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1 INLEDNING
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är framtagen på uppdrag av Sotenäs 
kommun med anledning av förslag till detaljplan, som skall medge utförande av stabili-
serande åtgärder i Hunnebostrands norra hamnområde.

Prövning av vattenverksamheten enligt miljöbalkens kap 11 avser avschaktning av havsbott-
nen i hamnen och därefter utläggning av tryckbankar att förhindra att kajer och byggnader 
längs stranden rasar ut i havet. Därtill avses schaktmassorna avyttras i hamnområdet eller 
på muddertippningsplatsen vid Ösö nordväst om Hunnebostrand. 
 

1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING AV MKBn

Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är en prövning av projektets vattenverksamhet enligt 
miljöbalkens kap 11.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall belysa de direkta och indirekta effekter som projek-
tet kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels 
på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en 
samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.

För att möjliggöra en bedömning av konsekvenserna för olika alternativa utformningar 
beskrivs även effekterna av ett nollalternativ, dvs bibehållande av nuvarande situation och 
dess konsekvenser.

Aktuella åtgärder innebär att lägga ut tryckbankar på bottnen utanför befintliga kajer och 
bryggor i Hunnebostrands hamn i syfte att förhindra olyckor på grund av rasrisk.

Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att omfatta de frågor som bedömts som 
mest väsentliga vid prövning av här aktuell vattenverksamhet. Geografiskt har studien 
begränsats till hamnområdet med tillhörande vattenområde samt området vid föreslagen 
deponi av schaktmassor vid Ösö.

1.2 METODER

En undersökning i fält genomfördes på uppdrag av Sotenäs kommun 2012-07-20. Vid 
inventeringen användes HydroGIS ABs trailerbara undersökningsbåt försedd med eko-
lodsplotter/D-GPS och miniROV-farkost (se fig 1). Ekolodning (200/38 kHz singellod) 
av hamnområdet samt tipplatsen vid Ösö genomfördes för att erhålla djupinformation av 
bottentopografin (fig 25 och 26). Området undersöktes även med en sidescan sonar (chirpad 
frekvens 450 kHz) för att erhålla en bild av föremål på bottnen i hamnen.

INLEDNING
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INLEDNING

Fig 1. MiniROV-farkosten med videokameror, 
sonar, kontrollsystem och undervattens-
navigation. 

Bottnens flora, fauna och substrat har också inspekterats med en ROV-farkost (Remotely 
Operated Vehicle; fig 1), dvs en fjärrstyrd undervattensfarkost med inbyggd videokamera. 
Från videofilm har representativa stillbilder tagits ut för redovisning i denna MKB. 

Undersökning av bottenförhållandena i områdena har också gjorts vid flera andra tillfällen, 
vilka också utgör underlag till föreliggande MKB.

Sedimentprov (0-10 cm) togs med Ekmanhämtare för analys med avseende på innehåll av 
förorenigar i samband med schaktning och deponering.

Flygbilder från ca 200 m höjd har även tagits över området.
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OMRÅDESBESKRIVNING

2 OMRÅDESBESKRIVNING
Fiske och sjöfart har fram till våra dagar länge varit viktiga näringsgrenar längs kusten. 
Hunnebostrand är en av alla de kustorter som bildats inne i vikar, på öar och utmed sund 
i skärgården. En säregen tät bebyggelse har vuxit upp mellan de kala bergen, invid de 
naturliga hamnplatserna. Bristen på utrymme och behovet av närhet till båten gjorde att 
kustborna byggde tätt. Den kuperade terrängen gjorde att husens måste läggasoregelbundet 
på klipporna. Stränderna kantades av bryggor och sjöbodar. Bebyggelsemiljöerna blev 
varierade och detaljrika. Skuggspel mellan träbyggnader, vattenglitter mellan bryggor och 
släta stenhällar på marken är något som nutidensmänniskor sällan får uppleva, men som 
finns kvar i kustorter som Hunnebostrand.

I dag utvecklas näringslivet i Bohuslän i en riktning där turistnäringen blir alltmer do-
minerande och nyanserad. Olika kustorter utvecklar sina specialiteter och konkurrerar 
om turisterna, såväl dem som kommer sjövägen, som dem som kommer landvägen. Den 
attraktiva miljön lockar besökare. Få fiskelägen i Bohuslän speglar fortfarande i sin miljö 
den historiska utvecklingen lika tydligt som Hunnebostrand, fiskeläget som präglats av 
kombinationen av fiske och stenhuggeri.

I samhällets södra del finns en stor småbåtshamn med flera aktörer och i norra delen finns 
både bryggplatser för fritidsbåtar och kajer för angöring av mindre fartyg. I den norra ham-
nen är emellertid markstabiliteten inte tillräcklig, vilket innebär att kajer och byggnader 
på land riskerar att rasa ut i havet om inga åtgärder vidtas.  

Fig 2. Översiktskarta med anläggningsområdet i Hunnebostrand samt muddertippen i Ösöfjorden.
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3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

MILJÖBALKENS 2 KAP

• Försiktighetsmått: Alla som planerar vidta en åtgärd skall också utföra de skydds-
åtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön.

Kommentar:	 Föreslagna	skyddsåtgärder	är	nödvändiga	för	att	befintliga	allmäntillgäng-
liga anläggningar utmed kajerna inte skall rasa ut i havet och därmed riskera olyckstillbud. 
Åtgärderna i sig bedöms  inte medföra någon betydande skada eller olägenhet på vare sig 
allmänna eller enskilda intressen.

• Bästa möjliga teknik och kunskap: Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa 
möjliga teknik användas för att undvika skador. Alla som bedriver eller avser att bedriva 
en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn 
till verksamheten eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

Kommentar: Vid genomförande av åtgärderna skall anlitade entreprenörer tillämpa 
bästa teknik samt ha goda erfarenheter från liknande projekt.

• Val av plats: Platsvalet har stor betydelse för vilka miljöeffekter en åtgärd får. 
Enligt 2 kap 6 § miljöbalken skall för alla åtgärder en sådan plats väljas att ändamålet kan 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Kommentar: Alternativa platser är inte aktuella när det gäller säkerhetshöjande åtgärder 
inom aktuellt område.  

• Hushållnings- och kretsloppsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning. 

Kommentar: Till föreslagna skyddsåtgärder skall för miljön lämpligaste tryckbanksma-
terial användas som stenkross utan föroreningar.

• Produktval eller substitutionsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd skall ersätta materiel eller produkter, som kan antas medföra risker för 
människors hälsa eller miljön, med likvärdig materiel eller produkter, som kan antas med-
föra mindre sådana risker. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Kommentar:  Till föreslagna skyddsåtgärder skall för miljön lämpligaste tryckbanksma-
terial användas som stenkross utan föroreningar. 

• Rimlighetsavvägning: Kraven på de allmänna hänsynskraven gäller i den ut-
sträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt 
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder.

Kommentar: Nyttan av skyddsåtgärderna bedöms vida överväga de  enda olägenheterna 
med buller från anläggningsarbetet och förstörd bottenvegetation och fauna inom tryck-
banksytorna under första säsongen. Därefter sker en återetablering av hårdbottenfora och 
fauna på stenmaterialet. 

• Ansvar för skadad miljö: Enligt 8 § alla som bedriver eller har bedrivit eller 
vidtagit en åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan 
eller olägenheten har upphört.

Kommentar:  Uppkommer skador på allmän eller enskild egendom genom föreslagna 
skyddsåtgärder kommer detta att behandlas som ett skadeståndsärende.  Förstörd botten-
vegetation/fauna kommer att ersättas med nykolonisation på det nya substratet till nästa 
vegetationssäsong.  

• Slutavvägning: En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den 
medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt för-
sämrade eller att miljön försämras avsevärt.

Kommentar:  Skyddsåtgärderna bedöms ej innebära risk för att människor får sina 
levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att miljön försämras avsevärt - tvärtom 
uppnås	nödvändig	säkerhet,	dels	för	att	kunna	vistas	i	området,	dels	för	befintliga	bygg-
nader på markytorna innanför kajerna.

3.2 BESTÄMMELSER OCH RESTRIKTIONER

•  Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § i miljöbalken användas för det eller 
de ändamål områdena är mest lämpade för med hänsyn till deras beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges den användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning.

Kommentar:   Föreslagen deponiplats vid Ösö har under många år använts som mud-
dertippningsplats i samband med underhållsmuddringar av kommunens hamnar. Kon-
trollbesiktningar av bottnen inom och kring deponi har inte visat på några störningar av 
bottenfaunan.	Någon	flora	finns	inte	inom	deponin	pga	av	det	stora	djupet.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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•  Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk 
ska enligt 3 kap 5 § i miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra näringarnas bedrivande.

Kommentar:  Skyddsvärda uppväxt- och rekryteringsområden för kommersiellt viktiga 
arter	finns	i	hela	kustområdet,	men	det	saknas	underlag	för	att	avgränsa	de	viktigaste	av	
dessa som riksintresse (citat ur Fiskeriverkets utredning Finfo 2006:1; referens 8). I utred-
ningen	finns	inte	något	särskilt	utpekat	riksintresseområde	för	fisket	vid	Hunnebostrand.	
Riksintresset påverkas därför ej.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Fig 4.  Områden av riksintresse för naturvård samt friluftsliv i förhållande till tryckbankarna 
(rödmarkering) och mudderdeponin (blå markering). 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Fig 5.  Gräns för strandskydd  (blå linje) samt naturreservat i förhållande till tryckbankarnas  och 
mudderdeponins lägen. 

