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1

Inledning

1.1

Bakgrund
Planarbete pågår för att möjliggöra uppförande av en linbana från Järntorget till
Wieselgrensplatsen, med tre stationer på Hisingen. Norr om älven delas sträckningen in i
tre detaljplaneområden; station Lindholmen, station västra Ramberget och station
Wieselgrensplatsen. På uppdrag av Fastighetskontoret, Göteborgs stad, har Sweco AB
fått i uppdrag att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning inklusive historisk
inventering och bedömning av föroreningssituationen inom respektive planområde.
De tre aktuella delsträckorna regleras i vardera två detaljplaner:
•

Ny detaljplan för linbanans station och torn samt områden utan plan

•

Ändring av befintliga detaljplaner vilket ger planstöd för linan i alla underliggande
detaljplaner

Föreliggande rapport redovisar historisk inventering och sammanställning av underlag
avseende förorenad mark inom planområdet station Wieselgrensplatsen. Den nya
detaljplanen medger en linbana med en station och två torn, torn E och F, mellan Västra
Ramberget och Wieselgrensplatsen. Inom planområdet för stationen ska station,
resenärsservice samt torgyta ingå.
Området mellan station och torn omfattas av ändring av befintliga detaljplaner för att
möjliggöra att en lina för gondolerna får passera mellan station och torn.
I Figur 1 redovisas en översikt över linbanans hela sträckning med respektive detaljplan
markerad och i Figur 2 redovisas en illustrationsritning av ny detaljplan för station
Wieselgrensplatsen samt torn E och F (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, 2018a).
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Figur 1. Översiktskarta över hela linbanans sträckning. Inringat område visar planområdet för
station Wieselgrensplatsen (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, 2018a).
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Stationsbyggnad

Ny byggrätt för
centrumverksamhet
och vård

Torn E

Torn F

Figur 2. Illustrationsritning av detaljplan för stationsområdet Wieselgrensplatsen och torn F till
vänster. Torn E till höger. (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, 2018a).

1.2

Syfte
Syftet med uppdraget är att sammanställa befintlig information gällande nuvarande och
tidigare nyttjande av marken inom kommande detaljplaneområde, samt att sammanställa
tidigare utförda miljötekniska markundersökningar. Beroende på omfattningen av
underlaget görs en översiktlig bedömning av planens genomförbarhet samt lämnas
förslag på eventuella kompletterande undersökningar och utredningar för vidare arbete
med detaljplanen.
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1.3

Omfattning
Uppdraget har omfattat följande delar:

1.4

•

Inventering och genomgång av tidigare potentiellt förorenande verksamheter
inom och i anslutning till kommande planområde

•

Inventering och sammanställning av tidigare utförda miljötekniska
markundersökningar inom och i anslutning till kommande planområde

•

Bedömning av eventuella risker avseende planens genomförbarhet samt
eventuella risker för människa och miljö, baserat på resultaten av tidigare utförda
undersökningar och tidigare verksamheter

•

Rekommendation gällande eventuellt behov av kompletterande undersökningar
och vidare arbete

•

Redovisning i rapportform

Avgränsningar
Uppdraget avgränsas geografiskt i huvudsak av planens gränser med fokus på station
och tornens lägen. För att även beakta eventuell spridning av föroreningar från potentiellt
förorenande, närliggande, verksamheter har vid inventering även till viss del angränsande
områden ingått.
Ett antal miljötekniska markundersökningar samt ett antal saneringar har tidigare utförts
inom och i närhet till detaljplaneområdet varför det i detta skede inte utförts någon
markundersökning. Bedömningarna är därmed baserade på tidigare undersökningar
utförda inom ramen för andra uppdrag, se vidare kapitel 4.
Det delområde som endast omfattas av ändring av detaljplan för linan sträckning kommer
inte att vara föremål för några markarbeten inom ramen för planens utförande eftersom
linan går i luften.

1.5

Organisation
Uppdraget har utförts med följande organisation:
Beställare:

Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

Kontaktperson:

Christian Carlsson

Konsult:

Sweco AB

Uppdragsledare:

Erika Andersson

Handläggare:

Louise Wennberg

Kvalitetsgranskare:

Ingela Forssman
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2

Omgivningsförhållanden

2.1

Markanvändning och planförhållanden
Detaljplaneområdet för station Wieselgrensplatsen sträcker sig från Ramberget i söder till
Wieselgrensplatsen i norr, se Figur 3.
Öster om detaljplaneområdet finns ett parkområde samt bostäder. I väst finns bostäder,
ishall, badhus, fotbollsstadion och ett koloniområde. Hjalmar Brantingsgatan korsar
området mellan torn F och stationsläget och Lundbyleden passerar söder om
detaljplaneområdet.
Planområdet för stationen är beläget i anslutning till spårvagnshållplatsen Wieselgrensplatsen. Planområdet för stationen och omgivande ytor omfattar ca 4850 m 2. Marken ägs
av Göteborgs stad. Detaljplanen omfattar även två byggrätter för linbanetorn längs med
Inlandsgatan. Det södra tornläget, torn E, föreslås i anslutning till parkeringen vid
Inlandsgatan och strax norr om rondellen Gropegårdsgatan-Inlandsgatan. Det norra
tornläget, torn F, föreslås placeras vid Wieselgrensplatsen. Marken för de båda tornen
ägs av Göteborgs stad. Tornen föreslås placeras på ytor där det idag inte finns någon
bebyggelse (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, 2018a).
Ändring av detaljplan omfattar linans sträckning mellan Västra Ramberget och
Wieselgrensplatsen (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, 2018a).
Inom fastigheten Rambergsstaden 71:1, som omfattas av ny byggrätt för centrumverksamhet och vård, se Figur 2, finns en drivmedelsanläggning i drift. Avsikten är att
verksamheten ska avvecklas (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, 2018a).
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Figur 3. Planområdet för ändring av detaljplan och ny detaljplan samlat. Ny detaljplan föreslås för
station och torn samt ny byggrätt för centrumverksamhet och vård vilka är de blå ytorna, se även
Figur 2. Övriga ytor inom planområdet som är markerat med grön färg ingår i detaljplanen som är
en ändring av de underliggande detaljplanerna.

2.2

Geologi och hydrogeologi
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs undersökningsområdets jordarter av fyllnadsmassor,
postglacial lera och sand, isälvssediment och berg i dagen, se Figur 4 (SGU, 2018).
Detta överensstämmer även med undersökningar som utförts inom området, se vidare
kapitel 4.
Området ligger inom Göta älvs huvudavrinningsområde (VISS, 2018) och grundvattnets
strömningsriktning bedöms huvudsakligen vara åt söder, mot älven.
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Figur 4. SGU:s jordartskarta över området. Ungefärlig avgränsning av aktuellt planområde är
markerat med blå linje.

2.3

Skyddsobjekt
Området ska bebyggas med linbana. Primärt skyddsobjekt för den del av verksamheten
som är markförlagd bedöms vara barn och vuxna som vistas dagligen och tillfälligt inom
området för stationen och centrumområdet. Kring tornlägena är skyddsobjektet eventuellt
markmiljö. Övriga delar bedöms sakna skyddsobjekt kopplat till förorenad mark då linans
sträckning är i luften och inte innebär någon markanvändning.
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3

Anläggnings- och verksamhetsförhållanden
En del av fastigheterna vid ytan väster om planområdet tillhörde tidigare föreningen
Lundby Koloniträdgårdar, som bildades 1918, se Figur 5.
Totalytan för kolonilotterna var ursprungligen ca 3 ha. År 1972 fick föreningen avstå cirka
hälften av området till Göteborgs Stad, för att lämna plats åt parkeringsplats och
fotbollsplan i anslutning till Lundbybadet (Hifab, 2013).

Figur 5. Figuren visar ett urklipp ur en historisk kartbild från 1943 där ungefärlig avgränsning av
aktuellt detaljplaneområde är markerat med blått (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, 2018b).
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I Figur 6 redovisas ett utdrag från Länsstyrelsens databas EBH-stödet över tidigare
verksamheter i närheten av planområdet. Inga verksamheter har identifierats inom
planområdet (Länsstyrelsen, 2018). Ett utdrag har gjorts på tre objekt i närområdet, dessa
redovisas kort i Tabell 1 samt i text nedan, tillsammans med övrig information som
framkommit i inventeringen.

