdet, där massorna nyttjades som utfyllnads-
massor. Enligt samma källa skedde viss utsortering av restprodukter vid 
varvet, bl a togs trävirke omhand, vilket användes för uppvärmning i 
privatbostäder. Det är inte osannolikt att större eller mindre delar av 
utfyllnaden vid Bohus varv tillkommit på liknande sätt.  

Eventuellt kan pråm(ar) ha sänkts i strandkanten under utfyllnadsarbetet 
som stöd och därmed finnas kvar i undersökningsområdets yttre delar.  

Inom undersökningsområdet har varvsrelaterad verksamhet bedrivits 
åtminstone från början av 1900-talet fram till 1980-talet, då verksamheten 
upphörde. Utfyllnader har sannolikt utförts under stora delar av hela Bohus 
varvsepoken, utifrån flygbilder framgår att sådana utfördes inom norra 
delen så sent som under 1960-talet, se nedan. 

De uppgifter som gått att få fram om den tidigare verksamheten har varit 
knapphändiga. I kommunens arkiv finns besöksanteckningar från ett par 
miljöinspektioner som utförts på 1970-talet. Äldre foton och flygbilder över 
området har även tillhandahållits av såväl beställaren som fastighetsägaren 
Eka Chemicals AB. 

I dåvarande tillsynsmyndighetens (Länsstyrelsens) besöksanteckningar, 
från besök utfört 1978-02-20, noterades att företaget utförde reparationer 
på fartyg av en storlek upp till 500 ton. Arbetet utfördes såväl vid kaj som i 
docka, det fanns även en egen maskinverkstad inom området. Tankar för 
drivmedel, eldningsolja samt för spillolja, återfanns vid besökstillfället på 
flera platser inom området. Invallning och uppsamlingsanordningar 
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saknades. Liknande noteringar återfinns i besöksprotokoll från 1970 och 
1974. 

Verksamheten vid varvet omfattade reparationsarbeten vid docka eller kaj 
och inom området fanns också en särskild maskinverkstad. Enligt uppgifter 
från kommunen har södra delen av området använts som industritipp och 
senare som upplagsområde för plåtfat fyllda med bl a järnfilsspån. Enligt 
uppgift kan även en äldre tipp med plåtskrot o dyl finnas, men läget av 
denna är ej känd. 

På situationsplanen i bilaga 1 redovisas de byggnader som finns kvar idag, 
och som har funnits inom området, samt vilken funktion dessa har haft (om 
så är känt). 

I bild 5.1 och 5.2 redovisas utdrag ur flygbilder över området från 1967 
respektive 1977. Vid en jämförelse mellan bilderna syns att strandkanten i 
områdets norra del förskjutits längre västerut under denna period, som ett 
resultat av utfyllnad. På bilderna syns också att stora delar av markområdet 
utnyttjas för varvsverksamhet. På flygbilden tagen 1977 framgår att en 
docka har anlagts i den norra delen. Norr om dockan finns vid denna tid ett 
större antal fritidsbåtar uppställda, liknande uppställning kan inte 
identifieras på flygbilden från 1967. 

1992 förvärvade Eka Chemicals AB fastigheten och därefter rensades 
området upp. Bland annat omhändertogs båtar, skrotbilar, bandvagnar, 
tankar, spilloljor, färgrester och batterier, vilka transporterats bort från 
området. 
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Bild 5.1 Flygbild från 1967 över större delen av f d Bohus Varv (bild nr 7B 67 660 01 08). 
Undersökningsområdets ungefärliga gräns har markerats med en röd linje. 
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Docka Fritidsbåtar 

 

Bild 5.2 Flygbild från 1977 över norra delen av f d Bohus Varv (bildnr 7B 77 526f 1625a 10). 
Undersökningsområdets ungefärliga gräns har markerats med en röd linje. 

5.5 Framtida markanvändning 
Aktuella planer för markanvändning finns översiktligt redovisade i bilaga 3. 
Områdets södra del kommer även fortsättningsvis att användas för 
industriverksamhet och/eller kontorsändamål; några detaljerade planer 
finns idag inte redovisade. I den västra delen kommer en vägramp med 
tillhörande trafikområde att anläggas. Områdets nordligaste del är avsatt 
som naturmark. 

Det finns inga avsikter från kommunens eller markägarens sida att ändra 
på den plan eller markanvändning som gäller i dagsläget. 

5.6 Känslighet och skyddsvärde hos skyddsobjekt (Göta älv) 
Undersökningsområdet gränsar direkt mot Göta älv längs en ca 600 m lång 
strandlinje. Älven avvattnar ett mycket stort område och passerar ett flertal 
kommuner innan den så småningom mynnar i Skagerrack i Göteborg. 
Utmed älvens sträckning återfinns flera tätorter och verksamheter som på 
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olika sätt påverkar vattenkvalitén. Göta älvs vattenvårdsförbund har till 
uppgift ”att klarlägga vattenhygieniska förhållanden och främja vatten-
vården i Göta älv och de vattenområden som påverkar eller påverkas av 
älven” (§1 i vattenvårdsförbundets stadgar). 

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 
undersökningsområdet, delar sig älven i två grenar. I älvens södra gren, 
vilken passerar Bohus varvsområdet, 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 
vandringsled för lax, havsöring och ål m m, med reproduktionsområden i 
flera biflöden3. 

