BILAGA 1

Föröreningar öch risker
Föroreningssituationen är väl undersökt och flera miljötekniska undersökningar har
genomförts på olika delar av området. En huvudstudie1 har genomförts 2012-2013.
Höga halter av främst PAH (polyaromatiska kolväten) förekommer i fyllnadsmassorna, inom
ett område som preliminärt omfattar en 700 m lång sträcka längs med Göta älv, på ett avstånd
om 20-50 meter från strandlinjen. Högst halter PAH och tjära i fri fas har konstaterats i
främst två delområden (norra respektive mellersta delområdet). Uppmätta föroreningshalter
överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning
”MKM” flera hundra gånger (upp till 360 gånger för PAH-H). Många PAH-föreningar är
cancerframkallande och tillhör de ämnen som är prioriterade att fasa ut.
Konstaterade föroreningar riskerar att skada människors hälsa och miljön. Den risk som
bedöms vara absolut störst är risken för påverkan på Göta älv genom ett skred inom det
PAH/tjär-förorenade området, vilket kan få betydande konsekvenser för
dricksvattenförsörjningen för mer än 700 000 människor.
I figuren nedan har de områden som både är kraftigt förorenade med tjära, beck mm och kan
omfattas av ett skred markerats med rött. Volymen kraftigt förorenade massor inom dessa
områden är ca 10 000 m3. I övrigt representerar färgerna fyllnadsmassornas mäktighet som
avtar österut.
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BILAGA 2

Skredsituationen
Älvängens industriområde är ur stabilitetssynpunkt ett av de sämre längs älven med stora
konsekvenser om ett skred skulle inträffa. I Göta Älvutredningen (SGI 2009-2012) är området
utpekat som ett av de 7 områden med högst skredrisk i älvdalen. Redan i en första
skredriskanalys som SGI utförde 1995 utpekades området med ”påtaglig sannolikhet för
skred”. I SGI:s Göta älvutredning (2012) är sannolikheten angiven till 5 vilken är den högsta
klassen d.v.s. störst sannolikhet och med hänsyn till de stora konsekvenserna är skredrisken
angiven som hög. SGI har sedan den första skredriskanalysen 1995 verkat för att åtgärder ska
genomföras. I samband med den fördjupade stabilitetsutredning och markmiljöundersökning
som utfördes vid ansökan till MSB om skredförebyggande åtgärder 2009, bekräftades att det
även fanns kraftigt förorenade massor inom området.
Fördjupade geotekniska utredningar av åtgärder och stabilitet har utförts i området sedan
2009. Enligt utredning från WSP 2010-03-05 rev 2012-01-31, "Fördjupad geoteknisk
utredning av stabilitetsförhållanden" råder låg eller mycket låg säkerhet mot stabilitetsbrott
inom strandnära område. Ett primärt skred kan sträcka sig 10-20 m in på land och sekundärt
kan ca 25 m bli påverkat. Tillfredställande stabilitet råder först ca 25-50 m från strandlinjen.
Farleden med sjöfart ligger mycket nära strandkanten.
Enligt figuren nedan från Göta Älvutredningen (Statens geotekniska institut, mars 2012)
framgår att hela Västra Industriområdet har en hög skredrisk (rödmarkerat).

Kommande klimatförändringar med ökad nederbörd och ökade flöden förvärrar riskerna och
ökar sannolikheten ytterligare för att ett skred kan inträffa om inga åtgärder vidtas.