Muddertipp-
ningsplats

•  Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
områdenas natur- eller kulturvärde eller med hänsyn till friluftslivet ska enligt 3 kap 6 § 
i miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.

Kommentar: Föreslagen åtgärd bedöms inte skada natur- eller kulturmiljön på något 
påtagligt sätt. Byggnader av kulturellt intresse utmed hamnområdet kommer att bli mer 
säkrade mot sättningsskador.  Ej heller påverkas några fritidsintressen negativt. 

•  Både anläggningsområdet för tryckbankar samt deponi vid Ösö ligger tillsammans 
med vidsträckta omgivningar inom riksintresseområde för både rörligt friluftsliv enligt 4 
kap 2§ i miljöbalken som inom riksintresset ”obruten kust” enligt  4 kap 3§ i miljöbalken.
Deponin vid Ösö ligger dessutom inom riksintresseområde för naturvård och för frilufts-
livet (se fig 4).

Kommentar:   Projektet bedöms inte skada riksintressena på något sätt.
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•  Strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§ miljöbalken omfattar land- och vattenområdet 
vid havet, insjöar och vattendrag intill åtminstone 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd. Inom detta område får inte byggnader uppföras eller grävningsarbeten 
utföras för sådana byggnader, eller andra åtgärder utföras som kan förhindra allmänhetens 
åtkomst av området eller väsentligen försämra livsvillkoren för djur- och växtarter.

Kommentar: Anläggningsområdet för tryckbankarna omfattas ej av strandskydd. Delar 
av deponin i Ösöfjorden berörs av strandskyddet. Gränser för strandskyddet redovisas 
med	blå	linje	i	fig	5.

•  Uppförande, ändring mm av anläggningar i vattenområden omfattas av lagen om 
vattenverksamhet enligt 11 kap 2 och 9 §§ miljöbalken.

Kommentar:  Anläggningar i havet, som ändrar vattnets djup och läge är i regel till-
ståndspliktiga vattenverksamheter. Tillstånd prövas i Mark- och miljödomstolen.

3.3  NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL

Planerad åtgärd bedöms beröra följande miljömål.

•  Hav i balans samt levande kust och skärgård: Västerhavet ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård 
ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att en håll-
bar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar:  De planerade tryckbankarnas stenytor kommer att fungera som en ny hård-
botten varpå marina alger och djur snabbt kommer att kolonisera och bilda värdefulla 
ekosystem. 

•  Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald 
eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljö-
kvalitetsmålet ska nås inom en generation.
 
Kommentar:  Föreslagna tryckbanksutfyllnader av stenmassor medför inget utsläpp av 
näringsämnen och följaktligen ingen övergödning.

•  Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller ut-
vunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: Endast rena massor av stenkross skall användas.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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•  Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem 
samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en 
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet 
och välfärd.

Kommentar: Nuvarande sedimentbotten ersätts med hårdbotten av stenkross, vilket 
skapar	en	rikare	och	mer	mångfaldig	marin	flora	och	fauna.

•  God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation.

Kommentar:  Skyddsåtgärderna innebär ett betydligt säkrare boende i Hunnebostrand.

3.4 MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

MILJÖKVALITETSNORMER - LUFT

Miljökvalitetsnormerna anger de förorenings- eller störningsnivåer som människor eller 
naturen kan utsättas för utan olägenheter av betydelse, och som inte får överskridas eller 
underskridas efter en viss angiven tidpunkt.  

Det ska säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att reglerna i förordningen om 
miljökvalitetsnormer i utomhusluft överskrides. Miljökvalitetsnormer finns för halter av 
kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM 10, kvävedioxid, bensen och 
ozon). Halterna av kvävedioxid, bly, kolmonoxid och partiklar härrör från biltrafik. Hal-
terna av luftföroreningar utmed gatorna inom och kring planområdet bedöms i huvudsak 
och under stora delar av året vara relativt låga, men inga mätningar är gjorda.

Kommentar:   De utsläppen som förekommer i samband med projektet kommer främst 
från de arbetsmaskiner och materialtransporter med bil eller pråmar, som behövs vid an-
läggandet avtryckbankarna. Vid utläggning av fyllnadsmassorna kan damning förekomma 
i hamnen. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas vid åtgärdernas genomförande.

  
MILJÖKVALITETSNORMER - BULLER

Naturvårdsverkets hittillsvarande riktvärde för trafikbuller vid yttervägg på bostäder är 
55 dBA. Helt nyligen har emellertid Boverket på regeringens begäran framfört nya tolk-

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR



14

ADRESS
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

TELEFON
0303-656 90

ORG. NR
556553-2974

FAX
0303-773 420

E-POST 
info@hydrogis.se

HEMSIDA 
www.hydrogis.se

SÄTE
STENUNGSUND

ningar för riktvärden för buller i samband med bostadsbyggande. Tolkningen öppnar för 
mer buller från trafiken vid uppförande av nya bostäder - högst 65-70 dBA. Men då måste 
bullernivån på den andra tysta sidan av bostaden begränsas till 45-50 dBA. Med dessa 
tankar blir bullerfaktorn knappast något hinder för uppförande av bostäder intill trafikerade 
vägar och gator.

Trafikbuller kan dock orsaka sömnstörningar, irritation, stress, huvudvärk, sämre inlär-
ningsförmåga, högt blodtryck och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Kommentar:  Mer ihållande buller genereras i huvudsak från arbetsmaskiner/fartyg 
under anläggningstiden med utläggning av tryckbanksmaterial. Kraftigare och stötvis 
buller uppkommer när stålspont skall drivas ner i bottnen. Störningarna är temporära och 
bedöms ändå som acceptabla förutsatt att bullrande arbeten ej sker nattetid, inom normal 
arbetstid och helst utanför turistsäsongen. 

MILJÖKVALITETSNORMER - VATTEN

De vattenförekomster som berörs av tryckbankarna är Hunnebostrand skärgård SE582665-
111706 och av deponering av schaktmassorna Sotefjorden SE582700-110451.

Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall 
uppnås vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Anläggningsområdet för tryckbankarna 
och deponering av schaktmassor omfattas av dessa normer. Analyser av området visar på 
höga halter av  Zn, Cu, Cd och Pb (se Bilaga 1-10).

Enligt normerna skall god ekologisk status uppnås 2021 och god kemisk status 2015. 
Föreslagna åtgärder utgör ej hinder för att dessa mål skall kunna uppnås. Ett utbyte av 
nuvarande sedimentbotten i hamnen med sten gynnar i stället den ekologiska statusen.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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3.5 GÄLLANDE PLANER

• Detaljplanen från 1954 anger bostäder med möjlighet till handel med vissa utform-
ningsbestämmelser. Detaljplanen har inga bevarandeinriktade bestämmelser.

• Detaljplanen från 1983 anger att området skall utnyttjas för hamnändamål, ända-
målsbestämmelse Th i planen, vilket uttolkas gälla för en hamnverksamhet med hantering 
av tunga varor och större fartyg. Planbestämmelser har av överprövande myndigheter i 
bygglovärenden inte ansetts gälla för dagens småbåtstrafik och därmed tillhörande servi-
ceverksamheter. Ett stort antal avvikelser från gällande detaljplan har i enlighet med den 
politiska viljan att utveckla samhället medgivits i bygglov i området, vilket fått rättsosä-
kerhet som konsekvens.

• Det saknas detaljplan för vissa områden i Gamla Hunnebos norra delar.

• Detaljplan för Hunnebo 1:41 Hunnebostrand, laga kraftvunnen 2002-02-22. Vat-
tenområdet utanför sjöboden har beteckningen VB1, vilket innebär att vattenområdet ej 
får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor.

• En programsamrådshandling för Detaljplan för Gamla Hunnebo med bevarandein-
riktning har emellertid upprättats av Sotenäs kommun 2012-05-25 i syfte att bl a möjliggöra 
tryckbanksutfyllnader (se fig 6).

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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 Fig 6. Förslag till detaljplan över Gamla Hunnebo där de båda tryckbankarnas ingår.
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4 PROJEKTBESKRIVNING
Enligt miljöbalkens 6 kap 7§ fjärde stycket skall alternativa lokaliseringar utredas om så-
dana är möjliga samt alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför 
ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten 
eller åtgärden inte kommer till stånd, dvs nollalternativet. 

I detta fall är det inte möjligt att utreda alternativa lokaliseringar, då det är befintligt ham-
nområde som behöver skyddas mot ras. Däremot har alternativa åtgärder utretts varav två 
presenteras på följande sidor: alternativen A och B.

4.1 ALTERNATIV A - HUVUDALTERNATIVET

• Alternativet innebär successiv avschaktning och återfyllning där avschaktade massor 
läggs inom inringat område fig 35. Siltgardin installerats runt hela arbetsområdet för 
att förhindra grumling och spridning av föroreningar utanför redan konstaterat förorenat 
område. Muddringen utförs lämpligen med enskopeverk på flotte. Muddringsytorna 
motsvarar ytorna för tryckbanksutfyllnaderna.  

• För att undvika att landområdet med byggnader utmed kajer och bryggor glider ut i 
havet föreslår den geotekniska utredningen (referens 1) bortmuddring av sediment 
och därefter utläggning av tryckbankar/stödfyllningar i vattnet, dvs återförande av 
tidigare bortmuddrade massor med tyngre material av t ex stenkross. En optimering 
av tryckbankarna samt en parameterstudie bör enligt utredningen utföras inför de-
taljprojektering av tryckbankarna, eftersom resultaten för bland annat sektion C och F 
ligger under Fc = 1,0 för befintliga förhållanden i norra området och strax över i södra 
området (se fig 35 och 36). 

