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1. Uppdrag
Norconsult AB (Norconsult) har fått i uppdrag av Sotenäs kommun att utföra en
historisk miljöinventering av tankstationen belägen vid kajen i centrala Gamla
Hunnebo. Undersökningen har syftet att tjäna som underlag vid kommande markoch sedimentundersökningar.
I planprogrammet för Gamla Hunnebo identifierades en problematik kring
stabiliteten vid kajen. Geotekniska undersökningar av Gamla Hunnebo uppdagade
att den geotekniska stabiliteten behövde förbättras för att minimera skredrisken vid
kajerna (Sotenäs kommun, 2011). Tankstationen Sjömacken är belägen på en
brygga strax utanför kajen i de Gamla delarna av Hunnebostrand, se Figur 1. Dess
nuvarande lokalisering vid kajkanten anses även vara olämplig ur
brandsäkerhetssynpunkt med hänsyn till den närliggande uteserveringen på
grannfastigheten samt då många människor rör sig i området.

Figur 1 Översikt Gamla Hunnebo, Pil anger sjömackens lokalisering (Eniro, 2016)
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I samband med åtgärder med syfte att förbättra stabiliteten kan den befintliga
tankstationen Sjömacken behöva förflyttas.
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2. Metodik
Föreliggande utredning har skett genom inventering av material som tillhandhållits
av Miljöenheten i mellersta Bohuslän, Länsstyrelsen, Svenska Petroleum och
Biodrivmedel Institut (SPI/SPBI). Information har även inhämtats på
verksamhetens hemsida och från samtal med verksamhetsägaren (VÄ).
Historiska flygfoton har studerats och i undersökningen har ett platsbesök utförts.

3. Resultat
3.1

Verksamhetshistorik

Hunnebo Sjömack är en tankstation för båttrafik och drivs av Bäckmans
Marinservice i Hunnebostrand AB (BMHAB) (n.d.). Sjömacken är belägen på
Norra Strandgatan 3A i Hunnebostrand, Sotenäs kommun och har
fastighetsbeteckningen Ellene 1:459. Fastighetsägaren är Hamnutsikten
Kommanditbolag. Utöver Sjömacken bedrivs restaurangverksamhet samt en
klädesaffär på fastigheten.
På fastigheterna runtomkring Ellene 1:459 bedrivs restaurangverksamheter, och
butiker. På motsatt sida av gatan finns ett bostadsområde. De öppna ytorna i
området är asfalterade.
Två bryggor löper ut från fastigheten som är sammanbundna av en brygga som går
parallellt med kajkanten. Det är på denna parallella brygga som tankautomaten är
belägen, se bilden på rapportens framsida.
Enligt verksamhetens hemsida är de drivmedel som för tillfället finns för
försäljning blyfri 95-oktanig bensin (MK1S) och ren diesel utan RME (B0)
(BMHAB, n.d). Vidare tillhandahålls gasolflaskor till försäljning.
På macken finns även försäljning av mat, dryck och båttillbehör, så som linor,
tampar, fendrar, oljor, medel mot mikroorganismer (s.k. dieselbakterier), m.m.
Under sommarhalvåret erbjuder Sjömacken båtuthyrning.
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Sjömacken har fastighetsbeteckningen Ellene 1:459, men hade tidigare fastighetsbeteckningen Ellene 1:383. I ett dokument som inkommit till Sotenäs kommuns
byggnadsnämnd 1988 nämns en ombyggnad av en befintlig bensinstation på
fastigheten.
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I de geotekniska undersökningar som refereras till i planprogrammet för Gamla
Hunnebo framgår att fyllnadsmassor förekommer inom kajområdet (Sotenäs
kommun, 2011).
Vid samtal med Miljöenheten i mellersta Bohuslän (2016-04-28) framkom att det i
fastighetens närområde funnits en transformatorstation. Transformatorstationens
läge i förhållande till fastigheten har ej framkommit.
Vid studier av flygfoton taget 1955-1967 och historisk karta från 1976 finns ej
Sjömacken med (Eniro, 2016 och Lantmäteriet, n.d.).
Enligt samtal med VÄ utfördes en renovering av tankstationen för ca 4-5 år sedan.
Vid detta tillfälle grävdes de tre cisternerna upp och ersattes med två nya. I
samband med detta arbete byttes även tankautomaterna ut. I dagsläget finns en
tankautomat belägen på bryggan, men tidigare har två tankautomater funnits, vilket
framgår av en bild tagen 2009, se Figur 2 (Google, 2016).

Figur 2 Gatubild från 2009 (Google, 2016).