BILAGA 3

Konsekvenser av ett skred i fororenade massor
Förutom de fastighetsägare och verksamhetsutövare som är direkt berörda skulle
konsekvenserna av ett skred bli mycket allvarliga för situationen i Göta Älv. Om ett skred
skulle inträffa kommer tjära i fri fas och fina PAH-haltiga partiklar att frigöras till älvvattnet.
Föroreningarna kan spridas snabbt och ta sig långt ner i älvdalen långväga i Göta älv. PAH är
mycket giftigt och gränsvärdet för dricksvatten är t ex 0,01 – 0,1 μg/l, d v s 10 – 100 ggr lägre
än gränsvärdet för t ex kvicksilver.
Spridning sker både direkt med stora mängder föroreningar rakt ut i Göta älv och med tiden
genom att partiklar som sedimenterat senare åter sätts i rörelse. Nya ytor kommer att
exponeras när föroreningar som tidigare varit inkapslade i jordmassor friläggs och
spridningsrisken kommer då att öka genom erosion och utlakning under mycket lång tid.
Förorenade massor som sedimenterat på botten kommer successivt och under lång tid att
läcka och flyttas ut mot havet.





Ett skred i de förorenade massorna kan få betydande och långvariga konsekvenser för
dricksvattenförsörjningen för mer än 700 000 människor.
Älven har stora naturvärden och fisk och andra vattenlevande organismer kan påverkas
allvarligt av förorenade skredmassor.
Sjöfarten kan drabbas hårt vid ett skred.
Ett skred kan medföra att delar av älven sätts igen och ge problem med översvämningar
uppströms och svårigheter med avledning av vatten från Vänern.

Hot mot vattentäkterna
Ett skred skulle med hänsyn till de förorenade massorna få betydande konsekvenser för
vattenförsörjningen för hela Göteborgsområdet, inklusive Partille, Mölndal, Öckerö, Ale och
även Kungälvs kommun.
Göta älv är Göteborgs huvudråvattentäkt. Råvattenintaget (Lärjeholm) ligger cirka 20
kilometer nedströms Älvängen och ger vatten till en halv miljon människor i Göteborg och
leverans sker även till Öckerö, Partille, Mölndal och Ale kommun.
Ungefär 5 kilometer nedströms Älvängens industriområde finns Kungälvs kommuns
vattenverk, Dösebacka, som infiltrerar vatten från Göta älv. Ale kommun köper sitt
dricksvatten från både Kungälvs- och Göteborgs kommun.
Totalt berörs dricksvattenförsörjningen för mer än 700 000 abonnenter. Därutöver finns
många industrier som är direkt beroende av en god vattenkvalitet genom sin användning i
produktionen eller kylvatten och liknande.
Erfarenheter från tidigare skred visar att stängningstiden för råvattenintagen i Göta Älv kan
bli långvariga eftersom föroreningar skulle fortsätta läcka till Göta Älv en lång tid efter
skredet. Även om föroreningarna späds ut i flödet i Göta Älv bidrar varje utläckage av
föroreningar till en ökad belastning och en försämrad råvattenkvalitet. Vid en utdragen

stängning påverkas hela råvattenförsörjningen och det finns en uppenbar risk för
dricksvattenbrist.
Mer information framgår av bilaga 8, Göteborgs Stad, Kretslopp och vattens PM 2013-10-14
”Risker för Göteborgs vattenförsörjning i händelse av skred i förorenad mark vid Älvängens
industriområde i Ale kommun”.

Naturvärden
Göta Älv med Nordre Älv är nationellt sett särskilt värdefulla vatten för fiske. Bland annat
för havsvandrande lax och öring. När det gäller ål är Göta Älv/Klarälvens vattensystem med
Vänern det högst prioriterade uppväxtområdet i landet. Älven är den enda naturliga
vandringsvägen för ålen att ta sig upp och ut i detta system.
Göta Älv har en rik fiskefauna och det bedrivs ett omfattande fritidsfiske i älven. Vid ett
eventuellt skred kan man förvänta sig kortsiktiga stora störningar i fiskefaunan på grund av
grumlingseffekter. På lite längre sikt kan produktionen och diversiteten, vad gäller fisk och
andra vattenlevande organismer, komma att påverkas allvarligt.
Göta älv utgör riksintresse för såväl friluftslivet som naturvården, Göta och Nordre älvs
dalgångar (NRO 14122). I Göta älv förekommer skyddsvärda växt- och djurarter, varav flera
är rödlistade. För Göta älv gäller miljökvalitetsnormer enligt Förordning om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554). Miljökvalitetsnormerna för
Göta älv gäller bl.a. för pH, uppslammade fasta substanser, ammoniak och ammonium.
Gränsvärden angivna i miljökvalitetsnormerna får inte överskridas.
Intill Göta älv ligger naturreservat varav några även utgör Natura 2000-områden t.ex.
Tjurholmen, Dösebacka, Marieberg och Göta och Nordre älvs dalgångar. Flera områden
utmed Göta älv är utpekade som ekologiskt särskilt känsliga områden enligt 3 kap 3 §
miljöbalken.

