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Bakgrund/Syfte 

Inför entreprenad gällande Västlänken kommer schakt ske i och i närheten av flertalet vattendrag 

(kanaler och åar). Följande vattendrag kommer att beröras: 

- Mölndalsån 

- Gullbergsån 

- Säveån 

- Stora hamnkanalen  

- Rosenlundkanalen 

Syftet med föreliggande provtagning är att översiktligt beskriva föroreningssituationen och införskaffa 

referensunderlag för sedimenten inför kommande entreprenad för Västlänken. 

Nu utförda undersökningar 

I december 2014 utfördes den nu aktuella undersökningen genom ytliga sedimentprov i Mölndalsån, 

Gullbergsån, Säveån, Stora hamnkanalen samt Rosenlundskanalen. Provtagningen utfördes från båt 

samt flotte med en s.k. Ekmanhuggare, vilket innebär att de prover som analyserats består av ytliga 

sediment (ca 0-10 cm). Provpunkterna är uttagna som fem till sex samlingsprov som sedan är 

hopslagna till ett samlingsprov för varje vattendrag. I samband med den geotekniska 

skruvprovtagningen i Stora hamnkanalen och Rosenlundskanalen noterades sedimentlagerföljden. 

Något sedimentprov uttogs inte. Provpunkternas lägen redovisas i bilaga 1.  

Provpunkterna för samlingsproven fördelades jämnt över det område i vattendragen där jordschakt 

kommer utföras. Provtaget och analyserat sediment (ca 0-10 cm) består generellt av siltig lerig gjyttja 

förutom i Säveån som är en transportbotten där grus påträffas istället för gyttja. Underliggande 

material i Stora Hamnkanalen och Rosenlundskanalen utgörs av lera. Leran i Stora Hamnkanalen 

finns mellan 1,5 till 3,1 m u sedimentytan och för Rosenlundskanalen på mellan 0,9 till 3 m u 

sedimentytan. Sedimentbotten i Stora hamnkanalen varierar mellan -1,1 till -2,6 och för 

Rosenlundskanalen mellan -1,3 till -2,5. Fältprotokollen redovisas i bilaga 2. 

Totalt skickades fem prov för analys, ett sedimentprov per vattendrag, till ackrediterat laboratorie. 

Analysomfattningen har stämts av med beställaren och har utförts med avseende på vattendirektivets 

33 prioriterade ämnen enligt nedan: 

Metaller, BTEX, bromerade flamskyddsmedel, oktyl- och nonylfenol, TBT, klorerade pesticider, 

PAH:er, ftalater, pesticider, pentaklorfenol, klorerade alifater samt klorparaffiner. 

Resultat 

Flertalet analyserade parametrar uppvisar generellt halter under laboratoriets rapporteringsgräns. 

Förhöjda halter, över laboratoriets rapporteringsgräns, noteras för bromerade flamskydd, TBT, DDT, 

PAH:er, ftalater samt metaller. 

För flertalet analyserade parametrar finns inga riktvärden och jämförvärden. De analyserade halterna 

ska däremot användas som referensunderlag för tillståndet i vattendragen. 

Analysparametrar överstigande laboratoriets rapporteringsgräns redovisas i bilaga 3 och 

analysrapporterna i sin helhet i bilaga 4.  

 



Bilaga 1 
Av: JNPR 
2015-01-30 

Säveån 

Gullbergsån 

Mölndalsån 

Provtagningspunkt, 
sediment 

Jordschakt 

Teckenförklaring 

Arbetsområde 
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Bilaga 1 
Av: JNPR 
2015-01-30 

Rosenlundskanalen 

Stora Hamnkanalen 

Provtagningspunkt 
sediment 

Jordschakt 

Teckenförklaring 

Arbetsområde 
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Etableringsyta 

Trafikomläggning 

CH5021 

CH5023 

CH5025 

CH5029 
CH5028 

HH5202 

HH5204 

HH5203 

HH5208 

HH5209 



Bilaga 2
Beställare: Trafikverket

Uppdragsnr: 1321280

Sedimentprovtagning

Fältobservationer vid sedimentprovtagning

Provtagning med ekmanhuggare, december 2014

samt bestämning av sedimentlagerföljd vid geoteknisk skruvborrning (HH52XX och CH52XX)