158493

158532

159569

Figur 6. Kartbild från Länsstyrelsens databas EBH-stödet. Numrering anger ID enligt databasen.
Ungefärlig avgränsning av aktuellt planområde är markerat med blå linje. För riskklass se Tabell 1.
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Tabell 1. Kort sammanfattning av aktuella EBH-objekt.

Objekt

Branschklass

Fastighet

Status

158493

Kemtvätt - med
lösningsmedel

Brämaregården 68:7,
Wieselgrensplatsen 1–9

Riskklass 2

158532

Kemtvätt - med
lösningsmedel

Brämaregården 47:4, Hjalmar
Brantingsgatan 21

Branschklass
2

159569

Verkstadsindustri – med
halogenerade
lösningsmedel

Rambergsstaden 17:58,
Inlandsgatan 16–20

Branschklass
2

158493 – på platsen har en relativt stor kemtvätt varit verksam från 1970–1984.
Kemtvätten förbrukade ca 8600 liter perkloretylen (PCE) per år. Allt avloppsvatten rann ut
via kommunala ledningar. Kemtvätten har undersökts inom Länsstyrelsens
kemtvättsprojekt. Inga klorerade etener har påvisats i por- eller inomhusluft.
Undersökningen utfördes riktat mot potentiella föroreningskällor varför analysresultaten
bedöms ge en rimligt god indikation av objektets föroreningssituation. Med hänsyn till
detta bedöms risken vara låg för att föroreningar förekommer vid objektet vilka skulle
kunna innebära en risk för människor eller miljö. Inga kompletterande undersökningar har
utförts (Golder, 2013).
158532 – objektet är MIFO-inventerat och är en pågående kemtvätt. Enligt inventeringen
påbörjades verksamheten 1970. Inga undersökningar finns att tillgå.
159569 – ABB har tidigare bedrivit verksamhet på fastigheten Rambergsstaden 17:58.
Verksamheten startade 1973 och avslutades 2009. Farligt avfall från arbeten ute hos
kunderna togs omhand på verkstaden på fastigheten. Det är osäkert om trikloretylen eller
andra halogenerade lösningsmedel har använts i produktion. Enligt tidigare uppgifter har
det funnits en tvättinlämning från ca 1925 på fastigheten men det har ej gått att
säkerställa. Se mer under kapitel 4.
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Tidigare utredningar
Marken inom och i anslutning till det nya planområdet är delvis undersökt i olika
omfattning. De undersökningar som bedöms vara relevanta för föreliggande utredning
redovisas i Figur 7 samt beskrivs nedan.

Figur 7. Översiktsbild över projekt som utgör underlag till föreliggande rapport. © Lantmäteriet,
Geodatasamverkan.

•

Akut miljökontroll vid installationsarbeten på drivmedelsanläggning,
Rambergsstaden 71:1, Sandström Miljö och Säkerhetskonsult/Orbicon AB, 201509-14
I samband med installationsarbeten på drivmedelsanläggningen påträffade
entreprenören misstänkt petroleumförorenad jord. Totalt transporterades 162 ton
petroleumförorenade jordmassor, klassade som farligt avfall, till RGS 90:s
mottagningsanläggning i Torslanda. Utöver detta transporterades 93,5 ton
jordmassor, klassade som MKM-massor, till samma mottagare. Restförorening i
jord kvarlämnades i schaktväggen in mot cisternerna, i schaktbotten samt i den
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västra och södra schaktväggen. Längs med schaktväggen in mot cisterngropen
lades en gummiduk för att förhindra spridning av kvarlämnade föroreningar.
•

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Rambergsstaden 71:1, Orbicon,
2016-05-09
Efter den akuta miljökontrollen som utfördes 2015 utförde Orbicon en
kompletterande miljöteknisk markundersökning. Resultaten visar på en
konstaterad petroleumförorening i jorden inom installationsområdet på stationen.
Föroreningarna ligger på ca 2–5 meters djup och halter av bensen, MTBE,
xylener eller andra lättflyktiga petroleumkolväten överstiger Naturvårdsverkets
generella riktvärde för MKM i tre olika provtagningspunkter i fastigheten. Även i
grundvattnet uppmättes förhöjda halter av petroleumämnen.

•

Rambergsvallen – översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hifab, 2013-07-23
Inom ramen för ny detaljplan för byggnation av bostäder och utveckling av
idrottsområdet vid Rambergsvallen har Hifab utfört en översiktlig miljöteknisk
markundersökning av området. Delar av denna undersökning tangerar
föreliggande planområde för linbanan. Undersökningen visar på fyllnadsmassor
som är förorenade med halter som överskrider Naturvårdsverkets generella
riktvärden för KM med avseende på tungmetaller och PAH:er. Enstaka halter av
PAH:er som överskrider MKM har även påträffats. Fyllnadsmaterial med mycket
tegel, asfalt, glas, porslin etc. är utbrett över stora delar av området.

•

Översiktlig samt kompletterande miljöteknisk markundersökning,
Rambergsstaden 17:58, WSP, 2010-10-09 & 2011-03-02.
WSP Environmental har på uppdrag av ABB genomfört en översiktlig samt
kompletterande miljöteknisk undersökning inom fastigheten Rambergsstaden
17:58. I samband med att ABB avvecklade sin verksamhet 2009 förelade
Miljöförvaltningen ABB att undersöka fastigheten. Enligt tidigare uppgifter har det
funnits en tvättinlämning från ca 1925 på fastigheten men det har ej gått att
säkerställa huruvida det bedrivits tvätteriverksamhet eller bara varit en
tvättinlämning. ABB utförde reparationer av elmotorer, generatorer och
transformatorer. Det är ej fastställt huruvida trikloretylen använts i verksamheten.
Vid undersökningen påträffades endast en halt i mark som överstiger MKM.
Spridningsförutsättningarna bedöms i rapporten vara begränsade då grundvatten
inte påträffats i undersökningen. Något förhöjda halter alifater och kloroform
påvisades i vatten från spillvattenledningen och fettavskiljaren men detta bedöms
inte innebära någon negativ påverkan baserat på dagens markanvändning.
I inomhusluften påvisades klorerade kolväten i sådana halter att risk för negativ
påverkan på människor som vistas på fastigheten inte kunnat uteslutas. Baserat
på detta utfördes 2011 en kompletterande undersökning av inomhusluften.
Endast låga halter påvisades då.
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•

Targeted samling and testing of pore gas and soil, Rambergsstaden 17:58,
Lundby
På fastigheten 17:58 utförde Golder Associates en jord- och porgasundersökning
2017. Enligt resultat från undersökningen påvisades inga förhöjda halter av
klorerade alifatiska föreningar. Resultaten från markproverna visade dock halter
av koppar över riktvärdet för MKM i ett prov och halter av kobolt som överskred
riktvärdet för KM (Golder, 2017).
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Sammanfattning och rekommendationer
Tidigare undersökningar har utförts inom och i anslutning till detaljplaneområdet.
Undersökningarna visar på fyllnadsmassor, vilka innehåller bland annat tegel och betong.
Fyllnadsmassorna är förorenade med avseende på metaller och PAH; halter över KM och
i vissa fall även över MKM har påvisats. Eftersom fyllnadsmassorna är heterogena finns
det inget tydligt mönster över föroreningssituationen.
Inom området för den befintliga drivmedelsanläggningen, där centrumverksamhet och
vård planeras, finns konstaterade restföroreningar bestående av petroleumkolväten i
både jord och grundvatten.
Baserat på nuvarande och tidigare nyttjande av planområdet och tidigare undersökningar
bedöms det som sannolikt att fyllnadsmassor som kommer att hanteras innehåller
föroreningar. Det finns också risk för att föroreningar som härrör från den tidigare
bensinstationen samt de tidigare kemtvättarna kan ha spridits in i och inom planområdet.
Detta måste kontrolleras i samband med kommande mark- och anläggningsarbeten.
Den planerade markanvändningen kommer till största del vara stationsområde och
trafikytor/övriga ytor, men också vårdcentral eller liknande. Då markanvändningen
kommer att variera inom detaljplaneområdet kan olika riktvärden och åtgärdsmål komma
att bli aktuella. Ändrad markanvändning berör ej marken under linorna varför
undersökningar eller markarbeten på grund av eventuella föroreningar ej är aktuellt.
Baserat på nu utförd inventering finns det inget som tyder på att marken inte skulle kunna
vara lämplig för planerat ändamål. Behov av kompletterande undersökning för att gå
vidare med planarbetet bedöms inte föreligga. Det bedöms inte vara någon större risk att
marksanering behöver genomföras för att minska riskerna för människors hälsa eller för
miljön, förutom eventuellt vid den befintliga drivmedelsanläggningen. Förekomsten av
markföroreningar kommer i huvudsak vara en masshanteringsfråga och kommer
eventuellt innebära merkostnader jämfört med om marken hade varit opåverkad av
föroreningar. Kompletterande undersökningar bör dock utföras i samband med
detaljprojektering av station och tornlägen. En provtagningsplan upprättas som
kommuniceras med tillsynsmyndigheten innan fältundersökningen genomförs.
Undersökningen bör anpassas efter kommande markanvändning och de markarbeten
som kan bli aktuella i kommande entreprenadskede.
Föroreningarnas utbredning vid drivmedelanläggningen är utredd och bör, enligt
rekommendation i rapport ovan, åtgärdas samband med kommande markarbeten och
avveckling av verksamheten. Beroende på omfattning av schakt för grundläggning kan en
ökad miljöschakt bli aktuell. Detta bör utredas i samband med detaljprojekteringen.
Man kan utgå från att alla markarbeten längs sträckan är anmälningspliktiga enligt 28§
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Ovan redovisade undersökningar är delvis av stickprovskaraktär och är inte heltäckande
för en bedömning av föroreningssituationen eller för att fastställa omfattning av
masshanteringen.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
Planarbete pågår för att möjliggöra uppförande av en linbana från Järntorget till
Wieselgrensplatsen med tre stationer på Hisingen. Norr om älven delas sträckningen in i
tre detaljplaneområden, station Lindholmen, station västra Ramberget och station
Wieselgrensplatsen. På uppdrag av Fastighetskontoret, Göteborgs stad, har Sweco AB
fått i uppdrag att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning inklusive historisk
inventering och bedömning av föroreningssituationen inom respektive planområde.
De tre aktuella delsträckorna regleras i vardera två detaljplaner:
•