Sjöfarten
Konsekvenserna för sjöfarten beror på omfattning och stopptid. Eventuella instängda fartyg
och industrier som drabbas av uteblivna sjötransporter skulle drabbas ekonomiskt. Farleden
med sjöfart går mycket nära strandkanten vid Älvängens industriområde. Det finns dock en
alternativ väg på västra sidan av Tjurholmen som vid långvarigt stopp eller vid akuta
transporter skulle gå att utnyttja.
Mer information framgår av bilaga 9, Sjöfartsverket 2013-10-31 ”Konsekvenser för sjöfarten i
händelse av skred i Älvängens industriområde Ale kommun.”
Översvämningar
Om ett skred skulle inträffa som täpper till Göta älv samtidigt som det är tvångstappning
p.g.a. hög nivå i Vänern finns risk för översvämning även för kommunerna runt Vänern. Hade
en skred inträffat år 2000/2001 då Vänerns vattenstånd var mycket högt hade det fått
allvarliga konsekvenser. Man hade då troligen inte kunnat avtappa tillräckligt vattenflöde från
Vänern via Göta älv vilket hade varit mycket olyckligt och gett upphov till ännu högre
vattenstånd i Vänern.

BILAGA 4

Åtgärdsbehov och kostnäder
En åtgärdsutredning har genomförts i samband med huvudstudien 20131. De åtgärder som
förordas är alternativ C och D som omfattar stabilitetshöjande åtgärder i form av en tryckbank
i Göta Älv samt avlastningsschakter och kalkcementpelare. Avlastningsschakten beräknas i
alternativ C omfatta 16 000 m3 massor, varav 10 000m3 är förorenade, främst av PAH, ställvis
över FA (farligt avfall) nivåer.
I alternativ D krävs samma stabilitetshöjande åtgärder som i alt. C men i detta alternativ
åtgärdas samtliga förorenade fyllnadsmassor längs älven, vilket innebär ytterligare mellan
20-40 000 m3 schaktning utöver de 10 000 m3 förorenade massor som nämns i alt. C.
Kostnaderna för de olika alternativen är uppskattade till 110 miljoner kronor för alternativ C
och 140-180 miljoner kronor för alternativ D, enligt tabell nedan.
Aktivitet

Alt C (Mkr)

Alt D (Mkr)

6

10

2,6

2,6

Ej bedömd
14,6

Ej bedömd
14,6

35

37

11,3

11,3

0,9

18,6-37,2

4,2
3,8

8,8–14,5
4,1–4,8

4,4
7,1

5,6–7,2
9,3–12

17,6

23-30

110

140-180

FÖRBEREDELSER (projektering, FFU mm)
ENTREPRENADARBETEN
Förberedande arbeten (röjning, rivning av bryggor.
Ledningar, stängsel mm)
Byggnader (rivning mm)
Stabiliseringsåtgärder (tryckbank, kalkcementpelare,
erosionsskydd)
Hydrauliska barriärer och vattenhantering (inkl. spont
och vattenbehandling)
Masshantering, inom områden med avlastningsschakt
(varav förorenade massor ca 10 000 m3)
Masshantering, övrig schakt där grävsanering sker
(alt D 20-40 000 m3)
Återställning (alt D 20-40 000 m3)
Diverse (stillestånd, information, efterkontroll mm)
Miljökontroll (6% entreprenadarbeten)
Projektledning ink. byggledning, beställarstöd
(10% entreprenadarbeten)
Projektreserv oförutsett pga. osäkerheter
(ca 25% entreprenadarbeten)
Total kostnad, förberedelser och entreprenadarbeten

