
Undersökningarna i våras – vad visade de? 
I slutet av april och början av maj gjorde vi en ”förklassificering” 
av jorden i Strandstaden. Nu har vi fått alla resultat. 
Provtagningarna gjorde vi för att få ännu bättre kunskap om var i 
området föroreningarna finns, på vilket djup i marken, osv., inför 
kommande åtgärder. Resultaten motsvarar i stort vad de tidigare 
undersökningarna har visat. Dioxinföroreningar finns 
huvudsakligen inom den översta metern (0-1 m) på de allmänna 
ytorna som har undersökts. Det som skiljer sig från tidigare resultat 
är att det visade sig finnas mer dioxin i den mest södra delen av 
området, ned mot samfällighetsbyggnaden. Det finns också tecken 
på att några av tomterna i området kan vara något mer förorenade 

Vad ska man tänka på nu? 
Den mark som vi har provtagit har återställts provisoriskt. 
Groparna som grävdes har lagts igen och vi har täckt med sand 
ovanpå. Det innebär att det inte är några ökade risker med att 
bo eller vistas i området. Men man ska vara noga med att inte 
gräva eller röra om där provgropar grävts och återställts. Man 
bör heller inte gräva i marken inom de allmänna ytorna förrän 
åtgärder är genomförda. Om man tänkt att gräva någonstans 
utanför sin tomt, ska man ta kontakt med tillsynsmyndigheten 
(Länsstyrelsen) innan man gräver. 

Det är också bra att vara försiktig med de ytor där sand lagts 
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på att några av tomterna i området kan vara något mer förorenade 
än vad vi förut haft kunskap om. 

Ytterligare provtagning i juni 
Resultaten gör att vi behöver undersöka ännu lite mer. Det gör vi 
för att vi måste vara helt säkra på att vi tar bort de föroreningar 
som behöver tas bort när vi ska göra själva åtgärderna. Därför blir 
det ytterligare en provtagning i området under vecka 26, den 24-26 
juni 2015. Det är samma konsulter som i våras, Golder Associates 
AB, som kommer att göra provtagningen. De kommer att ta prover 
med en borrbandvagn eller för hand den här gången. Störningarna 
blir därför mindre eftersom vi inte kommer att gräva gropar. 
Området är ju sedan vårprovtagningarna lite ”fläckigt” och 
ytterligare ett par ytor kommer kanske att bli något ”fläckiga”.

Det är också bra att vara försiktig med de ytor där sand lagts 
ut till exempel vid gräsklippning under sommaren. Man kan 
låta gräset växa lite högre än vanligt och ställa in 
gräsklipparen på ett högre läge än normalt. Att odla i 
pallkragar som man har i sin trädgård kan man göra på samma 
sätt som förut under sommaren, liksom äta bär eller frukt från 
sin trädgård och använda vattnet från Örlen för bevattning. 

På baksidan hittar ni kontaktuppgifter till oss som arbetar med 
projektet. Till informationsbrevet finns också en bilaga med en 
karta över området som visar var prover har tagits och var 
provtagningen nu i juni kommer att göras. Det är också i de 
områdena som man inte ska gräva och där man bör vara 
försiktig med de sandtäckta områdena vid gräsklippning.  
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Har ni frågor eller funderingar så hör gärna 
av er! 

Erika Skogsjö, SGU (projektledare)
08-545 215 25 erika.skogsjo@sgu.se

Vad gäller för tomterna? 
Totalt har markprover tagits på 23 av de 55 tomterna i området. I ett 
fåtal av tomterna finns förorening i enstaka punkter som är lite högre 
än vad vi tidigare sett. Därför vill vi, som en extra försiktighetsåtgärd, 
undersöka lite noggrannare i de tomterna. Av samma anledning vill vi 
också undersöka några tomter som inte tidigare provtagits, men som 
angränsar till de allmänna områden som är aktuella för åtgärd. För 
några av er som har tomter som berörs, kommer vi under vecka 25 att 
ta särskild kontakt om det. Provtagningen kommer utföras under vecka 
26, eller i augusti.  Provtagningen inom tomterna kommer att göras i 
några punkter per tomt med en handborr eller ett mindre stickspjuts. 
Det gör minimal åverkan på marken. Om det skulle visa sig att någon 
tomt behöver åtgärdas, kommer det att göras i samband med åtgärderna 

08-545 215 25 erika.skogsjo@sgu.se

Louise Göthfors, Golder (miljökonsult, ansvarig 
fältprovtagning )
070-868 36 83 louise_gothfors@golder.se

Maria Gustavsson, Länsstyrelsen Västra Götaland 
(miljöskyddsavd.)
010-224 46 76 maria.l.gustavsson@lansstyrelsen.se

Tillsynsmyndighet vid ev. grävarbeten:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län , Anna-Karin 
Davidsson, 010-224 54 36 
anna-karin.davidsson@lansstyrelsen.se

tomt behöver åtgärdas, kommer det att göras i samband med åtgärderna 
av de allmänna ytorna i området. 

I augusti kommer vi att skicka ett brev till samtliga fastighetsägare med 
ett erbjudande om att få sin tomt provtagen. Vi vill poängtera att vi 
bedömer att provtagning på de flesta tomterna inte behövs ur 
föroreningssynpunkt, men vill att ni som funderar kring eller känner 
oro för om det kan finnas förorening på tomten, ska kunna få ett besked 
om er tomt. 

Tidsplan
Trots några fler provtagningar så är det samma tidsplan som gäller för 
projektet som helhet. Vi håller på att projektera åtgärderna (beräkna 
mängder och bestämma kostnader) och siktar på att kunna handla upp 
en entreprenör som kan påbörja själva åtgärdsarbetet i oktober. Vi 
hoppas kunna genomföra så mycket som möjligt av åtgärderna under 
hösten 2015. Projektet beräknas vara helt klart under 2016.



Karta Strandstaden

Gulmarkerade 
områden 
motsvarar delar där 
provtagning
genomförts i april-maj 
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genomförts i april-maj 
2015 och 
grönmarkerade 
områden de delar 
där kompletterande 
provtagning kommer 
att genomföras 
i slutet av juni 2015.