I Göta älv fanns tidigare en naturlig stam av laxöring, vilken tyvärr inte 
klarade sig då kraftverksdammen vid Lilla Edet anlades. Kraftbolaget har 
dock krav på att inplantera laxsmolt vilket i dagsläget sker med cirka 30000 
smolt/år vilket medfört goda förutsättningar för laxfisket4.   

Väster om undersökningsområdet berörs stränderna av naturreservatet 
Göta och Nordre älvs dalgångar, se figur 5.3.  
 
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 
ackumulation av förorenade sediment som sker inom Göta älvs nedre lopp, 

                                                 
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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framförallt inom Göteborgs hamn. En betydande del av dessa bedöms 
utgöras av äldre föroreningar (från förorenade områden), enligt 5).  
 
Knappt 4 km nedströms Bohus varv återfinns gränsen för vattenskydds-
området för Göta älv, avseende Göteborgs Stads råvattenintag. Råvatten-
intaget 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 skadas.  
 
Den norra delen av området omfattas av strandskyddsbestämmelser 0-100 
m från strandkanten.  

 

F d Bohus 
varv 

Figur 5.3 Undersökningsområdets läge i förhållande till de naturreservat (markerade med 
röd linje) som återfinns i närområdet. Från Länsstyrelsens hemsida, www.o.lst.se. 
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5.7 Ägarförhållanden 
Marken inom hela det undersökta området ägs av Eka Chemicals AB. 

5.8 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden 
Undersökningsområdet är flackt och beläget invid Göta älvs östra strand 
strax norr om centrala Bohus. Nivåskillnaden, baserat på de inmätta 
höjderna av provtagningspunkterna, är som mest ca 1,8 m inom området 
(bortsett från de termiskt behandlade jordmassor som mellanlagras inom 
området, se ovan).  

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 
finlera. Lermäktigheten är avsevärd. 

I markytan återfinns, inom i princip hela området, påförda fyllnadsmassor. 
Tidigare strandområden har fyllts ut vilket medfört att strandlinjen föränd-
rats i takt med att utfyllning utförts. Inom en begränsad yta i områdets allra 
nordligaste del 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 ett dike vid undersök-
ningsområdets södra gräns, vilket börjar vid järnvägsområdet i öster och 
mynnar i älven, se bilaga 2.  

Nivåvariationerna hos Göta älv varierar avsevärt och i samband med hög-
vatten står delområden, särskilt inom områdets norra del, under vatten.  

5.9 Geotekniska förhållanden 
I inledningsskedet av undersökningen utfördes en inventering av befintliga 
geotekniska utredningar som berör aktuellt område. Syftet var att, baserat 
på befintligt material, utföra en översiktlig stabilitetskontroll.  
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Området är ur geoteknisk synvinkel relativt väl undersökt. Stabilitets-
höjande åtgärder, i form av stödfyllning i älven, har tidigare genomförts 
inom områdets södra del. 

Resultatet av utförd inventering redovisas i form av en PM, ”Stabilitets-
kontroll vid f d Bohus Varv i Ale kommun”, se bilaga 16, och omfattar även 
en översiktlig beräkning av säkerhetsfaktorer utifrån tidigare redovisade 
förhållanden.  

Stabilitetssituationen bedöms för utredningsområdets södra del (där 
åtgärder utförts) vara tillfredställande. Den norra delen av området har 
delvis en otillfredsställande stabilitet. Översiktligt bedöms att tidigare 
föreslagna åtgärder (stödfyllning) bör utföras också inom denna del.  

Utifrån underlagsmaterialet bedömde den geoteknikskt ansvarige att 
planerade fältundersökningar (skruvborrning med geoteknisk borrbandvagn 
och provgropsgrävning med hjulgrävare) kunde ske utan risk. 

I vad mån markarbeten eller andra arbeten, vilka kan påverka stabiliteten, 
planeras att utföras inom området bör detaljerade utredningar genomföras 
för att bedöma vilket behov av eventuella stabilitetsförbättrande åtgärder 
sådana arbeten eventuellt kan kräva. 

5.10 Flora och fauna inom undersökningsområdet 
Inom undersökningsområdet bedöms i dagsläget ingen skyddsvärd flora 
eller fauna finnas.  

6 Tidigare undersökningar  

6.1 Allmänt 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har tidigare utförts inom 
området, dessutom har geotekniska undersökningar med olika inriktning 
berört området: 

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

• ”Geoteknisk rapport beträffande EKA Chemicals AB, varvsområde.” 
MW Byggtekniska AB 1997-04-10 
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• “Varvsområdet – stödfyllning i älven“ SGI, 1997-08-20, rev 1997-09-
04 

• ”Relations-PM Stabilitetsförhållanden. Möjlig markbelastning, bilaga 
1A” SGI 1998-04-20 

• Markundersökning, Flygfältsbyrån, 1999 

• ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom området för f.d. 
Bohus Varv, Ale kommun”.  Scandiaconsult Sverige AB, 2003-08-
04, unr 540672-01 

6.2 Resultat av tidigare undersökningar 

6.2.1 Miljötekniska markundersökningar 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning utfördes 2002 av Scandia-
consult på uppdrag av Ale kommun. Undersökningen utfördes i två etapper 
och omfattade provgropsgrävning i 10 punkter och skruvborrning i 6 
punkter. Dessutom omfattade provtagningen fyra ”ytsamlingsprover” och 
tre samlingsprover av ytliga sediment, tagna från land i de mindre 
hamnbassänger som finns inom området. I de 6 skruvborrpunkterna 
installerades grundvattenrör - av dessa återfinns 5 st idag.  