Kostnadsnivån är mycket hög pga. de förorenade massorna som gör att det ställs högre krav
på skyddsåtgärder vid genomförandet. För att utföra arbeten vid strandkanten krävs bl.a.
avskärmning mot Göta älv och rening av länsvatten.
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Kostnadsbedömning och beskrivning av förberedelsefas 2014-2015
Innan åtgärder kan genomföras behöver förberedelser göras, innefattande kompletterande
utredningar inför vattendom, projektering, upphandling mm.
Länsstyrelsen planerar att samordna de förberedande arbeten som enligt en preliminär
kostnadsbedömning uppskattas till ca 9 miljoner kronor enligt tabell nedan. Länsstyrelsen
kommer att vidareförmedla medel till Ale kommun som huvudman för förberedelsearbetet
och ansökan till mark- och miljödomstol. Kommunen har stor erfarenhet av bidragsprojekt
och komplicerade saneringar vid älven där geotekniska stabiliseringsåtgärder och spontning
har varit en förutsättning för att kunna utföra saneringen. Projektet kommer att bedrivas i en
projektgrupp med representanter för bl.a. Länsstyrelsen Västra Götaland och Ale kommun.
Ekonomisk uppföljning kommer att ske kontinuerligt och Länsstyrelsen kommer att
avrapportera uppdraget till regeringen.
Åtgärdernas omfattning kommer som utgångspunkt att avgränsas till det område som behöver
åtgärdas ur skredrisksynpunkt. Det innefattar hantering av de förorenade massorna och
byggnader/verksamhet som berörs av detta. Tillfredställande stabilitet råder först 25-50 m
från strandlinjen.
Ingående moment
(går delvis in i varandra)
Projektledning, inkl. beställarstöd (2 år) och
administration.
Kompletterande geotekniska undersökningar
med syfte att fram underlag för beslut om hur
tryckbank, spont, urschaktning mm ska
utföras.
Kompletterande miljötekniska
undersökningar för karakterisering av
förorenade massor
Pilotstudier för hantering av
länshållningsvatten.
Utredning hur pågående verksamheter inom
området ska hanteras för att få tillträde för
åtgärder.
Värdering av byggnader mm som berörs av
åtgärder.
Övrigt (rådighetsfrågor o likn.)
Framtagande av ansökan om vattendom inkl.
sanering.
Prövning i mark- och miljödomstolen
Framtagande av förfrågningsunderlag för
utförande av åtgärder, inkl. rivning och
masshantering.
Detaljprojektering mm förberedelser
Reserv oförutsett (10 %)
SUMMA

Kostnad (kr)
2 000 000
1 400 000

400 000

200 000
200 000

400 000
600 000
900 000
600 000
500 000

900 000
900 000
9 000 000

BILAGA 5

Förutsättningär för de stätligä bidrägen
Ansvar för förorenade områden enligt miljöbalken
Inom Älvängens industriområde finns ett flertal fastighetsägare och verksamhetsutövare.
Ansvaret för förorenade områden regleras i 10 kap miljöbalken (MB) där det framgår att det i
första hand är den/de som bedrivit en verksamhet som orsakat föroreningarna som ska svara
för nödvändiga undersökningar och efterbehandlingsåtgärder. Om det saknas ansvarig
verksamhetsutövare kan fastighetsägare under vissa förutsättningar också bli ansvariga.
En ansvarsutredning pågår och det synes finnas ett verksamhetsutövaransvar för samtliga 3
delområden. Omfattningen av verksamhetsutövarnas andel har ännu inte avgjorts. Det är
tillsynsmyndigheten (kommunen) som ska driva frågan vidare. Rättsfall på området tyder på
att det enbart går att utkräva ett begränsat ansvar pga. den långa tid som förflutit sen
föroreningarna uppkom. För resterande andel behöver annan finansiering sökas.

