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Sammanfattning
Ale kommun söker tillstånd att utföra åtgärder i och utmed Göta älv inför och
under marksaneringar på fastigheten Surte 2.38 och del av Surte 43:1, Ale
kommun. Saneringen kommer att utföras genom geoteknisk stabilisering av
området och urgrävning av förorenade massor. Urgrävningen kommer att ske i
torrhet genom att en hydraulisk barriär anläggs inom vilken grundvattnet sänks av.
Planerade åtgärder innefattar även stabilitetshöjande åtgärder genom anläggande av
tryckbank och erosionsskydd i Göta älv samt rening av läns- och grundvatten och
avledning av renat vatten till Göta älv.
Aktuellt område är beläget i Surte drygt 1 mil norr om Göteborg. Området ligger
längs Göta älvs östra strand och är förorenat genom utfyllnad av förorenade massor
och avfall från varvsindustri och övrig industri utmed Göta älv. Fyllnadsmassorna
innehåller mycket höga halter av bly, koppar, zink och PAH (polyaromatiska
kolväten). Även föroreningar av kvicksilver förekommer och lokalt förekommer
förhöjda halter av dioxiner och PCB.
I nuläget sker spridning av föroreningar till Göta älv. Inom den södra delen av
området är stabiliteten akut vilket innebär risk för omfattande föroreningsspridning
till Göta älv i händelse av skred. Älven är vattentäkt för Göteborgs kommun och
avståndet till skyddsområdet för vattentäkten är ca 1,5 km och till råvattenintaget
ca 8 km nedströms området.
Föreslagen verksamhet bedöms inte medföra några förändringar avseende flöde
och vattennivåer i Göta älv. Bottenprofilen vid älvens östra undervattenssida
förändras något i samband med att tryckbank och erosionsskydd anläggs.
Ändringen berör inte farledsområdet i Göta älv.
Påverkan på vattenkvalitet och naturmiljöer i Göta älv kommer att vara positiv
efter utförd sanering då risken för föroreningsspridning minskar betydligt. Under
tiden för saneringsarbetena kommer viss negativ påverkan att ske på Göta älv
genom föroreningsspridning från utgående behandlat länshållningsvatten.
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Läns- och grundvatten som pumpas upp inom saneringsområdet kommer att
behandlas och kontrolleras innan utsläpp till Göta älv. Med utgångspunkt i föreslagna riktvärden för utgående länshållningsvatten och flödet i Göta älv har halter
och mängder av föroreningar i Göta älv beräknats. Begränsningar av arbetsperioden för grumlande arbeten i Göta älv samt älvens höga bakgrundshalt gör att
påverkan av grumling bedöms vara mycket marginell. Genom planerade skyddsåtgärder och kontroll minskar negativ påverkan.
Livsmedelsverkets dricksvattenkriterier kommer inte att överskridas vid
Alelyckans råvattenintag pga av saneringsarbetet.

n:\101\16\1011691\0-mapp tidermans
utfyllnadsområde\beskrivningar\mkb\mkb dok\mkb 2009-10-14.doc

Saneringsområdet ligger i närheten av Naturreservatet och Natura 2000-området
Göta- och Nordre älvs dalgångar som även är av riksintresse för naturvård och
omfattas av riksintresse för friluftsliv (Göta- och Nordre älvs dalgångar). Utpekade
värden bedöms inte påverkas negativt på kort sikt. Projektet har en positiv inverkan
på miljön på då risken för förorening minskar efter utförd sanering.
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund/syfte

Ale kommun avser att söka tillstånd för att utföra skyddsåtgärder i och utmed Göta
älv inför och under marksanering på fastigheten Surte 2:38 och en mindre del av
Surte 43:1. Marksaneringens främsta syfte är att minska risken för att föroreningar
når Göta älv. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår som en del av tillståndsansökan.
Aktuellt område är beläget vid Göta älvs östra strand, mellan Bohus och Surte, i
Ale kommun. Området utgjordes ursprungligen av en flack strandäng som
successivt fylldes ut under en 30-års period mellan 1930- och 1960-talet. Utfyllnadsmaterialet består bl.a. av restprodukter från varvsindustrin i Göteborg (Ale
kommun, Norcounsult (fd GF-konsult) 2006). Markmiljöundersökningar visar att
fyllnadsmassorna innehåller mycket avfall såsom metallskrot, trä, slagg glas, plast,
oljerester och byggnadsmaterial. Fyllnadsmassorna innehåller mycket höga halter
av bly, koppar, zink, olja och PAH (polyaromatiska kolväten). Även föroreningar
av kvicksilver och PCB förekommer. Även grundvattnet är förorenat. Sedimenten i
Göta älv utanför utfyllnadsområdet har i tidigare utredningar bedömts vara
påverkade i mindre grad av det aktuella utfyllnadsområdet (Ale kommun,
Norconsult 2006 samt Ale kommun, SWECO VIAK 2007).
Tidigare genomförda utredningar och undersökningar visar att det föreligger miljöoch hälsorisker på grund av föroreningssituationen och att det sker en spridning av
förorening via utläckande grundvatten och erosion till Göta älv. Göta älv är huvudvattentäkt för Göteborgs kommun (ca 700 000 konsumenter) och råvattenintaget är
beläget vid Alelyckan ca 8 km nedströms aktuellt område och avståndet till
skyddsområdet för vattentäkten är ca 1,5 km.
Delar av området har mycket låg till akut dålig stabilitet. Skulle ett skred inträffa
kommer stora mängder föroreningar att spridas ut i Göta älv, vilket bedöms få stora
miljö- och hälsoeffekter. På grund av de mycket dåliga stabilitetsförhållandena
krävs att stabilitetshöjande åtgärder utförs inför saneringen.
Längs med Göta älv finns även andra källor som förorenar älven. Förorening kan
t ex orsakas av industrier, kommunala och enskilda avloppsanläggningar, deponier,
sjöfart, skogsbruk och jordbruk. Inom Ale kommun pågår flera projekt som under
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utförandetiden kan påverka vattenkvaliteten i Göta älv. Bl a pågår ombyggnad av
E 45 och Norge-Vänerbanan med en gemensam projektorganisation för Banverket
och Vägverket (BanaVäg i Väst) samt saneringsåtgärder vid det f d Bohusvarvsområdet, ca 1,5 km uppströms aktuellt saneringsområde. Vid Bohusvarvsområdet
finns en snarlik föroreningssituation som vid Surte 2:38 och del av 43:1 med
föroreningar av tungmetaller och olja. Saneringsarbetet vid Bohus Varv beräknas
vara avslutat innan aktuellt saneringsprojekt påbörjas.

1.2

MKB-avgränsningar

För att läsaren ska känna till de viktigaste förutsättningarna behandlas nedan de
MKB:avgränsningar som gjorts. De olika s k miljöfaktorerna beskrivs i huvudsak
under rubrikerna allmänt, nuläge och konsekvenser. Vid behov föreslås även
skadeförebyggande åtgärder. I projektet har hänsyn till miljön tagits i föreslagna
åtgärder och metoder, t ex genom behandling av vatten, perioder då grumlande
arbeten inte får ske, e t c. De skadeförebyggande åtgärder som föreslås i MKB:n är
i huvudsak åtgärder utöver de som redan är inarbetade i projektet.
Mot bakgrund av områdets och projektets karaktär har vattenmiljö, störningar (luft,
buller, damm, lukt, vibrationer), naturmiljö, friluftsliv, kulturmiljö och naturresurser bedömts vara de miljöfaktorer som är relevanta att studera.
I MKB:n beskrivs även ett nollalternativ samt projektets inverkan på de nationella
miljökvalitetsmålen.

Geografisk avgränsning

Området ligger ca 1 km söder om Jordfallsbron, se översiktskarta figur 1 och
arbetsområde figur 2. Saneringsområdet är ca 3,2 ha och sträcker sig ca 350 meter
längs Göta älvs strand. Området avgränsas i väster av älven och i öster främst av
järnvägen. Söderut gränsar området primärt till ett vassområde som i sin tur gränsar
mot Surte industriområde. Norrut avgränsas området av småbåtshamnen. Norr om
hamnen har Eka Chemicals sitt verksamhetsområde. Närmaste bostäder ligger
väster om järnvägen och E 45, drygt 50 meter från saneringsområdets östra gräns.
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Figur 1. Översiktskarta, saneringsområdet är markerat med grön färg.

1.2.2

Nivåavgränsning

MKB:n behandlar de lokala miljökonsekvenser som projektet ger upphov till.
Beträffande påverkan på vatten har ett något större område bedömts.
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1.3

Plan- och markförhållanden

Området för saneringsåtgärderna ligger inom fastighet Surte 2:38 och en mindre
del av Surte 43:1 och består av Surte motorbåtsklubbs verksamhetsområde och en
yta med naturmark söder därom. Inom båtklubbsområdet finns ett flertal byggnader
samt ytor för transport och uppställning av småbåtar. I marken finns ledningar för
vatten- och avlopp, fjärrvärme samt tele- och optokablar.

Enligt planbestämmelserna (Ale kommun 1989) är området norr om saneringsområdet markerat som ”Småbåtshamn”. Inom det stängslade området där båtklubben har sin verksamhet är gällande markanvändning ”Lager, förråd”, öster och
söder därom är anges som ”Naturområde”. Inom området anger detaljplanen olika
begränsningar gällande markbelastning och delar av området får inte bebyggas. För
lokalvägen i områdets östra del och området öster därom gäller detaljplan för E 45
och NorgeVänerbanan, DPL 5 Surte Nord (Ale kommun 2007).

MKB för tillståndsansökan
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Pågående markanvändning inom saneringsområdet är enligt Naturvårdsverkets
klassificering betecknat som Mindre Känslig Markanvändning, MKM, se faktaruta
nedan. Exempel på MKM-områden är handels-, industri- och vägområden se
faktaruta nedan.

Naturvårdsverkets förklaring av markanvändningstyper:
KM och MKM
KM = Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom
området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten
skyddas.
MKM = Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar
val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade
grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt
barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för
markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel
kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd
av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas.

1.4

Samråd

En särskild samrådsprocess kring miljöfrågorna krävs i samband med att tillståndsansökan med MKB upprättas (MB kap 6). Samrådsmöte med Länsstyrelsen i
Västra Götaland och med Miljö- och byggförvaltningen i Ale kommun hölls 200903-12. Samråd med en bredare krets har skett dels genom utskick till enskilt
berörda, myndigheter och organisationer, dels genom annonsering i Ale-Kuriren,
Kungälvs-Posten och i Göteborgs-Posten. Berörda och allmänhet har haft möjlighet
att lämna synpunkter på projektet och dess miljökonsekvenser under remisstiden
2009-05-06 – 2009-05-29. Länsstyrelsen har därefter beslutat (2009-08-11) att den
planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
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2.

