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Sammanfattning

Klorerade alifater har påvisats i detaljplaneområdets södra delar i grundvattnet och markens porluft
längs Gibraltargatan. Förekomsten kan innebära en risk för människors hälsa vid byggnation av
bostäder inom området genom spridning från grundvatten till porluft och vidare till inomhusluft. I ett
långtidsperspektiv kan föroreningen i porluft och grundvattnet spridas till detaljplaneområdets norra
delar. Risk kan då förekomma för ånginträngning till byggnader även i dessa delar. Den förorening av
klorerade alifater som detekterats norr om detaljplaneområdet bedöms inte utgöra någon risk för
människors hälsa beaktat detaljplanens avgränsningar.

Klorerade alifater har konstaterats i betong och inomhusluft i den f.d. kemtvättslokalen på fastigheten
Johanneberg 47:17. Klorerade alifater har även detekterats i höga halter i markens porluft strax
uppströms byggnaden. Den f.d. kemtvätten bedöms vara den mest sannolika källan till föroreningen
inom detaljplanen Gibraltarvallen. Klorerade alifater har även påvisats i avloppsledningar längs
Gibraltargatan. Det föreligger en risk för spridning av föroreningar i gasfas genom ledningar och
ledningsgravar.

Vid byggnation av källare i förorenat grundvatten ökar riskerna för ånginträngning till byggnad. Vid
schaktning under grundvattenytan måste risker med föroreningens mobilisering beaktas. En
nedsänkning av grundvattenytan kan innebära att uppströms lokaliserad förorening kan börja att röra
sig. Länsvattenhanteringen bör därför utformas på ett sådant sätt att grundvattenytan ej sjunker under
det tänkta schaktdjupet uppströms schaktet.

För att garantera en säker inomhusmiljö för människor och minska risken för spridning av föroreningen
behöver åtgärder vidtas. De övergripande åtgärdsmål som tagits fram i utredningarna består i att
människors hälsa inte ska påverkas negativt av föroreningar i samband med vistelse på området vid
den planerade markanvändningen. Vidare ska den planerade markanvändningen ska inte öka risken
för spridning av föroreningar till och från området.

För att uppnå föreslagna åtgärdsmål har tre stycken åtgärdsalternativ har tagits fram och
kostnadsuppskattats. De olika åtgärdsalternativen som bedöms uppnå målen består i:
byggnadstekniska skyddsåtgärder, skyddsbarriär av flytande aktivt kol och sanering genom deduktiv
deklorinering. Då samtliga åtgärdsalternativ bedöms uppfylla föreslagna övergripande åtgärdsmål,
uppskattas en byggnadsteknisk lösning som det mest ekonomiskt- och miljömässigt motiverade
åtgärdsalternativet. Föroreningens källområde ligger utanför plangränsen och saneringskostnader av
området kan uppgå till 14 gånger mer än en byggnadsteknisk lösning. Vidare bör administrativa
åtgärder i form av förbud mot borrning för bergvärme och uttag av grundvatten inom området bör
införas.
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1 Bakgrund och historik
Liljewalls Arkitekter utvecklar tillsammans med Akademiska hus och Göteborgs stad detaljplan för
Gibraltarvallen (se figur 1 och 2) med syfte att bland annat bygga nya studentbostäder. Inom
detaljplanområdet har bland annat föroreningar av klorerade lösningsmedel påvisats. I enlighet med
detaljplaneprocessen har undersökningar genomförts inom området för att utreda markens lämplighet
som bostadsområde avseende på människors hälsa och säkerhet. Undersökningarna har bland annat
bestått av arkivstudier och intervjuer som legat grund till historisk inventering där potentiella
föroreningskällor identifieras. Dessa inventeringar har vidare utgjort underlag för flertalet miljötekniska
undersökningar som genomförts mellan åren 2014–2018 inom och intill detaljplanområdet (se tabell
1).

Figur 1 Karta över centrala Göteborg. Detaljplan och undersökningsområde inringat i rött.