Ansvar vid frågor om skred
Ansvaret för frågor kring skred och ras ligger på tre olika nivåer i samhället, den enskilda
människan, kommunen och staten. Den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv
och sin egendom samt att inte orsaka olyckor. Först när en olycka inträffar eller det finns en
överhängande fara för en olycka och den enskilde själv eller med anlitande av någon annan
inte kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa om det framstår som
rimligt att samhället ska göra det.
Kommunen har bland annat ansvar för den fysiska planeringen och för räddningstjänst. Enligt
lagen om skydd mot olyckor (LSO 3 kapitlet 3 §) ska kommunen ta fram handlingsprogram
för skydd mot olyckor och räddningstjänstens operativa verksamhet. Detta gäller även för
naturolyckor. Staten och myndigheter utarbetar lagstiftningar, stödjer med underlag, bidrag
och ersättningar.

Anslag från Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets (NV) anslag för förorenade områden kan användas för områden som är
allvarligt förorenade och kan bekosta de åtgärder där det saknas ansvarig för föroreningarna1 .
Ansvarets omfattning behöver därmed regleras vilket ofta är en utdragen rättsprocess.
Enligt utförda undersökningar är det två områden som är mer förorenade än övriga delar av
industriområdet, och där anslaget skulle kunna användas för finansiering. Detta löser dock
inte problemet i sin helhet eftersom ett större område behöver skredsäkras. För de övriga
(mindre förorenade) delarna krävs en annan finansiering.
NV har framfört att anslaget skulle kunna vara en del i en helhetslösning för Älvängens
industriområde, se även bilaga 6.
1

Förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande.

Anslag från MSB
För bebyggda områden där risken för naturolyckor är särskilt stor har staten anslagit årliga
medel för förebyggande åtgärder. Anslaget uppgår för närvarande till 18 Mkr/år och kan
användas för förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. Kommuner kan
söka bidrag hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Anslaget är för
närvarande upptecknat för flera år. Bidrag kan lämnas med upp till 60 % av de bidragsberättigade kostnaderna eller till max 60 % av de hotade objektens värde. Resterande
kostnader får normalt fastighetsägarna stå för.
En bidragsansökan är inlämnad till MSB 2009. Ansökan är inom MSB´s ram hittills beviljad
för den fördjupade geotekniska utredningen som berör skredproblematiken. Ärendet har
avstannat bl.a. pga. oklarheter hur de förorenade massorna ska hanteras. Kravet på
delfinansieringen är också en svårframkomlig väg. Detta bl.a. beroende på att det är ett stort
att antal fastighetsägare involverade där betalningsvilja och betalningsmöjlighet varierar i
mycket stor grad.
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Yttrande angående Naturvårdsverkets syn på möjlighetema till statlig
finansiering för åtgärder av förorenade områden på Alvängens
industriområde i Ale kommun
Sammanfattning
Anslagetförförorenadeområden kan användasförområden som är allvarligt
förorenade och kan vara en del i en helhetslösningförområdet. Anslaget kan
bekosta de åtgärder där det saknas ansvarigförföroreningarna.
Men anslaget täcker inte de nödvändiga åtgärder som i helhet behöver vidtas för
att skydda vattentäkter och byggnader på området.
Saken
Länsstyrelsen i Västta Götaland har begärt ett ytttande från Naturvårdsverket
den 7 maj 2013 angående möjlighetema till bidragsfmansieringföråtgärder av
förorenade områden på Älvängens industriområde i Ale kommun. Skredrisken
längs med Göta älv har kartlagts av SGl (Statens geotekniska institut) och
föroreningssituationen på Älvängens industriområde har uttetts med statliga
medel.
På Älvängens industriområde som ligger invid Göta älv, utgör skredrisken enligt
uttedningar enriskförbyggnadema på platsen samtförråvattenintagen
nedsttöms. På området förekommer också föroreningar främst i form av PAH
fråntidigaretjärhantering och oljeeldning men också dioxin har påttäffats samt
fii fas tjära. Ingen eller mycket liten föroreningsspridning sker idag till Göta älv
från markområdet enligt utförda uttedningar.
Naturvårdsverkets ställningstagande
Naturvårdsverket ser att åtgärder vid Älvängens industriområden i Ale kommun
är angelägnaföratt skydda vattentäktema nedsttöms Göta älv.
Naturvårdsverkets anslagföråtgärder vid förorenade områden kan vara en del i