Provtagare: SNAD, PETW, JNPR

Provpunkt Djup i m Jordlagerföljd Övriga fältobservationer Provdjup Z

(från my) (färg, lukt etc) (m från vy) (m ö h)

HH5202 0-2,2 Vatten

Rosenlundskanalen
2,2-3,2 F/ gy, si, (vx) gråsvart, luktar olja, inte så mycket 

antropogent material

2,20-2,7 + 2,7-

3,2

(-2,5) - (-3,0) + (-3,0) - (-3,5)

3,2-3,7 F/ gy, si, (vx) gråsvart, luktar olja, lite antropogent mtrl. 

(trä, slaggaktigt mtrl.)
3,2-3,7

(-3,5) - (-4,0)

3,7-4,2 le grått, ingen lukt, inget avvikande 3,7-4,2 (-4,0) - (-4,5)

4,2-5,2 le grått, ingen lukt, inget avvikande 4,2-5,2 (-4,5) - (-5,5)

Övrigt: 

HH5203 0-1,95 Vatten

Rosenlundskanalen
1,95-2,95 F/ gy, si, (vx) gråsvart, luktar petroleum, en del 

antropogent mtrl.

1,95-2,45 + 

2,45-2,95

(-2,0) - (-2,5) + (-2,5) - (-3,0)

2,95-3,65 F/ gy, si, (vx) gråsvart, luktar petroleum, en del 

antropogent mtrl.
2,95-3,65

(-3,0) - (-3,7)

3,65-3,95 le grått, ingen lukt, inget avvikande 3,65-3,95 (-3,7) - (-4,0)

3,95-4,95 le grått, ingen lukt, inget avvikande 3,95-4,95 (-4,0) - (-5,0)

Övrigt:

HH5204 0-1,9 Vatten

Rosenlundskanalen
1,9-2,9 F/ gy, si, (sa), (vx) gråsvart, lite petroleumlukt, en del 

antropogent mtrl. I övrigt lite snäckor.

1,9-2,4 +   2,4-

2,9

(-1,6) - (-2,1) + (-2,4) - (-2,6)

2,9-3,9 F/ gy, si, (sa), (vx) gråsvart, lite petroleumlukt, en del 

antropogent mtrl. I övrigt lite snäckor.

2,9-3,4 +   3,4-

3,9

(-2,6) - (-3,1) + (-3,1) - (-3,6)

3,9-4,2 F/ gy, si, (sa), (vx) Lite lerinblandning. Gråsvart, ingen 

petroleumlukt, en del antropogent mtrl. I 

övrigt lite snäckor.

3,9-4,2

(-3,6) - (-3,9)

4,2-4,9 le grå, ingen lukt, inget avvikande 4,2-4,9 (-3,9) - (-4,6)

Övrigt:

HH5208 0-1,25 Vatten

Rosenlundskanalen
1,25-2,25 F/gy, si, sa, le (vx) gråsvart, luktar petroleum, lite org mtrl, 

nästan inget antropogent mtrl

1,25-1,75 + 

1,75-2,25

(-1,4) -(-1,9) + (-1,9) - (-2,4)

2,75-3,75 F/gy, si, sa, le (vx) gråsvart, luktar petroleum, lite org mtrl, 

nästan inget antropogent mtrl

2,75-3,25 + 

3,25-2,75

(-2,9) - (-3,4) + (-3,4) - (-3,9)

3,75-4,35 F/gy, si, sa, le (vx) gråsvart, luktar petroleum, lite org mtrl, 

nästan inget antropogent mtrl
3,75-4,35

(-3,9) - (-4,5)

4,35-4,75 le grått, ingen lukt, inget avvikande 4,35-4,75 (-4,5) - (-4,9)

4,75-5,75 le grått, ingen lukt, inget avvikande 4,75-5,75 (-4,9) - (-5,9)

Övrigt:

HH5209 0-1,7 Vatten

Rosenlundskanalen

1,7-2,7 F/gy, si, le (gr) (vx) gråsvart, luktar petroleum, en del org mtrl 

(grenar, rötter) inte så mkt antropogent mtrl
1,7-2,2 +   2,2-

2,7

(-1,6 - (-2,1) + (-2,1) - (-2,6)

2,7-3,4 F/gy, si, le, sa, (gr) gråsvart, luktar petroleum, en del org mtrl 

(grenar, rötter) inte så mkt antropogent mtrl 2,7-3,4

(-2,6) - (-3,3)

3,4-3,7 le grå, ingen lukt, inget avvikande 3,4-3,7 (-3,3) - (-3,6)

3,7-4,7 le, (gr) grå, ingen lukt, inget avvikande 3,7-4,7 (-3,6) - (4,6)

Övrigt:

Vattendjup 2,2 m. Ekmanhuggare använd för ytprov (0-0,1 m)

Vattendjup 1,95 m. Ekmanhuggare använd för ytprov (0-0,1 m)

Vattendjup 1,9 m. Ekmanhuggare använd för ytprov (0-0,1 m)

Vattendjup 1,25 m. Ekmanhuggare använd för ytprov (0-0,1 m)

Vattendjup 1,7 m. Ekmanhuggare använd för ytprov (0-0,1 m)
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Bilaga 2
Beställare: Trafikverket

Uppdragsnr: 1321280

Sedimentprovtagning

Fältobservationer vid sedimentprovtagning

Provtagning med ekmanhuggare, december 2014

samt bestämning av sedimentlagerföljd vid geoteknisk skruvborrning (HH52XX och CH52XX)

Provtagare: SNAD, PETW, JNPR

Provpunkt Djup i m Jordlagerföljd Övriga fältobservationer Provdjup Z

(från my) (färg, lukt etc) (m från vy) (m ö h)

CH5201 0-1,9 Vatten

Stora Hamnkanalen
1,9-2,8 gy, si mörkgrått-grön, luktar petroleum, en del org 

mtrl + grovdetritus

1,9-2,4 +   2,4-

2,8

(-2,0) - (-2,5) + (-2,5) - (-2,9)

2,8-2,9 le grått, ingen lukt

2,9-3,9 le grått, möjligen lite petroleum lukt övre delen 2,9-3,4 +   3,4-

3,9

(-3,0) - (-3,5) + (-3,5) - (-4,0)

Övrigt: 

CH5203 0-1,65 Vatten

Stora Hamnkanalen
1,65-2,65 F/ gy, si, sa, gr mörkgrått, luktar petroleum, en del org mtrl, 

trädbitar noterade

1,65-2,15 + 

2,15-2,65

(-1,1) - (-1,6) + (-1,6) - (-2,1)

2,65-2,75 F/ gy, si, sa, gr mörkgrått, luktar petroleum, en del org mtrl, 

trädbitar noterade + en del antropogent mtrl 2,65-2,75

(-2,1) - (-2,2)

2,75-3,65 F? le (sa, gr) grått, ingen lukt, en del tegel, trä etc. 

osäkert om det kom med skruven eller ej 2,75-3,65

(-2,2) - (-3,1)

3,65-4,65 le (sa, gr) grått, ingen lukt, en del träinslag, i övrigt 

inget avvikande
3,65-4,65

(-3,1) - (-4,1)

Övrigt:

CH5205 0-2,5 Vatten

Stora Hamnkanalen
2,5-3,5 gy, si, (le) mörkgrått, lukt av olja, en del org mtrl + 

detritus

2,5-3,0 +   3,0-

3,5

(-2,5) - (-3,0) + (-3,0) - (-3,5)

3,5-4,5 gy, si, (le) (sa) mörkgrått, lukt av olja, en del org mtrl + 

detritus

3,5-4,0 +   4,0-

4,5

(-3,5) - (-4,0) + (-4,0) - (-4,5)

4,5-5,5 le grått, ingen lukt 4,5-5,0 +   5,0-

5,5

(-4,5) - (-5,0) + (-5,0) - (-5,5)