Utifrån genomförda undersökningar är det sannolikt att källan till förekomsten av de klorerade
lösningsmedlen utgörs av en före detta kemtvätt på fastigheten Johanneberg 47:17. Fastigheten är
belägen utmed Gibraltargatan, strax öster om detaljplanområdet, se figur 2. Kemtvätten ”Kembaren
Södra” (senare Kemoteket) har haft sin verksamhet från 1971 till 1994 under olika regi. I Miljö och
hälsoskyddsförvaltningens rapport från 1984 anges att Kembaren Södra använde sig en tvättvätska
som bestod av trifluortrikloretan vars ämnesspecifika egenskaper innebär att ämnet endast utgör en
liten risk för spridning i mark (IDnr F1480-0244).
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Vid de miljötekniska undersökningarna påvisades emellertid att den spridningsbenägna och vanligt
förekommande tvättvätskan inom kemtvättsverksamheter tetrakloreten kan spåras till den aktuella
fastigheten, se beskrivning av undersökning och föroreningssituation i nedanstående kapitel 2.

Figur 2 Detaljplanområdet Gibraltarvallen markerad med rödstreckad linje och blå ruta visar sannolik
föroreningskälla, den före detta kemtvätten på fastigheten Johanneberg 47:17.

1.1 Geologi och hydrogeologi

Markytan inom detaljplanområdet varierar mellan cirka +54,1 och +52,2 meter över havet och området
består överst av fyllnadsmassor ned till mellan en och tre meters djup (Norconsult, 2016). Därefter
följer naturliga jordlager av silt och lera. Närmast bergytan har ett vattenförande lager noterats
(Norconsult 2017). Grundvattenströmningen i jordlagren inom området bedöms vara åt nordnordväst.
Geotekniska undersökningar inom området påvisar en berggrund med mycket varierande nivå under
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markytan. Berggrunden går från berg i dagen i samtliga väderstreck kring detaljplanområdet ned till 17
meter under markytan i de centrala delarna. Berggrundens struktur har kartlagts och visar att sprickor
finns i olika plan (Norconsult 2018b). De geologiska förhållandena för transport av grundvatten och
föroreningar i berg är därmed goda. Sprickplanen är orienterade så att de tillåter i stort sett
horisontella flöden och god infiltration i berggrunden. Baserad på geologin och områdets utformning,
så kan grundvattenflödet antas vara företrädesvis mot väst och norr.

1.2 Aktuella föroreningsparametrar

Klorerade alifatiska kolväten, även kallat klorerade lösningsmedel, var förr vanligt förekommande i
industriella verksamheter på grund av deras flertal olika goda fettlösande egenskaper. Restriktioner
och förbud har lett till en minskning av användandet sedan 1970-talet (Naturvårdsverket, 2007).
Samlingsbegreppet klorerade alifatiska kolväten innefattar kloretener, kloretaner och klormetaner.
Triklormetan (även kallat kloroform) är ett lösnings- och extraktionsmedel som använts som
laboratoriekemikalie. Vid kemtvättsverksamhet har tetrakloreten varit vanligt förekommande medan
trikloreten och trikloretan framförallt användes vid metallavfettning (Naturvårdsverket, 2007). På grund
av nedbrytningsprocesser påträffas både den initiala processkemikalien och dess
nedbrytningsprodukter i anslutning till platser där verksamheter som använt klorerade alifatiska
kolväten varit belägna.

Naturlig nedbrytning av klorerade alifater i jord och grundvatten sker främst genom mikrobiella
processer och är vanligast i syrefria miljöer. Vid nedbrytning (deklorinering) av ämnet, bildas
väteklorid. Nedbrytning av tetrakloreten visas schematiskt nedan:

1 tetrakoreten → 1 trikloreten + 1 väteklorid → 1 dikloreten → 2 väteklorid → 1 vinylklorid + 3 väteklorid

Klorerade alifatiska kolväten har varierande fysikaliska och kemiska egenskaper. Molekylernas
symmetri och antalet kol- och kloratomer avgör vilken polaritet som erhålls och därmed hur
fettlösligheten varierar. Densiteten är större än för vatten vilket gör att klorerade alifatiska kolväten
sjunker under grundvattenytan och därmed återfinns på stora jorddjup. För små klorerade alifatiska
kolväten, som endast har en kloratom, är dock densiteten lägre än för vatten och uppträder vid normal
omgivningstemperatur som gas. Kokpunkten ökar sedan med antalet kloratomer. Omvänt ökar
ångtrycket med minskat antal kloratomer det vill säga att kolväten med få kloratomer lättare förångas
än tetraklorerade kolväten. Detta innebär att exempelvis tetrakloreten kan påträffas i fri fas vid ett
tätskikts yta (lera eller berggrund) och sedan efter nedbrytning till vinylklorid avgå till omgivningen som
gas.

