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1 Sammanfattning 

En markundersökning avseende föroreningar har gjorts i Öckerö Hamn. 

Bakgrunden är att utbyggnad av verksamheten planeras. Undersökningen har 

begränsats något av befintliga byggnader och känsliga kajer. 

Laboratorieresultaten uppvisar förhöjda halter för ett antal tungmetaller som 

koppar, zink, bly m. fl. i halter över KM och MKM. Dessutom har aromater C10-

C16, pesticiden irganol, TBT och PCB7 påträffats. PAH summa M och summa H 

har också påträffats i halter över MKM i tre punkter.  

Samtliga punkter uppvisar förhöjda föroreningshalter för någon förorening i olika 

grad. Endast två punkter uppvisar halter som understiger Naturvårdsvärdets 

riktvärde för mindre känslig markanvändning.   

Det går inte att dra några pålitliga slutsatser kring lokalisering av 

föroreningarna. Vid arbete och borttransport av jordmassor i det provtagna 

området rekommenderas att samtliga massor betraktas som förorenade. För en 

utbyggd byggnation behöver föroreningssituationen hanteras i samråd med 

tillsynsmyndigheten. Resonemangen bygger på att Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för mindre känslig markanvändning tillämpas.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund och syfte 

På uppdrag av Öckerö Hamn har COWI AB (COWI) fått uppdraget att genomföra 

en miljöteknisk markundersökning. Behovet har uppstått i samband med ett 

planförslag som består av en expansion av sjöbodar inom ett område i Öckerö 

hamn, 17:1, se Figur 1. 

 

Figur 1. Planområde i Öckerö hamn markerat med gul linje (kartunderlag från 'Detaljplan 

för Öckerö 17:1 – Sjöbodar).  

Planområdet omfattar cirka 4500 m² och ägs av Öckerö Hamn och 

Fiskareföreningen. Den miljötekniska markundersökningen omfattar det 

detaljplanerade området i enlighet med planbeskrivning dokumentet Detaljplan 

för Öckerö 17:1 – Sjöbodar. 

2.2 Syfte 

Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att utreda förekomsten av 

eventuella föroreningar i mark och grundvatten samt i relation till det redovisade 

planförslaget.  

2.3 Historisk markanvändning 

Enligt historiska flygfoton har aktuellt undersökningsområde varit bebyggd 

sedan mitten av 1950-talet, se Figur 2. 
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Figur 2. Historiskt flygfoto av hamnrådet som det såg ut mellan åren 1955–1967 (källa: 

Eniro kartor). 

Större delen av planområdet består av en före detta ö i Öckerö hamn. 

Utbredningen har utökats undan för undan genom utfyllnad och idag utgörs det 

mestadels av hårdgjorda och grusade ytor. I öns verksamheter ingår hantering 

av fiske- och fritidsbåtar samt andra typer av fartyg. Det finns industri- och 

magasinsbyggnader samt servicebyggnader av olika slag. Befintliga 

utfyllnadsmassor på ön består till största delen av grusig sand som ligger 

ovanpå ett lager sprängsten som bekräftades under markundersökningen. I 

anslutning till planområdet finns en invallning där förorenade muddermassor 

deponerats år 2000 vilka måste beaktas vid eventuell sanering inom 

planområdet. 

2.4 Riskklass 

Enligt Västra Götalands Länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade 

områden (EBH-kartan) finns det två riskområden i närheten av planområde. Det 

första är beläget i själva planområdet som tillhör riskklass 3 (måttlig risk) som 

troligtvis avser de invallade muddermassorna. Det andra gäller själva vattnet i 

hamnen avseende de tre fastigheterna i fritidsbåthamn. Detta tillhör riskklass 2 

(stor risk) på grund av drivmedelshanteringen, varvsverksamheten med 

tillhörande halogenerade lösningsmedel/giftiga båtbottenfärger, samt 

verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel.  

Med avseende på nuvarande och historisk bedriven verksamhet i hamnen gjorde 

COWI bedömningen att det fanns en risk med förekomst av följande 

föroreningar: tungmetaller, oljeprodukter, PAH:er, PCB, klorerade alifater, 

tennorganiska föroreningar, pesticider (irgarol och diuron).  
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3 Genomförande 

3.1 Provtagningsplan 

En provtagningsplan upprättades i syfte att utreda området med utgångspunkt 

att bygga sjöbodar på pålar över vattnet, röda området som ses i Figur 3. För 

att kunna analysera på relevanta parametrar och platser har underlaget för 

markmiljöundersökningen utgått ifrån specifikationer som anges på ritningen 

från planarkitekten samt historisk kännedom om området och vilka 

verksamheter som har pågått. Provpunkternas placering och uttag av prover 

inriktas för att inte bli för generella för området, utan det eftersträvas att kunna 

identifiera var viss förorening kunde finnas. 