• Området i norr (pos 1 i fig 7 ca 6000 m2) kräver att åtgärder utförs i form muddring av 
ca 8300 m3  sediment samt utläggning av ca 13500 m3 tryckbank samt spontning och 
pålning. Dessutom erfordras belastningsrestriktion i bevarandeplanen. Belastningen 
skall understiga 10 kPa på den västra sidan om Strandgatan. Ökade belastningar när-
mast kajerna skall inte tillåtas. 

• Området i mitten erfordrar inga nya åtgärder med nuvarande belastningssituation. Vid 
ändrade förutsättningar krävs en ny geoteknisk utredning.

• Området vid mellankajen (pos 2 i fig 7; ca 1000 m2) kräver att åtgärder utförs i form  
muddring av ca 1200 m3  sediment samt utläggning av ca 1400 m3 tryckbank. Dessut-
om erfordras belastningsrestriktion i bevarandeplanen. Belastningen skall understiga 
5 respektive 10 kPa på den västra sidan om Strandgatan. Ökade belastningar närmast 
kajerna skall inte tillåtas.

PROJEKTBESKRIVNING
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 Fig 7A. Gamla Hunnebo där de båda tryckbankarna markerade 1 och 2 skall läggas ut enligt alternativ A.

2

1

PROJEKTBESKRIVNING

• För ungefärlig utbredning av tryckbankarna hänvisas till illustration av tryckbankar i 
plankartan fig 6 och fig 7A. Föreslagna tryckbankar kompletteras med en rad träpålar/
stålspont (fig 7B-E) i kombination med geonät närmast kaj för att inte skada kajkon-
struktionen. Avståndet c/c 1 meter föreslås.

• Uppkomna muddermassor (totalt ca 9.500 m3), avses i första hand avyttras inom 
hamnbassängens djupaste delar i norr (se markering i fig 35). Alternativt önskas mas-
sorna avyttras på tipplatsen vid Ösö väster om Hunnebostrand (fig 25). Transporter 

Typ
sek

t A

Typsekt B

Typsekt D

Typsekt C
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Fig	7	B.	Typsektion	A	-	se	fig	7A.

Fig	7	C.	Typsektion	B	-	se	fig	7A.
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Fig	7	D.	Typsektion	C	-	se	fig	7A.

Fig	7	E.	Typsektion	D	-	se	fig	7A.
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till Ösötippen sker med tät bottentömmande pråm. En nyligen utförd hydroakustisk 
uppmätning av tipplatsens djupförhållanden visar att den har ett djup på ca 20 meter 
(fig  26).

4.1.1 ALTERNATIVA MUDDRINGSMETODER

Det finns flera muddringsmetoder som huvudsakligen kan indelas i mekaniska metoder 
(grävmuddring) och hydrauliska metoder (sugmuddring) med eller utan hjälp av skärag-
gregat för losstagning av sediment. Vid grävmuddring lyfts sedimenten upp med en skopa 
och dess ursprungliga vattenhalt bibehålls. Vid sugmuddring transporteras sedimentet 
hydrauliskt vilket innebär en oftast avsevärd utspädning i vatten. En ny teknik som håller 
på att etableras på marknaden är frysmuddring, som innebär att sedimenten fryses och 
därefter lyfts upp i block. 

Alla saneringsmetoder, som innebär uttag och borttransport av sediment, medför att 
massorna måste avvattnas och omhändertas på härför avsedd anläggning eller deponi. 
Där massor grävs bort går dessutom tryckbankseffekten förlorad, vilket i sin tur kräver 
återfyllning med annat material. 

Sammanfattningsvis är alla metoder som innebär omrörning av bottensedimentet ej 
önskvärda då detta innebär spridning av föroreningarna till omgivningen.

Beskrivning av olika muddringsmetoder med respektive för- och nackdelar redovisas nedan.

Grävmuddring

Grävmuddring kan utföras med traditionella grävmaskiner både från land och från flytande 
arbetsplattformar. Med grävmaskiner kan i princip alla typer av sediment avverkas, 
oberoende av typ, fasthet, förekomst av rotfilt etc. Grävmaskiner kan även utnyttjas för 
strandmuddring där åtkomligheten kan vara begränsad och inblandning av sten och block 
ofta utgör hinder. Fast material stannar huvudsakligen i skopan, vilket begränsar spill och 
därmed också partikelspridningen. Muddring i lösa sediment fungerar tekniskt, men är 
ofta mindre lämpligt, eftersom metoden ger en ökad grumling såväl vid botten som vid 
ytan, då en del av massorna rinner ur skopan. Användande av miljöskopa, dvs skopa med 
lock, minskar dock spillet.  En nackdel med grävmuddring är grumlingen med spridning 
av partikelbundna föroreningar, som medför lång tid för återsedimentation. 
 
Sugmuddring

Sugmuddring är en gemensam beteckning på muddringsmetoder som suger och pumpar 
bort sedimentet från botten som en slurry. Denna teknik medför vanligtvis en avsevärd 
inblandning av vatten. Hur stor denna blir beror på sedimentens ursprungliga TS-halt på 
botten. Vanligen sker vidaretransporten från mudderverket till landanläggningen genom 
pumpning i flytande, slutna ledningar. Sådan pumpning kan ske upp till 3 km beroende av 

PROJEKTBESKRIVNING



22

ADRESS
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

TELEFON
0303-656 90

ORG. NR
556553-2974

FAX
0303-773 420

E-POST 
info@hydrogis.se

HEMSIDA 
www.hydrogis.se

SÄTE
STENUNGSUND

materialet som ska transporteras. Vid längre sträckor och/eller om större höjdskillnader ska 
överbryggas kan mellanpumpstationer användas. Flera olika typer av sugmudderverk finns. 
Sugmuddring har varit den teknik som huvudsakligen använts i Sverige för muddring av 
förorenade sediment. Tekniken innebär att ett muddringshuvud positioneras i sedimentytan 
och förs fram och tillbaka i överlappande stråk under det att sediment framför munstycket 
matas in och sugs upp till muddringsfarkosten varifrån det pumpas till land i sluten ledning. 
Genom att munstycket mer eller mindre ligger på sedimentytan sker avverkningen med 
bottenparallella pallar. Pallmäktigheten beror på muddringshuvudets utformning och kan 
anpassas, normalt från ca 0,2 m upp till ca 0,5 m. 

Den i Sverige förekommande typen av munstycke utgörs av en liggande skruv som förs 
med långsidan mot det sediment som ska avverkas och skruvar in detta till ett centralt 
placerat sugmunstycket. Skruven är omgiven av sköldar. Vid avverkning hålls skölden i 
avverkningsriktningen öppen medan motstående sköld hålls stängd för att begränsa grum-
lingen. Utomlands finns andra typer av munstycken som är utformade för att ge samma 
funktioner. Framdriften av muddringsfarkosten sker vanligen med vajrar som är förankrade 
i land och vinschar på farkosten. Med denna teknik räcker det med att muddringshuvudet 
kan positioneras i vertikalled i förhållande till farkosten. Den horisontella positionen rel-
ativt farkosten kan vara fixerad och avverkning åstadkommas genom farkostens rörelse. 
De i Sverige förekommande mudderverken fungerar på detta sätt. Muddringsskruven 
hos dessa har sin axel i farkostens längsled och avverkningen åstadkoms genom att hela 
mudderfarkosten med hjälp av vajrarna svingas fram och åter i långa svepande rörelser. I 
varje vändpunkt förflyttas farkosten framåt så att ett nytt stråk kan avverkas. Andra typer 
av mudderverk arbetar i stället med en svingande arm som förs fram och åter under det 
att mudderfarkosten endast förflyttas i en rak linje. Positioneringen av muddringshuvudet 
kan med modern positioneringsutrustning ske med stor noggrannhet. Eftersom muddring-
shuvudet inte behöver lyftas utan avverkningen kan ske kontinuerligt är möjligheterna till 
avverkningskontroll stora. Vanligtvis arbetar mudderverken efter terrängmodeller av botten 
som tagits fram genom en inledande detaljerad bathymetrisk undersökning (bl a ekolodning) 
och muddringen kan hela tiden styras med hjälp av positioneringen och terrängmodellen. 

Grumling kan inte undvikas varför andra skyddsåtgärder, t ex skyddsskärmar eller spontning 
behövs. Den stora nackdelen med sugmuddring är inblandningen av vatten som innebär att 
de muddrade sedimenten alltid kommer att behöva avvattnas och att de stora kvantiteter 
returvatten som därmed uppkommer, måste hanteras och eventuellt renas. En ytterligare 
nackdel är att sugmuddring med denna typ av mudderverk inte klarar svårforcerade om-
råden med stenar och block eller sediment med tjock rotfilt.

Bedömning av teknikens lämplighet i Hunnebostrand

De tekniska förutsättningarna för sugmuddring är här mindre goda. Största nackdelen är 
den stora mängd uppslammat vatten som måste omhändertas, renas och returneras till re-
cipienten. Inom planområdet behövs skrymmande sedimentationsbassänger för överskotts-
vattnet Utrymmen för sådana är starkt begränsade eller obefintliga. Rening av TBT och 
dess nedbrytningsprodukter är högst osäkert om det fungerar tillfredsställande i praktiken.

