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SAMMANFATTNING 

Relement Miljö Väst AB har på uppdrag av Trafikkontoret utrett kostnader för att åtgärda 
förorenad mark och förorenade bottensediment vid anläggande av en gång- och cykelbro 
över Göta älv i Göteborgs centrala del. I det fall bron anläggs från Masthuggskajen eller 
Skeppsbron till Lindholmens västra del korsar bron ett f d varvsområde där det finns stora 
mängder kraftigt förorenade sediment. Ett utfall av en miljöprövning är att endast 
begränsande skyddsåtgärder krävs i form av lokal muddring vid bropelare. Ett annat 
möjligt utfall är att tillstånd erhålls för att anlägga bron på flytpontoner över 
varvsområdet. Kostnaderna för ett utfall med måttliga krav på skyddsåtgärder beräknas 
till 30 – 50 miljoner kr. Ett mer långtgående utfall är att mark och miljödomstolen kräver 
omfattande sanering av förorenade sediment inom hela varvsområdet för att kunna tillåta 
projektet. Kostnaderna för staden kan då hamna på grovt räknat 250 – 500 miljoner 
beroende på om de förorenade sedimenten täcks eller om de måste muddras upp. Staden 
kan naturligtvis välja att inte utföra projektet om sådana krav ställs.  

Om bron anläggs något längre norrut kommer inte de mest förorenade sedimenten inom 
det f d varvsområdet att beröras. Kostnaden för att hantera de lätt - måttligt 
kontaminerade sedimenten och markföroreningar vid landfästena i detta område 
uppskattas till 5 – 10 miljoner kr.  

I tabellen finns en sammanställning över uppskattade merkostnader vid anläggning av GC-
bro över Göta älv  

Lokaliseringsalternativ Bedömt lägsta utfall Bedömt högsta utfall 

1 (över f d varvsområde) 30 - 50 mkr 250 - 500 mkr 

2 (norr om f d dockgravar) Ca 5 mkr Ca 10 mkr 
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1 Bakgrund och syfte 
Trafikkontoret utreder frågan om Gång och cykelbroar från Göteborgs centrala delar till 
Lindholmen på Hisingen. Det finns betydande föroreningar i marken vid Lindholmen och 
sedimenten i Göta älv är kontaminerade, inte minst i anslutning till Götaverkens tidigare 
varvsområde. Mot bakgrund av detta har Trafikkontoret gett Relement Miljö Väst AB i 
uppdrag att utreda kostnader för mark- och sedimentsanering för några tänkbara 
lokaliseringsalternativ. I figur 1 visas utredningsområdet för en gång- och cykelbro. 

Figur 1 Utredningsområde för Gång och cykelbro över Göta älv. 

Uppdraget har genomförts av civilingenjör Anders Bank. Fredric Engelke har 
kvalitetsgranskat innehållet.  

2 Områdesbeskrivning 
Det aktuella området omfattar dels delar av Södra älvstranden med tämligen moderna 
kajområden som Packhuskajen (Casinot), Stenpiren, Skeppsbrokajen samt en del av 
Masthuggskajen, dels Lindholmen med i huvudsak äldre kajer på Hisingen. Markområdena 
på Södra älvstranden bedöms i sammanhanget vara mindre allvarligt förorenade och 
troligen har lokaliseringen inom utredningsområdet liten betydelse för merkostnader 
avseende markföroreningar.  

Lindholmen består till stor del av Götaverkens gamla varvsområde som idag ligger öde. 
Kajerna är nästan genomgående i dåligt skick. Områdets västra del exploaterades för ett 
tiotal år sedan medan Geely för närvarande utvecklar den nordöstra delen med kontor, 
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hotell m m. Inom det f d varvsområdet pågår dock ingen exploatering och det saknas 
konkreta planer för hur området ska utvecklas. Detta beror delvis på att området är 
kraftigt förorenat och kajerna är nästan genomgående i dåligt skick 

3 Föroreningssituationen 

3.1 Lindholmens markområde 

Hela Lindholmen kan betraktas som ett förorenat område. Området var fram till mitten 
av 1800-talet en del av älvens naturliga mynningsområde och låg till stora delar under 
vatten, se figur 2.  

Figur 2 Karta över undersökningsområdet från 1855. 

Omfattande utfyllnader och tunga industriella verksamheter har bedrivits där under 1800-
talet och 1900-talet. De senaste 30 åren har en omvandling skett av de norra 
(huvudsakligen utanför utredningsområdet) och västra delarna då stora mängder 
förorenade fyllnadsmassor ersätts av rena massor och nya byggnader. I det södra området 
på Lindholmen (f d Götaverken) har dock inga åtgärder vidtagits.  

