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PM FÖRORENAD MARK  

Genomgång av tidigare upprättad rapport (WSP 2012-05-16) 

Skomakarudden Bovallstrand 

Bakgrund 

Vid området Skomakarudden i Bovallstrand har det sedan många år tillbaka pågått ett arbete med att ta fram en ny 

detaljplan för att möjliggöra byggnation av bostäder. Det har tidigare tagits fram ett antal utredningar inför ändringen 

av detaljplanen bl.a. vad gäller förorenad mark, se WSP 2012-05-16.  

I nuvarande uppdrag har det genomförts en studie av tidigare upprättade handlingar avseende förorenad mark för att 

utreda om tidigare genomförda utredningar är tillräckliga och att det inte framkommit någon ny generell kunskap om 

de aktuella förorenande ämnena. Syftet med studien har också varit för att planera för kommande kompletterande 

arbeten avseende förorenad mark, och på så sätt göra detaljplaneprocessen smidigare. 

Förutsättningar 

En genomgång av gällande riktvärden har gjorts, baserat på att Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad 

mark har uppdaterats sedan rapporten från den tidigare fördjupade miljötekniska markundersökningen upprättades 

2010, rapporten uppdaterades även 2012. Genomgången visar att det ej har skett någon ändring av riktvärdena för 

förorenad mark avseende aktuella ämnen sedan 2012, förutom för kadmium. Denna ändring påverkar dock inte 

utfallet i tidigare undersökning från 2012, då platsspecifikt riktvärde har använts i undersökningen. 

Inom delområde 1 har enstaka prov tagits. Området består till största delen av berg i dagen. Tidigare 

trävaruverksamhet har sannolikt ej skett inom detta område. Fyllnadsmassor är av okänt ursprung. Kompletterande 

prover bör tas i grus-/gräsyta som är närmast delområde 2, för att utreda om fyllnadsmassor med okänt ursprung 

innehar förorening – dessa prover tas lämpligtvis före bygglov. 

Styrande vid en sanering i delområde 2 kommer vara de kraftigt förhöjda arsenikhalterna. Dessa påträffas i övre 

jordlagret 0-1 m u my (under markytan). Provtagning inom detta delområde bedöms ha skett i tillräcklig utsträckning, 

och ytterligare provtagning av jord bedöms därför ej nödvändig. Klorfenoler har detekterats i jord, men inga 

grundvattenprover har tagits avseende klorfenoler. Då området är utfyllt med sprängsten har det vid tidigare 

undersökning ej varit möjligt att installera grundvattenrör. Då förutsättningarna i området inte har ändrat görs 

bedömningen även nu att det inte är möjligt att installera grundvattenrör för provtagning av klorfenoler.   

Inom delområde 3 har ingen miljöteknisk markundersökning genomförts. Det finns byggnader kopplade till tidigare 

verksamhet inom detta delområde. Dock har ingen miljöstörande verksamhet skett i byggnaderna utan det har endast 

bedrivits trävaruhandel. Fyllnadsmassorna är av okänt ursprung. Baserat på att inga prover tagits här och att 

fyllnadsmassor är av okänt ursprung, görs bedömningen att kompletterande prover behöver tas i detta område. 

Provtagning skulle eventuellt kunna genomföras innan byggnader rivs, i de ytor som är tillgängliga i sydost bakom 

byggnader mot väg - det görs lämpligtvis före bygglov.  
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Enligt MKB daterad 2012-05-16 har sediment i strandlinjen inom delområde 3 provtagits. Ytterligare sedimentprover 

bedöms ej erfordras. 

Följande aktiviteter erfordras avseende förorenad mark bör ske: 

Delområde 1 Ca 2-3 prover bör tas i yta som gränsar till delområde 2. 

Delområde 2 Kraftigt förhöjda halter arsenik (koppar, kadmium) i ytliga jordlager spritt över delområde 2 vid tidigare 

undersökning. En anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

(1998:899) upprättas inför sanering. Sanering bör ske ner till 1 m under  markytan (m u my) och 

därefter bör kontrollprovtagning ske. Anmälan behöver innehålla en ”minsta” nivå för hantering p.g.a. 

höga halter akuttoxiska ämnen.  

 Stabiliteten får ej äventyras; sanering anpassas till eventuella stabilitetsåtgärder. 

Delområde 3 Har ej undersökts tidigare. Kompletterande provtagning behöver ske inom detta område. Se 

kommentar ovan. 

 

Fortsatt hantering av förorenad mark 

Då kompletterande undersökningar är genomförda ska en anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd (1998:899) inlämnas till kommunens miljöenhet senast 6 veckor innan markarbeten utförs. I anmälan 

beskrivs åtgärdsmålen, d.v.s. vilken halt som tillåts inom området baserat på kommande markanvändning. I anmälan 

beskrivs även vilka åtgärder som vidtas för att nå åtgärdsmålen, samt för att förhindra spridning av föroreningar. 

