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En del av svensk industrihistoria 

1924 
Eka flyttar sin verksamhet 

från Bengtsfors till Bohus. 

1933 
Tillverkning av 

väteperoxid börjar. 

1969 
Eka blir Sveriges största 

producent av klor-alkali. 

1986 
Eka förvärvas av Nobel 

Industrier. 

1994 
Nobel Industrier förvärvas 

av Akzo och bildar 

AkzoNobel. 

2012 
Eka Chemicals byter namn 

till AkzoNobel Pulp och 

Performance Chemicals 

Elektrokemiska AB 

(Eka) grundas av  

bl a Alfred Nobel. 

1895 
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Bohus - en högteknologisk arbetsplats 

Här jobbar 500 personer 

• 20 % med forskning, 

teknologi 

• 30 % med produktion 

• 50 % med marknadsföring 

försäljning, administration, 

personalfrågor, IT m.m 

 

Bohus är ett av AkzoNobels 

strategiska forsknings- och 

utvecklingscenter 

 

Ytterligare 100 personer 

arbetar för någon av våra 

underleverantörer med  

t ex underhåll eller i vår 

lunchservering 
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Vi tillverkar kemikalier som används inom 

massa- och pappersproduktion, läkemedels-

industri, elektronikindustri samt färg- och 

lackindustri.  

 

I våra fabriker i Bohus tillverkas idag i 

huvudsak fyra produkter: 

• Kiselsyrasoler 

• Kemiskt ren alkali 

• Separationsprodukter 

• Väteperoxid 

Våra produkter finns överallt i din vardag 
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Kvicksilver 

• Mellan 1924 och 2005 tillverkades klor i Bohus genom elektrolys av 

salt enligt den så kallade kvicksilvermetoden. 

• Ämnet kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och 

levande organismer.  

• När miljö- och hälsorisker uppdagades i mitten av 1960-talet 

ställdes stora åtgärdskrav på branschen. Kvicksilverutsläppen i 

Bohus reducerades därefter kontinuerligt.  

• Klorfabriken stängdes 2005 då vår största kund investerade i egen 

klorproduktion. 

Dioxiner 

• Dioxiner uppstod i produktionsprocessen i Bohus på grund av 

reaktioner mellan klor och kol. 

• Under en period deponerades slam från produktionen på området 

och användes därefter – enligt den tidens gängse metoder – som 

fyllnadsmassa, vilket gjorde att dioxiner hamnade i marken. 

Historiska markföroreningar i Bohus 
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Miljödomar 
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1998-05-25  

Omprövning av verksamheten enligt 24 § miljöskyddslagen på begäran av Naturvårdsverket 

 

2009-11-09 

Miljödomstolens dom avseende villkor för sanering av site Bohus 

 

2010-11-10 

Miljööverdomstolens dom i överklagat ärende,  

tre ändrade villkor samt en nya bilaga avseende gränser för saneringsområdet 

 

2013-04-05 

Mark- och miljödomstolens  dom avseende villkor avseende sanering av site Bohus  

samt vattendom avseende byggande i vatten 

 

2014-11-24 

Ändring av villkor avseende dimensioner för erosionsskyddet => 20-700 mm 
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Saneringsområden och barriärer 

Barriärer utökar skyddet mot Göta älv under och efter saneringen 

 

Det är cirka 70 000 kvadratmeter som ska saneras,  

alltså 10 fotbollsplaner 
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Fas 1  2013 – 2017  

 Bygga skyddsbarriär 

 samt  

 sanera södra området 

 

Fas 2  2016 – 2023 

 Bygga nytt vattenverk, 

  ledningar  

 och infrastruktur 

 

Fas 3  2018 – 2025 

 Riva byggnader 

 

Fas 4  2018 – 2026 

 Sanera norra området 

 

Tidplan 

Saneringen sker under 

pågående verksamhet  

och ska vara färdigställd 

inom en 15-årsperiod 



Saneringen i område 2  
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Metod för att säkerställa markstabilitet 

Markundersökningar och 

beräkningar för att ta reda på 

• Hur stabil marken är 

• Hur den kommer att påverkas av 

att vi gräver 

• I samarbete med myndigheter 

som till exempel Statens 

Geotekniska Institut (SGI) 

 

Markens stabilitet kontrolleras 

kontinuerligt med rörelsemätare  

 

Södra delen sanerar vi sektionsvis  

• Ritar upp ett rutnät över området 

• Sanerar en 'ruta' åt gången 

• Skärmar av med stålspont 
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Allt material analyseras och klassificeras innan det skickas till en 

mottagningsanläggning 

 

• Oorganiskt material  

– transporteras till godkänd mottagningsanläggning 

– stora stenar tvättas och används som återfyllnad. 