Under 1970-talet fylldes stapelbäddarna igen och området övergick till att bli ett renodlat 
underhållsvarv. Varvsverksamheten avslutades 2014 och området har sedan dess legat 
öde. I figur 3 nedan visas flygbilder som illustrerar områdets historia.  
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Figur 3 Flygbilder visande områdets historia. 

Det har genomförts flera miljötekniska undersökningar inom Lindholmen. Området 
präglades fram till 1970-talet av skepps- och fartygstillverkning med stapelbäddar. 
Provtagningar inom området visar nästan genomgående att marken mer eller mindre 
kontaminerad. Den typiska lagerföljden är: 

• Asfalterade ytskikt som ofta innehåller stenkolstjära.

• Därunder finns i regel ett mindre kontaminerat bärlager om 20-50 cm.

• Under de modernare ytskikten följer 2 – 4 m missfärgade fyllnadsmassor med
betydande inslag av olika typer av fasta avfall såsom slagg, rivningsrester, skrot m
m.

• Längst ned mot naturlig gyttja eller lera finns ofta någon eller några meter äldre
muddermassor som endast är lätt kontaminerade.

Man kan således räkna med att de övre 3-4 m inom utredningsområdets mark på 
Lindholmen utgörs av förorenade massor. Föroreningshalterna i de missfärgade 
fyllnadsmassorna överstiger i regel MKM och ofta även gränsen för farligt avfall. Ytskikten 
och muddermassorna är mindre kontaminerade. Asfalten är ofta s k tjärasfalt som när den 
måste brytas hanteras som farligt avfall.  

I figur 4 finns foto som visar en typisk lagerföljd inom Lindholmen. 

1956 1984 2018 
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Figur 4 Typisk lagerföljd inom Lindholmen. 

3.2 Vattenområdet 
Det aktuella vattenområdet är Göta älvs första sedimentationsområde nedströms Vänern 
vilket innebär att det kontinuerligt sker en stor avsättning av partiklar som transporteras 
med älven. Idag är vattendjupet i farleden 6-8 m men naturligt vattendjup är mindre än 3 
m. Älvmynningen var för några hundra år sedan ett grunt vassområde med en grund fåra
i mitten. Tidigare uppskattningar anger att 5-10 cm nya sediment årligen ackumulerar i
det aktuella vattenområdet. Detta innebär att Göteborgs hamn regelbundet muddrar
farleden i området. I fårans kanter muddras dock inte, vilket bl a innebär att vattendjupet
är betydligt lägre längs kajer som inte används längre. Vid kajer som används spolas lösa
sediment regelbundet bort via propellererosion.

I vattenområdet mellan Lindholmen och Masthuggskajen genomförde Relement Miljö 
Väst AB en miljöteknisk undersökning av sediment 2014. Vidare genomför Göteborgs 
hamn regelbundet provtagningar av sediment i farleden inför muddring. Relement har 
tagit del av provtagningarna från 2016. Undersökningarna visar följande: 

• Inom det f d varvsområdet finns mäktiga lager med kraftigt förorenade sediment
på naturlig lera. Sedimentens mäktighet varierade 2014 mellan 2 och 5 m (idag
troligen varierar mäktigheten troligen mellan 2,5 och 6 m beroende på nybildning
av sediment). Mäktigheten är som störst i varvsområdet dockgravar där det
ursprungliga vattendjupet var 20 m men som nu är ca 15 m. Volymen kraftigt
förorenade sediment uppskattades till ca 500 000 m3 2014 men den volymen

Asfalt/tjärasfalt 
Bärlager

Förorenade fyllnadsmassor

Muddermassor eller lera
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bedöms idag (2020) ha ökat till ca 550 000 m3. De ytliga nybildade sedimenten är 
betydligt renare än de djupare äldre sedimenten. 

• Sedimenten inom det f d varvsområdet är främst kontaminerade av tennorganiska
föreningar (TBT m m) men även av koppar, zink, kvicksilver och PCB.
Föroreningarna härrör i huvudsak från båtbottenfärger. Muddermassor från
varvsområdet klassas i huvudsak som icke farligt avfall eftersom gränsen för farligt
avfall för TBT är mycket hög (50 000 µg/kg TS).