Ny detaljplan för linbanans station och torn samt områden utan plan

•

Ändring av befintliga detaljplaner vilket ger planstöd för linan i alla underliggande
detaljplaner

Föreliggande rapport redovisar historisk inventering och sammanställning av underlag
avseende förorenad mark inom planområdet station västra Ramberget. Den nya
detaljplanen medger en linbana med en station och två torn, torn C och D, mellan
Lindholmen och Västra Ramberget. Inom planområdet för stationen ska station,
resenärsservice samt torgyta ingå. För stationen vid västra Ramberget ingår även en
depå för gondolerna. Dessutom ska en byggrätt över stationsbyggnaden möjliggöras för
kontors- och centrumändamål.
En mindre yta som idag ej är detaljplanelagd omfattas också av den nya detaljplanen,
liksom en yta norrut och en mindre yta över befintlig Hamnbana. Syftet är att tillåta linans
dragning i luften.
Området mellan station och torn omfattas av ändring av befintliga detaljplaner för att
möjliggöra att en lina för gondolerna får passera mellan station och torn.
I Figur 1 redovisas en översikt över hela linbanans sträckning med respektive detaljplan
markerad och i Figur 2a och 2b redovisas en illustrationsritning av detaljplanen för
station västra Ramberget för stationen och de två tornen (Stadsbyggnadskontoret,
Göteborgs stad, 2018).
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Figur 1. Översiktskarta över hela linbanans sträckning. Inringat område visar planområdet för
station västra Ramberget (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, 2018).
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Torn E, beskrivs inom detaljplan
för Wieselgrensplatsen

Stationsbyggnad

Torn D

Figur 2a. Illustrationsritning av detaljplan för stationsområde västra Ramberget och torn D
(Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, 2018).
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Torn C

Figur 2b. Illustrationsritning av detaljplan för torn C (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad,
2018).

1.2

Syfte
Syftet med uppdraget är att sammanställa befintlig information gällande nuvarande och
tidigare nyttjande av marken inom kommande detaljplaneområde, samt att sammanställa
tidigare utförda miljötekniska markundersökningar. Beroende på omfattningen av
underlaget görs en översiktlig bedömning av planens genomförbarhet samt lämnas
förslag på eventuella kompletterande undersökningar.
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1.3

Omfattning
Uppdraget har omfattat följande delar:

1.4

•

Inventering och genomgång av tidigare potentiellt förorenande verksamheter
inom och i anslutning till kommande planområde

•

Inventering och sammanställning av tidigare utförda miljötekniska
markundersökningar inom och i anslutning till kommande planområde

•

Bedömning av eventuella risker avseende planens genomförbarhet samt
eventuella risker för människa och miljö, baserat på resultaten av tidigare utförda
undersökningar och tidigare verksamheter

•

Rekommendation gällande eventuellt behov av kompletterande undersökningar
och vidare arbete

•

Redovisning i rapportform

Avgränsningar
Uppdraget avgränsas geografiskt i huvudsak av planens gränser med fokus på station
och tornens lägen. För att även beakta eventuell spridning av föroreningar från potentiellt
förorenande närliggande verksamheter har vid inventering även till viss del angränsande
områden ingått.
Ett flertal miljötekniska markundersökningar samt ett antal saneringar har tidigare utförts
inom och i närhet till detaljplaneområdet varför det i detta skede inte utförts någon
markundersökning. Bedömningarna är därmed baserat på tidigare undersökningar
utförda inom ramen för andra uppdrag, se vidare kapitel 4.
De delområden som endast omfattas av ändring av detaljplan för linan sträckning
kommer inte att vara föremål för några markarbeten inom ramen för planens utförande
eftersom linan går i luften.

1.5

Organisation
Uppdraget har utförts med följande organisation:
Beställare:

Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

Kontaktperson:

Christian Carlsson

Konsult:

Sweco AB

Uppdragsledare:

Erika Andersson

Handläggare:

Louise Wennberg

Kvalitetsgranskare:

Ingela Forssman
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2

Omgivningsförhållanden

2.1

Markanvändning och planförhållanden
Den norra delen av planområdet är till stor del kringgärdat av AB Volvos
verksamhetsområde i Lundby.
Den nya stationen samt torn D är beläget i anslutning till cirkulationsplatsen där
Gropegårdsgatan och Inlandsgatan möts, vid Rambergets västra fot, och ligger på
fastigheterna Rambergsstaden 17:58, 17:55, 733:398 och 733:254. Marken ägs av KB
Rambergsstaden, AB Volvo och Göteborgs stad.
Torn C placeras vid befintlig cirkulationsplats vid Polstjärnegatan/Stenbocksgatan på
fastigheterna Lindholmen 735:448 och 27:1. En mindre yta som idag ej är detaljplanelagd
omfattas även av planområdet, liksom en yta norrut för att möjliggöra en förskjutning av
gatustrukturen åt öster (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, 2018).
I Figur 3 illustreras områden som är aktuella för ny detaljplan samt områden som är
aktuella för ändring av detaljplan.
Lundby brandstation ligger strax intill planområdet. Lundbyleden korsar aktuellt
detaljplaneområde. Öster om området ligger naturområdet Ramberget / Keillers park
samt bostäder, västerut finns bostadsområden och verkstadsindustrier. Norr om området
sträcker sig Hjalmar Brantingsgatan och spårväg. Söder om området ligger Lindholmen
och närmaste större ytvattenrecipient är Göta älv, ca 1 km i sydlig riktning.
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Figur 3. Planområde för ny detaljplan och ändring av detaljplan samlat. Ny detaljplan föreslås för
station, två torn samt områden som idag saknar detaljplan (mörklila områden)
(Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, 2018).

2.2

Geologi och hydrogeologi
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs undersökningsområdets jordarter av fyllnadsmassor,
postglacial lera, lera och silt samt berg i dagen, se Figur 4 (SGU, 2018). Detta
överensstämmer även med undersökningar som utförts inom området, se vidare kapitel
4.
Området ligger inom Göta älvs huvudavrinningsområde (VISS, 2018) och grundvattnets
strömningsriktning bedöms huvudsakligen vara åt söder, mot älven.
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Figur 4. SGU:s jordartskarta över området. Ungefärlig avgränsning av aktuellt planområde är
markerat med blå linje.