 

Figur 3. Provtagningsplan för markmiljöundersökning. Röda området indikerar där 

sjöbodarna planeras att byggas. Det finns inga planer att bygga i det gula 

området. 

3.2 Miljöteknisk markundersökning 

Den miljötekniska markundersökningen genomfördes den 5:e december 2019. 

Provtagning utfördes med provgropsgrävning med hjälp av grävmaskin. En 

avvägning av samlingsprover och punktuttag av prover skedde i fält. 

Jordprovtagning planerades preliminärt att genomföras ner till uppskattningsvis 

ca 1–2 meters djup för att komma under sprängstensmakadamen som antyddes 

överlagra fyllnadsjordlagret. Denna plan förändrades efter diskussion kring 

kajområdets känslighet för kajen som är utförd i betong. Därtill önskades en 



 

 

     

MARKUNDERSÖKNING KRING SJÖBODAR ÖCKERÖ HAMN  11  

http://projects.cowiportal.com/ps/A130123/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A130123-0-03-Rapport-001 rev3 rapportdel.docx  

ytlig provtagning med fler provpunkter i horisontalled för att täcka området i 

möjligaste mån. Provtagningen justerade i fältet på sätt att provgroparna 

grävdes ner till ungefär 0,3 m djup vid varje provpunkt. 

De röda områdena där det planerades att bygga sjöbodarna var svåra att ta 

prover i på grund av det trånga läget. I nordöstra rutan var den asfalterad med 

en kant som utgörs av grusig sand och ett tunt jordlager med vegetation på. Det 

uppgavs att det inte skulle göras någonting med asfalten och den kommer 

läggas kvar på plats. Av den orsaken de vill inte att vi ta bort den för 

provtagning. För att ta proverna grävdes istället 6 stycken provgropar längs 

kanten för att komma åt jordlager vid ungefär 0,3 meters djup. Därefter 

tillskapades samlingsprover från CWM01 respektive CWM02 I södra rutan fanns 

det mestadels sprängsten med asfaltsgrus ovanpå. Vid den planerade 

provpunkten CWM08 fanns också byggnadsmaterial vid kanten. Därtill kunde 

inte grävmaskinen nå dit, varför punkten utgick. Det gick däremot att gräva en 

grund provgrop vid kanten och vid planerad provpunkt CWM07. Ett samlingsprov 

uttogs i den provgropen. Se Bilaga 1 för en översiktskarta. 

Vid provpunkterna CWM03, -04, -05 och -06 grävdes provgropar ner till ungefär 

0,3 meters djup under markytan för att komma under asfaltlager. Det fanns risk 

att skada kajen vid de arbetena och därför genomfördes de med stor försiktighet 

och återhållsamhet för att inte skador skulle uppstå.  

3.3 Fältobservationer 

I samband med markprovtagning observerades materialsorter såsom grus, 

sand, silt och lera. Vid samtliga provpunkter har mestadels fyllnadsmassor 

påträffats som utgjordes av grusig sand. Vid provpunkter CWM06 och CWM07 

har fyllnadsmassor med inslag av silt och lera påträffats. Byggnadsrester i form 

av tegel och stålrester har observerats vid provpunkt CWM05. Se Fältprotokoll i 

Bilaga 2. 

3.4 Laboratorieanalyser 

Samtliga prover skickades till ALS Scandinavia för kemisk analys med avseende 

på metaller, oljeprodukter, PCB:er, TBT, och pesticider. ALS är ackrediterade 

med avseende på valda analyser. 

Analysresultaten sammanfattas i Bilaga 3 Analysresultat. Analysprotokollen i 

helhet kan ses i Bilaga 4 Analysrapport. 
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4 Resultat 

4.1 Rikt- och jämförelsevärden 

Uppmätta halter i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).  

› KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla 

grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom 

området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och 

ytvatten skyddas. Marken kan användas till bland annat bostäder och odling.  

› MKM innebär att markkvaliteten begränsar valet av markanvändning. Mark 

med halter under MKM kan användas till exempelvis kontor, industrier och 

vägar.  