PROJEKTBESKRIVNING
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De förorenade sedimentens heterogena egenskaper närmast kajerna är även sådana att 
losstagningsproblem kan föreligga. Därvid måste metoden kompletteras med grävmuddring 
och siltgardiner. Vid sprängstensfyllnader kommer man inte heller åt sedimenten i mellan-
rummen. Dessutom föreligger även svårigheter att få tag på lämplig utrustning inom landet.
Kostnaden är i storleksordningen det dubbla jämfört med grävmuddring. 

Frysmuddring

Frysmuddring använder frysning för stabilisering av det sediment som ska tas upp och 
föras bort. Markfrysning har sedan många år använts för att öka hållfastheten och minska 
inläckaget av vatten vid schaktning och byggande i jord och berg. FriGeo AB arbetar med 
utveckling av denna teknik för att genom frysning stabilisera och föra bort förorenade 
sediment. Metoden har hittills endast används i mindre skala.

Tekniken är speciellt lämplig vid svårt förorenade platser i såväl sötvatten som marina 
miljöer, samt för muddring av platser som är svåra att nå med stora maskiner. Frysmuddring 
utförs genom att det förorenade sedimentet fryses i block. Frysningen induceras via en 
elektrisk driven kylanläggning eller med flytande kväve. En köldbärarvätska leds genom 
frysceller ned i sedimentet. Fryscellerna kan bestå av plattor eller av rör som sätts eller 
borras ned i sedimenten. När sedimentet frusit lyfts det i sin stabila frusna form. Stabiliteten 
gör att endast små mängder förorenade sediment kan lösgöras till vattenmassan.

Frysmuddring kan användas med stor precision. Precisionen gör att mängden upptaget 
material minimeras, vilket sänker kostnaderna för efterbehandling. Det frusna materialet 
är stabilt, lätt att transportera och avvattnas via upptiningen. Upptinade sediment innehåller 
mindre mängd vatten än i naturligt tillstånd genom att frysningen överkonsoliderar sed-
imentet och vid upptiningen frigörs en del av det vatten som funnits i sedimentets porer. 
Avvattningseffekten kan vara betydande i de fall sedimentens vattenkvot är hög.

I de delar av muddringsområdet där sedimentdjupet är större än någon halvmeter behöver 
frysceller skapas av ett antal rör som trycks ned i sedimenten och som cirkulerar köld-
bärarvätskan. Rören kan också användas vid lyftningen av den frysta cellen. För att göra 
det möjligt att få loss respektive cell, måste ett litet icke fryst utrymme lämnas mellan 
rören. Denna mängd sediment kommer att rasa ned på botten där den frysta cellen legat. 
Viss mängd förorenade sediment kommer således att bli kvar. Om cellerna antas vara 5x5 
m och icke fryst avstånd mellan cellerna antas till 0,25 m blir kvarlämnad mängd 5 % av 
upptagen mängd.

Frysgmuddringens främsta fördelar ligger i liten grumling, precision, ett bibehållande av 
TS-halten och flexibel uppställning (frysaggregatet behöver inte placeras omedelbart intill 
sedimenten). Största nackdelen ligger i kapaciteten även om stora områden kan frysas 
samtidigt; jämfört med gräv- eller sugmuddring torde kapaciteten hos frysmuddring vara 
mindre än 50 % samt att ca 70% av de frysta blocken utgörs av vatten. Frysmuddringen 
kräver också mer energi, man beräknar att 100 kWh per m3 sediment åtgår för frysning. 

PROJEKTBESKRIVNING
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Bedömning av teknikens lämplighet i Hunnebostrand

Tillgängligheten av utrustning för frysmuddring på marknaden är begränsad och tekniken 
är ny och tämligen obeprövad i större sammanhang. 
 
Sedimentens icke homogena karaktär med inslag av sten, berg etc kommer att orsaka 
problem vid hantering av de frysta cellerna. Betydande nackdelar är att ca 5% förorenat 
sediment mellan cellerna blir kvar samt energiåtgången när stora mängder vatten fryses, 
vilket också måste omhändertas. Troligen måste metoden kompletteras med grävning 
varför tekniken bedöms som tveksam. Stor osäkerhet ligger också i kostnaderna som kan 
uppgå till 7 gånger kostnaden för grävmuddring. 

4.2  ALTERNATIV B

Alternativet innebär att annan stabiliseringsåtgärd utföres antingen med neddrivning av 
stålspont utmed kajerna och bryggor. Alternativet har dömts ut i ett tidigt skede då de vi-
brationer som uppstår vid neddrivningen kan orsaka omstrukturering av leror varvid skred 
kan utlösas. Dessutom är det mycket långa sträckor som måste spontas, varvid kostnaderna 
blir orimligt höga i förhållande till nyttan och olägenheterna med risktagandet.

4.3  ALTERNATIV C

Uppfyllning utförs genom nedpressning av krossmaterial i befintliga bottensediment med 
materialskiljande lager av armeringsnät och geotextil.

4.4  ALTERNATIV D

Successiv slamsugning och återfyllning. Siltgardin används runt ett mindre arbetsområde.
I övrigt lika alternativ A. 

4.5  ALTERNATIV E

Solidifiering av förorenade massor på plats, dvs under vatten. Tillsatts av t ex merit och 
aktivt kol för att dels förhindra urlakning/spridning av föroreningar samt dels att höja håll-
fastigheten och densiteten i de ytliga bottensedimenten, så att dessa inte behöver forslas bort.

Stabilisering/solidifiering, även kallad STSO, är ett sätt att ta hand om de förorenade mud-
dermassorna. Metoden går ut på att muddermassorna  stabiliseras med en bindemedels-mix. 
Bindemedlen tillsammans med de förorenade muddermassorna bildar en stabilare massa 
vars permeabilitet är betydligt lägre än vad den var innan STSO. Föroreningarnas mobilitet 

PROJEKTBESKRIVNING
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reduceras vilket medför mindre påverkan av närliggande miljö. Förutom de  miljömässiga 
aspekterna uppstår även fysikaliska reaktioner. Dessa  reaktioner innebär att de geotekniska 
egenskaperna i muddermassan förändras till det bättre då bland annat brotthållfastheten 
ökar. STSO är dessutom en  ekonomiskt fördelaktig metod att tillämpa då fraktkostnader, 
deponiavgifter  och inköp av utskiftningsmaterial ofta kan uteslutas helt eller tills stor  del.

I ett examensarbete utfört av Ida Fossenstrand vid Göteborgs Hamn) har muddermassorna 
stabiliseras med en bindemedels-mix. Där vid har flygaska från tre värmekraftverk (Vat-
tenfall AB ) använts i bindemedelsmixen. Två av asktyperna är stenkolsaska och den tredje 
är en bioflygaska från torv- och flisförbränning. Förutom flygaska innehåller bindemedels-
mixen byggcement. Andelen cement i bindemedelsmixen varierar från 50 vikts-% till 80 
vikts-%. Resterande vikts% innehåller kombinationer av stenkolsflygaska/bioflygaska i 
viktförhållandet 100-0 till 0-100. 

Muddermassan blandades med bindemedlen och formades till cylindriska  provkroppar. 
Provkropparna härdade i kylrum i 7, 28 och 56 dygn. När provkropparna härdat placerades 
de i en enaxiell tryckpress där de pressades ihop tills de gick till brott. Enstaka laknings-
försök har utförts på vissa provkroppar som härdat under 28 dygn. Detta för att påvisa de 
eventuella samband som finns mellan olika bindmedelsmängder och lakegenskaper. Det 
bedömdes även intressant att jämföra lakningsresultaten från lagrad och torr stenkolsf-
lygaska. Vid jämförelse mellan olika typerna stenkolsaska visade det sig att den lagrade 
stenkolsflygaskan var marginellt bättre än den torra stenkolsflygaskan beträffande brotthåll-
fasthet. Detta då hållfasthetsutvecklingen fram till 7 dygns härdning skedde i ett snabbare 
tempo. Efter 56 dygn hade provkropparna dock uppnått samma brotthållfasthetsnivå och 
ingen märkbar skillnad fanns mellan dem. Det framkom även att båda typerna stenkolsaska 
var bättre än bioflygaskan då tryckresultaten var jämnare och ofta något högre då provkrop-
parna endast innehöll cement/stenkolsflygaska jämfört med endast cement/bioflygaska.
  
Resultaten från lakningsförsöken tyder på att en ökad inblandningsmängd minskar lak-
ning av exempelvis kvicksilver och molybden men ökar lakning av exempelvis nickel. 
De ämnen som hamnar på gränsen till, eller över, gränsvärden för inert avfall på deponier 
är kvicksilver, nickel, molybden, löst kol och klorider. För den torra stenkolsflygaskan 
ses att ingen större skillnad jämfört med den lagrade med undantag av en kraftigare ut-
lakning av  kvicksilver och en minskad utlakning av molybden, nickel och DOC.  Av de 
provkroppar som klarade brotthållfasthetskravet på 140 kPa är receptet 60/10/30 (cement/
bioflygaska/stenkolsflygaska) med inblandningsmängden 180 kg/m3 sediment det recept 
som förespråkas. Kostnaden för detta recept ligger uppskattningsvis på SEK104:-/m3 
(2009-års prisnivå).

Motiveringar: Geotekniker vid Geosigma AB förordrar alternativ A. 

Alternativ B anses alltför osäkert och riskfyllt med hänsyn till att det är svårt att beräkna 
när och hur ett skred kommer att ske samt ha kontroll på händelseförloppet. Eftersom det 
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finns kvicklera inom berörda delar av området är risken stor för negativ omgivningspåver-
kan och sekundära skred. 