2.3

Skyddsobjekt
Området ska bebyggas med linbana. Primärt skyddsobjekt för den del av verksamheten
som är markförlagd bedöms vara barn och vuxna som vistas dagligen och tillfälligt inom
området för stationen. Kring tornlägena är skyddsobjektet eventuellt markmiljö. Övriga
delar bedöms sakna skyddsobjekt kopplat till förorenad mark då linans sträckning är i
luften och inte innebär någon markanvändning.
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3

Anläggnings- och verksamhetsförhållanden
Inom och angränsande till detaljplaneområdet för station västra Ramberget har marken
utgjorts och utgörs än idag av verksamheter, verkstadsindustrier, bilverkstad, åkerier,
betongfabrik, bangård med godsstation, skola och bostadshus, se Figur 5 och 6 för
historiska kartbilder från 1921 respektive 1936.

Figur 5. Historisk kartbild från 1921. (Kartverket från 1923 (Jubileumsutställningen)). Ungefärlig
avgränsning av aktuellt planområde är markerat med blå linje.
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Figur 6. Kartbild från 1936. Ungefärlig avgränsning av aktuellt planområde är markerat med blå
linje. Området passerar bland annat bangård med godsstation.

Inom och i anslutning till aktuellt detaljplaneområde har många olika typer av
verksamheter funnits varav vissa är aktiva än idag. Dessa har i många fall varit
industriella ändamål, i den södra delen av området var processen oftast kopplad till
verksamheterna i hamnen och i den norra ofta kopplade till Volvo.
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I föreliggande rapport har detaljplaneområdet delats upp i ett antal delområden, se Figur
7. Fortsatt beskrivning av området följer denna indelning.
Området inom Gropegårdsgatan/Inlandsgatan är där stationen samt torn C kommer att
vara belägna enligt detaljplanen. Schaktarbeten kommer utföras för bland annat
grundläggning. Området vid gräsytorna mellan Lundbyleden och Herkulesgatan är till
största del aktuellt för ändring av detaljplan för att tillåta linbanans sträckning i luften och
några markarbeten är för ändring av befintliga detaljplaners genomförande inte aktuella.
Södra delen av området kring inre Sannegården, vid rondellen, omfattas av markarbeten
för torn C. Området i övrigt är till största del aktuellt för ändring av detaljplan för att tillåta
linbanans sträckning i luften och några markarbeten är inte aktuella. Mindre markarbeten
kan dock bli aktuella om gatustrukturen behöver ändras.
Omgivningen längs Polstjärnegatan utgörs i huvudsak av affärsbyggnader och grönytor.
Vid rondellen planeras det för torn C vilket kommer att medföra en del markarbeten.
Övriga delar av området är till största del aktuellt för ändring av detaljplan för att tillåta
linbanans sträckning i luften och några markarbeten är inte aktuella.

Gropegårdsgatan
/Inlandsgatan

Gräsytorna mellan
Lundbyleden och
Herkulesgatan

Inre
Sannegården

Längs
Polstjärnegatan

Figur 7. Detaljplaneområdet uppdelat i delområden.
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I Figur 8 nedan redovisas ett utdrag från EBH-databasen över tidigare verksamheter
inom och i närheten av planområdet (Länsstyrelsen, 2018). I Tabell 1 redovisas en
sammanställning från utdraget. Vidare följer beskrivning av de olika verksamheterna,
tillsammans med övrig information som framkommit i inventeringen, uppdelat i ovan
nämnda delområden.

159569
159568

159570

188281

176814
159739

Figur 8. Kartbild från Länsstyrelsens databas EBH-stödet. Numrering anger ID enligt databasen.
Ungefärlig avgränsning av aktuellt planområde är markerat med blå linje. För riskklass se Tabell 1.
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Tabell 1. Kort sammanfattning av aktuella EBH-objekt.

3.1

Objekt

Branschklass

Fastighet/adress

Status

159568

Övrig organisk kemisk
industri

Rambergsstaden 17:55, f.d.
Rambergsstaden 17:46 och
17:56

BKL 2

159569

Verkstadsindustri med
halogenerade
lösningsmedel

Rambergsstaden 17:58,
Inlandsgatan 16-20

BKL 2

159570

Drivmedelsanläggning
(Bilskrot, bensinstation)

Rambergsstaden 733:401

BKL 2

159739

Verkstadsindustri med
halogenerade
lösningsmedel

Lindholmen 1:12, 1:13,
735:491, 1:29,
Karlavagnsgatan

Riskklass 4

176814

Övrigt BKL 2

Lindholmen 27:1

BKL 2

188281

Brandövningsplats,
Lundby brandstation i
drift

Rambersstaden 17:47,
Herkulesgatan

BKL 2

Gropegårdsgatan/Inlandsgatan
Området som redovisas i Figur 9 är där stationen samt torn D är belägna enligt detaljplanen.

Figur 9. Figuren visar läget för Gropegårdsgatan och Inlandsgatan, den del av området där
stationen för västra Ramberget och station D är belägen enligt detaljplanen.

159568 – Verksamheter som verkstadsindustri, bilverkstad, åkerier och betongfabrik har
bedrivits på industrifastigheterna Rambergsstaden 17:55 (f.d. Rambergsstaden 17:46 och
17:56) och 17:58. För utförda undersökningar se kapitel 4.
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1915 startades en kullagerfabrik av Nordiska Kullager Aktiebolaget (NKA). Företaget
drevs vidare i liten skala till 1925 då Svenska Kullagerfabriken (SKF) startade en svensk
bilfabrik och företaget AB Volvo, som blev dotterbolag till SKF (Dickson och Udd, 2017).
I fabriken har det funnits anläggningar för ytbehandling där bilarnas plåtdelar rengjordes,
behandlades mot rost och lackerades. Vid flera tillfällen har det även tillkommit nya
anläggningar och målningshallar. Förkromning har troligtvis enbart förekommit under
företagets tidigaste år (Dickson och Udd, 2017).
Förutom Volvo är även företaget Elektriska Svetsnings Aktiebolaget (ESAB) verksam på
området sedan år 1936. Vid mitten av 1950-talet tillverkades nära femtio olika typer av
elektroder som bestod av ett finmalet pulver av kemikalier och mineral av olika slag som
pressats på en kärna av stål- eller metalltråd. Tillverkningen på Lundbyområdet upphörde
år 2009 (Dickson och Udd, 2017).
Enligt uppgifter från MIFO-inventering av Länsstyrelsen har halogenerade lösningsmedel,
inklusive trikloretylen, använts i produktionen. Inköp av trikloretylen har utförts och ca 53
ton trikloretylen förbrukades år 1953 av ESAB. ESAB har enligt uppgift haft tre
trikloretylen-apparater vid mitten av 1975 och Volvo två vid mitten av 1970-talet.
159569 – ABB har tidigare bedrivit verksamhet på fastigheten Rambergsstaden 17:58.
Verksamheten startade 1973 och avslutades 2009. Farligt avfall från arbeten ute hos
kunderna togs omhand på verkstaden på fastigheten. Det är osäkert om trikloretylen eller
andra halogenerade lösningsmedel har använts i produktion. Enligt tidigare uppgifter har
det funnits en tvättinlämning från ca 1925 på fastigheten men det har ej gått att
säkerställa. Se mer under kapitel 4.
159570 – På fastigheten finns en drivmedelansläggning som är i drift. Det finns även
uppgifter om en tidigare anläggning som lades ned runt 1975.
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3.2

Gräsytorna mellan Lundbyleden och Herkulesgatan
Området ligger vid Erikbergsmotet och Inlandsgatan i närheten av det östra påslaget av
Lundbyleden, ca 900 meter norr om Göta Älv och ca 100 meter söder om Ramberget, se
Figur 10. Området gränsar mot Inlandsgatan och Herkulesgatan i öster och norr, Lundby
brandstation i väster samt Lundbyleden i söder. Idag utgörs området av kontorsbyggnad,
bensinstation, gatukök, bilhall och intilliggande brandstation. Tidigare bebyggelse inom
området har bestått av mindre enskilda bostadshus längs den tidigare sträckningen av
Herkulesgatan (Sandström, 2012a).

Figur 10. Figuren visar del av planområdet för station västra Ramberget.