Övrigt:

CH5208 0-2,4 Vatten

Stora Hamnkanalen

2,4-3,4 F/ gy, si, (le) mörkgrått, ingen tydlig lukt men man känner 

petroleum, en del org mtrl och även detritus
2,4-2,9 +   2,9-

3,4

(-2,2) - (-2,7) + (-2,7) - (-3,2)

3,4-4,4 F/ gy, si, (le) mörkgrått, ingen tydlig lukt men man känner 

petroleum, en del org mtrl och även detritus
3,4-3,9 +   3,9-

4,4

(-3,2) - (-3,7) + (-3,7) - (-4,2)

4,4-4,6 F/ gy, si, (le) mörkgrått, ingen tydlig lukt men man känner 

petroleum, en del org mtrl och även detritus 4,4-4,6

(-4,2) - (4,4)

4,6-5,4 le grått. Ingen lukt, lite svart inslag överst 4,6-5,4 (-4,4) - (-5,2)

Övrigt:

CH5209 0-2,6 Vatten

Stora Hamnkanalen
2,6-3,6 F? gy, si, le mörkgrått, lukt av petroleum, en del org mtrl 

(detritus) rottrådar

2,6-3,1 +   3,1-

3,6

(-2,4) - (-2,9) + (-2,9) - (-3,4)

3,6-4,2 F? gy, si, le mörkgrått, lukt av petroleum, en del org mtrl 

(detritus) rottrådar
3,6-4,2

(-3,4) - (4,0)

4,2-4,6 le grått, lukt?, lite svarta fläckar av petroleum
4,2-4,6

(-4,0) - (-4,4)

4,6-5,6 le grått, lite svarta inslag (prickar) 4,6-5,6 (-4,4) - (-5,4)

Övrigt:

Mölndalsån 0-2,4 m Vatten

2,4-2,5 F? gy, si, le gråsvart, liten lukt av svavelväte 2,4-2,5 ingen höjd

Övrigt:

Gullbergsån 0-1,65 m Vatten

1,65-1,75 F? gy, si gråsvart, luktar svavelväte 1,65-1,75 ingen höjd

Övrigt:

Säveån 0-3,2 Vatten

3,2-3,3 F? gr, si, le grått, lukt av petroleum i några punkter, 3,23-3,3 ingen höjd

Övrigt:

Ekmanhuggare använd för provtagning av ytsediment (0-0,1 m)

Ekmanhuggare använd för provtagning av ytsediment (0-0,1 m)

Vattenpelaren varierade mellan 1,95 till 2,4 m

Vattenpelaren varierade mellan 1,05 till 1,65 m

Vattenpelaren varierade mellan 1,6 till 3,45 m

Ekmanhuggare använd för provtagning av ytsediment (0-0,1 m)

Ekmanhuggare använd för provtagning av ytsediment (0-0,1 m)
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SWECO

Bilaga 3

Beställare: Trafikverket

Uppdragsnummer 1321280

Sedimentundersökning - Västlänken

Sammanställning av analysresultaten för sedimentprover tagna december 2014

Provpunkt
Gullbergsån Mölndalsån Säveån Rosenlunds-

kanalen

Stora 

Hamnkanalen

Vattendjup Djup (m) 1,05 - 1,65 m 1,95 - 2,4 m 1,6 - 3,45 m 1,3 - 2,5 m 1,1 - 2,6 m