Klorerade alifatiska kolväten (lösningsmedel) bedöms av Naturvårdsverket (1999) ha en mycket hög
farlighet. Enligt bedömningskriterierna i förordningen om klassificering, märkning och förpackning dvs
CLP-förordningen (EC) 1272/2008 bedöms de klorerade alifaterna som både hälso- och miljöstörande
med risk för cancerogena och mutagena effekter varför de även uppfyller kriterierna för CMR
(cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande) ämnen.
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2 Föroreningsstatus – Gibraltarvallen

2.1 Utförda undersökningar

Undersökningar har utförts i jord, grundvatten, trädved, betong, porluft, inomhusluft, luft i
avloppsbrunnar och under husgrund, samt sediment i dagvattenbrunnar. Huvudsakligen har de olika
medierna analyserats med avseende på förekomst av klorerade alifater. I det inledande skedet
analyserades först jordprover med avseende på metaller, oljeföroreningar och polycykliska aromatiska
kolväten (PAH).

Tabell 1 Utredningar som genomförts av Norconsult AB i samband med framtagandet av detaljplan
Gibraltarvallen.

I jord har halter av PAH och metaller påvisats i halter över riktvärdet för känslig markanvändning (KM),
vilket är ett riktvärde som tillämpas på bostadsmark och bland annat innebär att personer ska kunna
befinna sig 24 timmar per dygn i området utan risk för hälsa. I en punkt översteg även halterna av
PAH-16 i jord gränsen för farligt avfall. Föroreningarna i jord påvisades främst i jordlager på cirka 0,5
till 2 meters djup (Norconsult 2014).

I grundvatten i jordlager och berggrund konstaterades halter av klorerade alifater; tetrakloreten samt
dess nedbrytningsprodukter, se figur 3 och 4 samt beskrivning av de olika faktionerna i kapitel 1.2
ovan. De högsta halter av tetrakloreten som påvisades i jordgrundvattnet ligger cirka 25 gånger över
holländskt riktvärde Intervention value viket är den halt där en åtgärd bör övervägas (kraftig påverkan).
I berggrundvattnet påvisades halter av nedbrytningsprodukten dikloreten i halter cirka 40 gånger över
Intervention value. De holländska riktvärdena är inte direkt applicerbara på svenska förhållanden men
är rekommenderade och beskrivna av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2016). Undersökningen
visade att nedbrytningsprodukterna har transporterats med grundvattenströmningen och har påvisats
nedströms källområdet.

Tidigare utredningar utförda av Norconsult AB i närhet av/inom Gibraltarvallen

2014-12-12 PM Miljöteknisk markundersökning på Gibraltarvallen och delar av Chalmers
Göteborg.

2016-06-03 Gibraltarvallen, Göteborg. Arkivstudie och preliminär provtagningsplan

2016-08-28 Gibraltarvallen, Göteborg. Kompletterande miljöteknisk markundersökning

2017-02-02 Kompletterande miljöteknisk markundersökning avseende förekomst av klorerade
alifatiska kolväten. Gibraltarvallen, Göteborg.

2017-04-10 Gibraltarvallen Utökad historisk inventering

2017-07-05 Fördjupad undersökning avseende förekomst av klorerade alifatiska kolväten
Gibraltarvallen Göteborg

2017-11-10 Kompletterande undersökning och översiktlig åtgärdsutredning avseende klorerade
kolväten Gibraltarvallen Göteborg

2019-03-22 Kompletterande provtagning, riskbedömning och åtgärdsutredning Gibraltarvallen
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Figur 3 Interpolerade halter av tetrakloreten (lila) och nedbrytningsprodukterna trikloreten (grönt), dikloreten
(gult) och vinylklorid (rosa). Presenteras tillsammans med höjdkurvor över berggrundens överyta (osäkert läge).
Sonderingspunkter visas som svarta punkter och f.d. kemtvättslokal markerad med röd rektangel. Grön streckad
linje visar detaljplanens gräns.
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Figur 4 Halter detekterade i avloppsbrunnar (klassade punkter i blått), interpolerade halter av tetra- och trikloreten
i grundvatten (blå area), samt i porluft (kurvor). Svarta punkter avser provpunkter för porluftsmätningar och linjer
avser allmänna avloppsledningar. Röda punkter avser högsta påvisade halter i porluft. F.d. kemtvättslokal
markerad med röd rektangel. Grön streckad linje visar detaljplanens gräns.