Framtida markanvändning på bedöms motsvara mindre känslig markanvändning 

(MKM). En sammanställning av analysresultaten redovisas i Bilaga 3 

Analysresultat och de fullständiga analysprotokollen kan ses i Bilaga 4 

Analysrapport. 

4.2 Slutsatser 

Laboratorieresultaten uppvisar inte helt oväntat förhöjda halter. Ett flertal 

metaller uppvisar halter över nivån för känslig markanvändning och mindre 

känslig markanvändning i flera provpunkter. Zink avviker särskilt med halter som 

ligger på något över dubbla MKM-halten i två punkter.  

Däremot uppvisar dessa punkter klart förhöjda halter avseende PAH-H och PAH-

M i nivåer 5 gånger riktvärdet för MKM liksom i punkterna CWM03 och CWM04 där 

högsta halten är 11 gånger riktvärdet för MKM. PAH-M och -H förekommer över 

KM även i övriga punkter.  

Tributyltenn, TBT, har påvisats i en punkt över KM. Denna har analyserats i endast 

fyra punkter och kan därmed inte uteslutas finnas i de tre återstående 

provpunkterna. PCB uppvisar för PCB7 halter över KM. Även här kan denna 

förorening finnas i de tre för denna förorening ej analyserade punkterna. 

Pesticiden irganol uppvisar halter över KM. Denna förorening analyserades i fyra 

punkter. 

Alla punkter uppvisar föroreningshalter över KM eller MKM för något av de 

analyserade ämnena. Det går inte att dra några pålitliga slutsatser kring 

lokalisering av föroreningarna. Vid arbete och borttransport av jordmassor i det 

provtagna området rekommenderas att samtliga massor betraktas som 

förorenade. För byggnation kommer sannolikt en sanering behöva utföras. 

Möjligen kan det komma att ändras om platsspecifika riktvärden för området tas 

fram. Resultaten från en framtagning av platsspecifika riktvärden kan resultera i 

både strängare villkor och generösare bedömning om krav på efterbehandling.  
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Översiktskarta 
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COWI AB 

Skärgårdsgatan 1 

Box 12076 

402 41 Göteborg 

010 850 10 00 

www.cowi.se 

 
 

FÄLTPROTOKOLL - Mark 
UPPDRAG: 
Öckerö Hamn 

ATR: 
A130123  

DATUM: 
2019 – 12 – 5   

PUNKT: 
Provgroparna  

PROVTAGARE: 
PADI 

Nivå Provnivå Jordart/mtrl Färg Indikation 
CWM01 
(3 st. SP) 

0,3 m  Fyllnadsmaterial – saGr Grå 
 

CWM02 
(3 st. SP) 

0,3 m  Fyllnadsmaterial – saGr Grå  

CWM03 0,3 m Fyllnadsmaterial – grSa Grå  

CWM04 0,3 m Fyllnadsmaterial – grSa Grå  

CWM05 0,3 m Fyllnadsmaterial – grSa Brun Byggnadsrester – tegel, stålskräp 

CWM06 0,3 m Fyllnadsmaterial – sigrSa Brun Inslag av silt, lera och mull 

CWM07 0,3 m Fyllnadsmaterial – grSa Grå Mull jordlager ovanpå 

     

     

     

     

     

Anteckningar: 
I hela området finns det underlag av sprängsten med fyllnadsmassor och asfalt eller 
asfaltgrus ovanpå 
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Bilaga 3 

Analysresultat 
 



Jordprover A130123; Öckerö Hamn

Ämne enhet KM MKM CWM01 CWM02 CWM03 CWM04 CWM05 CWM06 CWM07

TS_105°C % - - 90,6 88,3 88,9 91,4 93 86,3 87,5

As mg/kg TS 10 25 1,77 4,62 7,87 2,52 3,37 2,7 3,71

Ba mg/kg TS 200 300 96,2 82,9 207 51,3 134 23,6 50,8

Cd mg/kg TS 0,8 12 0,802 0,19 1,02 0,35 1,16 0,174 0,289

Co mg/kg TS 15 35 7,96 10,6 5,46 3,39 11,9 2,82 3,78

Cr mg/kg TS 80 150 21,3 30,9 13,4 7,38 22,4 7,23 8,42

Cu mg/kg TS 80 200 47,3 406 106 30,2 206 10,1 15,5

Hg mg/kg TS 0,25 2,5 <0.2 <0.2 0,216 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Ni mg/kg TS 40 120 14,8 18,6 13,2 6,51 21,4 7,52 8,93