• Sedimenten inom det övriga vattenområdet är avsevärt mindre kontaminerade
och där skiljer sig inte föroreningsnivåerna nämnvärt från övriga delar av
Göteborgs hamn. Vid den senaste provtagningen 2016 var faktiskt TBT-halterna i
ytliga sediment lägre i detta område än längre nedströms i hamnen. Detta beror
på att det aktuella området snabbt täcks av renare partiklar som kommer med
Göta älv. Mäktigheten av de lätt - måttligt förorenade sedimenten utanför själva
varvsområdet varierar mellan 1 – 2 m längs kajkanterna och 0,5 - 1 m i farleden.
Farleden muddras ungefär var 5:e år och direkt efter muddring är sannolikt
mäktigheten väsentligt lägre i farleden. Trots att föroreningshalterna i sedimenten
är betydligt lägre än inom varvsområdet kommer muddermassor är det inte
möjligt att dumpa dem till havs eller använda dem som utfyllnad. TBT-halterna
utanför varvsområdet är ungefär en tiopotens lägre än de djupare sedimenten
inom varvsområdet. De är dock högre än de krav som gäller för muddermassor
som Göteborgs hamn får dumpa vid Vinga.

Foton som visar lagerföljden på botten kan ses i figur 5. 

I figur 6 visas lokaliseringen av det f d varvsområdet med kraftigt förorenade sediment 
och i figur 7 finns en djupkarta där man tydligt ser dockgravarna. 

Figur 5 Sedimentpropp från undersökningsområdet. 

Ren lera Förorenade sediment 
TBT, Cu, Hg, Zn, PCB….. 
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Figur 6 Illustration av föroreningssituationen i vattenområdet med angivna 
mäktigheter av förorenade sediment. 

Figur 7 Vattendjup inom vattenområdet. Notera konturerna av dockgravarna. 

5 m 

5 m 

1 - 2 m 

1 - 2 m 

1 - 2 m 

0,5 – 1 m 
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-15 m - 8m
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4 Lokaliseringsalternativ 
Enligt Trafikkontoret ska kostnader och konsekvenser på grund av mark och 
sedimentsanering för en ny gång och cykelbro utredas för två principiella lägen. Det första 
alternativet innebär att man korsar älven över det f d varvsområdet med de kraftigt 
förorenade sedimenten. Det andra alternativet är att man korsar älven norr om de kraftigt 
förorenade sedimenten, se figur 8. Exakta lägen för landfästena har liten betydelse för 
merkostnader avseende mark- och sedimentsanering inom respektive 
lokaliseringsalternativ.  

Figur 8 Lokaliseringsalternativ för gång- och cykelbro över Göta älv. 

5 Kostnader för mark- och sedimentsanering 

5.1 Brotyp 
Enligt Trafikkontorets utredning Gång- och cykelbroar över Göta älv – Utredning 
broalternativ. Kostnadsbedömning februari 2018 så bedöms brobredden vara ca 8 m och 
normalt kommer man behöva påla över hela älvens bredd. Pålarna förefaller samlas i 
pålplintar som grundläggs på leran. I utredningen finns ett alternativ där man anlägger 
bron på flytpontoner över det f d varvsområdet för att inte ”röra” de kraftigt förorenade 
sedimenten.  

I figur 9 visas principen för brotyperna. 
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Figur 9 Illustration över tänkbara brotyper, den nedre brotypen omfattar 
flytpontoner över det f d varvsområdet. Lerans överyta är markerad. 

5.2 Saneringsåtgärder i vattenområdet 
Vid arbete i vatten måste man söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Inom ramen 
för tillståndsansökan prövas bl a vilka åtgärder som krävs för att minimera miljöpåverkan 
i form av grumling och spridning av sedimentföroreningar under byggtiden. För alternativ 
1 kan prövningen bli mer omfattande eftersom man då ska bedriva arbete i vatten inom 
ett kraftigt förorenat område (f d varvsområdet). Det går inte heller att utesluta att det 
för alternativ 1 ställs krav på omfattande sanering av de kraftigt förorenade sedimenten 
inom varvsområdet för det fall att den färdiga bron bedöms försvåra framtida 
saneringsåtgärder.  

För alternativ 1 bedöms kostnadsspannet för skyddsåtgärder och försiktighetsmått vara 
stort beroende på utfallet av miljöprövningen: 

• Ett utfall där försiktighetsmåtten begränsas till att muddring av förorenade
sediment endast behöver ske för pålning och installation av pålplintar. För att inte
försvåra framtida sanering av kringliggande sediment och hindra
återkontaminering muddras mer än vad som krävs tekniskt och efter muddring
sker en återfyllning med rena massor. Sammanlagt uppskattas 10 000 m3 – 30 000
m3 förorenade sediment grävmuddras beroende på var bron anläggs.
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Kostnaderna för sedimentsanering uppskattas till ca 20 – 50 miljoner kr varav 
större delen rör kostnader för att omhänderta förorenade muddermassor och 
återfylla inom det f d varvsområdet.  