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPI/SPBI) har sedan 1997 till
2014 inventerat bensinstationer (SPBI, n.d.). Verksamheten har bedrivits av
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VÄ berättar också att Sjömacken tidigare var en bensinstation även avsedd för
bilar, belägen närmre gatan. Verksamheten ändrade sedan inriktning och
fokuserade på båttrafik varvid tankautomaterna för biltrafik togs bort. Norconsult
bedömer att ombyggnationen troligtvis utfördes 1988 eller senare baserat på att en
ombyggnation av tankstationen nämns i kommunens handlingar från detta år.
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SPIMFAB (SPI Miljösaneringsfond AB). Macken finns inte med i SPIMFAB:s
slutrapport över sanerade bensinstationer.
Länsstyrelsen har ett register över konstaterade samt potentiellt förorenade
områden, det s.k. MIFO-registret (Länsstyrelsen, n.d.). Sjömacken finns med i
MIFO-registret men är ej riskklassad, se Figur 3.
Erhållen ritning från Länsstyrelsen daterad 1984 visar att läget för de äldre
bränsletankarna, se Bilaga 1. Där framgår att tre cisterner finns nedgrävda som
vardera är 10 m3. En av dessa cisterner är uppdelad på 7 m3 respektive 3 m3. Enligt
ritningen har en fjärde cistern på 1,5 m3 funnits ovan jord vid fastighetens
nordöstra hörn och att tankstationen funnits för fordonstrafik och båttrafik
parallellt.
Ritningen visar att tankplatsen för fordonstrafik var belägen mellan fastigheten och
gatan. Ritningen visar även platsen för en femte cistern med okänt
användningsområde. Denna cistern är belägen precis vid kajkanten.
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Karta över de nuvarande cisternernas lokalisering eller ledningsdragning har ej
påträffats. Dessa är troligtvis belägna på samma plats som de tidigare cisternerna
legat, d.v.s. mellan Ellene 1:459 och fastigheten norr om Ellene 1:459.
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Figur 3 Länsstyrelsens MIFO-karta. Se pil.
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3.2

Platsbesök

I anslutning till Norra Strandgatan återfinns påfyllningsplatsen för
bränslecisternerna. Vid platsbesöket noterades tre äldre påfyllningsrör för: bensin
98 oktan, bensin 95 oktan och diesel, respektive cistern har volymer på 10 m3, 10
m3 och 7 m3. Rören numrerade från 1 till 3 i ovan nämnd ordning, se Figur 4.
Nyare påfyllningsrör finns uppmärkta med bensin B95G och Diesel D8 med
volymer på 10 m3 respektive 7 m3. Dessa cisterner var numrerade 1 och 3, se Figur
5. Cisternerna är belägna under jord. Dess exakta läge framkom ej vid platsbesöket.

Figur 4 Äldre påfyllningsrör
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Figur 5 Nyare påfyllningsrör
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Vid platsbesöket noterades även ett galvaniserat metallrör som potentiellt har
används som bränsleledning alt. för uppsamling av oljespill. Detta rör löper ut från
kajkanten längsmed bryggans södra sida för att vid kröken gå ned i vattnet, se
Figur 6. Vidare finns ytterligare galvaniserade rör under bryggan som går ut mot
tankstationen.
Två tjocka armerade slangar återfinns även längs med bryggans norra sida som
troligen leder bränsle från cisterner som fortfarande är i bruk på Sjömacken. Vidare
noterades ett kabelrör (gult), se Figur 7.

Figur 6 Galvaniserat metallrör sluttandes ned i havet.
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Verksamhetens ålder är ej fastställd men bedöms att ha pågått i minst 32 år. Någon
gång mellan åren 2009 och 2010 har en ombyggnation av Sjömacken skett då
tankcisternerna byttes ut och en tankautomat togs bort. Schaktarbetena bedöms ha
skett inom det område där asfalten ser ”nyare” ut, se Figur 8. Läget stämmer
överens med cisternernas placering på erhållen ritning, se Bilaga 1.
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Figur 7 Slangar och kabelrör vid anslutningen mellan stenkajen och bryggan.
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Figur 8 Asfalt av nyare typ belägen intill fastigheten norr om Ellene 1:459.
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3.3

Potentiella föroreningskällor

Kajerna i Gamla Hunnebostrand består delvis av fyllnadsmassor. Eftersom
fyllnadsmassornas ursprung är ospecificerat kan de potentiellt innehålla
föroreningar som härstammar från fyllnadsmassornas ursprung. Vanligt
förekommande föroreningar i fyllnadsmassor är metaller, PAH och
petroleumkolväten.
Att bränslecisterner finns på fastigheten innebär att det finns risk för att jorden på
fastigheten innehåller petroleumkolväten och MTBE. Dessa kan ha tillkommit vid
spill vid t.ex. påfyllning av bränsle men även från läckage från cisternerna.
Information har ej framkommit att en sanering eller provtagning har skett i
samband med renovering eller flytten av tankstationen. Petroleumkolväten och
MTBE misstänks även kunna förekomma i bottensediment.
En transformatorstation har tidigare funnits i närområdet. Dessa kan ge upphov till
förorening av metaller, klorerade och icke-klorerande lösningsmedel, PCB och
petroleumkolväten.
Andra potentiella föroreningar som identifierats är risk för tennorganiska
föroreningar härstammande från båttrafiken. Tennorganiska ämnen har tidigare
använts för att undvika påväxt av t.ex. havstulpaner på båtar. Andra föroreningar
som kan påträffas i båtbottenfärg är metaller, irgarol, PAH och PCB.
Stenkolstjära har tidigare använts i asfaltbeläggningar men användningen avtog i
början av 1970-talet för att helt upphöra 1973 (Vägverket, 2004). Sedan 2002
klassas asfalt innehållande stenkolstjära som farligt avfall om halten av
cancerogena ämnen i materialet överstiger 0,1 procent. Den asfalterade ytan kan
potentiellt innehålla stenkolstjära då dess ålder ej är fastställd.
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I Figur 9 har identifierade potentiella föroreningskällor ritats ut. En
sammanställning över potentiella föroreningar och var de misstänks kunna
förekomma kan ses i Fel! Hittar inte referenskälla.. Bränsleledningar, där oljespill
kan förekomma sporadiskt och har ej markerats ut.
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Norra Strandgatan
D1
D2
B
A1