Alternativ C med utskiftning genom nedpressning bör ej ske enligt TK Geo 11 pga av 
hävning och sidorörelser. Det är även osäkert att nivån på tryckbanken blir den nivå som 
krävs för att upprätthålla god stabilitet.

Alternativ D är en intressant och lovande metod, men bedömningen är att de hittills saknas 
tillräcklig erfarenhet för att vara tillförlitlig beträffande stabilitetsäkring, vilket resultat som 
kommer att uppnås och vilka föroreningar som binds och i vilken grad.

4.3 NOLLALTERNATIVET

Ett nollalternativ innebär en analys av vad som inträffar eller inte inträffar i det aktuella 
området om inga skyddsåtgärder genomförs. 

Risk för att kajer med hamnplan, bryggor och byggnader skall rasa kvarstår, varvid risk för 
personskador och omfattande materiella skador kan uppkomma. Om inte tryckbankarna 
utförs  måste i så fall flera hus rivas utmed stranden där tryckbankarna skulle anlagts. Vägen 
utmed kajerna måste avspärras för trafik. Ej heller kan kajerna användas för förtöjning av 
fartyg och om fritidsbåtar angör kajerna finns alltid risk för ras och otrevliga konsekvenser. 
I nuläget är det förenat med risker att överbelasta kajer och bryggor i området.

NOLLALTERANTIVET
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5 MILJÖ - NULÄGE OCH KONSEKVENSER

5.1 MARIN MILJÖ

Inventering av den marina miljön  utfördes 2012-07-20  med fjärrstyrd undervattensfarkost 
med videokamera (ROV-farkost).

Ytsubstratet på bottnen utgörs av siltig sandblandad gyttja med hög vattenhalt och luktar 
starkt av svavelväte. 

Bottnen i området saknar särskilt värdefulla marina växt- och djursamhällen. Vegetationen 
på bottnen dominerades vid undersökningstillfället 2012-07-20 av snärjtång Chorda	filum 
(fig 9 och 10) samt grönalgen svartnande havssallad Ulvaria obscura. Den senare täcker 
stora delar av hamnens gyttjiga sediment (fig 11-20), framför allt i området där norra 
tryckbanken planeras läggas ut.

I hamnens inre del där den södra tryckbanken (2) planeras förekommer rikligt med tarmtång 
Enteromorpha spp. (fig 21-24) samt snärjtång Chorda	filum (fig 21-22). Enstaka tångplantor  
Fucus sp. (fig 21) är i regel helt överväxta med trådformade alger som Pilayella litoralis 
eller Enteromorpha spp.

Ingen vegetation med ålgräs Zostera marina har kunnat påvisas i den aktuella delen av 
hamnen. 
 
Ingen annan synlig fauna än enstaka sjöstjärnor Asterias rubens (fig 23) och lerstubb 
Pomatoschistus microps. 

Generellt är bottensamhällena i Hunnebostrands norra hamn tämligen triviala, men ändå 
inte så dåliga att beläggningar med cyanobakterier och svavelbakterier förekom. Man kan 
dock förvänta sig att dessa bildas längre fram mot hösten. Riklig förekomst av svartnande 
havssallad Ulvaria obscura tyder emellertid på höga närsalter i området.

Muddertippningsplatsen vid Ösöfjorden

Djuphålan i Ösöfjorden med ca 20 m djup omges av sluttningar mot N. Grötö i väst, S. 
Grötö i söder och Ösöskären i öster, men har en djupförbindelse mot norr. Bottensubstratet 
består av finsediment, där ingen syrebrist har kunnat påvisas vid upplöjning av bottnen 
med ROV-farkosten, dvs sedimentet har en ljust grå färgton från ytan ner till minst 70 mm 
sedimentdjup (fig 24). ROV-farkosten kan därigenom fungera som en sedimentprofilkamera. 

Faunan är artfattig men mycket individrik där ormstjärnor Amphiura	filiformis dominerar 
med flera hundra individer per m2 bottenyta. Endast armspetsarna sticker upp ur sedimen-
tet (fig 27 och 33). I sedimentet förekommer även havsborstmaskar varav Nereider utgör 
den största gruppen.  I övrigt förekommer strandkrabbor Carcinus maenas (fig 31) och 
eremitkräftor Eupagurus bernhardus (fig 28).

MARIN MILJÖ
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Någon högre algvegetation förekommer ej på 20 m djup, dels då detta är för stort för att 
dessa skall kunna växa här, dels då inga hårda substrat förekommer. Däremot finns några 
lösliggande exemplar av rödalger (fig 29-30), som drivit hit från grundare omkringliggande 
bottnar.  

 
5.1.1 KONSEKVENSER - MARIN MILJÖ

Då ingen värdefull algvegetation eller fauna förekommer i hamnområdet blir påverkan av 
urschaktning av sedimentet i sammanhanget ringa. Även om grumlingen av hamnens vatten 
blir påtagligt synlig, så får den inte någon betydande negativ inverkan på omgivande marin 
flora och fauna. Tiden för ihållande grumling blir också så begränsad att fotosyntetiserande 
alger inte bedöms skadas härav. Även ålgräs som förekommer på grunda sedimentbottnar 
utanför hamnområdet bedöms inte bli påverkat.

När urschaktning av bottensedimentet görs och dessa massor läggs längre ut i hamnens 
centrala norra delar sker en omblandning av de förorenade övre skikten med renare under-
liggande skikt. Detta medför en betydande utspädning av föroreningarna som kan antas 
vara mer skonsam mot bottensamhällena än vad nuvarande situation innebär med ständig 
exponering för höga koncentrationer föroreningar från hamnbassängens ytsediment.   

När tryckbankarna är färdigställda kommer en kolonisation av marina djur och alger att 
påbörjas. Redan efterföljande vegetationssäsong kan unga exemplar av kelpen Laminaria 
saccharina samt sargassosnärja Sargassum muticum förväntas växa på  den nya bottenytan 
av stenkross.  Havstulpaner Balanus spp. vanlig sjöstjärna Asterias rubens och blåmusslor 
Mytilus edulis är typiska exempel på tidiga kolonisatörer bland den marina faunan. Efter-
följande år sker en succession som huvudsakligen gäller den marina faunan med tillkom-
mande havsanemoner och olika sjöpungar med flera arter. Jämfört med nollalternativets 
bottnar med siltiga sandblandade gyttja med hög vattenhalt och stark lukt av svavelväte, 
så blir tryckbankarnas återkoloniserade hårdbotten en avsevärd förbättring. Framför allt 
ökar mångformigheten och fiskproduktionen kommer med största sannolikhet att förbättras 
betydligt.  

Om schaktmassorna tippas utanför Ösö kommer den fauna, som helt domineras av ormstjär-
nor och havsborstmask, att begravas under massorna och inom en zon på några meter runt 
omkring. En återkolonisation med dessa organismer kommer att ske tämligen omgående 
från omkringliggande botten där antalet också är mycket stort. De organiska luktämnen 
som sprids från de tippade massorna och störda bottenytor brukar attrahera många marina 
djur spontant t ex nätsnäckor, bultfiskar, plattfisk och ormstjärnor. 

Av bilderna fig 27-34 framgår tydligt att ackumulationsbotten råder på tipplatsen,vilket 
innebär att tippade muddermassor ligger kvar.

MARIN MILJÖ
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MUDDERTIPPEN ÖSÖ

Fig. 25. Muddertippningsplatsen vid Ösö med 1 m isobather.

Fig. 26. Muddertippningsplatsen vid Ösö med uppmätta djupvärden.
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5.1.2 LANDMILJÖ

Landmiljön i nuläget innebär risk för dem som bor, vistas och besöker hamnområdet särskilt 
sommartid. Husen har i många fall tydliga sättningssprickor som tyder på att marken kan 
glida ut i havet när som helst. Ett ras skulle få ödesdigra konsekvenser för kustsamhället 
Hunnebostrand. 

Konsekvenserna av tryckbankarna blir att risken för utglidning förväntas upphöra varvid 
erforderlig säkerhet för alla anläggningar och byggnader utmed stranden uppnås. 

5.2 KULTURMILJÖ 

Den bevarandeinriktade detaljplanen för Gamla Hunnebo utgår från miljöns kulturhisto-
riska värden. I kommunens översiktsplan påpekas vikten av att bevara kulturmiljöer för att 
främja besöksnäringen. Den byggda kulturmiljön är en källa till kunskap om den period i 
samhällsutvecklingen som den uppförts inom. Man kan utläsa de kulturella, ekonomiska 
och sociala omständigheter som varit aktuella under samhällets utveckling. Även de föränd-
ringar och tillskott som tillkommit under hand förmedlar kunskap i form av karaktärsdrag.  
Förutsättningen för att Gamla Hunnebos historia skall vara läsbar även i framtiden är att 
de karaktärsbärande egenskaperna som definierar bebyggelsens ursprung bevaras och 
integreras i den framtida utvecklingen. Ett nollalternativ där inga stabiliseringsåtgärder 
genomförs innebär risk för att en stor del av dessa värden kan förstöras. 

Inspektion av bottenområdet med ROV-farkost  och sidescan sonar gav ingen indikation, 
som tyder på förekomst av föremål av något marinarkeologiskt intresse. 

5.3 LANDSKAPSBILD

Tryckbankarna påverkar inte landskapsbilden  (se fig 3) annat än i anläggningsskedet med 
pråmar, maskiner, materialupplag och eventuella avspärrningar.