Projektet

2.1

Huvudalternativ

I den tidigare genomförda huvudstudien för området (Ale kommun/Sweco VIAK
2007) har olika åtgärdsalternativ för efterbehandling studerats. Det alternativ som
valts och som har legat till grund för vidare studier av efterbehandlingsåtgärder
består av urgrävning av förorenade massor inom en del av ett i huvudstudien
undersökt område. Frånsett mellanlager och vid behov grovsortering av massorna
sker omhändertagande utanför aktuellt saneringsområde (off-site-behandling /
deponering). Saneringsarbetena bedöms ta 1-2 år.
En förutsättning för alla typer av efterbehandling på området är att stabilitetshöjande åtgärder utförs.
Inom det valda alternativet finns olika nivåer på omfattningen av saneringen. Det
slutliga valet är beroende av Naturvårdsverkets bidragsfinansiering.

2.1.1

Projektmål

Följande åtgärdsmål för saneringsarbetet har föreslagits: //stäm av så att det
överrensstämmer med ansökan
Följande åtgärdsmål för saneringsarbetet har föreslagits:

•
•

Sträva efter att långsiktigt säkra skyddet av Göta älv
Kvicksilver ska fasas ur biosfären och projektets målsättning är att
kvicksilvermängden inom området ska reduceras med minst 90 %.
Projektets målsättning är att även blymängden inom området ska reduceras
med mellan 70 % - 90 %
Marken inom fastigheten skall efter utförda saneringsåtgärder kunna
användas för de ändamål som gällande planer för området anger.
n:\101\16\1011691\0-mapp tidermans
utfyllnadsområde\beskrivningar\mkb\mkb dok\mkb 2009-10-14.doc

•
•

MKB för tillståndsansökan

13 (56)

2.2

Föroreningssituationen

2.2.1

Jord och grundvatten

Inom aktuellt område förekommer fyllnadsmassor innehållande mycket avfall
såsom metallskrot, trä, slagg, glas, plast, oljerester och byggnadsmaterial.
Fyllnadsmassorna innehåller måttligt allvarliga halter av PCB och dioxin enligt
Naturvårdsverkets riktlinjer. Mycket höga halter av metaller som bly, koppar, zink
och kvicksilver samt organiska ämnen som PAH och kolväten har konstaterats i
flera provpunkter inom området.
Fyllnadsmassor med mycket höga föroreningshalter ligger i huvudsak längs med
strandzonen och inom områdets centrala delar. I området uppskattas volymen
förorenade fyllnadsmassor till ca 63 000 m3. Dessa massor finns huvudsakligen
från ca 0,5 meter under markytan (m u my) och ned till ca 2,5 m u my där naturlig
lera tar vid. De förorenade massorna innehåller framför allt ca 2,5 ton kvicksilver,
ca 260 ton bly, ca 260 ton zink och ca 300 ton koppar. En stor del av massorna
ligger under grundvattenytan. Halterna av metaller i filtrerat grundvatten är
generellt sett låga. Analys av grundvatten har påvisat viss förekomst av metylkvicksilver.

2.2.2

Sediment

Enligt huvudstudien indikerar provtagning och analys av ytliga sediment bitvis
något förhöjda halter av metaller såväl nedströms som uppströms området.
Sannolikt representerar situationen hos sedimenten ett mer omfattande avsnitt av
älven och sedimenten har ej bedömts vara direkt påverkade av föroreningarna från
utfyllnadsområdet (Ale kommun, Norconsult 2006 samt Ale kommun/SWECO VIAK
2007).

2.2.3

Spridning av föroreningar

I huvudstudien (Ale kommun/SWECO VIAK 2007) har den diffusa spridningen av
föroreningar bedömts, främst till Göta älv. Lakförsök som utförts på jordprover
visar att trots kraftigt förhöjda metallhalter så är utlakningen av metaller låg till
måttlig. Undantaget är kvicksilver som visar på viss urlakning, jämfört med
deponikriterier. Metylkvicksilver har även påträffats i grundvattenprover. I
allmänhet indikerar dock grundvattenprov och laktester att metallerna är hårt
bundna till partiklar. Detta indikerar också att spridningen av i grundvatten lösta
metaller till Göta älv är begränsad under rådande förhållanden. Däremot kan
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erosion, främst av strandlinjen, men även av markytan i samband med återkommande översvämningar, medföra spridning av metallföroreningar.
Den största spridningsrisken är dock skred ut i älven med förorenade massor vilket
skulle leda till en omfattande framför allt partikulär spridning.
Partikelbunden föroreningstransport i Göta älv bidrar bl.a. till den ackumulation av
förorenade sediment som sker inom Göta älvs nedre lopp, framförallt inom
Göteborgs hamn. En betydande del av dessa bedöms utgöras av äldre föroreningar
från förorenade områden.
Oljeföroreningen är omfattande, men spridningen bedöms vara begränsad, främst
på grund av att lösligheten hos dessa äldre alifatiska kolväten erfarenhetsmässigt
bedöms vara låg.

2.3

Projektets arbetsmoment/metoder

2.3.1

Hydraulisk barriär, tryckbank och grundvattensänkning

Den befintliga stabiliteten innebär en akut risk för skred inom delar av det område
som avses saneras och kräver därför att stabilitetshöjande åtgärder utförs innan en
sanering kan påbörjas. Innan området belastas eller arbetet med spontning och
schakt av miljöförorenade massor påbörjas anläggs därför en tryckbank för att
stabiliteten mot skred skall bli tillfredställande.

Tryckbanken sträcker sig ca 25 m ut från strandkanten i södra delen av området för
att därefter öka till ett avstånd av ca 35 m ut från strandlinjen i mitten av området.
Fyllnadsmaterial för tryckbanken föreslås vara ett krossmaterial utan de finaste
fraktionerna för att minimera grumling. Eftersom tryckbanken skall utföras innan
spontning kan påbörjas skall tryckbanken i spontlinjen bestå av ett spontbart
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Vidare krävs, för att kunna sänka av grundvattenytan och utföra saneringsarbetena
inom området i torrhet en hydraulisk barriär kring området. Denna kommer
dessutom att skydda området mot höga vattennivåer och flöden genom att få en
tillräcklig höjd, se bilaga 1. En hydraulisk barriär fungerar som en tätning och
syftar till att förhindra vattentransport. Den hydrauliska barriären mot älven och i
strandzonen utförs som en spont. En hydraulisk barriär på land kompletterar
sponten så att hela området omgärdas av hydraulisk barriär, se bilaga 1.
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material. I norra delen av området behövs ingen tryckbank tack vare de befintliga
flacka, strandnära undervattensslänterna.
En hydraulisk barriär kan bestå av en förankrad gummiduk från naturlig lera upp
till markytan och upp över en anlagd vall. Detta eller en konstruktion med motsvarande funktion kommer att utföras i områdets begränsningslinjer i öst, norr och
syd. Denna hydrauliska barriär kompletterar och ansluter mot den spontlinje som
kommer att utföras i älven. Därmed kommer hela saneringsområdet att omges av
en hydraulisk barriär, se bilaga 1.
Grundvattennivån för markområdet innanför den hydrauliska barriären kommer
därefter att sänkas för att möjliggöra schaktning i torrhet. Grundvattennivåerna
utanför barriären påverkas inte av grundvattenavsänkningen.

2.3.2

Anläggande av erosionsskydd

Tryckbanken och erosionsskyddet kommer att vara sammanhängande och dimensioneras enligt de riktlinjer som finns framtagna av Vägverket med en anpassning
för Göta älv. Detta för att undvika erosion av undervattensslänten. Det befintliga
erosionsskyddet kan återanvändas under förutsättning att nuvarande fraktioner uppfyller ställda krav, se bilaga 4.1.

2.3.3

Schakt och muddring

Omfattningen av saneringen styrs av de bidragspengar som erhålls. De fasta
kostnaderna (tryckbank, spontning m.m.) är dock relativt höga och likartade för de
olika saneringsalternativ som diskuteras. Generellt för saneringsområdet gäller att
saneringen skall bedrivas från älvstranden och in mot land (från väst mot öst).
Längst i söder rekommenderas dock schakt i riktning ut mot älven inom en ca 15 m
bred zon närmast strandkanten därför att belastningsrestriktionerna i denna del av
området är relativt hårda.
Det är möjligt att saneringsentreprenören önskar utföra arbetet stegvis i delområden, avskärmade med hydrauliska barriärer, för att t ex minska den maximala
volymen länshållningsvatten genom stegvis torrläggning och sanering. Olika
områdesindelningar kan därför bli aktuella vid utförandet av saneringsåtgärder.
Inledningsvis kommer en mindre våtschaktning (under grundvattenytan) att vara
nödvändigt främst för anläggning av de hydrauliska barriärerna. De uppgrävda
massorna kan komma att användas för återfyllnad
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Muddring i älven kan komma att behövas för att frilägga och ta bort eventuella
hinder i spontlinjen och för att säkerställa en befintlig trycklednings djup och läge
under Göta älv.

2.3.4

Skydd mot återkontaminering

Eftersom saneringen utförs till dess att uppsatta saneringsmål uppnås eller till dess
att den i förväg uppsatta maximala saneringskostnaden uppnås, kan det komma att
finnas delar av området som inte saneras. Detta medför i sin tur att de sanerade
markområdena kommer att behöva skyddas från återkontaminering från de
fyllnadsmassor som eventuellt inte kommer att saneras. Saneringens huvudprincip
är att arbetet skall bedrivas från älven i väster och in mot land (åt öster) så långt
som budgeten medger.
Detta kan innebära att en gränslinje mellan sanerade och icke sanerade massor kan
komma att uppstå mellan älven i väst och den bakre östra hydrauliska barriären
intill järnvägen. I denna gränslinje kommer ett materialavskiljande skikt anläggas.
Principen för det materialavskiljande lagret är samma som för den hydrauliska
barriären med vall och dike, men i denna gränslinje utförs barriären enbart som ett
dike med tät gummiduk och bentonit i botten.
Under de byggnader och anläggningar som eventuellt kommer att bevaras inom
området kommer en jordvolym med förorenade fyllningsmassor att lämnas kvar.
Den kvarlämnade jordvolymen skall skyddas med gummiduk eller likvärdigt skydd
för att hindra att grundvatten strömmar genom fyllnadsmassorna och därmed
riskeras att återkontaminera de sanerade områdena. Kring byggnader som blir kvar
inom området kommer en 2 m bred stödremsa lämnas kvar runt byggnaderna.