Uppdragsnr: 1050447-06 Version: 1
Gibraltarvallen  |  Sammanställning - Föroreningssituationen avseende klorerade lösningsmedel

n:\105\04\1050447\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\10 äta 3\pop.vetenskaplig handling till planhandlingen\pm sammanställning
till planhandling 191212_rev 191218.docx 2019-12-18  |  11(20)

Klorerade alifater inom Gibraltarvallen bedöms i första hand spridas från ett källområde i/till
grundvattnet varpå avgång till markens porsystem sker. I undersökningarna har luftmätning av
markens porluft genomförts där de högsta halterna korrelerar med de högsta uppmätta halterna i
grundvattnet. De högsta halterna i markens porluft återfinns strax norr om fastigheten Johanneberg
47:17, utanför kemtvättens gamla lokal, se figur 4. Höga halter har även påvisats i markens porluft
öster om fastigheten. Halter av tetrakloreten påvisade i porluften öster om fastigheten uppmättes till
cirka 100 gånger över tillgängligt riktvärde; WHOs riktvärde avseende luftkvalitet för inomhusluft i
boendemiljö (Norconsult 2019).

Provtagning av luft har även genomförts i kemtvättens gamla lokal (nuvarande restaurang), samt i
avloppsbrunnar i Gibraltargatan och visade förhöjda halter av klorerade alifater men under WHOs
riktvärde. Högst halt detekterades i avloppsbrunnen närmast Johanneberg 47:17, kemtvättens gamla
lokal se figur 4. I lokalen uttogs även prov från betonggolvet där tvättmaskinen enligt uppgift var
placerad, varpå halter av tetrakloreten konstaterades (Norconsult 2019).

I provtagen trädved, luft i husgrunden under Gibraltar Herrgård samt sediment från dagvattenbrunnar
utmed Gibraltargatan påvisades inga halter av klorerade alifater över analysmetodens
rapporteringsgräns.

En förorening av klorerade alifater konstaterades även i grundvattnet norr om detaljplaneområdet
vilken avgränsades i syd och väst (Norconsult 2019).

2.2 Källa och källområde

Utifrån utförda undersökningar har en föroreningsplym identifierats som sträcker sig cirka 200 meter
nordväst från den sannolika källan i fastighet Johanneberg 47:17, sydost om detaljplanområdet, se
figur 3. Spridning av ämnena in på detaljplanområdet sker sannolikt främst med grundvatten men
även i gasfas i ledningar och ledningsgravar (Norconsult 2019).

De halter i markens porluft som konstaterades öster om den före detta kemtvättslokalen är av samma
storleksordning som de högsta halterna som detekterats inom detaljplaneområdet, väster om lokalen
(se röda markeringar i figur 5 t.v). Detta indikerar på att källområdet är lokaliserat mellan dessa två
punkter. Beaktat att detekterade halter i grundvatten avgränsats i provpunkterna NC1730 och NC1731
(se figur 5 t.h.) bedöms källområdet vara lokaliserat i gatan utanför kemtvättslokalen, se Figur 6.
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Figur 5 Situationsplan över södra delen av Gibraltarvallens detaljplaneområde som markeras med grön streckad
linje. T.v. visas område där tetrakloreten detekterats i porluft tillsammans med provpunkter för porluft (svarta
prickar). T.h. visas område där tetrakloreten och nedbrytningsprodukter detekterats i grundvatten tillsammans
med provpunkter för grundvatten (svarta prickar). Röda markeringar avser punkter där maxhalter uppmätts. F.d.
kemtvättslokal markerad med röd rektangel.

Figur 6 Urklipp från Situationsplan med provpunkter. Rött moln avser trolig lokalisering av källområde.
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3 Riskbedömning – Miljö och hälsa
Får utförd utredning har det konstaterats att den främsta exponeringsrisken för klorerade alifater inom
Gibraltarvallen utgörs av inandning av ånga i inomhusluft.