5.4 FRILUFTSLIV

I nuläget har hamnområdet mycket betydelse för friluftslivet under sommaren med be-
sökande turister med både bil och fritidsbåtar. I nuläget föreligger risk för att kajer och 
landområdet längs stranden rasar ut i vattnet vid ökad belastning - särskilt efter neder-
bördsrika perioder.

KULTURMILJÖ
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5.5 NATURRESURSER

Inga andra naturresurser än sten (sprängsten och stenkross) tas i anspråk i samband med 
genomförande av skyddsåtgärderna. 

5.6 BOENDEMILJÖ

Närboende kan förväntas få betydligt förbättrad boendemiljö när säkerhetsåtgärderna  är 
genomförda. Då kan man som boende känna sig trygg och inte störas av tankar som att 
huset man bor  i  utan förvarning kan rasa ut i sjön. Nollalternativet medger ingen ny-
byggnation i området.

Temporära störningar med buller från arbetsmaskiner och transportfordon uppkommer i 
samband med anläggningsarbetenas genomförande med främst utläggning av stenkross. 

5.7 SÄKERHET

Människors hälsa och säkerhet är centrala frågor att belysa vid arbete med miljökonse-
kvensbeskrivningar. Många mänskliga aktiviteter leder till påverkan på miljön, människors 
hälsa och säkerhet - direkt eller indirekt. Det handlar om t ex utsläpp till luft och vatten, 
elektromagnetiska fält, buller och andra störningar i boendemiljön. Hälsa är att ha ett 
psykiskt och fysiskt välbefinnande. I miljöbalken är olägenhet för människors hälsa ett 
grundläggande begrepp. Säkerhetsaspekterna handlar om upplevd trygghet mot sättningar 
och ras av befintliga anläggningar i området.

I nuläget är det förenat med risker att överbelasta kajer och bryggor i området.

Marina sediment

Bottnens ytsubstratet utgörs av siltig sandblandad gyttja med hög vattenhalt och luktar starkt 
av svavelväte. Provtagning  på 0-0,1 m sedimentdjup (se markeringar i fig 35) gjordes på 
6 olika platser varav 3 förvaras frysta och 3 har skickats till laboratorium för analys. Re-
sultatet från  analysen visar på förorenade ytsediment (se Bilaga 1 där föroreningsklasser 
för tungmetaller har angetts enligt Naturvårdsverkets rapport 4914. Klass 1 motsvarar icke 
påverkade sediment och klass 5 är mycket förorenade sediment).Ytsedimenten i prov 1A har 
mycket höga halter av Zn, Hg och Cu, prov 3A har mycket höga halter av Zn, Cd  och Cu 
och prov 5A har mycket hög halt av Cu. Halterna av tributyltenn är mindre samtliga prov 
än vad som kunde förväntas. Olika länders gränsvärden redovisas i tabellen på sidan 32.

Geoteknik 

Geotekniska beräkningar  i norra området visar att befintliga stabilitetsförhållanden är 
oacceptabelt låga beträffande lokala glidytor, vilket innebär att förstärkningsåtgärder 

SÄKERHET
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erfordras. De låga säkerhetsfaktorerna lokalt kan även påverka långa glidytor negativt. I 
den geotekniska utredningen redovisas sektioner i norra området (fig 36), varav två med 
mycket låga värden av stabilitetsfaktorerna Fc respektive Fk. I sektion C är värdena 0,99 
respektive 0,72  (referens 1:  Bilaga 3 sidorna 1-2). I sektion F är värdena 0,85 respektive 
0,82 (referens 1: Bilaga 3 sidorna 13-14).
I södra området (fig 36) redovisas ytterligare två sektioner med mycket låga värden: Sektion 
L 1,16 respektive 1,14 (referens 1: Bilaga 3, sidorna 33-34). Sektion M 1,24 respektive 
1,15 (referens 1 Bilaga 3, sidorna 36-37).

Samtliga värden ovan gäller för medelvattenstånd (MWL). Sektionernas ungefärliga lägen 
visas i fig 35 (för noggrannare lägen hänvisas till referens 1).
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Fig 37. Från riskanalys referens 14.
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Klimatförändringar

Höjning av jordens medeltemperatur medför smältande havs- och inlandsisar och tinande 
tundraområden, som innebär en stigande havsnivå. Detta motverkas av den varmare luftens 
större förmåga att absorbera vatten samt att landhöjningen vid Bohuskusten är ca 3 mm 
per år. Hittills har därför inte höjningen av havsvattenståndet varit särskilt märkbar vid 
Bohuskusten. Den sammanslagna effekten av alla faktorer är att en höjning av havsnivån 
kan förväntas bli ca 30-50 cm redan inom några decennier och i ett värsta scenario en eller 
flera meter. Förutom den globala havsnivåhöjningen beror vattenståndet i havet på andra 
faktorer som effekter av kraftiga vindar och tidvatten (ca 0,25 m). 
Enligt klimatprognoserna kommer även Bohuskusten att bli mest berörd av framtida 
ökningar av nederbörden. Kraftiga skyfall då mycket regn faller på kort tid och orsakar 
kraftiga vindar förväntas också öka i frekvens.

Översvämningar kan leda till att:

 • Vatten tränger in i bostäder, byggnader och andra konstruktioner.
 • Hårdgjorda ytor översvämmas och blir svårframkomliga.
 • Vatten- och avloppssystem slås ut.
 • Hamnar, broar och vägar förstörs.
 • El- och telesystemet påverkas.
 • Miljöfarliga ämnen och bakterier sprids.

Stora materiella skador kan förväntas då den befintliga bebyggelsens höjdnivåer inte kan  
enkelt förändras. En stor del av bostadshusen i Gamla Hunnebo, som ligger på bergslutt-
ningarna, ligger relativt högt över en framtida höjning av havsnivån. Man har ju i Bohuslän 
tidigt haft erfarenhet av hur havet kan stiga vid extrema väderförhållanden. De bostadshus, 
som ligger längs Norra och Södra strandgatorna kan dock komma att översvämmas vid en 
höjning av havsnivån. Man kan i framtiden komma att tvingas acceptera att bryggor och 
sjöbodar kommer under vatten vid tillfälligt förhöjda havsnivåer.

Som alternativ kan diskuteras att låta hela hamnbassängen mellan Gamla Hunnebos hamn 
och St Görans ö och Fiskeholmen bli ett innanhav, som kan stängas till med slussportar 
vid extremt förhöjda havsnivåer. Detta skulle dock innebära en kostsam konstruktion.

Man måste även vara medveten om att  klimatförändringen inte bara medför en höjning 
av havsnivån, vilket i sig kan skapa ökade problem när grundvattenytan höjs innanför 
kajerna, utan att den också kan innebära såväl kraftigare stormar med tätare frekvenser 
än vad som hittills varit fallet. Att i det läget inte har genomfört föreslagna åtgärder med 
tryckbankarna förefaller helt otänkbart.

Utfyllnad i Hunnebostrands hamn innebär att djupgåendet för angörande fartyg minskar med 
tryckbankarnas höjd, vilket innebär en begränsning beträffande fartygens storlek. Utfyllnad 
i havet måste mätas in geodetiskt beträffande både förändrad strandlinje och vattendjup. 
Uppgifterna skall lämnas till Transportstyrelsen sjötrafikavdelning för införande i sjökort.

SÄKERHET
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5.8 KOMMUNIKATIONER

Arbetena till lands kan komma att påverka lokal trafik under byggtiden inom och i anslut-
ning till arbetsområdet. Trafiken skall regleras med TA-planer i enlighet med kommunalt 
regelverk Sotenäs kommun, kontaktperson är: Lennart Nilsson, trafikingenjör, 0523-66 45 49.

Arbetena till sjöss kommer att påverka sjötrafiken inom Hamnen. Reglering av sjötrafiken 
kan komma att vara nödvändigt. Restriktioner, utmärkningar och varningar skall utformas i 
samråd med samordningsansvarig för hamnanläggningen, Daniel Jarnrot (0523- 66 46 52). 
Anvisningar i Sjöfartsverket författningssamlingar skall tillämpas (SJÖFS).

Alla sjöregler och sjölagen skall följas avseende framfart, varningar, markeringar och 
avlysta områden mm.

5.9 MÖJLIGA ÅRGÄRDER

Lämpligt fyllnadsmaterial till tryckbankarna kan lämpligen erhållas från ett befintligt 
stenbrott vid norra Bohus Malmön. En separat ansökan avses upprättas för detta ändamål.

I samband med grävning och återfyllning i hamnens havsbotten kan en läns med geotextil 
(siltgardin) användas för att förhindra att föroreningar i bottensedimentet sprids genom 
den grumling som uppkommer. Östra sidan av befintlig flytbrygga i hamnens västra del 
kan lämpligen användas för att fästa en del av siltgardinen (se fig 3). Om möjligt skall 
siltgardinen nå till botten och vara väl förankrad där och vid länsen/flytkroppen. Länsen 
ska både förhindra att uppflytande växtmaterial och dylikt sprids utanför avskärmningen 
och fungera som absorbent för t.ex. oljeföroreningar.

Om de sediment som muddras är finkorniga och lågkonsoliderade eller förorenade bör 
man överväga använda dubbla länsar och geotextilier. De bör då placeras på ett sådant 
avstånd från varandra att de dels utgör en dubbel barriär för grumlingen, dels fungerar 
som säkerhetsanordningar om en av dem förstörs. Det finns begränsningar i användning 
av siltgardiner när det är strömmande vatten. Gardinerna har även en begränsad livslängd. 
De klarar vanligen att användas två till tre gånger och måste därefter kasseras.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER
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6 BYGGTID 
Anläggningstiden för tryckbankarna beräknas till några månader beroende på väderleks-
förhållandena. 