Masshantering

Efter att grundvattensänkning utförts i det aktuella området inleds arbetet med att
de ytliga fyllnadsmassorna schaktas av och läggs upp i tillfälliga upplag för att
senare användas för återfyllning av sanerade områden. Vid upplag på massor av
motsvarande kvalitet krävs inga ytterligare åtgärder men om underliggande massor
är förorenade skall dessa täckas med en tätduk eller motsvarande för att förhindra
kontamination.

MKB för tillståndsansökan

n:\101\16\1011691\0-mapp tidermans
utfyllnadsområde\beskrivningar\mkb\mkb dok\mkb 2009-10-14.doc

2.3.5

17 (56)

Därefter schaktas de förorenade massorna upp för vidare transport till godkänd
extern mottagare för omhändertagande. Urschaktning sker av de förorenade
fyllnadsmassorna så långt som möjligt ner till naturlig jord (lera). Vid behov
schaktas även förorenat, underliggande, naturligt material bort.
Uppschaktat material kan vid behov komma att grovsorteras med avseende på t ex
grövre träföremål, metallfragment, betongfundament, sten m.m. före borttransport
eller återfyllnad. Vid sortering av förorenade massor på område där marken senare
kommer att saneras krävs inga ytterligare åtgärder men om underliggande massor
är rena kommer de att täckas med en tätduk eller motsvarande för att förhindra
kontamination.
Under saneringsarbetet hanteras och omdisponeras massorna på i princip samma
sätt som vid andra marksaneringar, med undantag av att saneringen utförs i torrhet
och eventuellt säsongs- eller etappvis under upp till två år. Det finns ingen
möjlighet att fastställa i detalj hur saneringsarbetet kommer att utföras, då det skall
finnas en viss handlingsfrihet för anlitad entreprenör för utförandet, förutsatt att
fastställda krav på miljö, logistik- och transportvolymer samt entreprenadtid och
kostnad etc. inte åsidosätts.
Behov av plats för tillfälligt upplag och mellanlagring kommer troligtvis att uppstå.
Blir tillfälliga upplag och mellanlagring aktuellt så hanteras detta inom området
liksom grovsortering av massor. Vid mellanlagring eller sortering av massor för
återfyllning kommer dessa att läggas upp antingen på massor med motsvarande
föroreningshalter alternativt på en tät gummiduk. Vid hantering eller sortering av
förorenade massor kommer dessa att läggas upp på massor som senare ska saneras,
alternativt läggas på en tät gummiduk.
Massorna som transporteras ut från saneringsområdet ersätts med de godkända
fyllnadsmassor som mellanlagrats på området samt med (dokumenterat, godkända)
massor utifrån. Återfyllnadsmassor kontrolleras med avseende på föroreningshalter
så att endast godkända massor används.
Det kan bli aktuellt att använda massor från uppbyggnad av den tillfälliga båtuppställningsplatsen för återfyllning och återställning. Även dessa massor kommer då
att kontrolleras med avseende på föroreningshalter så att endast godkända massor
används.
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Uppschaktade förorenade massor kommer att transporteras till extern mottagare för
deponering eller eventuell behandling. Lastning och transport kommer att ske på så
sätt att föroreningar inte sprids till icke förorenade områden.
Då mottagning ännu ej är upphandlad finns i dagsläget två huvudalternativ för
transport och mottagning:
•
•

2.3.6

Vid uttransporten lastas massorna löpande på lastbilar och transporteras
vidare direkt till extern mottagare.
Massorna schaktas upp och mellanlagras etappvis och i större kvantiteter
inom saneringsområdet och transporteras sedan till extern mottagare via
tåg eller fartyg. Vid fartygstransport används tillståndsgiven utlastningsplats, t ex inom Surte hamn.

Länshållningsvatten

Länshållningsvatten och annat vatten som uppkommer inom det avgränsade saneringsområdet kommer att behandlas och renas lokalt innan det avleds till Göta älv i
enlighet med föreslagna riktvärden på föroreningsinnehåll. Undantag görs för det
Göta älv-vatten som innestängs i ett område mellan spont och strandlinje vid
anläggandet av sponten. Detta instängda ”Göta älv vatten” kommer att
pumpas/ledas direkt tillbaka till Göta älv förutsatt att det inte är grumlat.
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Huvuddelen av metallföroreningarna och PAH är partikelbundna varför föreslagna
reningsmetoder i första hand innefattar partikelavskiljande funktioner som
sedimentering eller filtrering samt oljeavskiljning före eventuell kompletterande
rening. Om halterna i den anslutande kontrollbassängen underskrider föreslagna
riktvärdesnivåer avleds vattnet till Göta älv. Om riktvärdena inte klaras krävs
kompletterande rening genom t ex recirkulation eller genom flockning
påstryckfilter och/eller kolfilter. Två principer för behandling av vatten, där den
partikelavskiljande funktionen består av markinfiltration alternativt sedimentation
visas i bilaga 2.
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Föreslagna riktvärden på utgående behandlat vatten är de följande:
Ämne
Arsenik
Bly
Koppar
Zink
Kvicksilver
Oljeindex
PAH
pH
Grumling

Riktvärde, medelvärde per månad
0,03 mg/l
1,1 mg/l
0,5 mg/l
1,5 mg/l
0,02 mg/l
5 mg/l
0,015 mg/l (beräknat som PAH 16)
6 ≤ pH ≤ 8
200 FNU

2.3.7 Övrigt
Marken ska efter sanering återställas till dagens marknivåer (eller lägre) och i
sådant skick att den kan nyttjas till motsvarade användning som idag. Byggnader
kan komma att rivas och återuppbyggas beroende på val av saneringsåtgärder.
Om byggnader rivs krävs en rivningsanmälan och behov av miljöinventering av
byggnaden ska bedömas.
Inom Surte motorbåtsklubbs område finns en båtramp i betong för iläggning och
upptagning av båtar. Denna funktions ska finnas kvar under saneringstiden. Detta
kan antingen ske genom att en tillfällig båtramp anläggs norr om
båtklubbsområdet, d v s vid småbåtshamnen eller genom att befintlig ramp hålls
tillgänglig under saneringstiden.
En yta söder om saneringsområdet kommer att användas för tillfällig båtuppställning, detta ligger dock inte inom ramen för tillståndsansökningen.

2.4

Övervakning och kontroll

Under utförandeskedet finns risk för negativ påverkan på omgivningen vad gäller
främst utsläpp till vatten, skredrisk samt grumling av Göta älv men även av utsläpp
till luft och uppkomst av buller. I syfte att minimera miljöpåverkan och för att följa
påverkan på vattenkvaliteten i Göta älv under arbetstiden kommer ett kontrollprogram för entreprenaden att utformas i samarbete med tillsynsmyndigheten innan
arbetena påbörjas.
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Kontrollen föreslås i huvudsak omfatta följande:
•
•
•
•
•
•

Geoteknisk kontroll vid spontning i älven, utläggning av tryckbank samt
schaktning genom strandzon.
Mätningar av markrörelser i området.
Mätningar av grundvattennivån i saneringsområdet samt utanför den
hydrauliska barriären.
Mätningar av nivå i Göta älv.
Mätningar av grumlighet i Göta älv.
Kontrollstationer för att kontrollera länshållningsvattnets föroreningshalt
innan det når älven.

Under hela saneringen kommer en eller flera särskilt utsedda personer att övervaka
att saneringen sker enligt fastställda krav och dokumentera slutsatser av genomförda kontroller.

3.

Alternativ

3.1

Nollalternativ

Nollalternativ
Nollalternativet beskriver konsekvenserna av att inga av de planerade åtgärderna
vid Surte 2:38 och 43:1 vidtas. Aktuellt område är detaljplanelagt och inom den
kommunala planeringen finns inga indikationer på en förändrad markanvändning.
Nollalternativet innebär i detta fall att markanvändningen och områdets karaktär
som det är i nuläget fortgår.

Nollalternativet innebär därför att stora volymer förorenade massor finns kvar och
att den diffusa spridning av föroreningar som sker i nuläget fortgår. Med tanke på
de förutspådda klimatförändringarna på lång sikt kommer sannolikt nederbördsmängderna att öka, liksom flöden i vattendragen. Detta bedöms få till följd att
erosionen av området och urlakningen av föroreningar ökar.
På grund av den otillfredsställande stabiliteten i området kvarstår den akuta risken
för skred. Om ett större skred går innebär detta sannolikt en stor negativ påverkan
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på huvudvattentäkten för Göteborgs stad. Erfarenheter från tidigare skred visar att
stängningstiden efter skred i områden med förorenad mark skulle kunna bli mycket
lång. Ett skred i förorenad mark skulle förutom en allvarlig påverkan på brukarnas
förtroende för dricksvattenförsörjningen, även kunna leda till råvattenbrist med
hänsyn till omfattningen av befintliga råvattentäkters volymer och tillgänglighet.
Även de ekologiska systemen i och intill älven samt ackumulationsbottnar vid
älvens utlopp i Västerhavet riskerar att påverkas negativt. Beroende på omfattningen av ett eventuellt skred kan även transportlederna (i första hand sjöfarten
men möjligen även järnväg och väg) påverkas negativt.

3.2

Övriga alternativ

I huvudstudien (Ale kommun/Sweco VIAK 2007) utreddes ett antal
åtgärdsalternativ för hur efterbehandlingen av området skulle kunna ske samt ett
nollalternativ. Åtgärdsalternativen behandlade förslag utan urgrävning av massor
samt förslag med urgrävning i olika omfattningar. Valt alternativ representerar ett
av urgrävningsalternativen.
Alternativet utan urgrävning bestod av stabilitetshöjande åtgärder i form av en
tryckbank samt anläggandet av ett erosionsskydd med partikelfilter. Dessutom tillkom restriktioner för markanvändningen inom området för att minska risken för att
människor exponeras för markföroreningarna.
Inkapsling av massor har behandlats i huvudstudiens åtgärdsutredning men har inte
diskuterats vidare. Främst beroende på att inkapsling av massor bedömts medföra
dels ökade risker för skred, dels ringa reducering av risker eftersom föroreningarna
i de ytliga marklagren idag är relativt måttliga, dels ökade risker för mobilitet m m
hos metaller. Vidare skulle en höjning av nuvarande marknivå strida mot planbestämmelserna (Ale kommun/Sweco VIAK 2007).
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4. Vattenmiljö
4.1

Allmänt

4.1.1

Göta älv

Göta älvs dalgång är en sprickzon i berggrunden som har gröpts ur av inlandsisar,
vattenerosion, ras och skred. Dalgången domineras av mäktiga lager av glacial lera.
Söder om Lilla Edet karaktäriseras landskapet av sankängar och vassområden på
den plana dalbottnen. Kombinationen av bete och slåtter samt översilning av
näringsrikt älvvatten skapar en särskilt produktiv miljö som utgör värdefulla rastoch häckningsmiljöer åt många fågelarter och uppvisar stor biologisk mångfald av
både flora och fauna. Strandområdena är ett av de största och mest värdefulla
våtmarkskomplexen i sötvattenmiljö i Västsverige och innehåller bl a viktiga grodoch kräldjurslokaler.
I Göta älv finns drygt hälften av Sveriges totalt 59 arter av sötvattenfisk (Göta älvs
vattenvårdsförbund 2003). Älven är en viktig vandringsled för lax, havsöring och
ål m m med reproduktionsområden i flera av biflödena. Göta älvs ursprungliga
laxstam dog troligen ut i samband med vattenkraftsutbyggnaden i Trollhättan och
Lilla Edet under 1900-talets första hälft. De senaste årens återinplantering av
genetiskt närstående lax från Säveån har dock gjort Göta älv till ett av Sveriges
bästa laxfiskevatten.

