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1 Objekt 

COWI AB har på uppdrag av VOPAK Holding B.V. och Swedegas AB utfört en 

geoteknisk och miljöteknisk undersökning inför en genomförbarhetsstudie, för en 

ny LNG-terminal i Skarvikshamnen, Göteborg. Det aktuella undersökningsområdet 

är översiktligt markerat med den röda linjen i Figur 1 nedan. En preliminär layout 

över planerad ny LNG-terminal redovisas i Figur 2.  

På grund av befintliga ledningar och konstruktioner (tankar och cisterner) har 

endast delar av området kunnat undersökas, med i huvudsak inriktning på den stora 

LNG-tanken. 

 

› Figur 1 – Flygfoto, hämtad från http://www.eniro.se, över VOPAK:s område i Skarvikshamnen, 

Göteborg. Den röda linjen markerar utredningsområdet.  

http://www.eniro.se/
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› Figur 2. Preliminär layout (2013-08-15) över planerad ny LNG-terminal. Vy från norr mot 

Göta Älv.  

2 Syfte 

Syftet med fältundersökningen har varit att komplettera den miljötekniska 

utredning inom Skarvik 4 som utfördes av WSP Environmental under år 2008. I 

den utredningen påträffades en BTEX-förorening nära cistern- och tankområdet 

intill älven. Det påträffades även ett par ”hot spots” med metallföroreningar, 

överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 

markanvändning.  

Syftet har också varit att undersöka området för planerad LNG-terminal, för att 

hitta en lämplig placering med avseende på djup till berg (påverkar val av 

grundläggning). I detta utredningsskede har inga undersökningar varit möjliga 

inom den centrala delen av området, med hänsyn till befintliga tankar, cisterner och 

ledningar. 

3 Markteknisk undersökningsrapport 

En geoteknisk och miljöteknisk undersökning i enlighet med SS-EN-1997-1 har 

utförts. Undersökningen redovisas i en markteknisk undersökningsrapport: 

› Swedegas AB, Vopak LNG Holding B.V (2013). Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) Geoteknik, GO4LNG - LNG Terminal, 

Göteborgs hamn. Utförd av COWI AB, med dokumentnummer A038385-03-

G-RAP001, och daterad 2013-08-30. 
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Resultat från de miljötekniska laboratorieanalyserna, slutsatser och 

rekommendationer redovisas i en miljöteknisk markundersökningsrapport: 

› Swedegas AB, Vopak LNG Holding BV (2013). Mark och 

grundvattenundersökning, GO4LNG – LNG Terminal, Göteborgs hamn. 

Utförd av COWI AB, med dokumentnummer A038385-03-N-RAP001, och 

daterad 2013-08-30. 

4 Geotekniska förhållanden 

4.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Markytan inom området är huvudsakligen hårdgjord och utgörs av asfalt. 

Markytans nivå varierar relativt lite inom området. Vid utförda 

undersökningspunkter i den norra delen ligger markytan på nivå +13,0 och i den 

södra delen på nivå +12,0. 

Undersökningsområdet angränsar i väster till Brännoljegatan och i söder till 

Cisterngatan. Inom området finns befintliga tankar och cisterner och i öster 

angränsar utredningsområdet till befintliga rörgator.  

4.2 Jordlagerföljd 

Jordlagerföljden utgörs huvudsakligen av fyllningsjord (asfaltbeläggning på 

fyllningsmaterial) på berg eller ovan lera och/eller friktionsmaterial (sand) på berg.  

Asfaltsbeläggningen har en tjocklek på 0,05 meter. Under asfalten följer 

fyllningsjord bestående av 0,25-0,65 m sprängsten, Makadam och/eller sten. 

Därunder följer ett ca 0,4-2,1 m tjockt lager av fyllningsjord bestående av sand 

med grus eller sandig lera. 

Under lagret av fyllningsjord följer naturligt lagrad jord; lera med skikt av sand 

eller sand med skikt av lera. I upptagna jordprover varierar den naturliga jordens 

tjocklek mellan 0,5 och 2,0 m, dock uppgår tjockleken sannolikt till som mest 8 m, 

enligt utförda jord-bergsonderingar. Förekomsten av lera ökar närmare Göta Älv.  

Berg har i utförda jord-bergsonderingar påträffats på ett djup mellan 3 och 10 m 

under befintlig markyta, med ökande jorddjup ned mot Göta Älv.  

5 Slutsats och rekommendationer 

Med hänsyn till resultatet av den geotekniska fältundersökningen (djup till berg) 

samt att någon ytterligare dimensionering ännu inte har gjorts, föreslår vi att 
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grundläggning utförs med borrade stålpålar, bergförankrade eller ovan fast berg där 

så är möjligt.  

Lasterna från en ny LNG-terminal och en ny LNG-cistern i synnerhet är med 

största sannolikt stora och de godtagbara differenssättningarna mycket små. Därför 

rekommenderas att den nya LNG-cisternen grundläggs på grova borrade 

stålrörspålar eller kassuner, för att minska deformationer i konstruktion och 

grundläggning. Detta bör dock utredas ytterligare i kommande 

projekteringsskeden.  

För att inför byggskedet kunna dimensionera en optimal grundläggning till 

konstruktionerna som planeras inom området, rekommenderar vi kompletterande 

geotekniska fältundersökningar, med syfte att ta fram materialparametrar och 

hydrogeologiska egenskaper på ingående jordlager. Föreslagna geotekniska 

undersökningar är kompletterande jord-bergsonderingar (efter att befintliga tankar 

och cisterner rivits), vingborrförsök (Vb) i leran, jordprovtagning (Skr och KvStII) 

med geotekniska laboratorieundersökningar, hejarsonderingar (HfA) samt 

porvattentryckmätare (el-pvt) och grundvattenrör (Rf). 

Kompletterande undersökningar skall utföras senast i detaljprojekteringsskedet, 

eller när tanken och övriga strukturer lägesbestämts samt befintliga anläggningar 

tagits ur bruk.  