Skruvborrningar inom området har tidigare också utförts i Flygfältsbyråns 
regi (6 punkter). 

Resultaten av de tidigare undersökningarna tyder på att fyllnadsmassorna 
inom undersökningsområdet är kraftigt påverkade av främst tungmetaller 
och olja. Indikationer finns även på förekomst av organiska tennföreningar 
och dioxin. Vattenprovtagningen tyder däremot på relativt låga förorenings-
halter i grundvattnet. Analyserna av grundvatten har gjorts utan föregående 
filtrering av proverna. Provtagning av sediment i hamnbassängerna tyder 
på förhöjda halter av metaller och PAH i de ytliga sedimenten. 

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. 

Baserat på de förhållande som rådde vid utredningstillfället klassades f d 
Bohus varvsområde 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 
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motsvarar en ”osäker” risknivå. Talparen, ex 2/3, anger skredriskklass där 
första siffran motsvarar stabilitetsklass och andra siffran konsekvensklass. 
Enligt figuren nedan bedömdes skredrisken inom området variera mellan 
osäker och godtagbar, baserat på de förhållanden som förelåg vid 
utredningstillfället.  

Figur 6.1 Redovisning av skredriskanalys utförd av SGI 1995, från Varia 439 

I den utredning som SGI utförde 1997 föreslås att en stödfyllning utförs 
inom delar av området. I den stabilitetsutredning (Relations-PM) som SGI 
utförde 1998 för EKA Chemicals kan utläsas att stödfyllning har lagts ut i 
anslutning till områdets södra del, d v s säkerheten mot skred har 
förbättrats inom denna del. Stödfyllning har dock ej lagts ut längs hela den 
sträcka som då föreslogs av SGI.  

7 Nu utförda undersökningar och resultat 

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

F d Bohus varv
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 att komplettera tidigare utförda undersökningar, bland annat har 
något fler parametrar analyserats i proverna. 

 att ta ut och analysera prover från ett större djup än vad som tidigare 
genomförts – särskilt avseende metaller. 

 att avgränsa kända föroreningars utbredning, både vertikalt och 
horisontellt. 

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

Povtagningsplanen har haft sin grund i den information om området som 
framkom vid den inledande inventeringen. Exempelvis har flera borrpunkter 
placerats på den svetsplan som funnits framför verkstadsbyggnaden i 
områdets centrala del. Flera undersökningspunkter har också förlagts i 
närheten av den färgbod som funnits. I de områden där ingen detaljerad 
information om tidigare verksamheter funnits tillgänglig, har provpunkter 
placerats för att ge en så heltäckande blid som möjligt av förorenings-
situationen. Vid denna bedömning har hänsyn tagits till var tidigare 
provtagningspunkter varit belägna. Uppgifter om dessas exakta lägen, i 
form av koordinater, saknas dock. Inom ramen för denna undersökning har 
dock kvarvarande grundvattenrör från den tidigare undersökningen mätts 
in. 

7.2 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 att stora volymer efterbehandlad jord från EKA 
Chemicals AB (ca 10 000 m3) mellanlagras inom området, vilka har 
begränsad bärighet, har en anpassning av planerad provtagning fått 
genomföras (färre provgropar, fler skruvborrningar). 

• På grund av höga vattennivåer i Göta älv samt ansamlingar av regn-
vatten inom undersökningsområdet under fältundersökningen har 
provtagningspunkternas lägen i flera fall måst flyttas till ”torrare” 
områden. 

• På grund av vatten i den verkstadsbyggnad som finns kvar inom 
undersökningsområdet kunde ingen provtagning (som planerat) 
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genomföras inomhus genom betonggolvet. Byggnaden har utgjort 
maskinverkstad m m under lång tid. 

7.3 Jordprovtagning 
Totalt har 83 punkter undersökts inom ramen för den nu utförda undersök-
ningen. Av dessa punkter har 43 stycken utförts via skruvborrning med 
geoteknisk borrbandvagn, övrig provtagning har utförts med traktorgrävare.  

Borrning har skett minst ner till vad som i fält bedömts vara naturliga 
jordlager, om inte stopp erhållits dessförinnan. Grävningarna har i ett fåtal 
fall ej nått ner genom fyllnadsmassorna p g a olika omständigheter, främst 
inströmmande grundvatten. Borrningarna och grävarbetena utfördes 14 – 
18 november 2005. 

Vid skruvborrning har relativt ostörda jordprover tagits ut på varje strati-
grafisk enhet, alternativt på varje halvmetersnivå. Skruven har neddrivits en 
meter åt gången. Rengöring av skruven, med vatten och borste, har skett 
efter varje neddrivning. 

Provgropsgrävning har utförts med traktorgrävare. I de delar av området 
där olja påträffats har skopan efter varje provgrop spolats ren med hög-
tryckstvätt, se bild 7.1, för att undvika kontaminering av jordprov från 
påföljande grop. Grävningarna påbörjades i den norra delen av området. 
Med ledning av tidigare undersökningar och kunskap om tidigare verk-
samheter inom området, bedömdes denna del av området vara minst 
påverkad av markföroreningar.  
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Bild 7.1 Rengöring av grävskopa m h a högtryckstvätt vid provgropsgrävning. 

7.4 Grundvattenrör och grundvattenprovtagning 
Observationsrör för grundvatten installerades vid denna undersökning i 
totalt 11 av borrhålen. Rören är tillverkade av HDPE-plast och installerades 
i foderrörsborrade hål till ett djup av i allmänhet ca 3 meter under markytan. 
Rörets filterdel grusades. För att förhindra inläckage av vatten från 
markytan tätades med bentonit mellan rör och borrhålsvägg.  