• Brännbart material  

– transporteras till godkänd förbränningsanläggning. 

• Metall  

– transporteras till godkänd mottagare och läggs in i deponi med 

stabiliserat material.  

 

Jordmassor som innehåller synligt kvicksilver hanteras i slutna kärl.  

 

Återfyllnad sker med fyllnadsmassor, med ett innehåll som är naturligt 

förekommande i området. 

Så saneras marken 
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Arbetsgång 

• Förschakt i spontlinje 

• Slagning av spontlådor  

• Avsänkning av grundvatten 

• Urschakning av spontlådan 
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Mellanlagring av jordmassor 

Begränsad yta, ger behov av att ha hög omsättning på material. 

 

• Mellanlagring av SEV på TLP 

• Provtagning av varje dumperlass och okulär kontroll 

• XRF mätning 
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Konstruktion av barriären 

• En tät men tillfällig spont av stål sätts i älven  

och torrlägger och sanerar marken innanför.  

• Sedan byggs den permanenta barriären som  

ser till att allt grundvatten på området samlas upp och renas i  två steg. 

• Arbetet sker stegvis (ca 100 meter i taget) i riktning från söder till norr.  

• Beräknas vara klar  under 2017. 

 



Spår av den historiska verksamheten 
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En stor mängd länshållningsvatten och vatten 

från  TLP samlas upp.  

 

Vattnet pumpas till en  

uppsamlings-/sedimentationsdamm varefter 

renas i projektets reningsverk.  

 

Slutligen filtreras vattnet i AN PPCs 

dagvattenreningsanläggning. 

 

 

 

 

Vattenhantering och provtagning 
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• Kontroll av turbiditet nedströms, Jämförs med övrig kontroll i älven 

• Provtagning ytvatten stickprover (tvåveckorsprover) 

• Stickprover, okulär kontroll och turbiditet vid grumlande arbeten 

Recipientkontroll – Göta älv 



2014-02-26 

 

Omgivningskontroll - stabilitet 

Pulp and Performance Chemicals 



Hur regleras då saneringsprojekt på bästa sätt? 
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Några av våra utmaningar 

1. Vi har en dom att förhålla oss till 

2. Vi har flera myndigheter med olika intressen att samarbeta med 

3. Vi har flera olika entreprenörer  

och konsulter som varit eller är med  

i projektet 

4. Vi genomför saneringen samtidigt  

som det pågår ordinarie produktion 



1. Vi har en dom att förhålla oss till 
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Vad skall/fungerar att reglera via en miljödom?  

• Domens och underlagets detaljnivå är viktig, styr fortsättningen  

- t.ex. definition av ”saneringsområde” 

• Presentationsmaterial och diskussion vid förhandlingarna är viktigt  

– vilka var de stora frågorna, hur dokumenteras muntliga diskussioner? 

• Övergripande projektering ofta underlag för ansökan  

– detaljprojektering (och utförande) ger ofta ändrade förutsättningar (t.ex. mängd 

föroreningar) 

• Hur mycket ska/kan delegeras till tillsynsmyndigheten? 

• Begränsade möjligheter (och tidskrävande) att få till ändring av villkor 

• Prövotid svårt i saneringsprojekt, men hade ibland varit önskvärt (jfr. tillstånd för fabrik) 

     

 



1. Vi har en dom att förhålla oss till 
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Tillräcklig delegering till tillsynsmyndigheten? 

 

Mark- och miljödomstolen överlåter med stöd av 22 kap 25 § 3 st. miljöbalken åt 

tillsynsmyndigheten att vid behov föreskriva villkor avseende 

 

a. innehåll i genomförandeplan enligt villkor 15 och försiktighetsmått som kan föranledas av 

denna, 

b. eventuella ytterligare reningsåtgärder enligt villkor 3 a, 

c. storleken på utsläppet av kvicksilver via barriären, 

d. eventuellt kvarlämnande av förorenade massor på älvsidan av slitsmuren samt 

spridningsbegränsande åtgärder härför m.m. (jfr villkor 3 b), 

e. tätningsåtgärder avseende de dagvattenutlopp som leds genom ej sanerade delar av 

industriområdet till Göta älv, 

f. högsta godtagbara grumling av vatten som pumpas till Göta älv enligt villkor 3 f, 

g. den närmare utformningen av det nya vattenintaget. 