188281 – Vid Lundby brandstations övningsplats har det enligt uppgift från MIFOinventeringen funnits en skumenhet mellan år 1985–2003. Utrustningen för
skumsläckning testades frekvent under perioden ca en gång per månad. Blandad
användning av skumprodukter har förekommit.
Vid en utförd historisk efterforskning av Sandström (2012a) har det inte framkommit att
någon tyngre förorenande industriverksamhet bedrivits inom aktuellt område. En
drivmedelsanläggning har tidigare funnits väster om Inlandsgatan och 2007 skedde ett
läckage av 200 liter isolerolja från denna. Anläggningen är numera avvecklad. En
drivmedelsanläggning i drift finns på östra sidan av Inlandsgatan, på fastigheten
Rambergsstaden 70:1.

3.3

Inre Sannegården
Området redovisas i Figur 11. Området har tidigare använts som bangård och för olika
industriella ändamål, oftast kopplat till verksamheterna i hamnen. Inga verksamheter finns
identifierade i Länsstyrelsens EBH-databas. Öster om detaljplaneområdet finns en
drivmedelsanläggning i drift. Då den inte finns identifierad i Länsstyrelsens EBH-databas
har den troligen uppförts efter 1994.
Strax nordöst om det inringade området i Figur 11, i anslutning till sträckningen längs
med Polstjärnegatan, finns uppgifter om att det tidigare ska ha funnits verksamheter
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såsom mekanisk verkstad, transformatorstation, golfbana, grustäkt, smedja, snickeri mm.
Fastigheten Lindholmen 33:2 är idag sanerad (Demikon, 2012), se vidare kapitel 4.

Figur 11. Figuren visar verksamhetsområde vid Inre Sannegården, del av sträckningen för station
västra Ramberget.

3.4

Längs Polstjärnegatan
Omgivningen utgörs i huvudsak av affärsbyggnader och grönytor, se Figur 12. Söder om
området finns bostäder.

Figur 12. Figuren visar verksamhetsområde vid Polstjärnegatan.

159739 & 176914 – Objektet omfattar området mellan Sannegårdsbassängen i väster,
hamnbanan i norr och Götaverksgatan/Theres Svenssons gata i öster.
Inom industriområdena Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan har tidigare verksamheter
såsom verkstäder, pappersindustri, gastillverkning, transformatorstationer, olje- och
kemikalietankar bedrivits och förekommit. Kring Ceresgatan, fastigheten Lindholmen
27:1, har tidigare en drivmedelsanläggning bedrivits. Det har även funnits en färgfabrik
och Lundby Mekaniska Verkstad har varit aktiva på Karlavagnsgatan 9.

repo001.docx 2015-10-05

16(26)
RAPP ORT
2018-08-29
LINBANAN, STATION VÄSTRA RAMBERGET

AE p:\21314\13004410_linbanan_station_västra_ramberget\000\19 original\rapport_linbana, station västra ramberget_180829.docx

Den närliggande Sannegårdshamnen var tidigare kolhamn, vilket sannolikt medfört att
koldamm har kunnat spridas med vinden. Järnvägsspåren gick tidigare nordost om
Herrgårdsparken där bland annat koks och kol transporterades från Sannegårdshamnen
(Sweco, 2002).
Miljötekniska markundersökningar och efterbehandlingsarbete har utförts i området, se
mer under kapitel 4 samt rapport för station Lindholmen.
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4

Tidigare utredningar
Marken inom och i anslutning till det nya planområdet är undersökt i olika omfattning. De
undersökningar som bedöms beröra föreliggande rapport är indelade utifrån de olika
delområdena redovisat i kapitel 3. I Figur 13 redovisas de undersökningar som nämns i
följande text.

Figur 13. Översiktsbild över projekt som utgör underlag till föreliggande rapport. © Lantmäteriet,
Geodatasamverkan.
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4.1

Gropegårdsgatan/Inlandsgatan

4.1.1 Rambergsstaden 733:31
Inom fastigheten Rambergsstaden 733:31, strax intill det planerade stationsläget, ligger
ett industriområde där tillverkning och provning av bilar bedrivs. Schaktningsarbeten inför
grundläggning av en utbyggnad av en produkthall har genomförts och i samband med
den geotekniska undersökning som då utfördes påvisades halter av aromatiska kolväten
och PAH över Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvänding,
MKM (Naturvårdsverket 2009 och 2016). Sanering har utförts och allt fyllnadsmaterial
med halter som överskred de mätbara åtgärdsmålen, i detta fall MKM, transporterades
bort från platsen (Inhouse Tech Geoteknik AB (IHT), 2016).
4.1.2 Rambergsstaden 17:58
På fastigheten Rambergsstaden 17:58 har undersökningar utförts i tre omgångar. WSP
Environmental utförde på uppdrag av ABB en översiktlig samt kompletterande
miljöteknisk undersökning inom fastigheten Rambergsstaden 17:58 under 2010
respektive 2011. I samband med att ABB avvecklade sin verksamhet 2009 förelade
Miljöförvaltningen ABB att undersöka fastigheten. Enligt tidigare uppgifter har det funnits
en tvättinlämning från ca 1925 på fastigheten men det har ej gått att säkerställa huruvida
det bedrivits tvätteriverksamhet eller bara varit en tvättinlämning. ABB utförde
reparationer av elmotorer, generatorer och transformatorer. Det är ej fastställt huruvida
trikloretylen använts i verksamheten. Undersökningen påvisade endast en metallhalt i
mark som överstiger MKM. Spridningsförutsättningarna bedöms i rapporten vara
begränsade då grundvatten inte påträffats vid undersökningen. Något förhöjda halter
alifater och kloroform påvisades i vatten från spillvattenledningen och fettavskiljaren men
bedöms inte innebära någon negativ påverkan baserat på dagens markanvändning
(WSP, 2010).
I inomhusluften påvisades klorerade kolväten i sådana halter att risk för negativ påverkan
på människor som vistas på fastigheten har inte kunnat uteslutas. Baserat på detta
utfördes 2011 en kompletterande undersökning av inomhusluften. Endast låga halter
påvisades då (WSP, 2011).
På samma fastighet utförde Golder Associates en jord- och porgasundersökning 2017.
Enligt resultat från undersökningen påvisades inga förhöjda halter av klorerade alifatiska
föreningar. Resultaten från markproverna visade dock halter av koppar över riktvärdet för
MKM i ett prov och halter av kobolt som överskred riktvärdet för KM (Golder, 2017).
4.1.3 Rambergsstaden 17:55
Inom fastigheten Rambergsstaden 17:55 har miljötekniska undersökningar utförts i flera
omgångar. En geoteknisk utredning genomfördes i samband med framtagande av
detaljplan för Campus Lundby på uppdrag av Volvo Lastvagnar AB 2016. Aktuella
fastigheter som berördes var Kyrkbyn 88:6, Rambergsstaden 66:4 och Rambergsstaden
17:55. Markanvändningen inom huvudområdet av detaljplanen för station västra
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Ramberget utgörs till stor del av industrimiljö. Jorden består i huvudsak av fyllnadsmassor
på lera. Generellt är mäktigheten på fyllnadsmassorna mellan 1 och 1,5 m inom de
utfyllda delarna (WSP, 2016).
En miljöteknisk undersökning utfördes inom del av fastigheten Rambergsstaden 17:55 av
Inhouse Tech 2015. Syftet med undersökningen var att kartlägga en eventuell spridning
av kvicksilver i jord och grundvatten utanför en av byggnaderna. I byggnaden har
provning av motorer med olika typer av mätutrustning skett. Provningen har medfört att
utrustning gått sönder och kvicksilver från denna har hamnat i avloppsledningar som går i
och under golvet. Halterna som uppmättes i jord och grundvatten var låga och ingen halt
överskred något riktvärde. Det anges dock att det finns osäkerhet om förhållandena i
botten på ledningsgravar och i anslutning till läckagepunkter (IHT, 2015).
Ett antal undersökningar har utförts för att utreda förekomst av klorerade lösningsmedel
(WSP, 2005, Sandström, 2012b och 2015, Golder, 2018). Tidigare inventering indikerar
att klorerade lösningsmedel främst använts inom den södra delen av fastigheten.
Föroreningen bedöms enligt tidigare undersökningar och rapporter främst föreligga under
leran på stort djup och i det fall förorening alls föreligger ytligt så föreligger den under
asfalt och byggnader, varför eventuell exponering genom direktkontakt med förorenad
jord inte är beaktansvärd. Resultaten indikerar att fri fas inte förekommer. Inga halter av
klorerade etener har påvisats i inomhusluft i befintliga byggnader. Vidare bedömer Golder
att schakt ner till minst 2 meter under markytan kan utföras utan att markarbeten i dessa
schakter påverkas via ångor från aktuell förorening. Aktuell föroreningsplym bedöms inte
heller innebära hälsorisk för människor som bor i markplan i de närmaste bostadshusen i
Sannegården med avseende på ånginträngning. Resultaten visar också att aktuell
grundvattenförorening inte bedöms påverka akvatiskt liv och att spridningen från området
är begränsat.