Längs sträckan Vänersborg-Göteborg har Göteborgs Vatten sju mätstationer som
ger kontinuerlig information om vattenkvaliteten.
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Göta älv är Sveriges vattenrikaste vattendrag med en medelvattenföring på
550 m³/sek. Vid Kungälv delar sig älven i två delar, Nordre- och Göta älv vilka
omsluter Hisingen. Den större delen av den totala vattenföringen, ca 75%, går till
Nordre älv som sedan mynnar norr om Björlanda. Göta älv fortsätter söderut ner
till mynningsområdet i Göteborg. Recipientkontrollen av Göta älv sköts av Göta
älvs vattenvårdsförbund. Bl a mäts närsalter, pH, konduktivitet, alkalinitet och
metaller. Inom ramen för recipientkontrollen genomförs även limnologiska undersökningar och vattenvårdande åtgärder.
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4.1.2

Miljökvalitetsnormer

Förordningar om miljökvalitetsnormer (MKN) finns bl a framtagna för fisk- och
musselvatten (SFS 2001:554). Naturvårdsverket har upprättat en förteckning (NFS
2002:6) över de fiskvatten som ska skyddas och bland de förtecknade laxfiskvattnen återfinns Göta älv. I förordningen finns i olika omfattning gräns- och/eller
riktvärden för vattnets temperatur, pH, upplöst syre, uppslammade fasta substanser,
syreförbrukning (BOD5), nitriter, fenolföreningar, mineraloljebaserade kolväten,
ammoniak, ammonium, restklor, zink och upplöst koppar. Betydelsen av
”riktvärde” är att sådana värden ska eftersträvas, och avvikelse från gränsvärde får
för fiskvatten enbart förekomma om vattnet på naturlig väg har tillförts ämnen från
omgivande mark eller till följd av vissa väderförhållanden.

4.1.3

Vattendirektivet

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) skall alla vatten i Europa ha
uppnått s k god ytvattenstatus år 2015. Denna status består av två delar varav en del
som benämns ekologisk status som baseras på biologiska, fysikalisk-kemiska och
hydromorfologiska faktorer. Denna delstatus kan klassificeras som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Den andra delen benämns kemisk status och
baseras främst på förekomsten av de 33 prioriterade miljöfarliga ämnen och
ämnesgrupper som pekats ut i EU-kommissionens beslut 2455/2001/EG. Denna del
kan bara klassificeras som antingen god eller ej god. Vatten som inte har godtagbar
status ska åtgärdas och åtgärdsprogram och förvaltningsplaner skall tas fram, se
faktaruta bilaga 3. Ett förslag till åtgärdsprogram för Göta Älvs avrinningsområde
har tagits fram av Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt.

4.1.4

Dricksvatten

Göta älv är dricksvattentäkt för Göteborgs kommun (ca 700 000 konsumenter).
Kvaliteten på älvvattnet varierar beroende på t ex avrinning från betesmarker och
åkrar vid regn, utsläpp från avloppssystem och saltvatteninträngningar i älven.
Råvattentillgången är därför relativt sårbar och råvattenintaget är stängt ca 1/3 av
året för att kunna säkerställa ett bra dricksvatten (Göteborg Vatten 2007).
Råvattenintaget vid Alelyckan är beläget ca 8 km nedströms området och avståndet
till vattenskyddsområdet är ca 1,5 km nedströms. Mätstationer för vattenkvalitet
finns bland annat vid skyddsområdets övre gräns i Surte och vid råvattenintaget.
Särskilda skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet. Göteborg Vatten
har tagit fram en skrift som behandlar de förutsättningar som gäller för planering
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och utförande för arbeten i och invid Göta älv (Göteborg Vatten 2007). Kungälvs
vattentäkt vid Dösebacka är belägen cirka 6 km uppströms området.

4.2

Nuvarande förhållanden

4.2.1

Hydrologi

Göta älvs avrinningsområde uppgår till ca 50 000 km² och utgör ca en tiondel av
Sveriges totala yta och är därmed det i särklass största i Sverige.
Älvens längd mellan Vänern och havet är 93 km. Vattenkvaliteten är stabil i älven
vid Vänerns utlopp, medan den nedströms undergår förändringar som kan vara
snabba och kraftiga.
Bottenprofil
Göta älv utanför saneringsområdet är mellan ca 150- 200 m bred. Farleden i älven
är ca 8 m djup. Botten är en erosionsbotten av lera. I områdets södra del är undervattensslänten mot farleden brant (ca 1:1,5) medan undervattenslänten successivt
blir allt mer flack mot den norra delen av området. Den flacka undervattensslänten
i områdets norra del blir dock brantare ca 80 m ut från strandkanten, med en släntlutning något brantare än 1:1 och en nivåskillnad på 2-3 m (se plan och sektion i
bilaga 4.1- 4.3). Strandlinjen inom området är erosionsskyddad.
Flöde och nivåer
De karaktäristiska flödena i Göta älv utanför aktuellt område har beräknats till:
HHQ-100 år (högsta högvattenflöde):
HHQ-50 år:
MHQ (medelhögflöde):
MQ (medelflöde):
MLQ (medellågflöde):
LLQ-50 år (lägsta lågvattenflöde):

308 m3/s
292
223
162
110
55
n:\101\16\1011691\0-mapp tidermans
utfyllnadsområde\beskrivningar\mkb\mkb dok\mkb 2009-10-14.doc

•
•
•
•
•
•
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De karaktäristiska vattennivåerna strandzonen vid aktuellt område är:
•
•
•
•
•

4.2.2

HHW:
MHW:
MW:
MLW:
LLW:

+12,01 m
+11,29 m
+10,31 m
+9,67 m
+9,13 m

Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten i älven har förbättrats under de senaste årtiondena, m a p metaller
och organiska miljögifter. Fortfarande sker dock en tillförsel av denna typ av
ämnen, trots att användningen i vissa fall upphört sedan länge. En trolig källa till
detta är förorenade områden (Ale kommun/Sweco VIAK 2007). Även om halterna i
älvens vatten idag inte är alarmerande höga, metallhalterna är t ex mycket låga eller
låga enligt bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 2000),
är de bland de högsta i länet och i västra Sverige. Trots låga halter är mängderna
ändå relativt stora på grund av den mycket höga vattenföringen.
Vattenmyndigheten och Göta älvs vattenvårdsförbund samordnar recipientkontrollen för Göta älv. Närmsta kontrollpunkt finns i höjd med Surte ca 1 km
nedströms saneringsområdet. I tabell 1 nedan visas uppmätta halter i Göta älv och
beräknade mängder föroreningar vid Surte mätstation 2006-2008. Halterna
representerar bakgrundshalter i Göta älv. De beräknade föroreningsmängderna
visas i kg per år. Saneringsarbetena beräknas pågå under 1-2 år.
Årsmedelvattenföringen i älven var under åren 2006 t o m 2008 relativt normal
med som mest 10 procents avvikelse från medelvattenföringen på 162 m3/s.
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Tabell 1.

Uppmätta halter och beräknade mängder föroreningar, vid Surte
mätstation i Göta älv, 2006-2008 (Göta älvs vattenvårdsförbund,
Vattendragskontroll 2006-2008, Del 1 Göta älv).

Arsenik

Uppmätt halt
(bakgrundshalt)
i Göta älv (µg/l)
0,31

Bly

0,48

1 590
2 450

Koppar

1,9

9 710

Zink

4,2

21 500

Kvicksilver

0,002
10
9 FNU (medianvärde år 2007) bedöms
motsvara ca 15 mg/l suspenderat material
enligt hittills gjord erfarenheter vid
saneringen av området vid f d Bohus Varv

Grumling

Beräknade
mängder per år
(kg/år)

Grumling
Grumling kan analyseras på vattenprover i laboratorium eller med hjälp av fältinstrument. Det som grumlar vattnet är finkorniga partiklar. Grumling mäts t ex
genom halten suspenderat material (mg/l) eller i turbiditet (turbiditet mäts genom
ljusspridning i FNU-skalan, partiklar i vattnet sprider ljus och intensiteten i ljuset
mäts). Sambandet mellan turbiditet och halten suspenderat material är inte alltid
tydligt, vilket förklaras av att halten suspenderat material enbart tar hänsyn till
partiklar större än 0,0016 mm.
Grumlingen i Göta älv vid Surte under 2007 var som medianvärde 9 FNU. Värden
över 7 FNU klassificeras som starkt grumligt vatten enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 2000). Enligt
denna klassning är alltså älven starkt grumlad under större delen av året.