diBDE µg/kg TS <2.0 <1.0 <2.0 <2.0 <5.0

triBDE µg/kg TS <2.0 <1.0 <2.0 <2.0 <5.0

BDE 28 µg/kg TS <0.20 <0.10 <0.20 <0.20 <0.50

tetraBDE µg/kg TS <2.0 <1.0 <2.0 <2.0 <5.0

BDE 47 µg/kg TS 1.3 0.18 <0.20 1.5 0.79

pentaBDE µg/kg TS 2.3 <1.0 <2.0 3.1 <5.0

BDE 99 µg/kg TS 2 0.3 <0.20 2.5 1.4

BDE 100 µg/kg TS 0.34 <0.10 <0.20 0.6 <0.50

hexaBDE µg/kg TS <2.0 <1.0 <2.0 <2.0 <5.0

heptaBDE µg/kg TS <3.0 <1.0 <3.0 <3.0 <7.5

oktaBDE µg/kg TS <5.0 <2.0 <5.0 <5.0 <10

nonaBDE µg/kg TS <20 <10 <20 <20 <25

dekaBDE µg/kg TS <20 25 <20 65 <25

hexabromcyklododekan(HBCD) µg/kg TS <20 <10 <20 <20 <50

BDE 153 µg/kg TS <0.30 <0.20 <0.30 <0.30 <0.50

BDE 154 µg/kg TS <0.30 <0.20 <0.30 <0.30 <0.50

BDE 197 µg/kg TS <0.40 <0.30 <0.40 <0.40 <1.0

PBDE,sum 28,47,99,100,153,154 µg/kg TS 3.6 0.48 <0.7 4.6 2.2

4-tert-oktylfenol mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.032 0.016

4-nonylfenoler (tekn blandning) mg/kg TS 1.8 0.75 <0.040 2.4 0.69

4-NF ekvivalenter, summa mgNFekv/kg TS 1.8 0.75 <0.0970 2.4 0.690

monobutyltenn µg/kg TS 5.39 8.99 1.21 10.9 59.9

dibutyltenn µg/kg TS 1.01 5.75 <1 18.9 41.9

tributyltenn (TBT) µg/kg TS 1.2 3.63 <1 55.6 114

hexaklorbensen mg/kg TS <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0015

o,p'-DDT mg/kg TS 0.00011 <0.00010 <0.00010 0.00018 0.00056

p,p'-DDT mg/kg TS 0.0005 <0.00010 <0.00010 0.0093 0.0075

o,p'-DDD mg/kg TS 0.00042 0.00012 0.00034 0.0029 0.00077

p,p'-DDD mg/kg TS 0.0019 0.00075 0.00032 0.011 0.0023

o,p'-DDE mg/kg TS <0.00010 <0.00010 <0.00010 0.00018 <0.00010

p,p'-DDE mg/kg TS 0.00082 0.00033 <0.00010 0.0033 0.0012

DDT, summa mg/kg TS 0.00061 <0.0001 <0.0001 0.0095 0.0081

summa 2 PAHer (1) mg/kg TS 1.1 0.62 0.091 1.5 0.78

summa 2 PAHer (2) mg/kg TS 1.4 0.6 0.082 1.5 0.61

di-n-butylftalat mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 0.2 0.35

di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) mg/kg TS 20 2 0.66 20 18

bisfenol A mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.79

triclosan mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 0.021 <0.010

trikloreten mg/kg TS <0.0010 <0.0010 0.0018 0.011 <0.0010

klorparaffiner C10-C13 (SCCP) mg/kg TS <1.0 <1.0 <0.10 <2.0 10-20

klorparaffiner C14-C17 (MCCP) mg/kg TS <1.0 <1.0 <0.10 <2.0 <5.0

TS % 53.9 61.1 60.4 51.1 34.1

Arsenik mg/kg TS 2.6 2 3.08 2.95 4.64

Barium mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.

Bly mg/kg TS 47 78.1 20.4 138 95.3

Kadmium mg/kg TS 1.3 0.477 0.593 1.1 1.12

Kobolt mg/kg TS 7.2 4.81 6.9 7.72 11.0

Koppar mg/kg TS 97 129 19.7 164 289

Krom mg/kg TS 20 20.1 20.6 37.3 40.0

Kvicksilver mg/kg TS 0.32 0.257 2.3 4.24 0.613

Nickel mg/kg TS 12 9.04 12.6 17.8 20.8

Vanadin mg/kg TS 25 18.7 37.1 36.2 47.3

Zink mg/kg TS 258 147 63.7 587 420

TS % 42.2 53.4 65 46.5 42.8

Fullständiga analysrapporter se bilaga 4

e.a. innebär att provet ej analyserats med avseende på denna parameter

Övrigt

Metaller

Organiska ämnen

1/30/2015
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