BESÖK: S T O C K H O L M - V A L H A L L A V Ä G E N

195

ÖSTERSUND - FORSKARENS V Ä G 5, HUS U B
POST: 106 4 8 STOCKHOLM
TEL: 010-698 10 00
FAX: 010-698 10 99
E-POST: R E G I S T R A T O R @ N A T U R V A R D S V E R K E T . S E
INTERNET: WWW. NATUR VÄRDS VERKET, SE

NATURVÄRDSVERKET

2(3)

lösningenföratt åtgärda området. Anslaget kan bekosta de åtgärder som är
påkallade ur föroreningssynptmkt och där det saknas ansvarig för
föroreningarna.
Enligt de miljötekniska uttedningar som utförts är det två områden som är mer
förorenade än övriga delar av industriområdet. En sanering av dessa delområden
på Älvängens industriområde skulle iimebära en minskad diffus
föroreningsspridning och föroreningsbelastning till sediment och
älvmynningsområde. Menföratt lösa problemen med råvattenintaget behövs en
helhetslösning. Att enbart åtgärda de två mest förorenade områdena är inte
meningsfiiUt eftersom skred i övriga delar av området, med suspenderade ämnen
i vattenfasen nedsttöms, skulle påverka vattentäktema. Men som en del i en
helhetslösning, kan enligt vår tidiga bedömning dessa två delområden kunna
vara nationellt prioriterade. Bidraget för förorenade områden kan bekosta
hantering av förorenade överskottsmassor i entteprenader där huvudsyftet är att
åtgärda ett allvarligt förorenat område. För dessa två delområden kan det
förorenade området vara prioriterat utifrån föroreningsaspekten och den
påverkan som det kan innebära på hälsa och miljö. Naturvårdsverket gör en
nationell prioritering av vilka objekt som ska beviljas statlig finansiering.
Anslaget täcker i dagsläget inte behoven att åtgärda förorenade områden i hela
landet ochföratt kunna ge bidrag till dessa delområden behöver åtgärdema
planeras i god tid.
Skredrisken medför att vissa stabiliseringsåtgärder behöver vidtas längs hela
sttandlinjen. En del av stabiliseringen är ett avlastningsschakt som innebär att
överskottsmassor måstettansporterasfrånplatsen oavsett föroreningsgrad.
Uttedningama visar att övriga delar av området har relativt låga halter med
föroreningar och att föroreningarna på området vid skred sannolikt kommer att
vara så pass utspädda när de når råvattenintagen att de i sig inte utgör ett
hälsoproblem. För dessa områden behövs en annan finansiering än
Naturvårdsverkets anslagföråtgärder vid förorenade områden.
Naturvårdsverkets anslag kan inte användasförkostnader som är förknippade
med omhändertagande av lätt förorenade massor. Anslaget täcker inte kostnader
som uppstår för rivning, åtemppbyggnad och ersättningförutebliven inkomst i
det fall det finns pågående verksamheter på områden, om det inte förehgger en
så pass allvarUg föroreningsskada att ett avhjälpande måste ske och byggnader
därför måste rivas.
De åtgärder som behövs på Älvängens industriområde för att minskariskenför
råvattenintaget och andra miljöeffekter orsakade av skred och föroreningar kan
till en mindre del bekostas av Naturvårdsverkets anslag för förorenade områden.
Naturvårdsverket är positiva till fortsatt samverkan med berörda myndigheter för
att se hur anslagetförefterbehandling kan bidra till att vara en del i
helhetslösningen för Älvängens industriområde.
Skäl
Enligt de miljötekniska uttedningar som utförts är det två områden som är mer
förorenade än övriga delar av industriområdet. Menföratt lösa problemen med
råvattenintaget behövs en helhetslösning. Att enbart åtgärda de två mest
förorenade områdena är inte meningsfullt eftersom skred i övriga delar av
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området, med suspenderade ämnen i vattenfasen nedsttöms skulle påverka
vattentäkten. Bidraget för förorenade områden kan bekosta hantering av
förorenade överskottsmassor i entteprenader där huvudsyftet är att åtgärda ett
allvarligt förorenat område.
Beslut om detta ytttande har fattats av tf enhetschef Carl Mikael Sttauss.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit handläggare Jeanette
Häggrot, föredragande.
För Naturvårdsverket

