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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Ale kommun avser att detaljplanelägga Skepplanda 8:4 för bostadsändamål och natur. 
Området är lokaliserat i södra delen av orten Skepplanda, intill ett grönområde med både 
natur- och rekreationsvärde. Planens syfte är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i 
form av flerbostadshus.  

Planområdet omfattar cirka 8 000 kvm och utgörs av en sluttande gräsyta. Marken ägs av 
kommunen. Planområdet är uppdelat i två delar, med befintliga enbostadshus emellan. Ena 
delen saknar detaljplan, medan den andra delen idag är detaljplanelagd som allmän plats 
och park. Förslaget innebär möjlighet att utnyttja befintligt gatunät och obebyggd mark intill 
befintliga enbostadshus. 

Planområdet är beläget i närheten av Skepplanda panncentral som producerar fjärrvärme 
genom förbränning av pellets och olja. Marken inom fastigheten för panncentralen är ett 
potentiellt förorenat område, dock endast branschriskklassat i Riskklass 3.  

Syftet med denna utredning är att göra en bedömning av om eventuella markföroreningar 
från panncentralen kan påverka planområdet. Därför utförs en markundersökning på en 
mindre del av planområdet (se Figur 1).  

 

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet (röd linje), undersökningsområdet (orange markering) och dess 
omgivning. 
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1.2 Historik 

Historiska foton visar även att mindre konstruktioner tidigare varit uppförda på 
undersökningsområdet (se Bild 2). 

 

  

Figur 2. Historisk översiktsbild över undersökningsområdet (orange markering) och dess omgivning. 

1.3 Jordlager 

Jordlagren på fastigheten består enligt SGU:s jordlagerkartor (SGU, 2018) av glacial finlera 
och berg i dagen. Jorddjupen bedöms enligt SGU:s jorddjupskartor vara 0–20 meter (SGU, 
2018). 

2 Fältundersökning 

Fältundersökningen utfördes 29 maj 2018. Vid provtagningstillfället var det mulet väder och 
ca +18°C. Entreprenör var Thorstenssons Schakt och Åkeri AB. 

2.1 Ledningar 

Ale El har ledningar för el inom undersökningsområdet. Samtliga går längs med befintliga 
vägar. Även Ale kommuns vattenledningar, Skanovas ledningar och fjärrvärmeledningar som 
ägs av Göteborg Energi går utanför undersökningsområdet.  

2.2 Jordprovtagning 

Jordprover togs ut genom provgropsgrävning i sju provtagningspunkter ned till naturliga 
jordlager. Av dessa provtagningspunkter placeras två (18GJ01-02) i fastighetsgräns, tre 
(18GJ03-05) 50 m från panncentralens gräns (skyddsavståndet till bostäder) och ytterligare 
två (18GJ06-07) inom byggrätten. Jordartskartorna tyder på närhet till berg nära 
panncentralen, vilket gjorde att provtagning i provtagningspunkterna 18GJ01-18GJ05 valdes 
för att fånga upp eventuella föroreningar som runnit längs berget från panncentralen. 
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Jordprover i varje provpunkt uttogs som samlingsprover från varje halvmeter och vid 
jordartsbyten eller observationer av antropogena material. Jordproverna förpackades i 
diffusionstäta plastpåsar och i glasburkar. Fältanalyser av jorden utfördes med hjälp av ett 
PID-instrument för detektion av flyktiga organiska ämnen.  

Totalt skickades åtta prover till ackrediterat laboratorium för kemisk analys och resterande 
jordprover sparades för eventuell komplettering. Analys av metaller och PAH:er utfördes i 
alla åtta inskickade jordprover. Utöver detta analyserades TOC i två jordprover och alifatiska 
och aromatiska kolväten inkl. BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen) i två jordprover. 
Inget grundvatten påträffades i provgroparna. Återställning utfördes med befintligt material. 
 
Provtagningspunkterna redovisas i Bilaga 1 och fältprotokoll från provtagningen i Bilaga 2. 

3 Bedömningsgrunder 

3.1 Jord 

Analysresultaten från jordproverna har utvärderats i jämförelse med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) från år 2016. Analysresultaten har 
även jämförts med Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (MÄRR) när det gäller 
återanvändning av avfall för anläggningsarbeten (Naturvårdsverket, 2010). Dessa kan bli 
aktuella att ta hänsyn till vid eventuell hantering av överskottsmassor vid 
entreprenadarbeten. 

4 Föroreningssituationen 

4.1 Fältobservationer 

Undersökningsområdet var vid provtagningstillfället täckt med gräsmatta på den östra delen 
och gräsmark av mer ängsbetonad karaktär på de västra delarna (Figur 3).  
 

 
Figur 3. Till vänster utblick över de östra delarna av undersökningsområdet och den igenlagda provpunkt 
18GJ01. Till höger de västra delarna av undersökningsområdet och den igenlagda provpunkt 18GJ07. 

Det översta jordlagret på större delen av området innehöll antropogent inblandande 
material, såsom tegel (Bilaga 2).  
Vid screening med fältinstrument (PID) påvisades inte halter av flyktiga kolväten i någon 
provpunkt. Inte heller påträffades något luktintryck som indikerade föroreningar under 
provtagningstillfället. 
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Resultaten för fältanalyserna finns sammanställda i Bilaga 2. 

4.2 Föroreningar i jord 

Resultaten av de kemiska laboratorieanalyserna av jord presenteras i Tabell 1 nedan. För 
fullständiga analysrapporter, se Bilaga 3. 
 

