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1 Bakgrund 

På uppdrag av VOPAK Holding BV och Swedegas AB har COWI genomfört en 

miljöteknisk markundersökning för en genomförbarhetsstudie avseende en ny 

LNG-terminal i Skarvikshamnen i Göteborg. Projektet benämnt GO4LNG 

innefattar byggandet av en ny importterminal i Skarvikshamnen i Göteborgs hamn, 

se Figur 1. 

 

Figur 1. LNG-terminalens placering i Göteborgs hamn. Satellitbild från Google Earth. 

LNG-terminal 

Göteborgs centrum 

Skarvikshamnen 
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1.1 Syfte med undersökning 

Den miljötekniska markundersökningen som genomförts inom ramen för detta 

projekt var upplagd för att komplettera en tidigare undersökning genomförd av 

WSP Environmental år 2008. I den undersökningen hittade WSP en BTEX 

(bensen, toluen, etylbensen, xylen)-förorening nära tankområdet (se Figur 2) som 

överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark och även 

några "hotspots" med metallföroreningar (zink, bly och koppar) som överskrider 

riktvärdena. 

 

Figur 2. Undersökt område markerat med röd rektangel, tidigare upptäckt BTEX-förorening 

markerad med pil. 

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

endast delar av området kunnat undersökas. Den föreliggande undersökningen 

lades upp för att avgränsa BTEX-föroreningen och för att kartlägga det område 

som ska användas för den nya LNG-terminalen. 

1.2 Områdesbeskrivning 

Det undersökta området ligger i Skarvikshamnen. Ihop med två andra hamnar inom 

Göteborgs hamn utgör Skarvikshamnen den s k Energihamnen i Göteborg. I 

Energihamnen finns flera raffinaderier och oljelagringsbolag. 

Stora delar av Skarvikshamnen består av fyllnadsmaterial från konstruktionen av 

hamnarna. Till stor del utgör fyllnadsmaterialet bergkross, men andra tillförda 

material har också använts för att bygga Göteborgs hamn. Dessa innefattar även 

rivningsmaterial och annat avfall. 

Förorening nära 

tankområdet 
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2 Undersökning 

2.1 Fältarbete 

Mark 

Undersökningen genomfördes med borrbandvagn utrustad med skruvborr. 10 

borrpunkter undersöktes ned till ett djup på mellan 1,4 och 4,8 m under markytan. 

För placering av borrpunkter se Bilaga 1, Översiktskarta med provtagningspunkter 

och Figur 2. Fältprotokoll redovisas i den geotekniska rapporten (COWI 2013-08-

30 - Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - geoteknik). En del tecken på 

föroreningar (lukt, missfärgning) noterades under fältarbetet, se Bilaga 2, 

Fältanteckningar. 

Grundvatten 

Två grundvattenrör installerades. De installerades i borrpunkt VOP 7 och VOP 9. 

Båda brunnarna var 3 m djupa. Grundvattenrören är gjorda av 63 mm PEH-rör och 

har ett 1 m långt filter i botten. 

2.2 Provtagning 

Mark 

Jordprover togs ut från utvalda lager. Provtagningsintervallen baserades på den 

observerade lagerföljden och på andra fältobservationer. Prover togs ut som 

samlingsprover och förpackades i provkärl tillhandahållna från laboratoriet. Alla 

prover förvarades svalt efter provtagning och under transporten till laboratoriet. 

Grundvatten 

Grundvattenrören renspumpades direkt efter installationen. Därefter lämnades de 

för att grundvattenförhållandena skulle kunna stabiliseras. Efter c:a en vecka 

provtogs rören. Innan provtagning omsattes de i syfte att låta nytt vatten från 

omgivande jordlager strömma in och därefter uttogs vatten till prover. En 

engångsbailer användes för provtagning till varje grundvattenrör. Alla prover 

förvarades svalt efter provtagning och under transport till laboratoriet. 
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2.3 Analyser 

Mark 

Prover för analys valdes ut baserat på fältobservationer. Totalt 13 prover skickades 

till laboratoriet. Alla prover analyserades med avseende på förekomst av metaller 

(As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn), alifatiska och aromatiska kolväten, 

BTEX och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 

Grundvatten 

Ett prov från varje grundvattenrör skickades till laboratoriet. Proverna analyserades 

med avseende på förekomst av metaller och andra grundämnen (Ca, Fe, K, Mg, Na, 

Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, Mo, V), alifatiska och aromatiska 

kolväten, BTEX och PAH. 

Både jord- och grundvattenprover analyserades av ALS Scandinavia som är 

ackrediterade för de utvalda analyserna. 
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3 Resultat 

Resultaten för jord jämförs i Bilaga 3A, Analysresultat jord, med 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976). KM 

betyder känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av 

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

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

markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Mark med halter under 

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

mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i 

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

tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av 

betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation 

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

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

användas till exempelvis kontor, industrier och vägar. 