Kontrollplan 

En kontrollplan har upprättats, med syfte att stegvis kontrollera att förorenade massor hanteras enligt planerat. Se 

bifogad bilaga. 
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Bilaga 1 Ca 1:1000

SESB15644
Anmärkning
As 50 mg/kg (0-0,4)As 37 mg/kg (0,4-0,8)

SESB15644
Anmärkning
As 120 mg/kg (0-0,5)

SESB15644
Anmärkning
As 25 mg/kg (0-0,1)As 12 mg/kg (0,2-0,6)

SESB15644
Anmärkning
As 97 mg/kg (0-0,3)As 20 mg/kg (0,3-0,5)Cu 380 mg/kg (0-0,3)

SESB15644
Anmärkning
As 150 mg/kg (0-0,2)As 20 mg/kg (0,8-1,0)Cu 900 mg/kg (0-0,2)

SESB15644
Anmärkning
PAH 0,97 mg/kg (PSRV= 0,7 mg/kg)

SESB15644
Anmärkning
Cd 0,79 mg/kg (PSRV= 0,7 mg/kg) 

SESB15644
Anmärkning
Rester oljeprodukt (under PSRV)

SESB15644
Texinskrivning
Föroreningspunkter markerade 2018-10-12



Kontrollplan: Förorenad mark 
Skomakarudden Bovallstrand
Fastighet: Råghult 1:25 m.fl.

WSP Uppdragsnr: 10275677

Upprättad: 2018-10-30

Reviderad: 2018-12-13

Punkt nr Moment Beskrivning/Kommentar

Kontroll utförs/

Genomförs Ansvarar Signatur Datum

0 Bygglov erhålls
Vid erhållet bygglov

B

1 Kompletterande provtagning delområde 1

På grus-/gräsyta som angränsar mot delområde 2. 

Framförallt provtagning av tungmetaller (ev även 

klorfenoler + dioxin), då det har påträffats inom 

delområde 2.

Före bygglov MK

2 Provtagning grundvatten delområde 2
Avseende klorfenoler. Om ej möjligt pga sprängsten 

utgår provtagning av grundvatten.
Före bygglov MK

3 Kompletterande provtagning delområde 3

Baserat på att undersökning ej skett inom detta område. 

Kan ev ske bakom byggnader mot väg, om det planeras 

innan byggnader är rivna.

Före bygglov MK

6
Anmälan enligt 28§ Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Planerade åtgärder för att förhindra damning (om 

aktuellt) redovisas av E till MK.

Åtgärdsmål och planerade saneringsåtgärder beskrivs.

Senast 6 v innan 

markarbeten 

påbörjas

MK/B

7
Informationom vald entreprenör, transportör, 

mottagningsanläggning till kommunens miljöenhet

Innan markarbeten 

påbörjas
MK/B

8 Startmöte förorenad mark med entreprenör Genomgång av saneringsarbeten, miljökontroll etc.

I samband med att 

sanerings-

/markarbeten 

påbörjas

MK/B

9
Hantering av länsvatten i anslutning till 

schakter med förorenade massor

Redogörelse av hur av länsvatten kommer att 

hanteras sker av E till MK.

MK utför provtagning av länsvatten och kontroll av att 

Göteborgs Stads riktlinjer (rapport R 2013:10) uppfylls 

innan länsvatten släpps ut.

Innan/under 

sanering
E/MK

10 Kontroll av tillförda massor

Verifiering från avsändare av massor att tillförda massor 

ej överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

KM (NV rapport 5976). Verifiering i form av 

analysrapport delges MK för dokumentation.

Ej aktuellt om tillförda massor endast består av 

bergkrossmaterial.

Innan/under 

sanering
E

11 Schaktdjup och -bredd enligt beskrivning i Anmälan
Kontroll av att schaktning sker till det djup och inom det 

område som har angivits i Anmälan.
Under sanering E

12 Hantering av förorenade massor

Transport i täckta containers eller lastbilsflak.

Mellanlagring får ej ske.

Förvaring på tätt underlag, nederbördsskyddat.

Under sanering E

13
Kontrollprovtagning utförs enligt 

beskrivning i Anmälan

Enligt Anmälan.

E meddelar MK i god tid innan kontrollprover kan tas.
Under sanering E/MK

14
Kontroll av att åtgärdsmålet för 

efterbehandlingen uppfylls

Kontrollprover i schaktväggar och schaktbotten 

(avseende massor som kvarlämnas) ska understiga 

platsspecifika riktvärden (PSRV).

Om kontrollprover överstiger PSRV men ytterligare 

sanering ej är möjlig i sid-/djupled ska samråd ske med 

tillsynsmyndighet innan frågan kan stängas. 

Dokumentation ska ske över ev kvarlämnade 

föroreningar.

Under sanering MK

15
Upptäckt av ytterligare misstänkt 

förorening

MK tillkallas för miljökontroll och ev provtagning. Inga 

arbeten får fortlöpa innan MK gett klartecken.
Under sanering E

16
Redovisning av miljökontroll till 

tillsynsmyndighet

Slutrapport upprättas av MK.

Redovisning av transportdokument + 

mottagningskvitton.

Inlämnas till tillsynsmyndighet senast 3 månader efter 

avslutade arbeten.

Efter sanering MK

17 Startbesked erhålls Efter att saneringsarbeten är genomförda Efter sanering B

E = Entreprenör

MK = Miljökontrollant

B = Beställare