D3

C

A2

A Tankautomat
B Påfyllningsplats
C Butik
D Cistern
Figur 9 Flygfoto med ungefärliga lägen för befintliga eller avlägsnade objekt.
Tabell 1 Sammanställning över potentiella föroreningar med samma beteckningar
som i Figur 9.

Läge
Mark (A2,B,D13)

Potentiella föroreningar
Metaller, PAH,
petroleumkolväten,
MTBE, klorerade och
icke-klorerade
lösningsmedel,
petroleumkolväten, PCB.

Grundvatten
(A2,B,D1-3)

Metaller, PAH,
petroleumkolväten,
MTBE, klorerade och
icke-klorerade
lösningsmedel,
petroleumkolväten, PCB.
Tennorganiska ämnen,
PCB, irgarol, metaller,
PAH, petroleumkolväten,
MTBE
PAH

Sediment (A)
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Asfalt
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Kommentar
I marken intill bensinstationen och de
nedgrävda cisternerna finns risker för
flera typer av föroreningar såsom
petroleumkolväten, PAH och
tungmetaller mm. Intill den eventuella
transformatorstationen finns även risk
för PCB.
Grundvatten provtas för att undersöka
om de eventuella föroreningarna i
marken rör sig ned till grundvattnet
och därmed riskerar att förorena större
områden p.g.a.
grundvattenströmningen.
Sedimenten utanför tankstationen
provats för att utvärdera om havet och
sedimenten förorenats av
verksamheten.
Äldre s.k. tjärasfalt kan innehålla PAH
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4. Förenklad riskbedömning
En förenklad bedömning av riskerna med sjömacken och dess tidigare
verksamheter i området har genomförts utifrån MIFO (Naturvårdsverkets (NV)
metodik för inventering av förorenade områden). Olika riskfaktorer har tilldelats
bedömningen låg, måttlig, hög respektive mycket hög för identifiera
föroreningsnivån (NV, 1999):
 Föroreningarnas farlighet: hög – mycket hög
Potentiellt förekommande föroreningar klassas enligt NV (1999) till att ha hög
- mycket hög farlighet.
 Föroreningsmängd: låg-måttlig
Föroreningsmängden bedöms vara låg-måttlig baserat på tankstationens
storlek.
 Spridning: hög-mycket hög
Risken för spridning i mark/grundvatten bedöms vara hög och till havsvatten
som mycket hög, baserat på att kajen består av schaktmassor som till stor del
kan bestå av grövre material samt p.g.a. närheten till och den hydrauliska
kontakten med havet. Risken för spridning av föroreningar i sediment bedöms
vara måttlig-hög.
 Känslighet: hög
Områdets känslighet har satts till hög p.g.a. av dess närhet till bostäder m.m.
och då många människor periodvis vistas inom området.
 Skyddsvärde: måttligt
Närheten till havet och dess ekosystem att dess skyddsvärde värderas till
måttligt. .

5. Rekommendationer
Norconsult rekommenderar att sediment-, mark- och grundvattenundersökningar
utförs i anslutning till identifierade potentiella föroreningskällor inför eventuell
flytt av tankstationen eller vid markarbeten vid kajkanterna.
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Sammantaget bedöms risken för föroreningar i undersökningsområdet som hög.
Riskbedömningen ovan kan ändras vid provtagning eller om ytterligare
information tillkommer.
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Undersökningarna föreslås innefatta åtta sedimentprover och nio
provtagningspunkter i jord genom skruvborrning. Vid jordprovtagningen bör tre
stycken grundvattenrör etableras med syfte att utreda om eventuella föroreningar i
marken även riskerar att sprida sig via grundvattnet.
Vid framtida markarbeten eller provtagningar ska cisternernas läge mätas in och
försiktighet iakttas. Cisternernas ungefärliga läge bör kunna bestämmas med
metalldetektor om ritning över dess läge ej erhålls.

Norconsult AB
Miljö och Säkerhet
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