Göta älv (sträckan Surte – Nordre älv) har i nuläget måttlig ekologisk status och
god kemisk status enligt tillgängligt arbetsmaterial från vattenmyndigheten.
Bedömningen för ekologisk status baseras på att älven är påverkad av kanalisering,
reglering, vattenhinder och sjöfart. Biologiska data för bedömning av ekologisk
status saknas men vattenkemin tyder på goda förhållanden. Den kemiska statusen
uppges vara god men bedöms ligga i riskzonen för att inte nå god status 2015.
Troligen uppnår vattenförekomsten inte god status eftersom kvicksilverhalterna är
generellt för höga i regionen. (Vattenmyndigheterna 2009).
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Sediment vid Göteborgs hamn
När suspenderade partiklar i Göta älvs vatten når saltvattnet i mynningen mot havet
sjunker det suspenderade materialet till botten och sedimenterar. Många miljögifter
är partikelbundna och effekten blir att gifterna sedimenterar med partiklarna.
Sedimenten i Göta älv har undersökts sen tidigare på uppdrag av Göta älvs vattenvårdsförbund. Ett 90-tal ämnen, tungmetaller, organiska miljögifter och näringsämnen har då studerats på två stationer, varav den ena är belägen i Göteborgs hamn
i höjd med Eriksberg (Göta älvs vattenvårdsförbund 2000). Sedimenten har
klassificerats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket
1999). Sammanfattningsvis uppvisar stationen vid Göteborgs hamn god status
(klass 1-2) gällande arsenik, mindre god status (klass 3) avseende koppar och zink
samt dålig status (klass 4) med avseende på kvicksilver.
För arsenik är avvikelsen från jämförvärdet (naturligt bakgrundsvärde)
ingen/obetydlig till liten. Koppar och zink uppvisar en tydlig avvikelse (klass 3)
från jämförvärdet medan kvicksilver uppvisar en stor avvikelse (klass4).
Avvikelsen för både Cu och Hg var större i början av 1990-talet.

4.2.3

Fisk och bottenfauna

Förbi saneringsområdet vandrar hotade och sårbara arter som t ex havsnejonöga,
(EN), öring, lax, ål (CR), färna, stäm och asp (VU) och reproduktionsområden
finns i flera av biflödena till Göta älv. Bokstavsförkortningarna inom parantes
hänvisar till de sex hotkategorier som gäller för rödlistade arter, se faktaruta nedan.
I Göta älv fanns tidigare en naturlig stam av laxöring, vilken inte överlevde då
kraftverksdammen vid Lilla Edet anlades. Kraftbolaget har dock krav på att
inplantera laxsmolt. I dagsläget inplanteras cirka 30 000 smolt/år, vilket medfört
goda förutsättningar för laxfisket (www.fiskeriverket.se). Inga lekområden för
laxfisk bedöms förekomma i anslutning till saneringsområdet.
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Rödlistade arter
Arter som bör klassas som hotade eller missgynnade i Sverige har
listats av ArtDatabanken (Gärdenfors 2005). Arterna anges i sex
kategorier och följer det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global rödlistning:
RE
CR
EN
VU
NT
DD

Försvunnen (Regionally Extinct)
Akut hotad (Critically Endangered)
Starkt hotad (Endangered)
Sårbar (Vulnerable)
Missgynnad (Near Threatened)
Kunskapsbrist (Data Deficient)

En tidigare limnologisk undersökning av ett ca 2 km långt område på Göta älvs
östra sida, ca 4 km nedströms saneringsområdet, har påvisat biotoper med
igelknopp och ålnate (HydroGIS/Ale kommun 1998). Enligt undersökningen finns
sannolikt dessa biotoper utmed större delen av Göta älvs sedimentbottnar med
1-2,5 m djup .

4.3

Konsekvenser

4.3.1

Hydrologi och bottenprofil

Föreslagen verksamhet bedöms inte medföra några förändringar avseende flöde
och vattennivåer i Göta älv. Se PM nivåer och flöden i Göta älv. Bottenprofilen vid
älvens östra undervattenssida förändras något i samband med att tryckbank och
erosionsskydd anläggs. Ändringen berör inte farledsområdet.
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Bottenfaunan i Göta älv undersöktes år 2000 och en av de undersökta lokalerna låg
vid Surte (Göta älvs vattenvårdsförbund/Medins Sjö och Åbiologi 2000). Bottenfaunan vid lokalen i Surte, drygt en km nedströms saneringsområdet, bedömdes
vara obetydligt påverkad av näringsämnen/organiskt material och försurning.
Bottenfaunan bedömdes vara starkt eller mycket starkt påverkad av någon annan
typ av störning. Detta visades av det mycket låga artantalet och den låga individtätheten hos djurgrupperna dag- och nattsländor. En möjlig orsak till störningen är
det kraftiga vågsvall som båttrafiken i älven ger upphov till, men man kunde inte
utesluta påverkan av någon typ av vattenförorening. Lokalen bedömdes ha naturvärden i övrigt, d v s den lägsta klassen (av tre) av naturvärden enligt undersökningen.
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Sponten som ingår i den hydrauliska barriären mot Göta älv har vid överkant
höjden +12,3 och karaktäristiska flödet för HHW (högsta högvatten) är 12,01. Vid
tillfällen då högsta högvatten inträffar finns restriktioner för fartygstrafiken på Göta
älv, vilket gör att påverkan från passerande fartyg då inte gäller på samma sätt som
vid lägre vattennivåer. Sponthöjden är vald så att ingen översvämning av
saneringsområdet ska ske.

4.3.2

Vattenkvalitet

Saneringen medför framförallt positiva konsekvenser på Göta älvs vattenkvalitet
genom att utläckande föroreningsmängder minskar samt att risken för förorening i
samband med skred minskar. Under tiden för saneringsarbeten kommer viss
negativ påverkan att ske på Göta älv genom bl a föroreningsspridning från
utgående renat länshållningsvatten vilket beskrivs nedan.
Metaller
Metallhalterna och mängder i Göta älv efter utsläpp av renat länshållningsvatten
har beräknats och jämförts mot bakgrundshalterna (se tabell 2). Mängdberäkningen
bygger på de föreslagna riktvärdena samt ett antaget flöde på länshållningsvattnet
om 6 l/s under ett initialt skede (de två första månaderna då grundvattenavsänkningen sker) och ett löpande flöde om 1 l/s (under den efterföljande
saneringstiden). Mängderna är av betydelse eftersom metallerna i huvudsak är
partikelbundna och till stor del kommer att avsättas som sediment i Göteborgs
hamn. För haltberäkningen har det större initiala flödet (6 l/s) använts eftersom det
representerar den högsta halten..
Tabell 2

Beräknade halter i Göta älv vid Surte efter utsläpp av behandlat
länshållningsvatten och jämförelse mot bakgrundsvärden.

Ämne

Föreslaget
riktvärde i
behandlat
länshållnings
vatten (mg/l)

Halt i Göta älv
efter utsläpp
av behandlat
länshållnings
vatten (µg/l)

Beräknade
uttransporterade
bakgrundsmängder (kg/år) i
Göteborgsgrenen
av Göta älv

Arsenik

0,03

0,31

1 590

Bly

1,1

0,52

2 450

64

2,6

Koppar

0,5

1,9

9 710

29

0,3

Zink

1,5

4,3

21 500

87

0,4

0,002

0,003

10

1,2

11,3

Kvicksilver

MKB för tillståndsansökan

Tillkommande
mängder (kg/år) från
behandlat
länshållningsvatten
samt ökning (%)
jämfört mot
bakgrundsmängd
1,7
0,1
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Beräknade halter i Göta älv efter tillskott av länshållningsvatten representerar ett
tillstånd med mycket låga halter (klass 1) av zink och arsenik samt låga halter
(klass 2) av koppar och bly enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar
och vattendrag (Naturvårdsverket 2000) se tabell 3.
Tabell 3

Tillstånd, metaller i vatten (µg/l) enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag.

Klass

Benämning

Arsenik

Bly

Koppar

Zink

1

Mycket låga halter

≤ 0,4

≤0,2

≤0,5

≤5

2

Låga halter

0,4-5

0,2-1

0,5-3

5-20

3

Måttligt höga halter

5-15

1-3

3-9

20-60

4

Höga halter

15-75

3-15

9-45

60-300

5

Mycket höga halter

>75

>15

>45

>300

0,31

0,52

1,9

4,3

Beräknad halt efter utsläpp

Kvicksilver ingår inte i bedömning av tillstånd i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. För klass 1 gäller att inga eller mycket små risker finns för biologiska
effekter. Vid klass 2 finns små risker för biologiska effekter. Majoriteten av vatten
inom denna klass har förhöjda metallhalter till följd av utsläpp från punktkällor
och/eller långdistansspridning. Vid klass 3 kan effekter förekomma och riskerna
för biologiska effekter ökar i klass 4 och 5. Det bör dock observeras att de ingående
värdena för bedömning av tillstånd framför allt gäller för sjöar och mindre vattendrag. För större vattendrag är ofta bakgrundshalterna högre, så är dock inte fallet
för Göta älv. De uppmätta halterna i Göta älv före tillskott av länsvatten och de
beräknade halterna i Göta älv efter tillskott av länsvatten hamnar inom samma tillståndsklasser. Projektet bedöms därför endast marginellt påverka tillståndet i Göta
älv.

Tillväxten hos färskvattenplankton påverkades negativt vid koncentrationer på
0,001 mg/l oorganiskt kvicksilver (Harriss RC et al; 1979). Beräknade halter i
Göta älv, som redovisas i tabell 2 ovan, bedöms inte ge långsiktiga negativa
effekter på vattenlevande organismer i Göta älv.
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Då motsvarande bedömningsgrunder saknas för kvicksilver har jämförelser och
bedömningar gällande kvicksilver gjorts på annat sätt. Långtidsexponering för
oorganiskt kvicksilver tyder på att koncentrationer över 0,23 mg/l orsakar
signifikanta effekter hos regnbågsforell (Pimephales promelas) (USEPA; 1984).
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Mängden metallföroreningar i Göta älvs vatten kommer att öka under saneringsarbetet. Störst ökning gäller för kvicksilver där ökningen är ca 11 %
(1,2 kg) jämfört med bakgrundsmängden. För metallerna arsenik, koppar och zink
är ökningen ca < 1% och för bly ca < 3%. Sammantaget bedöms ökningen och dess
negativa påverkan vara liten.
Olja
I den pågående saneringen vid f d Bohus Varv strax norr om aktuellt område är
riktvärdet detsamma som nu föreslaget riktvärde, d v s ett oljeindex på 5 mg/l.
Genomförda försök inom aktuellt område gällande rening av länsvatten visar på
god reduceringsförmåga avseende olja varför negativ påverkan på Göta älv bedöms
bli marginell.
pH
Under åren 2006-2008 har pH-värdet i Göta älv utanför Surte varierat mellan 6,7
och 7,7 med ett medianvärde vid Alelyckan om 7,3. För att vid medelvattenföring i
Göta älv sänka pH med en hundradels enhet genom utsläpp av renat länsvatten
krävs att detta vatten har pH 4,4 eller lägre vid det högsta förutsebara flödet på
6 liter/sekund. Föreslaget riktvärdet för pH-värde är mellan 6-8 och därmed
bedöms negativ påverkan på Göta älvs vattenkvalitet samt på fisk och bottenfauna
bli försumbar med hänsyn till pH.
Grumling
Vissa arbetsmoment kommer att ge upphov till grumling av Göta älv. Grumling
kan t ex uppstå vid anläggande av tryckbank, erosionsskydd, spont och vid
eventuell muddring.
I rinnande vatten utgör grumling ofta ett hot mot produktionen av bottendjur och
för överlevnad av rom samt yngel av laxfiskar. Grumling förekommer naturligt vid
kraftiga regn, men den kan öka beroende på förhållanden vid intilliggande marker.
Även vattnets temperatur har betydelse för hur långt partiklar transporteras.
Föreslaget riktvärde för grumling i utgående behandlat länshållningsvatten är
200 FNU, vilket med ett flöde av 6 l/s motsvarar mindre än en promille av Göta
älvs befintliga grumlingshalt. Negativ påverkan med avseende på grumling bedöms
därför bli mycket marginell.
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Risken för biologiska störningar har bedömts genom beräknade metallhalter i Göta
älv efter tillskott av länshållningsvatten och jämförts med en bedömning av
tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet i sjöar och
vattendrag (Naturvårdsverket 2000).