Resultaten för grundvatten jämförs i Bilaga 3B, Analysresultat grundvatten, med 

Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) bedömningsgrunder för grundvatten 

och med Svenska Petroleum-och Biodrivmedelinstitutets (SPBI) föreslagna 

riktvärden för grundvatten (för att undvika miljörisk för ytvatten). 

Tabell 1. Klassning av grundvatten (SGU-rapport 2013:01). 

Klassning 

Baserad på bakgrundsvärden och 

möjliga miljö- eller hälsoeffekter. 

Baserad på grad av påverkan (endast 

för As, Pb, Cd, Hg, bensen, 

benzo(a)pyren och PAH summa 4. 

Klass 1 Mycket låg Klass 1 Ingen/obetydlig 

Klass 2 Låg Klass 2 Måttlig 

Klass 3 Måttlig Klass 3 Påtaglig 

Klass 4 Hög Klass 4 Stark 

Klass 5 Mycket hög Klass 5 Mycket stark 
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3.1 Mark 

Resultaten visar låga halter föroreningar, under MKM, i fyra borrpunkter. I VOP 1 

förekommer kvicksilver, tunga alifater och PAH över KM. I VOP 3 förekommer 

kvicksilver över KM. I VOP 6 förekommer PAH över KM och i VOP 8 finns tunga 

alifater över KM. Alla påträffade föroreningar finns i fyllnadsmaterial på mellan 

0,5 och 1,5 m under markytan. 

3.2 Grundvatten 

I de två grundvattenproven indikerar resultaten viss förekomst av föroreningar, i 

huvudsak gäller detta höga halter av PAH-kongenen benzo(a)pyren i VOP 7 W. 
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4 Diskussion och slutsatser 

Den miljötekniska markundersökning som utförts inom ramen för detta projekt 

visar att Skarvik 4 är relativt fritt från föroreningar i jord. Låga halter (under 

MKM) av kvicksilver, tunga alifater och PAH har påvisats i fyra provpunkter. 

BTEX-föroreningen som påträffats av WSP mellan provpunkterna VOP 6 och 

VOP 7 vid en tidigare undersökning, har inte påvisats i några analyser vid 

föreliggande undersökning. Detta indikerar att det inte rör sig om något större spill 

och att föroreningen inte heller spridits särskilt långt. 

Grundvattnet visar viss förekomst av föroreningar. Mycket låga halter alifater 

(under riktvärdena) kan konstateras i VOP 7 W och PAH förekommer i både 

VOP 7 W och VOP 9 W. Det är dock endast i VOP 7 W som halterna är höga nog 

att indikera en påtaglig till stark påverkan. Källan till PAH-föroreningen har inte 

påträffats. Troligen består källan av en mindre "hotspot" med PAH-förorenat 

material nära grundvattenröret. De höga och mycket höga halter kalcium, mangan, 

magnesium och natrium som påträffats bedöms inte bero på förorening utan beror 

sannolikt på naturliga förhållanden i jorden och bergkrossen samt att 

grundvattenrören troligen är påverkade av inträngande saltvatten. 

De föroreningar som påträffats vid denna undersökning bedöms inte utgöra grund 

för att kunna konstatera något omedelbart saneringsbehov. "Hotspots" med 

föroreningar har dock påträffats på Skarvik 4, både i föreliggande undersökning 

och i den som utförts av WSP Environmental. Med tanke på att föroreningstyperna 

skiljer sig åt i de prover som analyserats och att inget sammanhängande förorenat 

område har påträffats bedöms dessa föroreningar sannolikt komma från 

fyllnadsmaterial som har förts in på området eller - vad gäller de organiska 

föroreningarna - ha orsakats av mindre spill. Förorenad mark och förorenat 

grundvatten kommer att behöva hanteras vid schaktarbeten. 

Föroreningar i form av "hotspots" är svåra att kartlägga exakt utan omfattande 

provtagning. I detta fall bedöms det att det är mer effektivt att upprätta ett 

kontrollprogram som reglerar hanteringen av jord och vatten. Ett kontrollprogram 

kan t ex omfatta okulär kontroll av schaktad jord ihop med fältmätningar av VOC 

och metaller. 
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4.1 Upplysning 

Jord med halter som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för KM skall 

hanteras med vissa restriktioner. All jord som tas från fastigheten skall behandlas 

som om den vore förorenad. I enlighet med §28 Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska tillsynsmyndigheterna kontaktas innan 

några efterbehandlingsåtgärder sätts in. 

Enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, 

oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 

föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 


