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Älvängens västra industriområde
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Bakgrund
• Älvängens västra industriområde började nyttjas för olika typer av 

industriverksamheter redan i slutet på 1800-talet

• Förekomsten av geotekniska problem varit känt sedan 1960-talet

• Geoteknisk utredning (MSB) - Föroreningsproblematik 2009-2010

• Huvudstudie (NV), blandad geoteknik och föroreningar, konstaterar 

behov av åtgärder (2011-2013)

• Förberedande arbeten inför sanering och skredsäkring av 

Älvängens västra industriområde (Kompletterande undersökningar och 

utredningar - Färdigt förfrågningsunderlag, lagakraftvunnen miljödom) 

Finansiering NV, MSB och tidigare verksamhetsutövare (2016 -) 
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Miljöteknik - Undersökningar och utredning

• Inventering och sammanställning av miljötekniska data

• Miljötekniska undersökningar av jord, grundvatten och sediment

• Utvärdering, utredning samt redovisning

• Revidering av Huvudstudie med riskvärdering, framtagande av 

åtgärdsalternativ m.m.

• Projektering av valda åtgärder - Pågår

• Framtagande av Förfrågningsunderlag - Pågår

• Upprättande av tillståndsansökan och prövning i Mark- och  

Miljödomstolen - Pågår
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Miljöteknik - Undersökningar och utredning
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Miljöteknik - Undersökningar och utredning
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Miljöteknik - Undersökningar och utredning
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Miljöteknik – Undersökningsresultat

• Marken i området består av fyllnadsmassor till varierande djup som 

underlagras av lera. Fyllningen utgörs framför allt i strandzonen mot 

Göta älv delvis av industriellt restavfall och byggnadsrester 

• Stora delar av fyllnadsmassorna i området är påverkade av 

föroreningar, främst PAH, petroleumkolväten och tungmetaller 

• Grundvatten inom området uppvisar viss påverkan av föroreningar 

• Transportbotten samt erosion ger liten förekomst av sediment. 

Utanför strandkanten har det påvisats en mängd rivningsmaterial 
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Miljöteknik – Slutsatser 

• Föroreningsstatus inom delar av Älvängens västra industriområde 

innebär stora risker för människor och miljö. Det har konstaterats ett 

stort åtgärdsbehov

• Risker på både kort och lång sikt – Hälsorisker, skred och erosion 

till älven, utlakning av föroreningar, översvämning m.m. Pågående 

klimatförändrar ökar riskerna ytterligare

• Komplicerad sanering med hänsyn till pågående verksamheter, 

stabilitet, fyllnadsmatris, vatteninträngning, länsvattenhantering, 

översvämningsrisk, byggnader, farled m.m.
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Miljöteknik – Åtgärdsmål 
Övergripande åtgärdsmål

1. Åtgärderna ska långsiktigt bidra till att säkra skyddet av Göta älv som råvattentäkt. 

Risken för skred av förorenade massor till Göta älv ska minimeras, både på kort och på 

lång sikt

2. Åtgärderna ska långsiktigt bidra till att säkra skyddet av naturmiljön och 

vattenkvaliteten i Göta älv och dess värdefulla livsmiljöer. Påverkan, eller risk för 

påverkan, från föroreningarna inom Älvängens västra industriområde ska minimeras 

3. Området ska efter avhjälpandeåtgärder kunna användas som kontors- och 

industriområde utan hälsorisker på grund av förorenad mark för de som arbetar eller 

tillfälligt vistas på området. Behovet av restriktioner vid markarbeten ska minimeras

4. Förutsättningarna för ett markekosystem inom Älvängens västra industriområde ska 

förbättras till en nivå som stödjer grundläggande markfunktioner

11



Miljöteknik - Saneringsalternativ
• Åtgärdsalternativ 0 - Ingen åtgärd 

• Åtgärdsalternativ A - Sanering av förorenade områden inom 

skredbenägna delar av industriområdet utmed Göta älv  

• Åtgärdsalternativ B - Sanering av förorenade områden inom 

skredbenägna delar av industriområdet utmed Göta älv samt 

sanering inom resterande del av industriområdet ned till 

platsspecifika, hälsoriskbaserade riktvärden

• Åtgärdsalternativ C - Sanering inom hela industriområdet ned till 

platsspecifika riktvärden som tar hänsyn till hälsa och markmiljö 

Besked från Naturvårdsverket att gå vidare med alternativ C
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Miljöteknik - Saneringsalternativ
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Geoteknik - Undersökningar

• Inventering och sammanställning av geotekniska data

• Batymetrisk inmätning/undersökning av älvbotten

• Geotekniska undersökningar i fält både från flotte samt på land

• Geotekniska laboratorieförsök

• Utvärdering, utredning samt redovisning

• Översiktlig projektering av spont och tryckbank
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Geoteknik - Beräkningsexempel
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Geoteknik - Föreslagna åtgärder
Saneringsområde

• Tryckbank läggs ut utanför strandlinjen i Göta Älv 

• Hydraulisk barriär (stålspont) installeras strax utanför strandlinjen. 