Spridning av klorerade alifater till inomhusluft kan ske genom bottenplatta och genomföringar in i
byggnad. I nuläget är det främst inom den södra delen av planområdet som en risk föreligger, men i
ett framtidsscenario kan en risk även aktualiseras inom de norra delarna. Enligt Naturvårdsverkets
transportmodell sker normalt en utspädning på 6 000 gånger från porluft till inomhusluft. I studier på
reell utspädning mellan luft under bottenplattan och inomhusluft har en utspädning på mellan 10 och
1 300 gånger observeras (US-EPA, 2002). Vid generella antaganden enligt Naturvårdsverkets
riktvärdesmodell utgör detekterade halter i grundvatten således inte någon risk för människors hälsa
genom inträngning av ångor i byggnader, men vid mer konservativa antaganden kan en potentiell risk
föreligga.

Halter av klorerade alifater (tetrakloreten och trikloreten) har konstaterats i avloppsbrunnar längs
Gibraltargatan. De högsta halterna har påvisats i en brunn inom källområdet. Uppmätta maxhalter av
klorerade alifater i avloppsledningar understiger riktvärdet för långtidseffekter minst fem gånger.
Detekterade maxhalter utgör således ingen risk för människors hälsa om de skulle transporteras via
avloppsledningar till inomhusluft. Förekomst av högre halter i avloppsledningar går dock ej helt att
utesluta men bedöms inte som sannolika. Då avloppsledningarna ej är trycksatta förhindrar vattenlås
att gaser tar sig in i byggnaden. Avloppsledningar i byggnader luftas även genom en ventil ovan tak
vilket innebär att en skorstenseffekt leder gaser upp och ut ur byggnaden istället för att ett tryck byggs
upp i avloppsledningar och således sprids till inomhusluft. Beaktat de relativt låga halterna i
avloppsbrunnar inom källområdet bedöms inte spridning av gaser genom avloppsledningar utgöra
någon betydande risk för människors hälsa inom detaljplaneområdet.

Exponering genom intag av växter har identifierats som en potentiell risk. Provtagning av träd har
utförts och inga halter har påvisats. Då träd har djupgående rötter och konstaterats vara goda
indikatorer på föroreningsförekomst av klorerade alifater, bedöms det inte som troligt att andra växter
med mindre djupgående rötter skulle ta upp föroreningen.

De halter av klorerade alifater som påvisats norr om detaljplaneområdet bedöms inte utgöra någon
risk för människors hälsa beaktat den nya detaljplanen.

3.1 Behov av riskreduktion

Den konservativa beräkningen av de halter som kan uppkomma i inomhusluften visar att det krävs en
minskning i koncentration på cirka 3 000 gånger mellan porluft och inomhusluft (Norconsult 2019). Vid
beräkningar från koncentration av klorerade alifater i grundvatten har tetrakloreten varit den
begränsande parametern.

En åtgärd för att minska förekomst och spridning av föroreningen behövs för att kunna garantera en
inomhusmiljö som inte utgör en risk för människors hälsa. En sanering av källområdet eller
byggnadstekniska åtgärder som garanterar en utspädning på minst cirka 3 000 gånger behövs för att
luftkvaliteten konservativt beräknat ska hamna i nivå med tillämpade riktvärden för luftkvalitet. En
säkerhetsmarginal bör adderas för att täcka upp eventuella osäkerheter i mätningarna.

Tillkommande spridningsvägar samt ökad exponering i byggfas kan ske vid byggnation av källare
inom det förorenade området. Hänsyn till risker både vid byggnation och drift av källare måste tas.
Hantering av länsvatten från schakter vars botten är belägen djupare än grundvattenytan behöver
kontrolleras och eventuellt renas. Ökad risk för ånginträngning till källare belägna i nivå eller under
förorenat grundvatten behöver beaktas. Grundvattensänkning av förorenat grundvatten innebär en risk
för ökad spridning. Om byggnaderna innefattar ett källarplan måste ventilationssystemen i källarplan
och bostadsdel vara separata för att minska risken för ångtransport i byggnad.
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Spridning av föroreningar i gasfas kan ske i ledningsgravar. En reduktion av spridningsmöjligheterna
till och från den nya exploateringen bör därmed utföras, till exempel genom system för luftning eller
barriärer.