Provtagning av grundvatten har skett i två omgångar; den första 2005-12-
07 och den andra 2006-01-17. Provtagning har utförts i samtliga nyinstal-
lerade rör, samt i några av de rör som installerats vid den tidigare under-
sökningen. Innan den första provtagningen utfördes, omsattes vattnet i 
rören några dagar före själva provtagningen. Inför den andra provtag-
ningen omsattes rören några timmar före provtagning. Omsättning och 
provtagning har skett med bailer. Innan omsättning och provtagning har 
grundvattennivåerna i samtliga rör mätts, liksom nivån i Göta älv, vilken 
mätts från en avvägd punkt vid en av kajkonstruktionerna. 

Eftersom olja, i vissa fall i fri fas, påträffats vid provgropsgrävning och 
skruvborrning, användes en sk interfacemätare vid mätning av grund-
vattenytorna i rören. Syftet var att kontrollera förekomst av eventuell fri fas 
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på vattenytan i obsrören. En sådan kan bl a påverka val av provtagnings-
teknik. Vid mätningarna gav instrumentet inte utslag i något av rören, 
däremot konstaterades i några punkter vid provtagningen en tunn hinna av 
olja på ytan av bailern.  Att interfacemätaren inte indikerat fri fas i dessa rör 
beror sannolikt på att oljeskiktet varit mycket tunt. 

7.5 Sedimentprovtagning 
Provtagning av de ytliga sedimenten i Göta älv har genomförts från båt (se 
bild 7.2) på 10 provtagningsplatser, se bilaga 2, med bottenhuggare.  

Sedimentförekomsten visade sig i flera av de tilltänkta provtagnings-
punkterna vara obefintlig. Provtagarna tvingades därför försöka provta i ett 
antal punkter, innan några sediment överhuvudtaget påträffades. Detta 
ledde till vissa avsteg från den tänkta provtagningsplanen; prover fick tas 
längre ut från stranden än vad som var planerat.  

Sedimentens mäktighet i de 10 punkter som redovisas är relativt ringa. 
Prover har tagits ut i 5-centimetersintervall; endast i tre av punkterna 
(Se05a2, Se05m2 och Se05p2) har sedimentmäktigheter överstigande 5 
centimeter påträffats. I dessa punkter har sedimentprov även kunnat tas ut 
från nivån 5-10 cm. Sedimentmäktigheter större än 10 cm har inte 
påträffats i någon av provtagningspunkterna. 

Någon sedimentprovtagning utfördes ej i hamnbassängerna, från dessa 
togs prov i den tidigare undersökningen. 

7.6 Mätning med PID-instrument 
Totalt cirka 110 jordprover har undersökts med ett PID-instrument (fabrikat 
MiniRae 2000, PGM-7600) genom s k headspaceanalys, vilken indikerar 
närvaro av lättflyktiga kolväten. Analysen gjordes inomhus på rumstempe-
rerade prover. Kalibrering utfördes av instrumentet mot en gas med känd 
halt innan mätningarna påbörjades samt vid ytterligare ett antal tillfällen, 
eftersom mätningarna sträckte sig över flera dagar. 

Syftet med PID-mätningen var att de prover som via luktindikation i 
samband med fältprovtagningen indikerade närvaro av tex olja och 
lösningsmedel skulle undersökas innan prover valdes ut för laboratorie-
analys. Syftet var också att på ett antal stickprov fånga upp eventuella 
indikationer på denna typ av förorening även där inga luktindikationer i fält 
noterats. Fältarbetena utfördes vintertid vilket innebär att eventuella lukt-
intryck dämpas kraftigt beroende på kylan (bl a minskar flyktigheten). 
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Under de första fältdagarna, då borrning och grävning utfördes huvud-
sakligen i områdets norra del, rådde dessutom kraftig blåst. 

PID-undersökningen har genomförts av SWECO VIAKs personal. Redo-
visning av uppmätta halter återfinns vid beskrivning av jordlagerföljden, 
bilaga 5.  

7.7 Mätning med XRF-instrument 
Totalt har ca 150 jordprover undersökts med ett XRF-instrument (Niton 
modell XLt 700). Mätningen ger en indikation på innehåll av metaller i jord-
proverna. Mätningarna har skett inomhus på rumstempererade prover i 
diffusionstäta plastpåsar. Varje prov har mätts 2 gånger, en gång på var 
sida av påsen. Detta mätförfarande utförs för att erhålla ett medelvärde på 
metallhalten i provet. 

Mätresultat redovisas i bilaga 7. Observera att enbart värden för bly och 
zink redovisas, då mätningar av dessa ämnen, efter korrelation mot resultat 
från laboratorieanalyser, bedöms vara relativt tillförlitliga. Ett 50-tal av de 
prover som analyserats med XRF-instrument har även analyserats på 
laboratorium. En kontroll av korrelationen mellan resultaten har sedan 
gjorts för att möjliggöra jämförelser, och att ”överföra” XRF-mätta halter till 
laboratorieanalyserade halter.  

7.8 Laboratorieanalyser 
I samband med fältprovtagningen observerades bland annat lukt, 
avvikande färg och innehåll av restprodukter. Samtliga prover som 
indikerat en avvikande lukt i fält har antingen analyserats på laboratorium 
eller undersökts med PID-instrument. 