Övriga gränser avgränsas också hydrauliskt (troligen annan metod)

• Saneringsarbete utförs inom den geotekniskt säkerställda området 

och i skydd bakom den hydrauliska barriären. Strandkant återställs ej 

till befintlig markyta

Övrigt område (kombinerade förstärkningsåtgärder)

• Tryckbank läggs ut utanför strandlinjen i Göta Älv 

• Avschaktning längs med strandkant

16



Geoteknik - Exempel från tidigare uppdrag
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Geoteknik - Exempel från tidigare uppdrag

18



Hydrogeologi – Högvatten +1,9

19



Natur- och vattenmiljö
• Området utgörs av industrimark, klippta gräsytor samt mindre ytor 

av naturmark närmast Göta älv. Inga högre naturvärden

• Vattenmiljön vid Älvängens industriområde är kraftigt påverkat av 

industriverksamheten (byggnadsrester m.m.) men hyser vissa 

biologiska värden

• Omgivande områden hyser dock höga naturvärden, bl.a. Göta älv, 

Grönån samt strandängar i norr och söder. Omfattas helt eller 

delvis av områdesskydd, bl.a. riksintresse för naturvård, friluftsliv 

och kulturmiljövård, naturreservat, strandskydd, djur- och växt-

skyddsområde (fågelskyddsområde), ekologiskt särskilt känsligt 

område  
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Naturresurser, övriga områdesskydd

• Göta och Nordre älvs dalgångar är av riksintresse för friluftslivet 

• Göta älv utpekas bl.a. ett värdefullt laxfiskevatten samt omfattas av 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

• Göta och Nordre Älv klassas även av Fiskeriverket som särskilt 

värdefulla vatten

• Både Göta älv som farled och angränsande järnväg Norge-Väner 

banan samt väg E45 utgör riksintresse för kommunikation 
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Vattenkvalitet
• Göta älvs vattenkvalitet var sämst på 1970-talet, men har därefter 

förbättrats med avseende på metaller och organiska miljögifter. Viss 

tillförsel sker fortsatt trots att användningen i vissa fall sedan länge 

upphört . En källa till detta är förorenade områden. Halterna är inte  

alarmerande höga, men bland de högsta i länet och i Västsverige

• Göta älv har otillräcklig ekologisk potential och uppnår ej god 

kemisk status enligt gällande miljökvalitetsnormer (MKN). Skälen är 

bl.a. påverkade strandzoner, förändrad hydrologi och/eller morfologi 

samt för höga halter av de i Sverige överallt överskridande ämnena 

kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) 
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Tillståndsansökan - Förutsättningar
• Vissa geotekniska förstärkningsåtgärder måste först utföras innan 

sanering enligt föreslagen omfattning kan genomföras. Finansiering 

krävs genom statliga medel från Naturvårdsverket samt från 

ansvariga verksamhetsutövare

• Ytterligare geotekniska förstärkningsåtgärder krävs både norr och 

söder om saneringsområdet för att undanröja akut skredrisk. 

Finansiering krävs genom statliga medel från SGI samt från 

aktuella fastighetsägare genom frivillig överenskommelse 

• Utförande förutsätter full finansiering. Ale kommun har beslutat att 

söka tillstånd för att genomföra samtliga föreslagna åtgärder 
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Tillståndsansökan - Tillståndsprocessen

Undersökningar av 
markmiljö och geoteknik

Framtagande av 
åtgärdsförslag

Undersökningssamråd 
med Länsstyrelsen och 

kommunen

Beslut om betydande 
miljöpåverkan (BMP) 

Avgränsningssamråd med 
myndigheter, särskilt 

berörda och allmänheten

Samrådsredogörelse där 
inkomna yttranden 
sammanfattas och 

bemöts

Framtagande av 
tillståndsansökan med 

miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) och 

teknisk beskrivning

Inlämning av 
tillståndshandlingar till 

Mark- och miljödomstolen 
(MMD)

Tillståndsprövning i MMD.  
Krav på kompletteringar kan 

uppkomma. Ansökan 
kungörs varvid berörda 

myndigheter och sakägare 
får yttra sig. 

Domstolen genomför en 
huvudförhandling och vid 

behov ett platsbesök

Dom och beslut från 
Mark- och miljödomstolen
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Tillståndsansökan - Samrådsmöte

• Föreliggande samrådsmöte utgör en del av den tillståndsprocess för 

både vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken och miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken som krävs för planerade åtgärder

• Syftet med samrådet är att informera och inhämta synpunkter från 

myndigheter, allmänheten och särskilt berörda. Synpunkter kan 

lämnas under hela samrådstiden: 1 november till 15 december 2018

• Framtaget samrådsunderlag och inkomna synpunkter sammanställs i 

en samrådsredogörelse

• Relevant information från samrådet inarbetas sedan i kommande 

ansökningshandlingar som upprättas i tillståndsärendet

25



Tillståndsansökan - Tillståndshandlingar

• Tillståndsansökan med följande bilagor:

- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

- Teknisk beskrivning som sammanfattar utförda undersökningar och 

utredningar

- Fastighetsförteckning

- Samrådsredogörelse

- Beslut om betydande miljöpåverkan (BMP)
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Tidplan

• Projektering klar samt Förfrågningsunderlag för entreprenad 

framtaget 2019, kvartal 1 . Beslut i Mark- och miljödomstolen kan 

medföra senare behov av justeringar

• Tillståndsansökan klar och skickas in till Mark- och miljödomstolen 

2019, kvartal 1

• Beslut från Mark- och miljödomstolen i bästa fall 2020, kvartal 1. 

Förutsatt ej överklagan vinner beslut laga kraft 2020, kvartal 2 

• Upphandling av entreprenör 2020, kvartal 2 

• Entreprenadstart med förstärkningsåtgärder 2020, kvartal 3 

• Sanering påbörjas 2021, kvartal 1. Entreprenaden totalt ca 2 år
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Frågor ?
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