Pb mg/kg TS 50 400 34,9 162 110 40,9 215 8,07 16,5

V mg/kg TS 100 200 25,4 25 10,2 12,6 33,6 12 19,2

Zn mg/kg TS 250 500 61,3 491 1390 398 1250 69,5 208

monobutyltenn µg/kg TS 250 800 2,09 53,3 <1 1,59

dibutyltenn µg/kg TS 1500 5000 1,55 92,4 <1 2,62

tributyltenn (TBT) µg/kg TS 150 300 1,6 166 <1 1,97

alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 33 48 32 48 84 23 74

aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 <1 <1 5,6 5,9 <1 <1 6,7

PAH, summa L mg/kg TS 3 15 <0.15 0,15 2,8 2,3 0,24 <0.15 1,6

PAH, summa M mg/kg TS 3,5 20 0,63 2,3 59 53 4,4 1,1 31

PAH, summa H mg/kg TS 1 10 3 3,6 110 88 7,7 2,7 49

PCB, summa 7 mg/kg TS 0,008 0,2 <0.007 0,017 <0.007 <0.007

irgarol (cybutryn) mg/kg TS 0,004 0,015 0,0018 0,011 <0.0010 <0.0010

diuron mg/kg TS 0,025 0,08 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010



 
  

  

 

 

 

 

Bilaga 4 
Analysrapporter  

 































Checklista för komplexa detaljplaner

Beskrivning

Typ av plan:

Beskriv befintliga förhållanden:

Beskriv planförslaget:

Medverkande tjänstemän:

Behovsbedömning Ja/Nej Beskrivning

Måluppfyllelse: Strider planen mot …?
– Gällande planer och program
– Miljömål (nationella och lokala)
– Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv)

Påverkas landskapsbild (stadsbild, landskapsbild)?
– In- och utblickar
– Historiska samband

Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl biologisk mångfald)?
– Riksintresse för naturvård
– Natura 2000-område
– Naturreservat/Naturskydd
– Strandskydd
– Rödlistade arter
– Annan värdefull natur

Påverkas rekreation och friluftsliv?
– Riksintresse för friluftsliv
– Befolkning
– Grönstruktur

Påverkas kulturmiljö/kulturarv?
– Riksintresse för kulturmiljö
– Kulturreservat
– Fornminne
– Byggnadsminne
– Kulturminnesvård
–Annan värdefull kulturmiljö

OBS! Om Natura 2000-område 
påverkas, eller risk finns för påtaglig 

skada eller påverkan på skyddad 
natur t ex riksintresse för naturvård 

eller strandskydd, uppstår alltid 
betydande miljöpåverkan!

OBS! Om planområdet tas i 
anspråk för verksamhet som ska 
tillståndsbedömas enligt miljö-
balken, uppstår alltid betydande 

miljöpåverkan!



Påverkas omgivande miljö?
– Mark
– Luft
– Vatten
– Klimat

Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resur-
ser?
– Mark, vatten, materiella resurser m m
– Transporter, kommunikationer, energi m m

Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår störningar från omgiv-
ningen eller ger planen upphov till störningar?
– Buller/vibrationer
– Föroreningar (mark, luft, vatten)
– Överskrids miljökvalitetsnormer?

Finns det risker för…?
– Översvämning
– Erosion

Slutsats om fortsatt utredningsbehov

Samlad bedömning:

Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan?

Om nej: Gör ett motiverat ställningstagande.

Motiverat ställningstagande:

Datum:

Namnunderskrift:

Om ja: Utför en miljöbedömning parallellt med den fortsatta planprocessen och upprätta en miljökonsekvensbe-
skrivning.

OBS! Om risker finns för hälsa 
och säkerhet, eller om miljökva-
litetsnormer överskrids, uppstår 
alltid betydande miljöpåverkan!

OBS! Om risker finns för över-
svämning och erosion uppstår 

alltid betydande miljöpåverkan!