4.2

Gräsytorna mellan Lundbyleden och Herkulesgatan
En översiktlig miljöteknisk undersökning utfördes 2012 av ett område vid Eriksbergsmotet
och Inlandsgatan, del av fastighet Rambergsstaden 733:408 och 733:409. Syftet var att
undersöka marken inför ändring av detaljplan. Förändringarna innebar kontor och
handelsområde vilket motsvarar Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre
känslig markanvändning (MKM). Fyllnadsmassornas mäktighet varierade mellan ca 0,5
och 2 meter och bestod av bl. a. sand, grus och lera. Inga halter av petroleumföroreningar, PAH, metaller eller PCB som överstiger riktvärdet för MKM påträffades
(Sandströms, 2012a).
På fastigheten Rambergsstaden 17:47 inom Lundby brandstations område utfördes
saneringsarbete i samband med avlägsnande av två drivmedelscisterner under jord.
Kvarlämnade fyllnadsmassor visade på halter under laboratoriets rapporteringsgränser
(Sweco, 2008).
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4.3

Inre Sannegården
Inom fastigheten Lindholmen 33:1 utfördes en miljöteknisk markundersökning 2012 i syfte
att provta massor inför nybyggnation av en drivmedelsanläggning. Halter av alifatiska
kolväten påvisades i halter överstigande KM och barium, koppar och zink uppmättes i
halter som överskred riktvärdet för MKM. Enligt Sandströms undersökning bör försiktighet
vidtas vid framtida markarbeten då högre halter av både petroleumkolväten och metaller
kan förekomma i området (Sandström, 2012c).
Sanering utfördes på fastigheten Lindholmen 33:2 (avstyckad från fastigheterna
Lindholmen 735:448 och del av Lindholmen 49:90) i samband med exploatering av
fastigheten. Analysresultaten visade på förhöjda halter av metaller vilket var den styrande
föroreningen för saneringen. Rötslam har påträffats mellan 1 och 2,5 meter under
markytan. Saneringen genomfördes ner till 1,5 meter under markytan (Demikon, 2012).

4.4

Längs Polstjärnegatan
Inom Herrgårdsparken har miljötekniska markundersökningar och lokala saneringar
utförts inför och under exploatering i olika omgångar. Fyllnadsmassor innehållande slagg,
tegel, betongplatta etc. har påträffats. I två provpunkter i den norra delen påträffades ett
svartfärgat finkornigt jordlager med en svårbestämd illaluktande doft. Analysresultaten
indikerade att föroreningsnivån var ringa inom hela den norra delen. Förhöjda halter
metaller, PAH och petroleumkolväten har dokumenterats och viss sanering har utförts
(Sweco 2002, 2003a, 2003b och 2005, WSP, 2007).
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Sammanfattning och rekommendationer
Tidigare undersökningar har utförts inom och i anslutning till planområdet.
Undersökningarna visar på fyllnadsmassor, vilka innehåller bland annat tegel och betong.
Fyllnadsmassorna är förorenade med avseende på metaller och PAH; halter över KM och
i vissa fall även över MKM har påvisats. Eftersom fyllnadsmassorna är heterogena finns
det inget tydligt mönster över föroreningssituationen.
Markarbeten kommer bli aktuellt inom området för station samt de två tornlägena. Inom
området för stationen och torn D har flertalet miljötekniska undersökningar utförts för att
utreda föroreningssituationen. Föroreningar över Naturvårdsverkets generella riktvärde
för KM har påvisats. Nuvarande byggnad kommer att rivas och det rekommenderas att
kompletterande provtagning utförs under dess grundläggning, efter att byggnaden rivits,
inför schaktarbeten.
Torn C är planerat i den norra delen av Herrgårdsparken där svartfärgade illaluktande
material, men med ringa föroreningshalter, påträffats.
Eventuell spridning av klorerade kolväten från Rambergsstaden 17:55 bedöms ringa,
men kan inte uteslutas. De föroreningar som påvisats inom fastigheten återfinns på stort
djup under leran och föroreningsplymen bedöms enligt den rapport som Golder tagit fram
relativt väl avgränsad söderut. Några undersökningar i berg är inte utförda och spridning i
bergssprickor kan därför inte uteslutas. Inför detaljprojektering kan kompletterande
undersökningar med avseende på klorerade kolväten vara aktuellt, eventuellt även då
med avseende på förorening i berg. Då eventuella föroreningar troligen är belägna på
stort djup så bedöms de inte utgöra ett hinder för vidare planarbete.
Baserat på nuvarande och tidigare nyttjande av planområdet och tidigare undersökningar
bedöms det som sannolikt att fyllnadsmassor som kommer att hanteras i samband med
kommande markarbeten innehåller föroreningar i varierande grad.
Den planerade markanvändningen kommer till största del vara stationsområde och
trafikytor/övriga ytor, men också torg och andra uppehållsområden. Då markanvändningen kommer att variera inom detaljplanerområdet kan olika riktvärden och
åtgärdsmål komma att bli aktuella. Ändrad markanvändning berör ej marken under
linorna varför undersökningar eller markarbeten på grund av eventuella föroreningar ej är
aktuellt.
Baserat på nu utförd inventering finns det inget som tyder på att marken inte skulle kunna
vara lämplig för planerat ändamål. Behov av kompletterande undersökning för att gå
vidare med planarbetet bedöms inte föreligga. Det bedöms inte vara någon större risk att
några omfattande marksaneringar behöver genomföras för att minska riskerna för
människors hälsa eller för miljön, men det går inte att utesluta och behöver detaljstuderas
i samband med detaljprojekteringen. Förekomsten av markföroreningar kommer i
huvudsak vara en masshanteringsfråga och eventuellt innebära merkostnader jämfört
med om marken hade varit opåverkad av föroreningar. Kompletterande undersökningar
bör dock utföras i samband med detaljprojektering av station och torn D. En
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provtagningsplan upprättas som kommuniceras med tillsynsmyndigheten innan fältundersökningen genomförs. Undersökningen bör anpassas efter kommande
markanvändning och de markarbeten som kan bli aktuella i kommande entreprenadskede.
Man kan utgå från att alla markarbeten längs sträckan är anmälningspliktiga enligt 28§
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Ovan redovisade undersökningar är delvis av stickprovskaraktär och är inte heltäckande
för en bedömning av föroreningssituationen eller för att fastställa omfattning av
masshanteringen.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
Planarbete pågår för att möjliggöra uppförande av en linbana från Järntorget till
Wieselgrensplatsen med tre stationer på Hisingen. Norr om älven delas sträckningen in i
tre detaljplaneområden; station Lindholmen, station västra Ramberget och station
Wieselgrensplatsen. På uppdrag av Fastighetskontoret, Göteborgs stad, har Sweco AB
fått i uppdrag att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning inklusive historisk
inventering och bedömning av föroreningssituationen inom respektive planområde.
De tre aktuella detaljplaneområdena regleras i vardera två detaljplaner:
•

Ny detaljplan för linbanans station och torn samt områden utan plan

•

Ändring av befintliga detaljplaner vilket ger planstöd för linan i alla underliggande
detaljplaner

Föreliggande rapport redovisar historisk inventering och sammanställning av underlag
avseende förorenad mark och sediment inom planområde station Lindholmen. Den nya
detaljplanen medger en linbana med en station på Lindholmen och ett torn, torn B, i
vattnet vid kajkanten samt att linbanans lina och gondoler får passera över Göta älv. Inom
planområdet för stationsbyggnaden ska både station, resenärsservice, angöring och
torgyta rymmas, tillsammans med cykelparkeringar.
Området mellan station och torn omfattas av ändring av befintliga detaljplaner för att
möjliggöra att en lina för gondolerna får passera mellan station och torn.
I Figur 1 redovisas en översikt över hela linbanans sträckning med respektive detaljplan
markerad och i Figur 2a och 2b redovisas en illustrationsritning av ny detaljplan för
station Lindholmen; för stationen respektive tornet (torn B) (Stadsbyggnadskontoret,
Göteborgs stad, 2018).
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Figur 1. Översiktskarta över linbanans sträckning. Inringat område visar planområdet för station
Lindholmen (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, 2018).
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Figur 2a. Illustrationsritning av ny detaljplan för stationsområde Lindholmen (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, 2018).
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Figur 2b. Illustrationsritning av ny detaljplan för torn B (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad,
2018).
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1.2

Syfte
Syftet med uppdraget är att sammanställa befintlig information gällande nuvarande och
tidigare nyttjande av marken inom kommande detaljplaneområde, samt att sammanställa
tidigare utförda miljötekniska markundersökningar. Beroende på omfattningen av
underlaget görs en översiktlig bedömning av planens genomförbarhet samt lämnas
förslag på eventuella kompletterande undersökningar och utredningar för vidare arbete
med detaljplanen.