• Vid ett utfall där längre gående krav på försiktighetsmått krävs måste staden vidta
saneringsåtgärder av hela det f d varvsområdet. Staden kan välja att inte anlägga
bron om det ställs så långtgående krav. Kostnaden för att muddra upp alla
förorenade sediment bedöms ligga på storleksordningen en halv miljard kronor.
Ett alternativ som innebär att de förorenade sedimenten delvis muddras och
används för att fylla igen och täcka den stora dockgraven skulle kosta ungefär
hälften (250 miljoner kr).

Enligt Trafikkontorets utredning från 2018 skulle det kosta ca 50 miljoner extra att anlägga 
bron på flytpontoner över det f d varvsområdet. Detta är också ett tänkbart alternativ till 
muddringen som man ev skulle kunna få tillstånd till eftersom den sannolikt inte nämnvärt 
försvårar efterföljande åtgärder av de kraftigt förorenade sedimenten.  

För alternativ 2 bedöms muddring av lätt – måttligt förorenade sediment behövas inför 
pålning och installation av pålplintar. Sammanlagt grävmuddras 2 000 – 3 000 m3 
sediment beroende var man angör Lindholmen. Muddermassorna omhändertas som icke 
farligt avfall. Kostnaden uppskattas till ca 3 – 5 miljoner kr.  

I figur 10 visas foton från en nyligen genomförd muddring vid Marieholm där en 30 m 
bred djupränna muddrats i älven. Där användes en sk miljöskopa för att muddra de övre 
lätt – måttligt kontaminerade sedimenten. Sedimenten lades i en pråm som 
transporterade muddermassorna direkt till en avfallsmottagare. 

Figur 10 Foton från muddringen för Marieholmstunneln (Trafikverket 2017). 

5.3 Saneringsåtgärder inom landområdet 
Vid brons landfästen kommer sannolikt omfattande grundläggningsarbete att krävas och 
då måste förorenade schaktmassor tas omhand. Det kan handla om några tusen ton 
förorenad jord vilket innebär merkostnader på några miljoner kr oavsett lokalisering. 

Anläggning av nya gång och cykelbanor på Lindholmen bedöms inte kräva omfattande 
grundläggningsschakter. Omfattande krav på marksanering under GC-banor bedöms inte 
heller vara motiverade eftersom framtida marksanering inte försvåras nämnvärt. 
Sammantaget bedöms kostnaderna för marksanering uppgå till några miljoner kr oavsett 
alternativ.   
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6 Slutsatser 
Relement Miljö Väst AB har på uppdrag av Trafikkontoret utrett kostnader för att åtgärda 
förorenad mark och förorenade bottensediment vid anläggande av en gång- och cykelbro 
över Göta älv i Göteborgs centrala del. 

I det fall bron anläggs från Masthuggskajen eller Skeppsbron till Lindholmens västra del 
korsar bron ett f d varvsområde där det finns stora mängder kraftigt förorenade sediment. 
Broprojektet prövas i mark- och miljödomstolen som vid tillståndsprövning bl a bedömer 
om verksamheten påverkar en framtida sanering av sedimenten. Ett möjligt utfall av en 
prövning är att endast begränsande skyddsåtgärder krävs i form av lokal muddring vid 
bropelare. Ett annat tänkbart utfall är att bron anläggs på flytpontoner över 
varvsområdet. Kostnaderna för dessa båda utfall beräknas till 30 – 50 miljoner kr. Ett mer 
långtgående utfall är att tillståndet bedöms förutsätta omfattande sanering av förorenade 
sediment inom hela varvsområdet. Kostnaderna för staden kan då hamna på grovt räknat 
250 – 500 miljoner beroende på om de förorenade sedimenten täcks eller om de måste 
muddras upp. Staden kan naturligtvis välja att inte utföra projektet.  

Om bron anläggs något längre norrut, d v s från Stenpiren eller Packhuskajen till 
Lindholmens östra del kommer inte de mest förorenade sedimenten inom det f d 
varvsområdet att beröras. Kostnaden för att hantera de lätt - måttligt kontaminerade 
sedimenten i detta område uppskattas till 3 – 5 miljoner kr. 

Kostnaderna för åtgärder av förorenad mark vid landfästen och nya cykelbanor bedöms i 
sammanhanget bli små och uppgå till några miljoner kr oavsett lokalisering av bron.  

I tabell 1 finns en sammanställning över uppskattade merkostnader. 

Tabell 1 Uppskattade merkostnader för sanering av mark och sediment vid 
anläggning av GC-bro över Göta älv (miljoner kr). 

Lokaliseringsalternativ Bedömt lägsta utfall Bedömt högsta utfall 

1 (över f d varvsområde) 30 - 50 mkr 250 - 500 mkr 

2 (norr om f d dockgravar) Ca 5 mkr Ca 10 mkr 

Relement Miljö Väst AB 

Anders Bank Fredric Engelke 
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