Post:  118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00

www.skl.se



Primärkartan Arken

© Öckerö kommun och Metria/Lantmäteriet Skala 1:4500
Skapad med InfoVisaren
2013-12-02

129211

6398206

130367
6398970

200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m200 m

PetLey0219
Oval








	Typ av plan: Detaljplan Öckerö 17:1 - Sjöbodar i Öckerö hamn. Standardförfarande enligt PBL 2010:900.
	Beskriv befintliga förhållanden: Planområdet ligger vid en gäst- och småbåtshamn med bryggor, befintliga sjöbodar och mindre verksamheter i Öckerö hamn. Österut finns en befintlig, större industriverksamhet i form av ett varv.
	Beskriv planförslaget: Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra uppförande av sjöbodar.
	Medverkande tjänstemän: Petter Leyman, Planarkitekt Öckerö kommun  
	Måluppfyllelse Strider planen mot   Gällande planer och program  Miljömål nationella och lokala  Riksintressen se även Naturvård Kulturmiljö och Friluftsliv: Ja 
	Text21: Strider inte mot gällande ÖP. Strider mot gällande detaljplan från 1980. Generellt riksintresse för högexploa- terad kust råder i hela kommunen.
	Påverkas landskapsbild stadsbild landskapsbild  In och utblickar  Historiska samband: Nej
	Text22: Stadsbilden påverkas men inte betydande. Anpassning till område och bef. sjöbodar hanteras i planarbetet.
	Påverkas naturmiljönaturvård inkl biologisk mångfald  Riksintresse för naturvård  Natura 2000område  NaturreservatNaturskydd  Strandskydd  Rödlistade arter  Annan värdefull natur OBS Om Natura 2000område påverkas eller risk finns för påtaglig skada eller påverkan på skyddad natur t ex riksintresse för naturvård eller strandskydd uppstår alltid betydande miljöpåverkan: Nej
	Text23: Området omfattas inte av strandskydd. Generellt strandskydd (100 meter) återinträder vid ny planläggning. Upphävande av strandskydd enl. särskilda skäl hanteras separat under planprocessen. Området är inget Natura 2000-område och saknar övriga  naturvärden.
	Påverkas rekreation och friluftsliv  Riksintresse för friluftsliv  Befolkning  Grönstruktur: Nej
	Text24: Inget naturligt strövområde. Ingen växtlighet. Ingen bostadsbebyggelse. Inget riksintresse för friluftsliv enligt gällande beslut.
	Påverkas kulturmiljökulturarv  Riksintresse för kulturmiljö  Kulturreservat  Fornminne  Byggnadsminne  Kulturminnesvård Annan värdefull kulturmiljö OBS Om planområdet tas i anspråk för verksamhet som ska tillståndsbedömas enligt miljö balken uppstår alltid betydande miljöpåverkan: Nej
	Text25: Området omfattas inte av någon värdefull kulturmiljö.
	Påverkas omgivande miljö  Mark  Luft  Vatten  Klimat: Nej
	Text26: Uppförande av sjöbodar på befintlig, utfylld mark påverkar endast intilliggande vatten i hamnbassängen marginellt. 
	Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resur ser  Mark vatten materiella resurser m m  Transporter kommunikationer energi m m: Nej
	Text27: 
	Finns risker för hälsa och säkerhet uppstår störningar från omgiv ningen eller ger planen upphov till störningar  Bullervibrationer  Föroreningar mark luft vatten  Överskrids miljökvalitetsnormer OBS Om risker finns för hälsa och säkerhet eller om miljökva litetsnormer överskrids uppstår alltid betydande miljöpåverkan: Nej
	Text28: Ev. bullerstörningar från intilliggande varv påverkar inte användningen (sjöbodar med tillfällig vistelse).
	Finns det risker för  Översvämning  Erosion OBS Om risker finns för över svämning och erosion uppstår alltid betydande miljöpåverkan: Nej
	Text29: Risk för marin översvämning p.g.a. stigande vatten finns på sikt men sjöbodar bedöms vara översvämningsbara.
	Samlad bedömning: Miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 35 § PBL upprättas inte eftersom detaljplanen inte bedöms medföra betydande negativ påverkan på miljön, hälsan, hushållningen med naturresurser eller allmänna intressen.
	Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan: Nej. En samlad bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan enl. 5 kap. Plan- och bygglagen (2010:900) eller 6 kap. Miljöbalken (1998:808). 
	Motiverat ställningstagande: Inga särskilda områden bedöms påverkas. Inga risker för människors hälsa. MKN överskrids inte och miljöpåverkan bedöms som ringa. Detaljplanen kan reglera de frågor där eventuell påverkan kan tänkas förekomma.
	Datum: 2017-09-11
	Namnunderskrift: Petter Leyman