Omfattningen av laboratorieanalyserna på jordprover framgår av bilagorna 
6 och 7. Vad beträffar valet av prover för analys av petroleumkolväten har 
urvalet i första hand gjorts för att försöka avgränsa oljeföroreningarnas 
utbredning. Endast ett fåtal analyser har gjorts på prover som härrör från 
de gropar och skruvar där fältindikationer tyder på oljeindränkta massor. 
Dessa har, baserat på det visuella intrycket, antagits vara kraftigt 
oljeförorenade. 

Grundvattenprover från samtliga nyinstallerade rör, samt från ett fåtal av de 
rör som finns kvar från den tidigare undersökningen, har analyserats på 
laboratorium. Analysernas inriktning och resultat framgår av bilaga 8. 
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Analys av sediment har uteslutande gjorts på ytliga prover (0-5 cm), 
eftersom djupa sediment saknas. Sediment från samtliga tio undersök-
ningspunkter har analyserats med avseende på metaller. Fem av proverna 
har därutöver analyserats m a p alifater, aromater och PAH, se samman-
ställning av resultat, bilaga 9. 

Nio prover har skickats för laktest . Dessa prover har även undersökts m a 
p kornstorleksfördelning. Proverna, som består av större samlingsprover 
från provgropar, har valts ut bl a på grund av metallinnehåll, men det har 
också gjorts en bedömning av provernas representativitet i övrigt. 

Samtliga analysrapporter för jord, grundvatten och sediment finns samlade 
i bilaga 15. Siktkurvor redovisas i bilaga 4. 

7.9 Inmätning och avvägning 
Samtliga provpunkter har mätts in i x-, y- och z-led av Västkonsult med 
hjälp av såväl totalstation som DGPS. Samtidigt gjordes inmätning av fyra 
av de fem grundvattenrör som finns kvar sedan den tidigare undersök-
ningen (det femte återfanns inte vid inmätningstillfället), liksom en punkt på 
en av kajkonstruktionerna varifrån mätningar av Göta älvs nivå utförts. En 
koordinatlista för samtliga inmätta punkter redovisas i bilaga 17. 

Inmätning av borrpunkter och provgropar har gjorts med en noggrannhet 
av +/- 0,5 m i plan och +/- 0,1 m i höjdled. Inmätning av borrpunkter med 
grundvattenrör samt den referenspunkt på kajen från vilken mätning av 
älvens nivå gjorts har utförts med en noggrannhet av +/- 0,1 m i plan och 
+/- 0,01 m i höjdled. 

7.10 Mätning av vattennivåer 
Grundvattenytornas nivå i samtliga grundvattenrör samt nivån i Göta älv 
har lodats med ljuslod vid fyra tillfällen under december 2005 och januari 
2006, se sammanställning i bilaga 10. Noggrannheten uppgår till ca +/- 1 
cm. 

8 Bedömningar av utförda undersökningar 

8.1 Osäkerhet i bedömningarna 
Nedan redovisas en bedömning av genomförda undersökningar. Under-
sökningarna har utförts genom stickprovsprovtagning. I möjligaste mån har 
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provpunkterna placerats utifrån kunskap om tidigare verksamheter inom 
området. 

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 
blandad sammansättning, skulle erhållna analysresultat sannolikt kunna 
variera mycket kraftigt vid förnyad provtagning 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 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 ett jordmaterial är 
naturligt avsatt 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. 
Eventuellt kan de gyttjiga/leriga jordlager som underlagrar typiska 
fyllnadsmassor även dessa utgöras av fyllnadsmassor (t ex av mudder). 
Några laboratorieanalyser har därför utförts på djupare liggande, lerigt 
material för att t ex kontrollera eventuell förekomst av kvicksilver (kan 
förekomma i muddermassor). Föroreningar har dock ej påträffats i denna 
typ av massor. 

Ingen provtagning har gjorts under befintliga byggnader. Det bör påpekas 
att en mycket begränsad del av undersökningsområdet är bebyggt i 
dagsläget (uppskattningsvis ca 2000m2, motsvarande knappt 4%). 
Huvuddelen av byggnaderna ligger inom det planerade trafikområdet och 
kommer att rivas inför vägbyggnationen. 

Preliminärt avsågs att utföra borrningar inomhus i den f d maskinverk-
staden i områdets centrala del. Byggnaden var dock vid undersöknings-
tillfället översvämmad, vilket omöjliggjorde borrning. Istället installerades 
två grundvattenrör omedelbart väster om byggnaden, i syftet att fånga upp 
eventuella föroreningar, vilka skulle kunna spridas med grundvattnet. 
Grundvattenrören utfördes efter håltagning (med odexborr) i den 
betongplatta som är belägen strax väster om byggnaden. 

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 metall-
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föroreningar som påträffas i marklagren bedöms att huvudsakligen ha 
tillförts via fyllnadsmassorna, d v s de är sannolikt i lägre grad relaterade till 
själva varvsverksamheten. Följaktligen är det också sannolikt att liknande 
metallhalter påträffas under byggnaderna. 

Sediment saknas i stor utsträckning, förutom i de mindre hamnbas-
sängerna. Detta skulle kunna sägas indikera att någon erosion från det f d 
varvsområdet ej sker, men det kan lika gärna bero på en effektiv bort-
transport, p g a periodvis hög strömhastighet i Göta älv. 

Utförda bedömningar inbegriper även resultat från tidigare undersökningar.  