1. Vi har en dom att förhålla oss till 
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Krav i villkor 15  Redovisas/beskrivs i följande dokument 
 klassning och hantering av uppkomna massor,  Saneringsanmälan II, 2015-01-15, Bilaga 3 

 försiktighetsmått och säkerhetsåtgärder för att 

minska risk för skred och erosion samt 

markrörelser som kan skada intilliggande 

skyddsobjekt (främst väg och järnväg), 

 Saneringsanmälan II, 2015-01-15 

 åtgärder för tätning av dagvattenledningar 

genom området, 

 Bedrivs som ett särskilt projekt 

 behov av ev. kompletterande behandling av 

grävvatten, 

 Saneringsanmälan II, 2015-01-15 

 utjämningsmagasin för att åstadkomma 

flödesutjämning för rening av grävvatten m.m. 

 Saneringsanmälan II, 2015-01-15 

 översvämningsskydd under pågående 

saneringsarbeten, 

 Beredskapsplan, 2015-04-16 

  

 skyddsåtgärder för att minska spridning av 

föroreningar med transportfordon m.m. från 

området, 

 Omgivningskontrollprogram,  

2015-06-25 

 Riskanalysarbetet 

 skydd mot damning, lukt, buller från pågående 

arbeten, 

 Omgivningskontrollprogram,  

2015-06-25 

 omhändertagande av bortgrävda förorenade 

massor, 

 Saneringsanmälan II, 2015-01-15, Bilaga 3 

 åtgärder vid olyckor och oförutsedda händelser 

som t.ex. översvämning och påträffande av 

kvicksilver i fri fas. 

 Beredskapsplan, 2015-04-16 

 Riskanalysarbetet 

 Saneringsanmälan II, 2015-01-15, Bilaga 3 

Genomförandeplan - innehåll 



 
2. Flera myndigheter med olika intressen 
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• Länsstyrelsen 

• Ale kommun 

• Kretslopp  

och vatten 

• Sjöfartverket 

• Trafikverket 

• SGI 

 

 

 

 

                        

Öppenhet  -  Kompetens  -  Förtroende - Kontinuitet 
 



3. Flera olika entreprenörer och konsulter 
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Annan regleringsproblematik 

• Projektörer, utförandeentreprenör, miljökontrollanter, masshanteringsmottagare, m.fl. 

 

• Delad entreprenad – kräver god kommunikation 

 

• Utmaning att reglera ansvar på bra sätt i avtalen 

• AN  önskar ansvarsbegränsning 

• Det är svårt att täcka in alla möjliga scenarion i ett avtal  

• Entreprenörs/konsultarvode inte i paritet med det ansvar vi önskar att de tar  
(ofta ABK som styr) 

 

• Långa avtalsförhandlingar – ansvarsrisk för AN och dyra interimskostnader 

 

• Försäkringslösningar som skydd - tecknande av övergripande försäkring för AN 

 

Uppföljning, uppföljning, uppföljning 



3. Flera olika entreprenörer och konsulter 
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Mottagningsentreprenör – masshantering 

Bedömning i ansökan i förhållande till verkligt utfall… 

 

Var skall massorna klassificeras? Karaktäriseras? Sorteras? 

Hur många prover skall tas ut? Hur stor är en SEV? 

Vart kan massorna skickas? 

Hur skall massorna transporteras? Farligt avfall? Farligt gods? 



4. Vi genomför saneringen under pågående verksamhet 
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• Fyra olika fabriker 

• Forskning och utvecklingslab 

• Administrativ personal 

• Entreprenörer 

• Personsäkerhet 

• Processäkerhet 

• Miljökrav 

• Resurser att dela 

• Säkerställa att sanerade 

områden inte återkontamineras 

• Projekt kontra produktion 

• Andra miljötillstånd kan 

påverkas 



Hur regleras då saneringsprojekt på bästa sätt? 
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Fungerar Miljöbalken för saneringar?  

– problem med detaljerade tillstånd, särskilt i långa projekt 

– allmänna villkoret kan innehålla mycket 

– enbart effekten av åtgärd regleras, ej åtgärden i sig 

– VUs övergripande uppgifter vs. domstolens/myndigheters önskan om detaljerad 

information 

– tillsynsmyndighetens möjligheter vid delegering 

– svårt/tidskrävande att få till ändringar i domar/villkor 

 



 

Vill ni veta mer 

www.akzonobel.com/terra 

https://www.akzonobel.com/terra/