För att förhindra horisontell spridning av flyktiga ämnen i ledningsgravar kan strömningsavskärande
skikt installeras. Skikten kan utgöras av lera eller av gummiduk och ska ansluta tätt mot ledning samt
mot ledningsgravens väggar och botten.

3.2 Försiktighetsåtgärder vid entreprenad

Några av byggnadskonstruktionerna inom planområdet kan komma att utformas med källare cirka 4
meter under markytan. Detta innebär att länsvattenhållning kan bli aktuellt vid entreprenaden. Förslag
till riktvärden för utgående vatten till recipient och dagvatten för valda parametrar har tagits fram
(Norconsult 2019).

Vid schaktning under grundvattenytan måste risker med mobilisering av föroreningen beaktas. En
nedsänkning av grundvattenytan kan innebära att uppströms lokaliserad förorening börjar röra på sig
med ändrad grundvattennivå. Länsvattenhanteringen bör därför utformas på ett sådant sätt att en
större sänkning av grundvattenytan uppströms schakten inte sker.

I allmänhet gäller att entreprenaden ska vidta försiktighetsåtgärder genom att personlig
skyddsutrustning finns på arbetsplatsen och att den används vid behov. Inandning av damm och
ångor, hudkontakt samt intag av jord (t.ex. vid snusning) ska i möjligaste mån undvikas.

3.3 Osäkerheter

De främsta osäkerheterna beträffande riskbedömningen avser vilka halter som kan förväntas inom
planområdet i framtiden. Mätningar i samma provpunkt har påvisat fluktuerande halter med en faktor
på 20 gånger mellan provtagningstillfällena. Bedömningen är beroende av föroreningsförekomst i
källområdet och spridningsförutsättningar.

Tekniska begränsningar har gjort det svårt att provta grundvatten och markens porluft inom det
förmodade källområdet. Begränsningarna utgörs av ledningar i väg och trottoar intill källområdet som
krävt ett skyddsavstånd för borrning i gatan. Blottläggning av ledningar kan möjliggöra att etablera
grundvattenrör och porgasspett utan att skada ledningar. På grund av de klorerade alifaternas
egenskaper att avgå till luften finns risk för underskattade eller osäkra resultat vid porgasmätning i
samband att täta asfaltslager rivs.

Någon mängdning av förorening som kan finnas i anslutning till f.d. kemtvätten på Gibraltargatan 54
har inte kunnat utföras på grund av att halterna ej är tillräckligt kända. Även avgränsning i djupled
saknas.

Vid den senaste provtagningen detekterades halter av kloretener i grundvatten i berg, främst
nedbrytningsprodukten dikloreten. Föroreningen har inte avgränsats i plan eller djupled och högre
halter än vad som detekterats kan förekomma i området.
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4 Åtgärdsutredning och riskvärdering

4.1 Åtgärdsmål

I detaljplaneprocessen krävs bland annat att markens lämplighet ska prövas för detaljplanens
användningsområde, i detta fall bostäder. På grund av påvisade halter av klorerade lösningsmedel i
området innebär detta att tekniskt möjliga skyddsåtgärder måste beaktas för att kontrollera så att
människors hälsa inte utsätts för oacceptabla risker vid nyttjade av området enligt plan. För
Gibraltarvallens detaljplaneområde har följande övergripande åtgärdsmål föreslagits:

1. Människors hälsa ska inte påverkas negativt av föroreningar i samband med vistelse på
området vid den planerade markanvändningen.

2. Den planerade markanvändningen ska inte öka risken för spridning av föroreningar till och
från området.

4.2 Åtgärdsalternativ

Åtgärdsutredningen syftade till att ta fram lämpliga åtgärder avseende föroreningssituationen inom
Gibraltarvallen. Vid val av åtgärd beaktades områdets utformning och användning samt föroreningens
nivå. Vid val av åtgärd på Gibraltarvallen konstaterades att följande förutsättningar gäller:

· Stadsmiljö, föroreningen har påträffats längs Gibraltargatan som trafikeras av kollektivtrafik,
bilar, cyklar och gångtrafikanter.