8.2 Jordlagerföljd 
En sammanställning av de observationer som gjordes vid fältundersök-
ningarna redovisas i bilaga 5. 

Hela området, med eventuellt undantag för den allra nordligast belägna 
delen, beroende på exakt var tomtgränsen går, har genomgått en omfat-
tande utfyllnad. Under fyllnadsmassorna påträffas inom hela området gyttja 
eller lera.  

Fyllnadsmassornas mäktighet varierar mellan 0,5 och 3,6 m, med en 
medelmäktighet av 1,7 m. I figur 8.1 och bilaga 12 redovisas en 
schematisk karta med fyllnadsmassors mäktigheter. Observera att i 
mäktighetsangivelsen ingår inte de massor som EKA mellanlagrar inom 
området. Av figuren framgår att mäktighen i allmänhet är mindre i norr, 
medan den i centrala och södra delen är större, samtidigt som den här 
också varierar i större utsträckning. En tendens finns att mäktigheten är 
mindre i öster än mot väster, även om undantag från detta finns, särskilt i 
området väster om maskinverkstaden. Totalt innebär detta att 
fyllnadsmassors volym uppgår till ca 85 – 90 000 m3.  

Fyllnadsmassorna utgörs av grus, sand, sten med varierande inslag av 
olika avfall såsom trä, betong, glas, skrot och sågspån etc (för detaljer se 
bilaga 5). Ställvis är fyllnadsmaterialet ganska grovt men endast i ett fåtal 
gropar har förekomst av block noterats. 

Resultatet av utförda siktningar (se bilaga 4) av jordprover visar att 
fyllnadsmaterialet huvudsakligen består av sandiga och grusiga massor. 
Finjordsinnehållet (silt och ler) i de nio siktade proverna uppgår till i 
genomsnitt ca 8% (varierar mellan ca 2 och 15%). 
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Fyllnadsmassornas mäktighet (m)
(Krieging)

0 30 6015 m

0.00 - 1.00

1.01 - 2.00

2.01 - 3.00

3.01 - 4.00

 

Figur 8.1 Fyllnadsmassors mäktighet, schematisk bild 
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Analyser visar att halterna TOC i många prover är relativt sett höga, upp 
emot 25-30%. Halterna torrsubstans (TS) är vanligen relativt sett låga, med 
värden i flera prover ner mot 50 -  60 %. Detta indikerar att inslaget i 
fyllnadsmassorna av organiskt material är högt, ställvis bedöms t ex att 
sågspån förekommer 

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

 

 

Bild 8.1 Fyllnadsmassor från Pg05r7. Massorna innehåller förutom oljerester en relativt stor 
andel av trä och skrot. 
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Bild 8.2 Fyllnadsmassor från Pg05q6. med oljerester, trä och skrot. 

 

Bild 8.3 Fyllnadsmassor från Pg05r6.med oljerester, trä och skrot. 
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8.3 Grundvattennivåer 
Grundvattnets nivå inom området har uppmätts till ca 0,4-0,8 m under 
markytan (se sammanställning i bilaga 10). Observera att med markytan 
avses ej överytan på de massor som mellanlagras av EKA Chemicals, djup 
räknas från underkant EKA-massor. 

Detta innebär att grundvattennivåerna står väl uppe i fyllnadsmassorna, 
vilket också överensstämmer med intrycket från provgropsgrävningen.ation 

8.4 Sedimentförhållanden 
Sedimentundersökningen visade att sediment ej förekom i flera av de 
ursprungligt planerade provtagningspunkterna. För att överhuvudtaget 
kunna få upp några sedimentprover prövades ett flertal platser, innan 
sediment påträffades. Detta ledde bl a till att prover togs längre ut från 
stranden än vad som ursprungligen var planerat.  

Den ringa förekomsten av sediment tyder på dålig ackumulation av 
sediment inom strandområdet, eller att de sediment som avsätts eroderas 
bort relativt frekvent i samband med större vattenflöden. 

Påträffade sediment uppvisar i allmänhet måttliga halter, i två punkter 
påträffas höga halter av kvicksilver. 

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 markanvändningen omfattar industriell verk-
samhet, varför erhållna analysresultat närmast kan jämföras med NV:s 
riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM. I bilaga 6 redovisas 
dock även riktvärden för känslig markanvändning, KM.  

En sammanställning av de analyser som nu utförts återfinns i bilaga 6. 
Samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 15:1.  

Metaller 

En sammanställning av antalet metallanalyser, min- och maxhalter m m, 
från både laboratorieanalyser och XRF-mätningar, redovisas i tabell 8.1.  
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Tabell 8.1 Antal analyser, min- och maxhalter m m för utvalda metaller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höga eller mycket höga metallhalter förekommer i fyllnadsmassorna inom 
nästan hela området. Undantaget utgörs av den allra nordligaste delen, där 
halterna är betydligt lägre än längre söderut men ändå är att betrakta som 
förhöjda. Sannolikt beror detta på att den norra delen fyllts ut betydligt 
senare och då med massor av annat ursprung och med lägre metallhalter. 
Särskilt höga är generellt sett blyhalterna. Detta verifieras även av tidigare 
undersökningars resultat. Även halterna av zink, kvicksilver, arsenik och 
koppar är generellt kraftigt förhöjda i fyllnadsmassorna. I ett fåtal punkter 
överskrids exempelvis NVs generella riktvärde för MKM med uppemot 100 
gånger m a p kvicksilver. 

Enligt ovan är framförallt bly uppvisar kraftigast påverkan inom området, se 
schematisk fördelning i figur 8.2, i flertalet fall mer än 10 gånger värdet för 
MKM.  