Abesiktning Väst AB har utfört en riskinventering (referens 14) avseende vibrationspåverkan 
på byggnader och anläggningar ovan och i mark på grund av befarade vibrationsalstrande 
markarbeten i samband med utförande av stabilitetsåtgärder längs kajen i Hunnebostrand. 
I fig 37 redovisas vilka byggnader som kan påverkas.

Utförande av grumlande arbeten i vatten bör om möjligt  helst ske under vinterhalvåret då 
känsligheten för störningar är som lägst i den marina miljön.

Ur marinbiologisk synpunkt är tidpunkten för utläggande av sten för planerade tryckbankar 
bäst  från början av september till början av maj. Det grumliga vatten som ändå bildas kom-
mer att söka sig ner till 10-meters djupet och spridas utmed angränsande sedimentbotten 
där inga särskilda skyddsvärden förekommer.

Anlitade entreprenörer skall planera för säkerhetshöjande åtgärder som kan bli nödvändiga 
att vidta under anläggningsfasen med hänsyn till den övriga sjöfarten i området om alter-
nativ med att anlägga skyddet från vattnet skulle väljas. Transporter till och från platsen 
med pråmar kommer att gå i farlederna från Bohus-Malmön, där stenmaterial finns, och 
in till Hunnebostrands hamn.

7 KONTROLLPROGRAM 
Ett kontrollprogram skall upprättas i samråd med länsstyrelsen innan arbetet startar. 
Kontrollen bör omfatta löpande kontrollmätningar av stabiliteten i marken med avseende 
på sättningar, sprickbildningar mm inom hamnområdet och tillhörande byggnader. Mät-
ningarna skall utföras före och under arbetets gång.

8 AVVECKLING
Den marina miljön kan i stort återställas till nuvarande förhållanden genom borttagning 
av planerade tryckbankar av stenkross.

BYGGTID
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SAMRÅD

8 SAMRÅD
Samråd skall enligt 6 kap i miljöbalken ske med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten samt 
enskilda som kan antas bli särskilt berörda. 

Samrådet erbjuder tillfälle för berörda att delta i prövningsprocessen genom att framföra 
synpunkter och förslag. Framförda synpunkter och förslag har därefter sammanställtas i 
en samrådsredogörelse och relevanta synpunkter inarbetas i föreliggande version av mil-
jökonsekvensbeskrivningen. 

8.1      SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Samråd med berörd allmänhet och enskilda har skett genom kungörelse i dagspressen 
Göteborgs-Posten 2013-08-26, Bohusläningen 2013-08-08, Lysekils-Posten 2013-08-07 
samt gratistidningen Björklövet Havsbandet 2013 vecka 34 (se annonstexter nedan).

Samrådet pågick under tiden från 2013-08-08 fram till 2013-09-04.

Utskick av MKBn har gjorts till Sotenäs kommun, Transportstyrelsen, Havs- och Vatten-
myndigheten, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen. 

Vad som framkommit under samrådet redovisas i sin helhet på efterföljande sidor åtföljda 
av kommentarer. 

Annonser i G-P, Lysekils-Posten och Bohusläningen 
(ovan) samt Björklövet till höger.
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SAMRÅD

Kommentarer: Transportstyrelsens samtliga synpunkter skall beaktas.
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Kommentarer:  Kompletterande sedimentprotagning har utförts (Bilaga 5-10). Sam-
manlagt har 21 sedimentprover tagits varav 14 analyserats för att kartlägga spridningen 
av föroreningarna (se Bilaga 1).

Huvudalternativet med att kvittbliva muddermassorna är att lägga ut dem på bottnen i 
hamnområdet	alldeles	utanför	de	muddrade	ytorna	enligt	markering	i	fig	35	och	därefter	
rama till 4,5 m djup.

Muddringsmetoden	är	 grävning	med	 enskopeverk	 på	 flotte	 och	 tömning	med	 tät	 bot-
tentömmande pråm i något av föreslagna områden. Sker både grävning och utläggning 
av massorna inom hamnen, avgränsas detta arbetsområdet med dubbla siltgardiner för 
att förhindra onödig grumling av förorenade sediment.

Då	 inga	 särskilt	 bevarandevärda	 växt-	 och	 djursamhällen	 finns	 i	 arbetsområdet	 bör	
föreslagen arbetsmetod kunna utföras utan att några betydande problem för det marina 
livet uppkommer. Genom omgrävningen av sedimenten sker, dels en utspädning av föroren-
ingarna, dels en luftning som bidrar till ökad nedbrytning av TBT. På sikt blir därför den 
marina miljön inom hamnen bättre än i nuläget. 

Siltgardinerna skall sluta tätt intill bottensedimentet och förhindrar effektivt spridning 
av uppslammade föroreningar till angränsande områden. Större delen av grävarbetet 
beräknas kunna utföras innanför avspärrningen, och gardinerna behöver bara öppnas 
när pråmar med krossad sten behöver komma i position för utläggning av tryckbankarna.     

SAMRÅD
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SAMMANFATTNING

Lars-Harry Jenneborg
 marinbiolog

9 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING
Miljökonsekvensbeskrivningen är framtagen på uppdrag av Sotenäs kommun med anled-
ning av utförande av säkerhetshöjande stabiliseringsåtgärder i Hunnebostrands norra hamn 
för att förhindra att kajer, bryggor och byggnader rasar ut i havet.

Stabiliseringsåtgärderna föreslås utföras i form av tryckbankar, dvs sedimentet utanför 
kajer och bryggor muddras bort för att ersättas med betydligt tyngre material av stenkross. 
Detta skall utgöra motvikt till de tryckkrafter som landmassorna och byggnader utgör på 
underliggande instabila leror. I nuläget är risken hög för att ras kan uppkomma. Om inget 
görs riskeras bostäder och de säregna kulturella värdena i Hunnebostrands hamnområde 
att gå förlorade.   

Vid utläggning av material för tryckbankarna från kajerna och ca 25-35 m ut i hamnbas-
sängen uppkommer tillfällig grumling av både befintligt ytsediment och av fyllnadsmateri-
alet som består av bergkross. För att förhindra spridning av föroreningar i sedimentet 
kan arbetsområdet lämpligen inhägnas med siltgardin. Några särskilt värdefulla marina 
bottensamhällena förekommer ej i hamnen. 

Där stenmassor läggs ut begravs alger samt bottenlevande fauna inom motsvarande ytor. 
Stenbottnen är dock gynnsam beträffande den marina bottenmiljön. Tryckbanksmaterialet 
kommer då att bilda en ny hårdbotten där marin flora och fauna snabbt etableras och bidrar 
till en ökad mångfald. Den sammanlagda negativa effekten på den marina miljön blir därför 
mycket positiv i ett längre perspektiv.

Tillfälliga bullerstörningar uppkommer när stålspont drivs ner i bottnen samt när grävskopor 
lägger ut stenmassor. Arbetena skall utföras under normal arbetstid dvs dagtid.

Landmiljön i nuläget innebär risk för dem som bor och vistas utmed kajer och bryggor. 
Närboende kan förväntas få betydligt förbättrad boendemiljö när stabiliseringsåtgärder med 
tryckbankarna är genomförda. Då kan man röra sig fritt i området på ett betryggande sätt.

Stenungsund  2015-02-11

HydroGIS AB
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15 Detaljplan för Hunnebo 1:41 Hunnebostrand, Sotenäs kommun, Västra Götaland. 
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(Lidköping)
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Hunnebo

Hydro Gis AB
 Mery-Lorna Jenneborg
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2012-07250171Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,1

Lars-Harry Jenneborg

2012-07-20

Provet ankom:

SedimentMatris:

2012-07-25

Utskriftsdatum: 2012-08-07

Provmärkning: Hunnebo 1-A

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%56.9Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts21Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts140Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts76Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts1.3Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts550Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts2.7Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts900Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts18Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts33Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts200Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts11Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts2.6Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts5.3Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts3.0Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v29

BILAGA 2A

Klass 3

Klass 4
Klass 4

Klass 5

Klass 5

Klass 5



Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-12-SL-076845-01

EUSELI2-00058745Í%R%^ÂÂ1'OIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Hunnebo

Hydro Gis AB
 Mery-Lorna Jenneborg
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2012-07250172Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,1
Lars-Harry Jenneborg
2012-07-20

Provet ankom:

SedimentMatris:

2012-07-25

Utskriftsdatum: 2012-08-08

Provmärkning: Hunnebo 1-B

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%61.9Torrsubstans b)SS EN 1288010%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0034PCB 101 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0027PCB 118 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0066PCB 153 b)LidMiljö.0A.01.3620%

mg/kg Ts0.0053PCB 138 b)LidMiljö.0A.01.3620%

mg/kg Ts0.0038PCB 180 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.024S:a PCB (7st) b)LidMiljö.0A.01.36

µg/kg Ts147Naftalen a)Internal method

µg/kg Ts170Acenaftylen a)Internal method

µg/kg Ts41.5Acenaften a)Internal method

µg/kg Ts138Fluoren a)Internal method

µg/kg Ts1360Fenantren a)Internal method

µg/kg Ts600Antracen a)Internal method

µg/kg Ts3500Fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts2830Pyren a)Internal method

µg/kg Ts1590Benz(a)antracen a)Internal method

µg/kg Ts1210Krysen a)Internal method

µg/kg Ts1990Benzo(b,j)fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts688Benzo(k)fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts1700Benzo(a)pyren a)Internal method