Miljökvalitetsnormer
Beräknade halter i Göta älv efter utsläpp av renat länshållningsvatten jämförs i
tabell 4 mot gällande miljökvalitetsnormer för laxfiskvatten.
Tabell 4

Beräknade halter i Göta älv efter utsläpp av renat
länshållningsvatten och gällande MKN för laxfiskvatten.

Ämne

Föreslaget
riktvärde i
renat
länsvatten

Arsenik

0,03 mg/l

Halt i Göta älv
efter utsläpp av
renat
länshållningsvatten
0,31 µg/l

Bly

1,1 mg/l

0,52 µg/l

Koppar

0,5 mg/l

1,9 µg/l

≤ 13 (riktvärde)

Zink

1,5 mg/l

4,3 µg/l

≤ 115 (gränsvärde)

Kvicksilver

0,02 mg/l

0,003 µg/l

Oljeindex

5 mg/l

PAH

Grumlighet

pH

MKN (µg/l)
för laxfisk-vatten

-

*1
*1

*2

0,015 mg/l
(PAH 16)
200 FNU

Mellan 6 och 8

9 FNU (motsvarar
ca 15 mg/l i
suspenderat
material)

≤25 mg/l (motsvarar 15
FNU) (gränsvärde)

6-9 (gränsvärde)

*3

värden finns angivna för vattenhårdheter på 10, 50, 100 och 500 mg kalciumkarbonat
per liter vatten (mg CaCo3/l). Göta älv har ett relativt mjukt vatten med en hårdhet på ca
30 mg CaCo3/l, d v s mellan 10 och 50. Därför har ett medelvärde mellan angivna
värden för hårdheter på 10 och 50 mg CaCo3/l valts som MKN gällande koppar och
zink.
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*1 MKN för koppar och zink varierar beroende på vattnets hårdhet. Olika rikt- och gräns-
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*2 För mineraloljebaserade kolväten gäller som gränsvärde för miljökvalitetsnormerna att
petroleumprodukter får inte finnas i sådana halter att de bildar en synlig hinna på
vattenytan eller beläggningar på strandkanten eller tillför en kolvätekaraktär till fiskens
smak eller som har effekter som är skadliga för fisk (gränsvärde).

*3 Får överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska
förhållanden. Artificiellt skapade pH-variationer får i förhållande till opåverkade värden
avvika med högst 0,5 pH enheter i området mellan pH 6 och pH 9, förutsatt att
variationerna inte för med sig att andra ämnen som finns i vattnet blir mer skadliga.

De beräknande halterna för metaller och grumlighet underskrider med marginal
gällande miljökvalitetsnormer. Beträffande pH och olja bedöms ingen risk för
överskridande av MKN föreligga enligt resonemang ovan.

Dricksvattenkriterier
Enligt livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (LSVFS 2001:30) får halterna av
arsenik och bly inte överskrida 10 µg/l, koppar 2 µg/l och kvicksilver 1 µg/l.
Dricksvattenkriterier för zink saknas då ämnet har låg humantoxicitet. De
beräknade halterna i Göta älv efter utsläpp av renat länshållningsvatten underskrider med stor marginal dricksvattenkriterierna.

4.4

Förslag till skadeförebyggande åtgärder

Följande skadeförebyggande åtgärder har inarbetats i projektet:
•

Länsvatten och övrigt vatten från saneringsområdet kommer att genomgå
omfattande rening och kontroll innan det släpps till Göta älv. Reningen
omfattar bl a oljeavskiljning, sedimentation, filtrering och pH-justering. Ett
kontrollprogram kommer att upprättas för kontroll av utgående vatten och
ett antal kontrollstationer installeras.

•

Grumlande arbeten i Göta älv undviks under perioden 1 maj - 30 juni och
15 september – 15 oktober.

•

Möjliga åtgärder för att minska grumling vidtas, t ex ska tryckbanken
läggas ut med skopa på bottnen för att minska risken att mindre fraktioner
sköljs bort.
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Utöver dessa föreslås följande ytterligare åtgärder:
•

Anvisningar i Göteborg Vattens skrift ”Förutsättningar för arbeten i och
invid Göta älv” ska inarbetas i kontrollprogram och i kommande
entreprenadhandlingar.

•

Beredskap kommer att finnas för att vidta åtgärder i händelse av synlig
oljefilm på Göta älvs vattenyta.

5.

Störningar

5.1

Luft

5.1.1

Allmänt

Bland annat finns en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS
2001:527) framtagen. MKN för utomhusluft omfattar bl a kvävedioxid och
kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, kolmonoxid, bensen och ozon. MKN
gäller även för vissa ytterligare metaller som nickel, arsenik och kadmium. För
dessa miljökvalitetsnormer har det fastställts en tidpunkt då normerna ska vara
uppfyllda. Om det finns risk för att någon MKN inte kan uppfyllas i tid skall ett
åtgärdsprogram tas fram. Inom kort kommer sannolikt förordningen att
kompletteras med miljökvalitetsnormer för fina partiklar (PM 2,5) (Naturvårdsverket 2009). Överskridanden av miljökvalitetsnormerna kan förekomma inom
vissa tätortsområden i landet, men normalt bara för kvävedioxid, partiklar och
bensen. Mätningar inom Göteborgsområdet visar att miljökvalitetsnormerna i de
allra flesta fall klaras förutom när det gäller kvävedioxid i vissa av stadens centrala
delar. Praxis är därför numera att luftföroreningssituationen och dess relation till
miljökvalitetsnormerna bedöms med hänsyn till halterna av kvävedioxid och
partiklar.
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Enligt 5 kap 1 § i miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller
för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön
i övrigt (miljökvalitetsnormer, MKN), om det behövs för att skydda människors
hälsa eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller
miljön.
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5.1.2

Nuläge

Miljöförvaltningen genomförde 2002 beräkningar av förväntade dygnsmedelvärden
gällande kvävedioxid år 2006 för områdena runt de stora infartslederna till
Göteborg, däribland E 45. Prognoserna visade att man år 2006 klarar miljökvalitetsnormen i så gott som samtliga fall och vid det aktuella saneringsområdet
beräknas kvävedioxidhalten ligga under MKN, se figur 3 nedan.

Saneringsområdet

Figur 3. Kartan visar beräknade dygnsmedelvärden av kvävedioxid år 2006. Röda
värden indikerar att MKN överskrids (Göteborgs Miljöförvaltning 2002).
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5.1.3

Konsekvenser

Trafikmängderna på E 45 i Surte var 2006, enligt Vägverkets databas för trafikmätningar, ca 18 600 fordon/årsmedeldygn varav ca 9 % utgjordes av tung trafik.
Med en uppskattad trafikökning om 2% är trafikmängderna 2009-2010 ca 19 700 20 100 fordon/årsmedeldygn. Projektets kommer att generera en viss ökning av
antalet tunga transporter. Mängden tunga transporter har översiktligt beräknats till
som mest 160/vecka eller ca 32/dygn (räknat på 5 arbetsdagar). Ökningen på E 45
blir mycket liten i förhållande till nuvarande mängder ca 0,1-0,2 % av totala antalet
fordon och påverkan bedöms därför bli försumbar.
Projektet bedöms inte leda till ett överskridande av MKN i Surte.
Eventuellt kan uttransporter av massor på båt via Surte Hamn ca 1 km söder om
saneringsområdet, bli aktuellt. Inte heller utsläppen från dessa transporter kommer
att medföra att någon miljökvalitetsnorm för luftkvalitet överskrids.

Förslag till skadeförebyggande åtgärder

•

Projektet bör tillse att antalet transporter minimeras genom att i så hög
utsträckning som möjligt köra med fulla lastbilslass och välja närmast
möjliga mottagningsplatser för borttransporterade massor.

•
•

Om möjligt bör borttransport av massor ske med båt.
Miljökrav på fordon och bränslen bör ställas vid kommande upphandling
av utförande entreprenör

5.2

Buller

5.2.1

Allmänt

Med buller menas oönskat ljud. Upplevelsen av buller och graden av störning är
därför mycket individuell. Graden av störning varierar även med tiden på dygnet.
Spännvidden på ljud som ett mänskligt öra kan uppfatta är oerhört stor, ljudtrycket
vid smärtgränsen är ca 100 000 miljarder gånger starkare än det svagaste ljudet vi
kan uppfatta. Därmed har man valt att utrycka buller med en logaritmisk skala som
anges i decibel (dB). En skillnad i bullernivå på ca 3 dBA ger en knappt hörbar
förändring, medan en skillnad på 8-10 dBA upplevs som en fördubbling av ljudet.
Vid svagt vindbrus är ljudnivån ca 25 dBA och vid ett normalt samtal ligger ljudnivån omkring 65 dBA.
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Buller från byggplatser
Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd med riktvärden för buller från byggplatser (NFS 2004:15). Enligt dessa bör följande riktvärden tillämpas vid
bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser. Maximalnivån (Lmax) anger den
högsta ljudnivån under en viss tidsperiod och den ekvivalenta ljudnivån (Leq) motsvarar medelljudnivån under en viss tid. I tabell 5 nedan visas riktvärdena för
bostäder. Riktvärden finns även för vårdlokaler, undervisningslokaler och arbetslokaler för tyst verksamhet. Riktvärdena kan ses som en utgångspunkt men en
bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg
från riktvärdena. Buller från trafik från och till byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena för trafikbuller, se nedan.
Tabell 5

Riktvärden för buller från byggplatser (NFS 2004:15)

Bostäder
(permanentboende
och fritidsboende)

Utomhus (vid fasad)
dBA
Inomhus (bostadsrum) dBA

5.2.2

Helgfri
Mån-fre
Kväll
Dag
07-19 19-22
LAeq
LAeq

Lör-, sön- och
helgdag
Dag
Kväll
07-19 19-22
LAeq
LAeq

Samtliga dagar
Natt
22-07
LAeq

Natt
22-07
LAFmax

60

50

50

45

45

70

45

35

35

30

30

45

Nuläge

I höjd med saneringsområdet ligger ett antal bostadshus på östra sidan om E 45.
Avståndet från saneringsområdets ytterkant till de närmaste bostäderna är ca
60 meter. Såväl E 45 som järnvägen ligger mellan saneringsområdet och bostadshus. Tidigare mätningar som gjorts i samband med utbyggnaden av E 45 och Norge
Vänerbanan visar bostadshusen i nuläget är bullerstörda, dvs har ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA utomhus (Vägverket mfl 2002). Vid Surte Kyrka som ligger
precis intill E 45, på dess östra sida, ca 800 meter söder om saneringsområdet har
ekvivalentnivåer på ca 68 dBA och maximalnivåer på ca 78 dBA utomhus uppmätts (Vägverket mfl 2002).