Förhöjda kromhalter förekommer endast i enstaka punkter. Detsamma 
gäller för kadmium och nickel. För tenn finns inga generella riktvärden att 
tillgå, men en relativ jämförelse tyder på att halterna är förhöjda. 

Sammanställningar i form av kartor för vissa utvalda metaller finns i 
bilagorna 13:1-13:5 samt i bilagorna 14:1 och 14:2. 

Metallhalterna varierar inte i någon större grad med djupet inom området. 
Det finns dock vissa indikationer på skillnader mellan norra och södra 
området. I söder tenderar metallhalterna att vara något högre i de ytliga 
jordproverna – i norr är tendensen att de djupare belägna fyllnadsmas-
sorna har högre metallhalter än de ytliga. Detta beror sannolikt på att det 
senare området fyllts ut i omgångar – de ytliga massorna i den norra delen 
är sannolikt relativt nytillkomna (1960-talet?). 

Metall 
 

Antal 
analyser 

Min Median Medel Max MKM 

Arsenik 59 <3 28 65 662 40 

Bly 140 22 1850 4 050 41 487 300 

Koppar 59 14 559 1 900 10 500 200 

Kvicksilver 59 <1 11 60 838 7 

Zink  140 37 1370 2 380 19 922 200 
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Analyser av jordprover (Krieging)
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0 40 8020 m

0 - 300 (< MKM)

301 - 1500 (MKM - 5MKM)

1501 - 3000 (5MKM - 10MKM)

3001 - 21271 (>10MKM)

 Figur 8.2      Bohus varv, blyhalter i fyllnadsmassor. Schematisk karta. 
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Organiska ämnen 

Oljeindränkta massor har påträffats huvudsakligen inom områdets södra 
och centrala delar. Laboratorieanalyser har huvudsakligen gjorts för att 
försöka avgränsa oljeföroreningars utbredning. Ett antal prover som 
bedömts vara representativa för de oljeindränkta massorna har analyserats 
för att få en ungefärlig bild av haltnivåerna av alifater, aromater och PAH i 
fyllnadsmassorna. 

De fraktioner som dominerar i de oljeindränkta prover som analyserats är 
alifater (främst >C12-C16 och >C16-C35) och PAH-cancerogena. Dessa 
ämnen är kraftigt förhöjda (ca 2-10 ggr NVs generella riktvärden MKM), se 
även bilaga 13:6. Halterna av aromater och ”lättare” alifatfraktioner är 
mycket låga eller ej detekterbara och ligger i allmänhet under NVs 
generella riktvärden för KM. Halterna av PAH-övriga är förhöjda i ett fåtal 
av de analyserade proverna. 

Eventuell förekomst av PCB har kontrollerats i 15 provpunkter. Samtliga 
halter är mycket låga, de ligger under NVs generella riktvärden för KM. 

15 jordprover har analyserats avseende innehåll av klorerade alifater. 
Dessa prover kommer främst från de delområden inom vilka hantering av 
lösningsmedel eller dylikt förekommit. Samtliga halter ligger under 
laboratoriets rapporteringsgräns, med undantag av halten trikloreten i ett 
prov från större djup i Pg05q6. Även denna halt är dock att beteckna som 
låg (0,034 mg kg/TS) 

Screeninganalyser för att detektera förekomst av eventuella övriga 
organiska föreningar (flyktiga och halvflyktiga) har gjorts på 5 jordprover. 
Vissa av dessa har valts ut för denna typ av laboratorieanalys med ledning 
av resultat från PID-undersökning och luktintryck i fält. Huvuddelen av de 
ämnen som detekterats utgörs av olika PAH-föreningar, men indikation på 
förekomst av ett fåtal andra ämnen (främst alkener och terpener) har också 
detekterats. 

Fem samlingsprover, där material från flera borrpunkter blandats, har 
analyserats med avseende på dioxin. Dioxin förekommer i samtliga 
analyserade prover, men halterna är relativt låga. I ett av de fem samlings-
proverna ligger halten strax över NVs generella riktvärde för MKM. 

Tre jordprover har analyserats avseende innehåll av tennorganiska 
föreningar. I ett av dessa påträffas kraftigt förhöjda halter, de övriga 
uppvisar mycket låga halter eller halter under laboratoriets rapporterings-
gräns. Svenska riktvärden finns ej att tillgå för denna ämnesgrupp. 
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Laktester 

Laktester (enligt SS-EN 12457-2) har utförts på vad som bedömts vara 
representativa prover från olika delar av området. 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.  

Av de 9 jordprover som testats underskrider urlakningen av samtliga 
metaller i 8 prover de kriterier som gäller för avfall som får tas emot på 
deponier för inert avfall. I ett av proverna ligger urlakningen av kvicksilver 
på gränsen för avfall som får tas emot på deponier för icke-farligt avfall. 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.     

8.6 Föroreningar i grundvatten 
Uppmätta föroreningsnivåer har jämförts med Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för förorenade områden (NV Rapport 4918).  

En sammanställning av de grundvattenanalyser som nu utförts återfinns i 
bilaga 8. Samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 15:2. 

Metaller 

Analys av metaller i grundvattenprov har gjorts i två omgångar. Vid den 
första provtagningen föregicks metallanalyserna av filtrering på laboratoriet. 
Halterna av metaller i grundvattnet visade sig generellt vara låga. Endast i 
två av rören har vatten med något förhöjda halter av bly och zink påträffats. 
Halterna ligger inom intervallet ”Måttligt allvarligt” vid jämförelse med 
halterna i NVs tillståndsindelning enligt rapport 4918. 