µg/kg Ts232Dibenz(a,h)antracen a)Internal method

µg/kg Ts1360Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal method

µg/kg Ts1120Benzo(g,h,i)perylen a)Internal method

µg/kg Ts18700Total 16 EPA-PAH exkl LOQ a)Internal method

µg/kg Ts18700Total 16 EPA-PAH inkl LOQ a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v29

BILAGA 2B



BILAGA 3:A

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-12-SL-076374-01

EUSELI2-00058745Í%R%^ÂÂ0ÇeIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Hunnebo

Hydro Gis AB
 Mery-Lorna Jenneborg
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2012-07250173Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,1

Lars-Harry Jenneborg

2012-07-20

Provet ankom:

SedimentMatris:

2012-07-25

Utskriftsdatum: 2012-08-07

Provmärkning: Hunnebo 3-A

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%18.1Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts19Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts110Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts2.5Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts7.9Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts170Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts95Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.69Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts30Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts75Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts520Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts19Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts11Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts78Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts5.2Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v29

Klass 3

Klass 4
Klass 5

Klass 5

Klass 4

Klass 5



BILAGA 3:B

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-12-SL-076846-01

EUSELI2-00058745Í%R%^ÂÂ1'PRÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Hunnebo

Hydro Gis AB
 Mery-Lorna Jenneborg
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2012-07250174Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,1
Lars-Harry Jenneborg
2012-07-20

Provet ankom:

SedimentMatris:

2012-07-25

Utskriftsdatum: 2012-08-08

Provmärkning: Hunnebo 3_B

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%19.6Torrsubstans b)SS EN 1288010%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0049PCB 52 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0026PCB 101 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0030PCB 118 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0038PCB 153 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0032PCB 138 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.020S:a PCB (7st) b)LidMiljö.0A.01.36

µg/kg Ts117Naftalen a)Internal method

µg/kg Ts85.2Acenaftylen a)Internal method

µg/kg Ts16.3Acenaften a)Internal method

µg/kg Ts59.6Fluoren a)Internal method

µg/kg Ts619Fenantren a)Internal method

µg/kg Ts161Antracen a)Internal method

µg/kg Ts1550Fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts1340Pyren a)Internal method

µg/kg Ts735Benz(a)antracen a)Internal method

µg/kg Ts622Krysen a)Internal method

µg/kg Ts1210Benzo(b,j)fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts384Benzo(k)fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts810Benzo(a)pyren a)Internal method

µg/kg Ts160Dibenz(a,h)antracen a)Internal method

µg/kg Ts946Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal method

µg/kg Ts783Benzo(g,h,i)perylen a)Internal method

µg/kg Ts9590Total 16 EPA-PAH exkl LOQ a)Internal method

µg/kg Ts9590Total 16 EPA-PAH inkl LOQ a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v29



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-12-SL-076375-01

EUSELI2-00058745Í%R%^ÂÂ0ÇfRÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Hunnebo

Hydro Gis AB
 Mery-Lorna Jenneborg
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2012-07250175Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,1

Lars-Harry Jenneborg

2012-07-20

Provet ankom:

SedimentMatris:

2012-07-25

Utskriftsdatum: 2012-08-07

Provmärkning: Hunnebo 5-A

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%23.7Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts18Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts500Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts49Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts1.2Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts150Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts44Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.38Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts33Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts87Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts200Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts37Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts18Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts100Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts8.6Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts4.3Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts2.4Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v29

BILAGA 4:A

Klass 3

Klass 3

Klass 5

Klass 3
Klass 3

Klass 3



BILAGA 4:B

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-12-SL-076847-01

EUSELI2-00058745Í%R%^ÂÂ1'Q[Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Hunnebo

Hydro Gis AB
 Mery-Lorna Jenneborg
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2012-07250176Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,1
Lars-Harry Jenneborg
2012-07-20

Provet ankom:

SedimentMatris:

2012-07-25

Utskriftsdatum: 2012-08-08

Provmärkning: Hunnebo 5-B

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%20.5Torrsubstans b)SS EN 1288010%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0051PCB 52 b)LidMiljö.0A.01.3620%

mg/kg Ts0.0024PCB 101 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0028PCB 118 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0033PCB 153 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0025PCB 138 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 b)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.018S:a PCB (7st) b)LidMiljö.0A.01.36

µg/kg Ts77.9Naftalen a)Internal method

µg/kg Ts74.1Acenaftylen a)Internal method

µg/kg Ts39.9Acenaften a)Internal method

µg/kg Ts71.8Fluoren a)Internal method

µg/kg Ts519Fenantren a)Internal method

µg/kg Ts203Antracen a)Internal method

µg/kg Ts1520Fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts1310Pyren a)Internal method

µg/kg Ts821Benz(a)antracen a)Internal method

µg/kg Ts637Krysen a)Internal method

µg/kg Ts1200Benzo(b,j)fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts412Benzo(k)fluoranten a)Internal method

µg/kg Ts921Benzo(a)pyren a)Internal method

µg/kg Ts165Dibenz(a,h)antracen a)Internal method

µg/kg Ts918Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal method

µg/kg Ts781Benzo(g,h,i)perylen a)Internal method

µg/kg Ts9680Total 16 EPA-PAH exkl LOQ a)Internal method

µg/kg Ts9680Total 16 EPA-PAH inkl LOQ a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v29



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-105896-01

EUSELI2-00127482
Í%R%^ÂÂDxKaÎ

Analysrapport

Hydro Gis AB

 Mery-Lorna Jenneborg

Ödsmåls industriväg 2

444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2013-09260907Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Lars-Harry Jenneborg

2013-09-23

Provet ankom:

SedimentMatris:

2013-09-26

Utskriftsdatum: 2013-10-14

Provmärkning: Hbo 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%29.0Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts11Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts66Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts43Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts1.1Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts63Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts29Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.32Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts37Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts200Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts16Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts38Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts7.1Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts3.9Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts71Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

BILAGA 5



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-105897-01

EUSELI2-00127482
Í%R%^ÂÂDxLjÎ

Analysrapport

Hydro Gis AB

 Mery-Lorna Jenneborg

Ödsmåls industriväg 2

444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2013-09260908Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Lars-Harry Jenneborg

2013-09-23

Provet ankom:

SedimentMatris:

2013-09-26

Utskriftsdatum: 2013-10-14

Provmärkning: Hbo 5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%20.7Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts13Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts97Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts65Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts2.6Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts90Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts48Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.49Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts30Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts62Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts360Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts6.5Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts18Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts6.6Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts36Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

BILAGA 6



BILAGA 7

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-105898-01

EUSELI2-00127482
Í%R%^ÂÂDxMsÎ

Analysrapport

Hydro Gis AB

 Mery-Lorna Jenneborg

Ödsmåls industriväg 2

444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2013-09260909Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Lars-Harry Jenneborg

2013-09-23

Provet ankom:

SedimentMatris:

2013-09-26

Utskriftsdatum: 2013-10-14

Provmärkning: Hbo 6

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%26.5Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts17Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts190Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts72Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts2.2Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts110Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts37Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts1.0Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts48Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts550Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts14Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts33Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts10Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts98Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



BILAGA 8

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-105899-01

EUSELI2-00127482
Í%R%^ÂÂDxN|Î

Analysrapport

Hydro Gis AB

 Mery-Lorna Jenneborg

Ödsmåls industriväg 2

444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2013-09260910Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Lars-Harry Jenneborg

2013-09-23

Provet ankom:

SedimentMatris:

2013-09-26

Utskriftsdatum: 2013-10-14

Provmärkning: Hbo 7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%23.8Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts39Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts220Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts190Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts5.1Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts560Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts97Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts1.1Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts51Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts120Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts970Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts<1.0Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts10Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts80Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts26Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts11Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts220Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts5.1Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



BILAGA 9

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-105900-01

EUSELI2-00127482
Í%R%^ÂÂDxOÉÎ

Analysrapport

Hydro Gis AB

 Mery-Lorna Jenneborg

Ödsmåls industriväg 2

444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2013-09260911Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Lars-Harry Jenneborg

2013-09-23

Provet ankom:

SedimentMatris:

2013-09-26

Utskriftsdatum: 2013-10-14

Provmärkning: Hbo 8

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%27.2Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts15Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts99Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts73Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/kg Ts2.3Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts5.8Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts150Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts42Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.59Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts50Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts470Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts26Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts60Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts23Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts190Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts5.1Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34



BILAGA 10

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-105901-01

EUSELI2-00127482
Í%R%^ÂÂDxP'Î

Analysrapport

Hydro Gis AB

 Mery-Lorna Jenneborg

Ödsmåls industriväg 2

444 95 ÖDSMÅL

Kundnummer: SL8433477

Provbeskrivning:

177-2013-09260912Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Lars-Harry Jenneborg

2013-09-23

Provet ankom:

SedimentMatris:

2013-09-26

Utskriftsdatum: 2013-10-14

Provmärkning: Hbo 9

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%32.3Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts23Arsenik As a)SS 028150-2 / ICP-AES30%

mg/kg Ts130Barium Ba a)*SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts170Bly Pb a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts1.5Kadmium Cd a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS 028150-2 / ICP-AES20%

mg/kg Ts200Koppar Cu a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts31Krom Cr a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts0.99Kvicksilver Hg a)SS 028150-2 / AFS25%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/kg Ts530Zink Zn a)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/kg Ts36Dibutyltenn (DBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts100Monobutyltenn (MBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts30Monofenyltenn (MPhT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tributyltenn (TBT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)DIN 1974410%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)DIN 1974410%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34