5.2.3

Konsekvenser

Bullrande moment under saneringsarbetet är t ex schaktning, spontslagning,
utläggning av tryckbank och transporter. Buller från transsporter och schaktarbeten
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kommer att pågå under en längre tidsperiod medan t ex spontslagning orsakar höga
ljud under en kortare period. Arbetena och de tillkommande transporterna innebär
en bullerstörning för kringboende. I och med den nuvarande bullerstörda
situationen bedöms störningen från projektet bli begränsad. Målsättningen är att
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) också innehålls.

5.2.4

Förslag till skadeförebyggande åtgärder

•

Bullerstörningen bör begränsas så att riktvärdena klaras. Detta kan bland
annat ske genom anpassning i tid av bullerstörande arbetsmoment.

•

Information om eventuella särskilt bullrande arbetsmoment bör gå ut till
närboende och berörda innan arbetsmoment påbörjas.

•

Bullerfrågor bör ingå och hanteras i kontrollprogrammet för saneringen.

5.3

Övrigt

5.3.1

Damm

Under torrperioder finns risk för bildning av damm. Damm kan orsaka nedsmutsning av kringliggande hus, bilar m m. Föroreningarna inom saneringsområdet
är till stor del partikelbundna och det är viktigt bland annat ur hälsosynpunkt att
förhindra dammbildning. Vid behov ska riskområden dammbekämpas t ex genom
vattenbegjutning.

5.3.2

Lukt

5.3.3 Vibrationer
Möjliga vibrationsstörande arbetsmoment kan t ex vara spontning och körning med
tunga fordon. Eventuella kvarstående byggnader inom saneringsområdet kan
påverkas av vibrationsstörande arbetsmoment. Byggnader på östra sidan E 45
bedöms inte påverkas av vibrationer från projektet. Om byggnader inom saneringsområdet lämnas kvar bör behovet av inventering av byggnaderna inför eventuellt
vibrationsstörande moment bedömas.
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De luktstörningar som eventuellt kan förekomma härrör från öppna schakter, framförallt vid grävning och förflyttning av oljeförorenade massor. Luktstörningar
bedöms endast förekomma lokalt och inte beröra de närmast liggande bostadshusen.
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6.

Övriga miljöaspekter

6.1

Friluftsliv

6.1.1

Nuläge

Göta älv i höjd med saneringsområdet ingår i riksintresset för friluftsliv, ”Göta och
Nordre älvs dalgångar” (FO 4) samt ”Göta älv” (FP5) se karta i figur 8.
Göta älv är en attraktiv och välbesökt vattenled med betydelse för såväl inhemsk
som internationell turism. Enligt uppgifter i Ale kommuns översiktsplan är det ca
3500 fritidsbåtar per år som passerar kommunen via Göta älv. Älven erbjuder rika
möjligheter till fritidsfiske och det finns ett rikt fågelliv längs älvens stränder. De
mest betydelsefulla arterna för sportfiske är lax, öring, gädda, abborre, ål och
karpfisk som mört, id och braxen (Göta älvs vattenvårdsförbund 2005).
Strax norr om saneringsområdet ligger Surte småbåtshamn. Vid själva saneringsområdet är större delen av strandzonen oåtkomlig för allmänheten eftersom Surte
motorbåtklubb har sina lokaler inhägnade. Söder om båtklubbens lokaler är marken
sank och igenväxt med vass och relativt svår åtkomlig. Utöver den verksamhet som
förekommer inom båtklubben tyder inget på att området används för friluftsliv.

6.2.2

Konsekvenser

Saneringsarbetet kommer att innebära störningar för Surte motorbåtklubbs verksamhet då denna verksamhet ligger inom saneringsområdet. Lokaler kommer
eventuellt att behöva rivas och byggas upp igen. En tillfällig båtuppställningsyta
kommer att anläggas strax söder om saneringsområdet. Fortlöpande samråd och
informationsutbyte sker mellan båtklubben och Ale kommun i syfte att underlätta
och mildra störningar på respektive verksamhet.
Saneringsverksamheten bedöms inte påverka båtliv eller fritidsfiske i och utmed
Göta älv.
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6.2

Naturmiljö

6.2.1

Allmänt

En naturinventering gjordes vid fältbesök 2009-05-25. Generellt är området starkt
påverkat av verksamheter kopplade till industri och båtuppställning och är till stora
delar bestående av fyllnadsmassor. Floran domineras av arter som indikerar störd
mark så som tussilago och kirskål, med ung triviallöv, björk, asp och klibbal. Det
finns även några grönpilar i områdets södra och norra del. Floran indikerar en
näringsrik miljö där nässlor, hallon, lupiner, älggräs och hundkex är vanliga. Den
enda signalarten som återfanns var springkorn, i det mer orörda vassområdet i
söder.
Söder om Surte motorbåtklubb är vegetationen frodig och ett busklandskap har
utvecklats med sly, buskar och enstaka större träd. Mot älven finns en trädbård av
björk.

Strax norr om saneringsområdet finns en mindre ung strandnära björkskog med
inslag av salix, klibbal och asp. Björkskogen är omnämnd i en inventeringsrapport
(Naturinventering i Göta älvs dalgång, Ale kommun, Naturcentrum och Vägverket,
1998) och bedöms kunna ha vissa naturvärden.

6.2.2

Tidigare dokumenterade naturvärden

I den sydligaste delen av saneringsområdet och söder därom finns ett strandområde
med vass och grova grönpilar. Strandområdet har viss betydelse för fågelliv och
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En mer ursprunglig miljö finns i anslutning till saneringsområdets södra gräns. Här
breder ett naturligt vassområde ut sig med inslag av flera större grönpilar. Här finns
även ett rikt fågelliv och arter som näktergal, rödhake, törnsångare, sävsparv och
rörsångare noterades. Dessutom observerades den rödlistade kungsfiskaren (hotkategori VU, sårbar). Här hittas även signalarten springkorn, i övrigt är floran av
trivialare karaktär. I vassområdet mynnar även ett dike ut till älven vilket bedöms
höja värdet på vassområdet då dikets nedersta del blir till en översvämningszon.
Mynningen är den enda mer ursprungliga strandzonssträcka som finns kvar i
närheten av saneringsområdet. Här tillåts marken översvämma vilket ger plats åt en
rikare flora av vattenväxter. Denna mynning kan fungera som uppväxtmiljö för
småfisk, födoplats och skydd för vitfisk och kan även utgöra ett lekområde för
gädda om vattennivån är tillräckligt hög på våren. Även groddjur, trollsländor och
andra insekter kan utnyttja höljor i bäcken för reproduktion. Saneringen kommer
inte att omfatta det direkta dikesområdet.
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insektsfauna. Nämnda strandområde finns med i Ale kommuns naturvårdsprogram
som ett område med naturvärde, klass 3, vilket innebär att naturområdet har
betydelse på lokal nivå för spridning av arter och variationer i landskapet (Ale
2007).
Göta älvs mitt och västerut (dvs på motsatt sida saneringsområdet) i höjd med
saneringsområde ingår i ett Natura 2000-område, Göta älv-Nordre älvs dalgång,
utpekat enligt EU´s fågeldirektiv, samt i naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar. Natura 2000-området utgörs av stränder och strandnära områden. Området
hyser i sin helhet vidsträckta sankmarker, kärr och ängar omväxlande med
lövlundar och åkrar. Området hyser även en artrik kärlväxtflora präglad av de rika
lersedimenten i älvdalen. Området utnyttjas flitigt som rast- och övervintringslokal
av bl a vadare, svanar, andfåglar och en del rovfåglar men utgör också häckningseller födosökslokal för många fågelarter, t ex bivråk och brun kärrhök
(Länsstyrelsen Västra Götaland 2005).
De naturtyper och arter som måste bevaras inom Natura 2000-området är:
-

Sångsvan-A038
Salskrake-A068
Bivråk-A072
Havsörn-A075
Brun Kärrhök-A081

Blå kärrhök-A082
Småfläckig sumphöna-A119
Brushane-A151
Dubbelbeckasin-A154

I övrigt har inga uppgifter om skyddade eller skyddsvärda arter påträffats.

6.2.3

Naturvärdesbedömning

Utifrån tidigare dokumenterade naturvärden och fältbesök i området har en
bedömning av områdets naturvärden gjorts. Till hjälp har använts en särskild
värdepyramid utvecklad av Norconsult AB för MKB-arbeten, se bilaga 5.
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Figur 4. Naturområden och naturvärdesbedömning, avgränsningen av naturområdena är markerade med röd streckad linje.
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Aktuellt område utgörs till stora delar utfyllnadsområden som är starkt påverkade
av tidigare och nuvarande verksamheter. Det utfyllda området bedöms tillhöra
kategori E: ”Övriga naturområden”. Vassområdet har liknande kvaliteter som
naturmiljön på motsatt sida älven, där den bedömts vara av riksintresse och är
avsatt som naturreservat samt Natura 2000-område och finns med i Ale kommuns
naturvårdsprogram. Vassområdet bedöms tillhöra kategori C ”Områden med större
lokala naturvärden”.
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6.2.4

Konsekvenser

Det exakta avgränsningen för urgrävning av massor inom saneringsområdet är i
nuläget inte definierad. Saneringen kommer att ske från älvsidan (väster) och in
mot land (öster). Befintlig vegetation inom saneringsområdet kommer att tas bort
för att kunna utföra saneringen. Möjligen kan vissa partier i de östra delarna
komma att sparas.
En mindre del av vassområdet i de sydligaste delarna kan komma att tas i anspråk
för saneringen. Vassområdet i de södra delarna har större lokalt naturvärde och
störningar under perioden för saneringsarbetet bedöms ge måttligt negativ
påverkan. På sikt bedöms påverkan bli liten. Det utfyllda området har inga högre
naturvärden och konsekvenserna av att befintlig vegetation försvinner bedöms vara
små. Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna för naturmiljön vara små.