Carl Mikael Sttauss
Jeanette Häggrot
Kopia till:
Siv Hansson, Länsstyrelsen i Västta Götaland (siv.hansson@lansstyrelsen.se)
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Utveckling och projekt
Vattenverksprojekt
Maria Wikström
Delges: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

RISKER FÖR GÖTEBORGS VATTENFÖRSÖRJNING I HÄNDELSE
AV SKRED I FÖRORENAD MARK VID ÄLVÄNGENS
INDUSTRIOMRÅDE I ALE KOMMUN
Göta älv är Göteborgs huvudråvattentäkt. Ungefär hälften av det vatten som tas in i intaget
går till Alelyckans vattenverk medan hälften pumpas till Delsjöarna varifrån vatten leds till
Lackarebäck vattenverk. Vid problem med vattenkvaliteten i Göta älv kan råvattenintaget
vid Lärjeholm stängas och vatten från Delsjöarna ledas i retur till Alelyckans vattenverk.
Möjligheter finns även att leda över vatten från Rådasjön-Mölndalsån till Delsjöarna.
Hur länge råvattenreserverna räcker är avhängigt av aktuell magasinsvolym och
vattenkvaliteten i reserven. Råvattenintaget i Lärjeholm stängs ofta – under 2012 stängdes
intaget under 2 229 timmar fördelat på 63 tillfällen. Under tid när intaget är stängt får båda
vattenverk vatten från Delsjöarna. Under långa perioder av returtappning från Delsjöarna
blir nivån i sjöarna lägre än normalt med minskade vattenreserver som följd.
Stängningstiden för råvattenintaget är några minuter från det att kontrollrummet på
Alelyckans vattenverk får kännedom om en kvalitetsstörning. Även om det är en vanlig
driftåtgärd att stänga råvattenintaget innebär ändå varje stängning stora kostnader samt en
ökad sårbarhet i vattenförsörjningen. Om en störning inträffar på vattenkvaliteten i
Mölndalsåsystemet samtidigt som intaget vid Lärjeholm måste hållas stängt under en
längre tid kan båda vattenverken bli beroende av den begränsade råvattentillgången i
Delsjöarna.
Det finns sju stycken mätstationer som mäter vattenkvaliteten i Göta älv. De är belägna
längs älven från Vänersborg ner till råvattenintaget i Lärjeholm. De parametrar som
kontrolleras i dessa stationer är redoxpotential, pH-värde, turbiditet (ungefär detsamma
som grumlighet) och konduktivitet samt E.coli-bakterier. Konduktivitet mäts i fem
stationer och E.coli-bakterier i två.
De vanligaste stängningsorsakerna för råvattenintaget från Göta älv är förhöjd turbiditet
och mikrobiologi till följd av nederbörd. Uppträngande saltvatten och meddelande från
räddningstjänsten eller uppströms belägna företag/kommuner om onormala utsläpp eller
incidenter som kan leda till störningar i vattenkvaliteten i Göta älv är också vanliga
stängningsorsaker. Att råvattenintaget stängs på grund av avvikande pH-värden och
redoxpotentialer är ganska sällsynt.
Riskanalyser, som gjorts i den regionala vattenförsörjningsplanen från år 2003 och nu
uppdaterats i förslag till ny vattenförsörjningsplan, visar att ett skred i förorenade
jordmassor längs Göta älv skulle ge mycket allvarliga konsekvenser för
råvattenförsörjningen. Även om den första sedimenteringspulsen efter skredet kan passera
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förbi råvattenintaget efter ett antal timmar finns risk för långvarig påverkan på
vattenkvaliteten. Föroreningar som varit inkapslade i jordmassorna friläggs i samband med