· I källområdet finns byggnader med restauranger och bostäder.
· Förorening har påträffats i grundvatten, markens porluft, inomhusluft i f.d. kemtvättslokal,

betong i f.d. kemtvättslokal samt i avloppsledningar längs Gibraltargatan.
· Förorenat grundvatten har konstaterats i både jordlager samt i berggrund.
· De naturliga jordlagren består av varvade lager av silt och lera. Dessa jordlager överlagras

inom området av fyllnadsmassor med en mäktighet av en till två meter.
· Berggrunden är sprickig, vilket utgör spridningsvägar för föroreningen.
· Källområdet är lokaliserat utanför detaljplaneområdet och en del av källområdet ligger

troligtvis på en fastighet med en privat fastighetsägare och den andra delen på kommunens
mark.

· Åtgärdsutredningen fokuserar endast på åtgärd av förorening i mark och grundvatten.

De åtgärdsalternativ som studerats är air sparging, biologisk behandling, porgasextraktion, kemisk
reduktion, jordtvätt, grundvattenpumpning och behandling, kemisk oxidation, termisk behandling,
övervakad naturlig självrening, flytande aktivt kol, inneslutning och barriärteknik, samt
byggnadstekniska skyddsåtgärder. I åtgärdsutredningen gjordes bedömningen utifrån kriterierna (1)
Övergripande åtgärdsmål, (2) Intressenternas förutsättningar, (3) Teknisk genomförbarhet och (4)
Uppnådda resultat.

De åtgärdsalternativ som valdes ut utifrån ovanstående kriterier innefattade byggnadstekniska
skyddsåtgärder, flytande aktivt kol samt reduktiv deklorinering varav de två först nämnda är
skyddsåtgärder och det tredje alternativet syftar till destruktion av föroreningen, se figur 7. Samtliga
åtgärder kräver någon typ av kontroll för att följa upp dess funktion och avhjälpande åtgärder.



Uppdragsnr: 1050447-06 Version: 1
Gibraltarvallen  |  Sammanställning - Föroreningssituationen avseende klorerade lösningsmedel

n:\105\04\1050447\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\10 äta 3\pop.vetenskaplig handling till planhandlingen\pm sammanställning
till planhandling 191212_rev 191218.docx 2019-12-18  |  16(20)

Figur 7 Situationsplan över Gibraltargatan med föroreningsplym och åtgärderna ”flytande kol” och ”reduktiv
deklorinering”.  Gul markering avser filter skapat genom injektering av flytande aktivt kol. Blå markering avser
lokalisering för åtgärd av källområde genom att injicera ett reduktionsmedel som bryter ner föroreningen.
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4.3 Riskvärdering

I riskvärderingen har tekniska möjligheter med olika åtgärdsalternativ jämförts med miljökonsekvenser
och kostnader. En riskvärdering syftar till att lyfta fram ett rimligt åtgärdsalternativ genom att väga
samman resultat, måluppfyllelse, ekonomi och teknisk genomförbarhet av framtagna alternativ.
Riskvärderingen ses som en guide till att kunna välja ett lämpligt åtgärdsalternativ som på lång sikt
medför den största samhällsnyttan.

Riskvärderingen resulterade i att den största samhällsekonomiska vinsten görs vid åtgärdsalternativ
reduktiv deklorinering. Åtgärdsalternativen byggnadstekniska skyddsåtgärder och flytande aktivt ger
snarlika resultat där det senare ger ett något bättre resultat.  Då samtliga åtgärdsalternativ bedöms
uppfylla föreslagna övergripande åtgärdsmål, källområdet ligger utanför plangränsen och
saneringskostnader av källområdet kan uppgå till 14 gånger mer än en byggnadsteknisk lösning
bedöms en byggnadsteknisk lösning som det mest ekonomiskt- och miljömässigt motiverade
åtgärdsalternativet.
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5 Projektrisker
Identifierade osäkerheter och projektrisker är listas nedan:

· De främsta osäkerheterna beträffande riskbedömningen avser vilka halter som kan förväntas
inom planområdet i framtiden. Mätningar i samma provpunkt har påvisat fluktuerande halter
med en faktor upp till 20 gånger mellan provtagningstillfällen. Bedömningen är beroende av
föroreningsförekomst i källområdet och spridningsförutsättningar.

· De främsta osäkerheterna som identifierats i åtgärdsutredningen är osäkerheterna kring
föroreningshalter i källområdet. Ingen provtagning av grundvatten i jord eller berg har utförts
strax nedströms kemtvätten på grund av tekniska begränsningar.