1.3

Omfattning
Uppdraget har omfattat följande delar:

1.4

•

Inventering och genomgång av tidigare potentiellt förorenande verksamheter
inom och i anslutning till kommande planområde

•

Inventering och sammanställning av tidigare utförda miljötekniska
markundersökningar inom och i anslutning till kommande planområde

•

Bedömning av eventuella risker avseende planens genomförbarhet samt
eventuella risker för människa och miljö, baserat på resultaten av tidigare utförda
undersökningar och tidigare verksamheter

•

Rekommendation gällande eventuellt behov av kompletterande undersökningar
och vidare arbete

•

Redovisning i rapportform

Avgränsningar
Uppdraget avgränsas geografiskt i huvudsak av planens gränser med fokus på station
och tornets läge. För att även beakta eventuell spridning av föroreningar från potentiellt
förorenande närliggande verksamheter har vid inventering även till viss del angränsande
områden ingått.
Ett flertal miljötekniska markundersökningar samt ett antal saneringar har tidigare utförts
inom och i närhet till detaljplaneområdet varför det i detta skede inte utförts någon
markundersökning. Bedömningarna är därmed baserade på tidigare undersökningar
utförda inom ramen för andra uppdrag, se vidare kapitel 4.
Det delområde som endast omfattas av ändring av detaljplan för linans sträckning
kommer inte att vara föremål för några markarbeten inom ramen för planens utförande
eftersom linan går i luften.
Aktuellt detaljplaneområde korsar Göta älv. Denna utredning omfattar inte området för
linans sträckning över älven.
Detaljplanen omfattar en större yta, men det är endast en begränsad del som kommer att
omfattas av markarbeten vid genomförande av detaljplanen. Följande inventering har
därför fokuserat på sådant som bedöms utgöra relevant underlag för kommande
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schakter, framförallt vid lägen för station och torn, samt områden där människor kan
påverkas av eventuella föroreningar på grund av vistelse kring linbanan.

1.5

Organisation
Uppdraget har utförts med följande organisation:
Beställare:

Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

Kontaktperson:

Christian Carlsson

Konsult:

Sweco AB

Uppdragsledare:

Erika Andersson

Handläggare:

Louise Wennberg

Kvalitetsgranskare:

Ingela Forssman

2

Omgivningsförhållanden

2.1

Markanvändning och planförhållanden
Planområdet för stationen på Lindholmen är beläget i anslutning till cirkulationsplatsen
där gamla Ceresgatan, Polstjärnegatan, Plejadgatan, Karlavagnsgatan och Lindholmsallén möts. Området ägs till största del av Göteborgs Stad och delvis av Chalmers
Fastigheter. Marken för stationen består främst av hårdgjord mark som idag utgörs av
gång- och cykelväg, cirkulationsplats och parkeringshus. Nordöst om stationsläget finns
ett större industriområde.
Planområdet omfattar även torn B, som är placerat i älven, vid kajkant, samt
påseglingsskydd vid kajkanten på Lindholmspiren. Marken ägs till största del av
Göteborgs Stad och delvis av Älvstranden Utveckling AB.
Områdena kring planområdet består, förutom av hårdgjorda ytor och gräsytor, till största
del av bostäder, skol- och kontorsbyggnader.
Planen omfattar även en sträcka över Göta älv som inte är planlagd sedan tidigare, och
ansluter till stationen vid Järntorget. Planen medger att en lina får passera över älven.
I Figur 3 illustreras områden som är aktuella för ny detaljplan samt områden som är
aktuella för ändring av befintliga detaljplaner.
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Stationsbyggnad

Figur 3. Planområde för ny detaljplan och ändring av detaljplan samlat. Ny detaljplan föreslås för
station och ett torn samt område över Göta älv som idag saknar detaljplan
(Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, 2018).

2.2

Geologi och hydrogeologi
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs undersökningsområdets jordarter av fyllnadsmassor,
postglacial lera, postglacial sand, lera och silt samt berg i dagen, se Figur 4 (SGU, 2018).
Detta överensstämmer även med undersökningar som utförts inom området, se vidare
kapitel 4.
Området ligger inom Göta älvs huvudavrinningsområde (VISS, 2018) och grundvattnets
strömningsriktning bedöms huvudsakligen vara åt söder, mot älven.
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Figur 4. SGU:s jordartskarta över området. Ungefärlig avgränsning av aktuellt planområde är
markerad med blå linje.

2.3

Skyddsobjekt
Området ska bebyggas med linbana. Primärt skyddsobjekt för den del av verksamheten
som är markförlagd bedöms vara barn och vuxna som vistas dagligen och tillfälligt inom
området för stationen. Kring tornläget är skyddsobjektet vattenmiljö. Övriga delar bedöms
sakna skyddsobjekt kopplat till förorenad mark då linans sträckning är i luften och inte
innebär någon markanvändning.
Området ligger i direkt anslutning till Göta Älv, vilken är klassad i högsta skyddsklass på
grund av att dalgången är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Älvmynningen utgör
ett Natura 2000-område.

3

Anläggnings- och verksamhetsförhållanden
Lindholmsområdet är utfyllt i olika etapper. Runt 1850–1860 fylldes hela området, från
älvkanten och fram till Rambergets fot, upp med muddermassor från älven. Därefter har
området fyllts upp i olika etapper med lera, muddermassor, restprodukter från olika
verksamheter, t.ex. slagg, samt grus och sand. Aktuellt detaljplaneområde har tidigare
delvis ingått i verksamhetsområdet för Lindholmens varv. Delar av området har tidigare
utgjorts av åkermark, fram till 1940-talet (Sweco, 2014). I Figur 5 redovisas en kartbild
från 1921.
I närområdet har det tidigare funnits verkstad, smedja och tvätteri (Sweco, 2012a).
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Enligt konstruktionsritningar har slagg använts som lättfyllnad bakom kajkonstruktionen
längre österut och så har troligen även gjorts här (GF Konsult AB, 2003).

Figur 5. Historisk kartbild från 1921. (Kartverket från 1923 (Jubileumsutställningen)). Ungefärlig
avgränsning av aktuellt planområde är markerat med blå linje.

I Figur 6 redovisas ett utdrag från EBH-databasen över tidigare verksamheter inom och i
närheten av planområdet (Länsstyrelsen, 2018). I Tabell 1 redovisas en sammanställning
av utdraget. Vidare följer beskrivning av de olika verksamheterna, tillsammans med övrig
information som framkommit i inventeringen.
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159739

159369
159146

Figur 6. Kartbild från Länsstyrelsens databas EBH-stödet. Numrering anger ID enligt databasen.
Ungefärlig avgränsning av aktuellt planområde är markerat med blå linje. För riskklass se Tabell 1.
Tabell 1. Kort sammanfattning av aktuella EBH-objekt.