Den enda halt över de generella riktvärdena för KM som påträffades under provtagningen 
var en kobolthalt på 20 mg/kg TS (riktvärde 15 mg/kg TS) i sandig lera på 0.8–1.2 meters 
djup i provpunkt 18GJ06.  Halten bly i provpunkt 18GJ07 var även över nivåerna för MÄRR i 
de ytligaste 0.5 metrarna. Provpunkt 18GJ06 och 18GJ07 var placerade där tidigare 
konstruktioner funnits enligt historiska kartor (Figur 2). Halten organiskt kol i de två 
analyserade proverna var 1–3 %. 
  
Tabell 1. Analyserade halter i jord (mg/kg torrsubstans).  

 

 

4.3 Förenklad riskbedömning 

Kobolthalten överskrider de generella riktvärdena för KM i provpunkt 18GJ06 (Tabell 1, 
Bilaga 2 och Bilaga 3).  
 
Det är det hälsobaserade riktvärdet och risker för hälsa vid långtidseffekter som är styrande 
för riktvärdena för KM när det gäller kobolt. Då föroreningen ligger på ca 1 meters djup i 
lerig sand är det inte sannolikt att föroreningen i nuläget ligger exponerad för omgivningen 

JORDANALYSER 18G01 18G02 18G03 18G04 18G06 18G06 18G07 18G07
Djup (m) 0-0,5 1-1,5 0-0,5 0,3-1 0-0,4 0,8-1,2 0-0,4 1,2-1,8

TS_105°C % 75 92 77 85 72 85 70 74

TOC (beräknat) 0,74 2,9

METALLER

Arsenik, As <2,4 <2,0 2,5 <2,2 <2,5 7,4 3,1 6 10 10 25

Barium, Ba 33 16 44 63 45 99 52 84 - 200 300

Bly, Pb 7,7 2 10 5,8 12 13 29 14 20 50 400

Kadmium, Cd <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0.2 0.8 12

Kobolt, Co 2,2 2,9 3,1 5,6 3 20 3,4 11 - 15 35

Koppar, Cu 9,5 1,3 6,6 9,6 7,9 5,6 17 14 40 80 200

Krom, Cr 10 5 13 14 13 23 16 29 40 80 150

Krom 6+, Cr 6+ - - - - - - - - -

Kvicksilver, Hg 0,021 <0,010 0,024 <0,011 0,032 <0,011 0,039 <0,013 0.1 0.25 2.5

Nickel, Ni 4,2 2,6 6,1 7,6 6,1 14 6,6 20 35 40 120

Vanadin, V 19 11 29 31 27 44 30 45 - 100 200

Zink, Zn 23 17 35 37 38 50 48 74 120 250 500

OLJEFÖRORENINGAR MÄRR
*)

KM
**)

MKM
***)

Alifater

>C5-C8 - <5 <5 - - - - - - 25 150

>C8-C10 - <3 <3 - - - - - - 20 120

>C10-C12 - <5 <5 - - - - - - 100 500

>C12-C16 - <5 <5 - - - - - - 100 500

>C5-C16 - <9 <9 - - - - - - 100 500

>C16-C35 - <10 <10 - - - - - - 100 1000

Aromater

>C8-C10 - <4 <4 - - - - - - 10 50

>C10-C16 - <0,9 <0,9 - - - - - - 3 15

>C16-C35 - <0,5 <0,5 - - - - - - 10 30

Bensen - <0,0035 <0,0035 - - - - - - 0.012 0.04

Toluen - <0,10 <0,10 - - - - - - 10 40

Etylbensen - <0,10 <0,10 - - - - - - 10 50

Xylen - <0,10 <0,10 - - - - - - 10 50

PAH

PAH, summa L <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 0.6 3 15

PAH, summa M <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 2 3.5 20

PAH, summa H <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 0,15 <0,11 0.5 1 10

**)KM- Naturvårdsverkets generella rikvärden för förorenad mark, känslig markanvändning (Naturvårdsverket 2009, rev juni 2016)
***)MKM- Naturvårdsverkets generella rikvärden för förorenad mark, mindre känslig markanvändning (Naturvårdsverket 2009, rev juni 2016)

*)MÄRR- Halt överskridande nivå för mindre än ringa risk, Naturvårdsverkets handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 

MÄRR*) KM**) MKM***)
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på ett sätt som ger betydande långtidseffekter. Inte heller efter exploatering bedöms 
föroreningen utgöra någon betydande hälsorisk så länge den ligger 1 meter under markyta. 

5 Slutsatser och rekommendationer 

• Inga indikationer på föroreningar med ursprung i panncentralens verksamhet kunde 
påvisas. 
 

• Resultaten från genomförd provtagning visar på att kobolthalten i jord på fastigheten 
Skepplanda 8:4 i en punkt ligger över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. 
Då inget grundvatten påträffades vid provtagningen bedöms föroreningen ligga ovan 
grundvattenytan. Det är det hälsobaserade riktvärdet och risker för hälsa vid 
långtidseffekter som är styrande för riktvärdena för KM när det gäller kobolt. Då 
föroreningen ligger på ca 1 meters djup är det inte sannolikt att föroreningen ligger 
exponerad för omgivningen på ett sätt som ger betydande långtidseffekter vare sig i 
nuläget eller vid framtida exploatering. 

 

• I det fall där massor i den punkt där kobolthalterna förekommer över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM tas bort vid exploatering och 
grundläggning ska föroreningshalterna tas hänsyn till vid borttransport av massor. 
Även vid eventuell återanvändning av massor från området ska påträffade halter tas 
hänsyn till. 

 

• I enlighet med miljöbalkens upplysningsplikt 10 kap. 11 § ska påträffad förorening 
anmälas till tillsynsmyndigheten. Beställaren förutsätts underrätta berörd 
tillsynsmyndighet och denna rapport kan utgöra en sådan underrättelse. 
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