skredet och exponeras mot vattnet i Göta älv, vilket kan leda till en successiv påverkan
under lång tid. Skredet i Agnesberg 1993 medförde att råvattenintaget fick hållas stängt
under 1 156 timmar fördelat på 93 tillfällen. Intaget fick också hållas stängt både under och
efter arbetet med att förstärka området som pågick under flera månader.
Ett skred kan upptäckas genom förhöjd turbiditet eller samtal från
räddningstjänsten/allmänheten/uppströms liggande kommuner. Det finns dock ingen
garanti för att ett skred upptäcks med hjälp av turbiditetsmätning i mätstationerna längs
älven. En förutsättning är att överföringen av signaler fungerar. Dessutom kan en ökning
av turbiditet i mätstationerna ha andra orsaker än just ett skred, bl a uppgrumling av
förbipasserande fartyg.
De kraftigt förorenade massorna vid Älvängens industriområde innehåller enligt uppgift
från Länsstyrelsen i Västra Götalands län bland annat polycykliska aromatiska kolväten
(PAH) och tjära i fri form. Redan mycket låga halter av dessa ämnen i vatten ger
smakstörningar och polycykliska aromatiska kolväten har de i särklass lägsta gränsvärdena
för dricksvatten med avseende på hälsa.
Ett skred vid Älvängens industriområde skulle föranleda omedelbar stängning av
råvattenintaget vid Lärjeholm så snart information om skred nått kontrollcentralen vid
kretslopp och vatten. Om förorenat vatten skulle komma in vid Lärjeholm innan intaget
stängts skulle föroreningarna riskera att nå Alelyckans vattenverk. Det är svårt att generellt
förutspå om partikelbundna föroreningar avskiljs i reningsprocessen. Normalt sett är
möjligheterna att avskilja partikelbundna föroreningar goda. Avskiljningsgraden är dock
beroende av partiklarnas storlek och densitet samt hur hårt bundna föroreningarna är till
partiklarna varför det inte går att garantera god avskiljning. Vid möte på länsstyrelsen den
1 oktober 2013 framkom att föroreningarna i Älvängens industriområde omfattar tjärhaltigt
stoft som är mycket svårt att sedimentera bort.
Rinntiden från Älvängens industriområde ner till en mätstation i Surte är ca 14 timmar vid
en tappning på ca 500 m3/s i Lilla Edet. Från Älvängens industriområde ner till
råvattenintaget i Lärjeholm är rinntiden ca 17 timmar vid samma vattenföring.
Vid högsta tappning på 900 m3/s i Lilla Edet blir rinntiderna istället ca 6 timmar från
Älvängens industriområde till Surte mätstation och ca 10 timmar från Älvängens
industriområde till intaget vid Lärjeholm.
Med den kunskap som erhållits från skredet vid Agnesberg bedöms att stängningstiden för
råvattenintaget från Göta älv skulle kunna bli mycket utdragen i händelse av ett skred vid
Älvängens industriområde. Detta eftersom föroreningar skulle fortsätta att läcka till Göta
älv en lång tid efter skredet. Även om föroreningarna späds ut i flödet i Göta älv bidrar
varje utläckage av förorening en ökad belastning och en försämrad råvattenkvalitet.
Att fortsätta använda Göta älv som råvattentäkt i händelse av ett skred uppströms intaget är
uteslutet och skulle enligt kretslopp och vatten allvarligt påverka brukarnas förtroende för
dricksvattenförsörjningen. Som tidigare beskrivits är reservråvattentillgången begränsad
varför ett skred i förorenad mark skulle kunna leda till råvattenbrist.
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