Objekt

Branschklass

Fastighet/adress

Status

159146

Kemtvätt – med
lösningsmedel

Lindholmen 31:2

Branschklass
2

159369

Ytbehandling av
metaller,
mekaniska/fysikaliska
processer

Lindholmen 31:1

Branschklass
3

159739

Verkstadsindustri med
halogenerade
lösningsmedel

Lindholmen 1:12, 1:13,
735:491, 1:29,
Karlavagnsgatan

Riskklass 4

159146 – Objektet omfattar en kemtvätt på fastigheten Lindholmen 31:2. En bilvårdsanläggning har även varit aktiv på platsen. Enligt inventeringen hanterade eller lagrade
tvättbolaget mer än 1 ton miljöfarliga varor på år. Det framgår inte i inventeringen vilka
dessa miljöfarliga varor var. Idag utgörs området där verksamheten var lokaliserad till
största del av en rondell. Undersökningar och åtgärder har utförts, se mer under kapitel
4.
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159369 – från inventeringen finns endast information om en ytbehandling av metaller och
mekaniska/fysikaliska processer där rostskyddsmedel hanterats. Verksamheten bytte
enligt sammanställningen adress 1981.
159739 – Objektet omfattar området mellan Sannegårdsbassängen i väster, hamnbanan
i norr och Götaverksgatan/Theres Svenssons gata i öster.
Inom industriområdena Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan har tidigare verksamheter
såsom verkstäder, pappersindustri, gastillverkning, transformatorstationer, olje- och
kemikalietankar bedrivits och förekommit. Kring Ceresgatan, fastigheten Lindholmen
27:1, har tidigare en drivmedelsanläggning bedrivits. Det har även funnits en färgfabrik
och Lundby Mekaniska Verkstad har varit aktiva på Karlavagnsgatan 9.
Den närliggande Sannegårdshamnen var tidigare kolhamn, vilket sannolikt medfört att
koldamm har kunnat spridas med vinden. Järnvägsspåren gick tidigare nordost om
Herrgårdsparken där bland annat koks och kol transporterades från Sannegårdshamnen
(Sweco, 2002).
Miljötekniska markundersökningar och efterbehandlingsarbete har utförts i området, se
mer under kapitel 4 samt rapport för station västra Ramberget.
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4

Tidigare utredningar
I Figur 7 redovisas miljötekniska undersökningar som är gjorda inom och i anslutning till
detaljplanen. Nedan följer beskrivning av dessa.

Figur 7. Översiktsbild över projekt som utgör underlag till föreliggande rapport. © Lantmäteriet,
Geodatasamverkan.

På nuvarande fastighet Lindholmen 6:10 (tidigare 6:3), som är inom området för
stationen, har miljötekniska markundersökningar utförts. Undersökningarna visade på att
området var uppfyllt med fyllnadsmassor på silt/lera. Trärester återfanns i många av
provpunkterna, dels i de ytligare fyllnadsmassorna samt i övergången mellan silt och lera.
I vissa provpunkter påträffades rester av tegel och mindre mängder av betong.
Fyllnadsmassorna uppvisade ställvis förhöjda halter av tungmetaller samt PAH. Inför
uppförande av nuvarande parkeringshus schaktades påvisade förorenade massor ur och
påvisad tjärasfalt avlägsnades. Schakten var ca 2–3 meter djup (Sweco, 2002a och
2002b). Som mätbart åtgärdsmål användes de platsspecifika riktvärdena som tagits fram
för norra älvstranden för hårdgjord mark och trafikytor (Sweco, 2002c).
På fastigheten Lindholmen 1:29 har miljötekniska markundersökningar utförts. 2005
utförde Sweco Viak en översiktlig miljöteknisk markundersökning inför ägarbyte av
fastigheten. Fyllnadsmassor, med en mäktighet på ca 1–1,5 meter, ovan lera noterades
repo001.docx 2015-10-05
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med endast mindre inslag av restprodukter. Laboratorieanalyser visade att massorna
inom fastigheten innehöll låga halter av de analyserade parametrarna, inga halter
överskred de platsspecifika riktvärdena (kontors- och industrimark) (Sweco, 2005).
På nuvarande fastigheter Lindholmen 31:1, 31:2, 31:3 och 31:4 har både undersökningar
och sanering utförts. Inom området har det tidigare funnits verkstad, smedja och tvätteri
(inklusive kemtvätt) samt ett trävaruföretag. Klorerade lösningsmedel påträffades vid
undersökningarna i leran och kompletterande undersökningar samt åtgärdsutredning för
detta utfördes (Sweco, 2010a & 2010b). I samband med uppförande av bostadshus med
tillhörande bilparkering och källarutrymmen har betydande markarbeten utförts. Tre
underjordiska cisterner avlägsnades i samband med entreprenaden. Samtliga slutprover
för kontroll av klorerade kolväten visade på halter under åtgärdsmålen (Sweco, 2012a).
Inom den norra delen av Lindholmspiren har flertalet miljötekniska markundersökningar
samt sanering i samband med schaktarbeten utförts. Fyllnadsmassor med ställvis måttligt
förhöjda halter metaller och ibland olje- och PAH-förorenad jord har påvisats (Sweco,
2001, Sweco, 2003, Sweco, 2011).
På fastigheten Lindholmen 6:5, på landområdet i anslutning till torn B, har markundersökningar och markarbeten utförts, bland annat inför uppförande av nuvarande ”ITuniversitetet”. Fyllnadsmassor med något förhöjda halter metaller och PAH påvisades,
men inte i samma omfattning och haltnivåer som vid undersökningar i närområdet
(Sweco, 2003). Markarbeten har därefter utförts inför uppförande av byggnaderna.
Inga kända sedimentundersökningar från området finns att tillgå.
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Sammanfattning och rekommendationer
Tidigare undersökningar och saneringar har utförts inom och i anslutning till planområdet.
Undersökningarna visar på fyllnadsmassor, vilka innehåller bland annat tegel och betong.
Fyllnadsmassorna är till stor del förorenade med avseende på metaller och PAH; halter
över KM och i vissa fall MKM har påvisats. Eftersom fyllnadsmassorna är heterogena
finns det inget tydligt mönster över föroreningssituationen.
Tidigare påvisade klorerade lösningsmedel från den f.d. kemtvätten har avgränsats och
inga halter som bedöms innebära risk eller som kan orsaka spridning har lämnats kvar.
Den tidigare verksamheten bedöms därmed ej ha orsakat spridning av lösningsmedel in
mot kommande stations- och tornläge.
Inom området för stationen har tidigare markarbeten utförts där förorenade fyllnadsmassor avlägsnats. Eventuella förorenade fyllnadsmassor är därmed troligen av en
begränsad mängd, och i så fall främst under nuvarande vägyta där tidigare djupa
schakter ej utförts.
På landområdet i anslutning till området för torn B har undersökningar utförts som har
påvisat föroreningar men i relativt låga halter, och en del av fyllnadsmassorna är
avlägsnade i samband med markarbeten för nuvarande byggnader. Några
sedimentundersökningar har ej utförts vid eller i närheten av kommande tornläge B och
mer detaljerade förutsättningar i detta område är okända.
Nuvarande och tidigare nyttjande av planområdet bedöms innebära risk för att
jordmassor och sediment med föroreningshalter över både KM och MKM eller
motsvarande kan förekomma där schakt- eller muddringsarbeten tidigare ej utförts. Den
planerade markanvändningen kommer till största del vara stationsområde och
trafikytor/övriga ytor, men också torg och andra uppehållsområden. Då
markanvändningen kommer att variera inom detaljplaneområde kan olika riktvärden och
åtgärdsmål komma att bli aktuella. Ändrad markanvändning berör ej marken under
linorna varför undersökningar eller åtgärder på grund av eventuella föroreningar ej är
aktuellt.
Baserat på nu utförd inventering finns det inget som tyder på att marken inte skulle kunna
vara lämpligt för planerat ändamål. Några omfattande saneringsinsatser för att minska
riskerna för människors hälsa och miljö bedöms inte vara troliga. Förekomst av
markföroreningar kommer i huvudsak vara en masshanteringsfråga och eventuellt
innebära merkostnader jämfört med om marken hade varit opåverkad av föroreningar.
Då undersökningar och markarbeten utförts inom området för stationen finns det gott om
underlag avseende förorenade jordmassor och någon kompletterande miljöteknisk
markundersökning bedöms inte behöva genomföras inom ramen för framtagande av
detaljplanen. I samband med detaljprojektering kan en kompletterande undersökning
utföras inom delområden där markarbeten ej utförts tidigare. Det nuvarande
parkeringshuset begränsar dock möjligheterna till att utföra kompletterande
miljöundersökningar inom detta område.
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Några sedimentundersökningar har ej utförts vid eller i närheten av kommande tornläge B
och det rekommenderas att det utförs för att bedöma miljöriskerna med kommande
vattenarbete. En tillståndsansökan för vattenarbete ska tas fram och en undersökning
utförs förslagsvis tillsammans med denna.
Man kan utgå från att alla markarbeten längs sträckan är anmälningspliktiga enligt 28§
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Ovan redovisade undersökningar är delvis av stickprovskaraktär och det kan inte
uteslutas att andra föroreningar i annan omfattning och utbredning än nu påvisade kan
förekomma inom planområdet.
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