Vid en andra provtagningsomgång analyserades både filtrerade och 
ofiltrerade grundvattenprov från samma provtagningspunkter. Detta gjordes 
för att indikera hur stor del av metallinnehållet i proverna som är partikel-
bundet, vilket t ex kan ha betydelse vid bedömning av föroreningsspridning, 
liksom vid val av saneringsmetoder för området. 

                                                 
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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Halterna i de filtrerade vattenproverna var även vi den andra omgången 
låga i de allra flesta provpunkterna, resultaten är i nivå med de som erhölls 
vid den första provtagningen. Ett undantag utgörs av provpunkt Sk 05J6. 
Skillnaden mellan den första och andra provtagningen är mycket stor i 
denna punkt, bl a avseende halten av zink. Detta kan möjligen förklaras 
med att omsättningen skett på annat sätt vid den andra provtagningen 
jämfört med den första; vid första provtagningen några dagar innan, vid 
den andra samma dag. Det är dock oklart varför en liknande skillnad i så 
fall inte kan påvisas i övriga provpunkter. 

För de ofiltrerade proverna är metallhalterna, särskilt bly och zink, 
avsevärt högre i nästan samtliga provpunkter jämfört med de filtrerade. 
Eftersom de riktvärden som finns tillgängliga avser filtrerade grundvatten-
prover, kan någon direkt jämförelse med dessa inte göras. Metallhalterna i 
ofiltrerade prover kan dock, enligt ovan, ändå vara av intresse. 

Organiska ämnen 

Fem grundvattenprover har i den första provtagningsomgången analy-
serats m a p PAH. En komplettering, där ytterligare två prover analy-
serades m a p alifater, aromater och PAH gjordes efter den andra prov-
tagningsomgången i de punkter där screeninganalyser indikerat förekomst 
av PAH, men där halter ej kunnat anges. Halterna av alifater och aromater i 
de två prover som analyserats avseende dessa parametrar (Sk 05G5 och 
Sk 05Q6) ligger inom intervallen ”måttligt allvarligt” till ”allvarligt”. Observera 
dock att de jämförvärden som finns tillgängliga inte stämmer exakt med 
utförda analysparametrar. 

PAH förekommer i 6 av de 7 analyserade proverna. Halterna är att betrakta 
som låga för de prover som analyserades i den första provtagningsom-
gången. För de två prover som analyserades efter den andra omgången är 
halterna betydligt högre; halterna ligger inom tillståndsklassen ”mycket 
allvarligt” avseende PAH cancerogena i båda proverna (Sk05G5 och Sk 
05Q6). I ett av dessa prover (05G5) ligger även halten av PAH-övriga i 
denna klass. 

Klorerade alifater har i den första provtagningsomgången analyserats i 
sex grundvattenprover. Fyra av dessa innehåller inga rapporterade halter 
av dessa ämnen. I två av proverna, härrörande från områdets södra 
respektive mellersta del, har cis-1,2-dikloreten påträffats. Halterna är dock 
relativt låga (0,1 respektive 0,22 µg/l, rapporteringsgränsen ligger på 0,1 
µg/l). Något rikt- eller jämförvärde finns ej att tillgå för detta ämne. För detta 
prov (från Sk 05L9) har kompletterande analys av klorerade alifater gjorts 
vid den andra provtagningsomgången. Analyserna visar att vattnet från 
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denna punkt, belägen intill den gamla verkstadsbyggnaden i områdets 
centrala del, innehåller flera olika typer av klorerade alifater. Halterna är 
även i detta prov dock att beteckna som låga. 

Screening (avseende flyktiga och halvflyktiga ämnen) har utförts på fyra 
grundvattenprover. Resultaten tyder på att grundvattenproven innehåller 
spår av bland annat BTEX, furan och terpener. I ett av proverna 
detekterades trikloretylen. En kompletterande analys av klorerade alifater 
gjordes därför på grundvatten från denna provtagningspunkt (Sk 05L9) vid 
den andra provtagningsomgången (se ovan under klorerade alifater).  

Vid den andra provtagningsomgången analyserades också ett antal grund-
vattenprover m a p oljeindex. Metoden analyserar opolära föreningar för 
fraktionerna C10-C40. Denna summaparameter ger därför en indikation på 
vattnets innehåll av denna typ av kolväten, men kan inte jämföras med 
riktvärden, eftersom sådana saknas.  

Analysen visar att organiska ämnen (sannolikt främst alifatiska kolväten 
eftersom det är dessa som påträffas i marken) förekommer i höga halter 
exempelvis i Sk 05O6; här är halten så hög att man starkt kan misstänka 
att den överskrider oljas löslighet i vatten.  

8.7 Föroreningar i sedimenten 
En sammanställning av de analyser som nu utförts på sedimenten återfinns 
i bilaga 9. Samtliga analysrapporter återfinns i bilaga 15:3. 

Metaller 

Sedimenten innehåller över lag låga eller måttligt höga halter av metaller 
(jämfört med tillståndsindelningen enligt NVs rapport 4913). Ett undantag 
är kvicksilver som i två av punkterna ligger strax över gränsen för ”höga 
halter”. 

Organiska ämnen 

I de fem ytliga sedimentprover som analyserats map alifater, aromater och 
PAH har inga halter över laboratoriets rapporteringsgränser för respektive 
ämne påträffats. 