6.2.5

Förslag till skadeförebyggande åtgärder

•

Vid återställningen av området bör åtgärder vidtas som underlättar återetablering av naturmiljöerna i området. T ex kan vegetationsskikt som
innehåller rötter och frön banas av för att senare påföras. Alternativt kan
insådd av naturligt växtmaterial och stödplanering ske.

•

Om möjligt kan högre naturvärden skapas t ex genom att en zon närmast
älven utformas som en strandäng som har möjlighet att översvämmas.

•

Om möjligt kan större träd i inom saneringsområdet sparas.

MKB för tillståndsansökan

44 (56)

6.3

Kulturmiljö

6.3.1

Nuläge

I det sydvästra hörnet av saneringsområdet ligger en gammal pråm som antagligen
sänkts i samband med utfyllnaden av området som pågick mellan 1930-1960-talet.
Delar av pråmen sticker upp ovanför mark- och vattenyta.

Figur 5. Nödinge 89, övrig kulturhistorisk lämning är
markerad med orange cirkel. Källa Riksantikvarieämbetets fornsöm, www.raa.se
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Pråmen är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning, Nödinge 89, i riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (www.raa.se), se figur 5 och 6. I övrigt
finns inga fornlämningar eller bevarandevärd kulturmiljö i aktuellt område.
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Figur 6. Den sänkta pråmen i saneringsområdets södra del.

6.3.2

Konsekvenser

Pråmen kommer sannolikt att schaktas bort tillsammans med övriga förorenade
fyllnadsmassor i samband med saneringen. Länsstyrelsen har meddelat att ingen
särskild hänsyn eller åtgärder behövs med anledning av pråmen (muntligen Leif
Johansson 2009-05-20).
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7.

Riksintressen och
allmänna intressen

7.1

Nuläge

I nära anslutning till saneringsområdet finns ett flertal riksintressen och allmänna
intressen som redovisas på karta i figur 7 och 8 på efterföljande sidor.
Göta- och Nordre älvs dalgångar är av riksintresse för naturvård och friluftsliv
Göta- och Nordre älvs dalgångar är även avsatta som Natura 2000-område enligt
EU:s fågeldirektiv och är avsatta som naturreservat. Utanför det aktuella
saneringsområdet är det den västra halvan av Göta älv inklusive anslutande mark
som omfattas av riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura 2000-område.
Aktuellt saneringsområde och vattenområdet utanför är dock i kontakt med nämnda
intressen. Saneringsområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv. Norra Hisingen
längs Göta- och Nordre älv utgör ett regionalt värdefullt odlingslandskap.
Göta älv som farled är av riksintresse för kommunikation och även angränsande
järnväg, Norge/Vänerbanan och E 45 är av riksintresse för kommunikation.
Gränsen för skyddsområde för ytvattentäkt går ca 1,5 km nedströms området och
råvattenintaget ligger ca 8 km nedströms.
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Göta älv, från mynningen till slussarna i Trollhättan, är förtecknat som laxfiskevatten av Naturvårdsverket (NFS 2002:6) och omfattas av miljökvalitetsnormer för
fisk- och musselvatten (SFS 2001:554). Miljökvalitetsnormerna innehåller gränsoch riktvärden på olika sätt och i olika omfattning för olika parametrar såsom
temperatur, pH, syreinnehåll, halter av slam, nitriter, kolväten, metaller mm, där
samtidigt betydelsen av rikt- och gränsvärde skiljer sig åt från vad som
konventionellt används med stöd av t ex 11b§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1988:899), se även avsnitt 4.12 och 4.3.2.
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Figur 7 Riksintressen Naturvård
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Figur 8. Riksintressen och allmänna intressen exklusive naturvård.
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7.2.2

Konsekvenser

Utpekade värden vid Göta älv såsom Natura 2000- området, naturreservat och
odlingslandskap är knutna till strandmiljöer och fågellivet. Påverkan på dessa
värden eller på värden för friluftslivet bedöms inte uppkomma annat än av mycket
ringa art under saneringsperioden. På lång sikt har projektet en positiv inverkan på
naturvärden då risken för förorening minskar efter utförd sanering.
Riksintresse för järnväg, sjöfart och väg påverkas inte av projektet.
Gällande Göta älv som vattentäkt så medför saneringen framförallt positiva
konsekvenser på Göta älvs vattenkvalitet genom att utläckande föroreningsmängder minskar samt att risken för förorening i samband med skred minskar.
Under tiden för saneringsarbeten kommer viss negativ påverkan att ske på Göta älv
genom bl a föroreningsspridning från utgående renat länsvatten vilket beskrivs i
kapitel 4.

8.

Nationella miljökvalitetsmål och
hänsynsregler

8.1

Nationella miljökvalitetsmål

Föreslagna saneringsåtgärder har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål
som, enligt riksdagsbeslut, ska utgöra utgångspunkt för samhällets miljöarbete.
Även de regionala och lokala miljömålen är av betydelse. De nationella miljökvalitetsmålen redovisas nedan och projektets effekter på relevanta miljömål
redovisas i tabell 6.
Miljömål som bedöms relevanta för aktuellt projekt är markerade med grov kursiv
stil.
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De nationella miljökvalitetsmålen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
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Miljömålet ”Giftfri miljö” innebär att miljön ska vara fri från ämnen och metaller
som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller
den biologiska mångfalden. Ett av delmålen inom det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” innebär att samtliga förorenade områden som innebär
akuta risker vid direktexponering och sådana förorenade områden som idag, eller
inom en nära framtid hotar betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden skall vara utredda och vid behov åtgärdade vid utgången av 2010.
Aktuellt saneringsområde är ett av de högst prioriterade områdena i Västra
Götalands län.
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Tabell 6

Projektets effekter på relevanta miljökvalitetsmål.

Miljömål

Relevans

Förslagets inverkan på miljömålet

4. Giftfri miljö

Stor

Hela verksamheten syftar till att förbättra
föroreningssituationen och risken för spridning av
föroreningar till Göta älv. Verksamheten bidrar
därmed i hög grad till att miljömålet uppfylls.

8. Levande
sjöar och
vattendrag

Måttlig

Verksamheten inverkar positivt på miljömålet då
risken för föroreningsspridning till Göta älv
minskar. Under saneringsarbetets utförande kan
dock tillfälliga negativa effekter t ex grumling,
förekomma.

9. Grundvatten
av god kvalitet

Liten

Verksamheten bidrar till att risken för förorening av
grundvatten som passerar aktuellt saneringsområde och går vidare ut till Göta älvs ytvatten
(vattentäkt) minskar genom sanering av området.

16. Ett rikt växtoch djurliv

Måttlig

I Göta älv vandrar bland annat hotade arter som
havsnejonöga, ål och asp. Verksamheten bidrar till
att risken för förorening av Göta älv minskar vilket
är positivt bland annat för de nämnda arterna.
Verksamheten bidrar i positiv riktning till att
miljömålet nås. Under saneringsarbetets utförande
kan tillfälliga negativa effekter förekomma.

8.2

Hänsynsregler

De planerade åtgärderna berör på olika sätt flera av miljöbalkens hänsynsregler. De
allmänna hänsynsreglerna redovisas i tabell 7.
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Tabell 7. Redovisning av de allmänna hänsynsreglerna.

Miljöbalkens hänsynsregler

Kommentar

Försiktighetsprincipen (3§)

Känd teknik med kända konsekvenser
prioriteras.

Produktvalsprincipen (4§)

Farliga och naturfrämmande ämnen skall så
långt som möjligt elimineras och ersättas
med mindre farliga och ej naturfrämmande.

Hushållnings- och
kretsloppsprinciperna (5§)

Verksamheten skall innebära god
resurshushållning och att
kretsloppslösningar så långt som möjligt
skapas.

Lokaliseringsprincipen (6§)

Den valda platsen skall kunna visas vara
den bästa som rimligen är tillgänglig.

Skälighetsregeln (7§)

Förslaget, verksamheten, skall vara skäligt
med hänsyn till andra intressen.

Ansvarig för att avhjälpa skada (8§)

Den som har orsakat en skada eller
olägenhet ansvarar för att avhjälpa skadan.

Stoppregeln (9§)

Verksamheter och åtgärder som orsakar
eller riskerar att orsaka skada eller
olägenhet av väsentlig betydelse för
människors hälsa kan genom stoppregeln
förbjudas.

1§ Bevisbörderegeln
Denna MKB är en del av bevisbörderegeln och har i uppgift att visa att det
föreslagna projektet följer de lagar och regler som finns.
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2§ Kunskapskravet
Under arbetets gång har kunskap inhämtats via de samråd som genomförts samt
genom övriga kontakter med myndigheter, organisationer, berörda samt
sakkunniga. Ett antal specifika utredningar har också genomförts för området.
3§ Försiktighetsprincipen (den grundläggande hänsynsregeln)
Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra och mildra påverkan på
miljön.
4§ Produktvalsprincipen (utbytesregeln)
Val av produkter och metoder utifrån risker för människors hälsa och miljön
kommer att beaktas i projektet.
5§ Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Att sanera och skredsäkra området bidrar till en bättre hushållning med markresurser. De ytligaste marklagren bedöms kunna användas för återfyllnad i
området.
6§ Lokaliseringsprincipen
Ej relevant för projektet.
7§ Skälighetsprincipen
I MKB:n och i tillståndsansökan i sin helhet redovisas vilka överväganden som
gjorts angående olika försiktighetsmått och skyddsåtgärder.
8§ Ansvarig för att avhjälpa skada
Genom projektets rutiner, skydds- och säkerhetsutbildning av personal, säkerhetsrutiner vid hantering och transport av förorenade massor m.m. bedöms kommunen
kunna ta nödvändigt ansvar för att avhjälpa skada. Sammantaget görs bedömningen
att projektet inte står i strid med miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
9 § Stoppregeln
Kommunen är medveten om stoppregelns innebörd, men verksamheten bedöms
inte vara av sådan karaktär att den riskerar att påtagligt försämra människors hälsa
snarare tvärtom.
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