· Någon mängdning av förorening som finns i anslutning till f.d. kemtvätten på Gibraltargatan 54
har inte kunnat utföras på grund av att halterna ej är kända. Även avgränsning i djupled
saknas.

· Förorening i grundvatten i berg har inte avgränsats i varken plan eller djupled och högre halter
än vad som detekterats kan förekomma i området.

· Osäkerheterna i åtgärdsutredningen påverkar inte möjligheten att utföra föreslagna
åtgärdsalternativ utan bedöms främst ha en inverkan på kostnadsuppskattningarna.

· Beträffande åtgärdsutredningen finns osäkerhet avseende tillgängligheten av källområdet och
vilka störningar som bedöms som acceptabla av allmänheten.

· Två av åtgärdsalternativen kommer under utförandet att resultera i temporära störningar i
området vid de tillfällen injektering av medel sker.

Risker som identifierats för de tre olika åtgärdsalternativen:

· Metoder avseende byggnadstekniska skyddsåtgärder är väl beprövade. Åtgärderna kan dock
behöva kontrolleras och underhållas vilket kan vara svårt att säkerställa över tid. Funktionen
av åtgärden är beroende av framtida underhåll, ansvar, information till fastighetsägare etc.
Kvalitetssäkring, uppföljning och kontroller kan krävas och kopplas till den specifika
föroreningsproblematiken.

· Metoden avseende flytande aktivt kol är ny och därmed relativt obeprövad. De projekt som
utförts har påvisat ett bra resultat. Ett kontrollprogram krävs för att bevaka funktionen tills dess
att den naturliga nedbrytningen av förorening i källområdet reducerat riskerna till acceptabla
nivåer.

· Vid användning av metoden reduktiv deklorinering kan ackumulering av dikloreten eller
vinylklorid ske om fullständig nedbrytning ej sker. Nedbrytningen behöver därför kontrolleras.
Biologisk nedbrytning är känslig för kraftiga förändringar i temperatur vilket troligtvis resulterar
i varierande resultat över året. Föroreningen kan förflyttas när stora mängder vatten injekteras
i källområdet. Permeabiliteten i marken kan minska på grund av utfällning av metallsalter eller
biotillväxt.
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6 Projekteringsdirektiv
Nedan ges ett antal projekteringsdirektiv som projektören inte bör avvika från vid projektering av
entreprenaden.

· Sänkning av grundvattenytan får inte ske under entreprenad eller under drift av byggnaderna.
Länshållning av vatten får därmed endast ske innanför en tät skärm.

· Vid schaktning under grundvattenytan måste eventuellt länsvatten analyseras med avseende
på klorerade alifater. Reningsanläggning måste utformas för att minst hantera suspenderande
ämnen och klorerade alifater. Vid utsläpp av vatten på ledningsnät eller recipient ska
Göteborgs stads riktlinjer för utsläpp till recipient (2013) uppfyllas samt förslagna riktvärden för
klorerade alifater (Norconsult 2019).

· Ett kontrollprogram, innefattande mätning av grundvattennivåer och analys med avseende på
klorerade alifater under entreprenadskedet, ska tas fram för att säkerställa att förorening
uppströms aktuellt planområde inte mobiliseras.

· En åtgärdsplan ska tas fram för det fall att en mobilisering av förorening påvisas.
· Grundläggning av byggnader ska uppföras med gastätt membran och ventilation under platta.

Genomföringar in till byggnader minimeras och utförs gastätt.
· Avlopp och ventilation i bostadsdel och i källarplan ska utformas på ett sådant sätt att

förorening i gasfas inte kan vandra i ledningar mellan de olika utrymmena.
· Klorerade alifater i ledningsluft ventileras igenom standardmässig avluftning tillsammans med

övriga gaser.
· Ledningsgravar som går mellan källområdet och planområdet ska anläggas med

strömningsavskärande skikt.

Utöver projekteringsdirektiv skall kontrollprogram tas fram för det eller de åtgärdsförslag som väljs.
Kontrollprogram för respektive åtgärd tas fram av byggherren i samråd med tillsyn och följs upp av
miljökontrollant och tillsyn i samband med att aktuell åtgärd genomförs.
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