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2018-10-27 

Inbjudan till samråd enligt 6 kap 29 § miljöbalken angående 

miljötekniska efterbehandlingsåtgärder samt geotekniska 

förstärkningsåtgärder längs med delar av Göta Älv, vid 

Älvängens västra industriområde, Ale kommun.  

1 Samråd och ansökan 

Planerade åtgärder kräver tillstånd enligt miljöbalken för både miljöfarlig verksamhet (9 kap.) och 

vattenverksamhet (11 kap.). Ale kommun ska därför ta fram en tillståndsansökan för projektet. En 

tillståndsansökan omfattar en ansökan med formella uppgifter, en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 

en teknisk beskrivning, en fastighetsförteckning samt en samrådsredogörelse.  

Inför en tillståndsprövning krävs en samrådsprocess. För aktuellt projekt hölls ett första samråd med 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Tillsynsmyndigheten i Ale kommun under hösten 2017. Då 

beslutade länsstyrelsen att projektet bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Därmed krävs 

ytterligare ett samråd med särskilt berörda enskilda, myndigheter och organisationer samt med den 

allmänhet som kan antas bli berörd av projektet. Syftet med samrådsprocessen är att tidigt informera 

om aktuellt projekt, redovisa omfattning och utformning av studerade åtgärdsförslag samt att kortfattat 

beskriva den förutsedda miljöpåverkan. Vidare får särskilt berörda enskilda, myndigheter och 

organisationer samt allmänheten en chans att komma med synpunkter på projektet.  

Denna skrivelse utgör ett underlag för detta samråd. Samrådsunderlaget har skickats ut till 

myndigheter och särskilt berörda, se bilagd sändlista, men finns även tillgängligt på kommunens 

hemsida (www.ale.kommun.se) för övriga intresserade. Som särskilt berörda räknas fastighetsägare 

och delägare i berörda samfälligheter. Berörda fastighetsägare förutsätts meddela sina hyresgäster 

om aktuellt samråd, så att även dessa hyresgäster får möjlighet att ta del av materialet och lämna 

synpunkter.  

Under samrådstiden, 1 nov – 15 dec 2018 finns möjlighet att skriftligen lämna synpunkter rörande 

det aktuella projektet. Synpunkter skickas till mailadress avropnoab@norconsult.com alternativt till 

postadress Norconsult AB, Box 8774, 402 76 Göteborg. Både mail och brev ska märkas ”Älvängens 

västra industriområde”. Norconsult AB tar på uppdrag av Ale kommun fram erforderliga 

tillståndshandlingar.  

Ale kommun kommer att hålla ett samrådsmöte gällande projektet torsdagen den 22 november 2018, 

kl. 18.30 i Älvängenhallens konferensrum (Hövägen 23), där möjlighet också ges att ställa frågor och 

komma med synpunkter på projektet.  

Efter samrådet tas en samrådsredogörelse fram i vilken inkomna synpunkter sammanställs och 

bemöts av sökanden. Detta för att visa hur synpunkterna ska beaktas i den fortsatt handläggningen av 

projektet. Samrådsredogörelsen utgör även en bilaga till den tillståndsansökan som kommer att 

lämnas in till Mark- och miljödomstolen.  

Den 1 januari 2018 genomfördes lagändringar i 6:e kapitlet i miljöbalken (MB), vidare trädde en ny 

miljöbedömningsförordning (2017:966) i kraft. Den nya lagstiftningen innebär vissa förändringar både 

gällande samrådsprocessen och framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för 

tillståndsärenden. Enligt ny lagstiftning omfattas de projekt som påbörjas innan årsskiftet av 

övergångsbestämmelser, vilket i aktuellt projekt innebär att de delar av samrådsprocessen som hittills 

genomförts enligt tidigare lagstiftning anses giltiga, dvs. det genomförda tidiga samrådet med 

Länsstyrelsen och Tillsynsmyndigheten samt Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 

Därmed krävs inget s.k. undersökningssamråd enligt den nya lagstiftningen. Dock ska den fortsatta 
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samrådsprocessen genomföras enligt ny lagstiftning, vilket innebär att ett s.k. avgränsnings-samråd 

(tidigare kallat utökat samråd) ska genomföras enligt de nya bestämmelserna i 6 kap 29-32 §§ MB.  

Nedan ges en beskrivning av aktuellt område och befintlig situation gällande både de föroreningar och 

de geotekniska förhållanden som föreligger. Det är en sammanfattning av tidigare utförd huvudstudie 

för området (Sweco, 2013) samt av de kompletterande miljö- och geotekniska undersökningar och 

utredningar som utförts (Norconsult AB, 2017a-c). Vidare beskrivs det miljö- och geotekniska åtgärds-

alternativ som har tagits fram för området inom ramen för genomförd revidering av huvudstudien samt 

fördjupad geoteknisk utredning (Norconsult AB, 2017a-b). Utöver detta beskrivs nuvarande 

förhållanden för de miljöfaktorer som anses vara mest relevanta i den fortsatta tillståndsprocessen.  

2 Bakgrund 

Älvängens västra industriområde är beläget i tätorten Älvängen, längs med Göta älv i Ale kommun. 

Historiskt har området utnyttjats för industriverksamhet sedan slutet på 1800-talet, bl.a. repslageri, 

tjärkokeri, träimpregnering, snickeri, färgfabrik, tillverkningsindustri (korkplattor, cellplastisolering, 

stålkonstruktioner). Nuvarande verksamhet inkluderar bl.a. kretskorttillverkning, biobränslepåfyllning, 

lagerlokaler, mekanisk verkstad, uppställning av fordon och repslagarmuseum. Området består av 

fyllnadsmassor till varierande djup (som mest 3,5 meter) vilka underlagras av lera. Fyllningen utgörs 

till viss del av industriellt restavfall samt byggnadsrester.  

Tidigare utförda markmiljötekniska undersökningar har visat att fyllnadsmassorna inom stora delar av 

området är påverkade av föroreningar, främst PAH (polycykliska aromatiska kolväten), petroleum-

kolväten (alifater, aromater och BTEX) men även av tungmetaller (arsenik, barium, koppar, kvicksilver, 

bly och zink) över Naturvårdsverkets generella riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning (MKM) 

(Naturvårdsverket, 2016). Även grundvattnet inom området uppvisar viss påverkan av föroreningar 

från fyllnadsmaterialet. Sedimenten i Göta älv utanför utfyllnadsområdet bedöms enligt utförd 

sedimentprovtagning som i mindre grad vara påverkade av det aktuella utfyllnadsområdet (Norconsult 

AB, 2017a-b). 

Delar av området är mycket skredkänsligt, vilket kan få mycket stora konsekvenser då Göta älv utgör 

dricksvattentäkt för 75 % av Göteborgsregionen med råvattenintagen nedströms det förorenade 

området. Aktuellt område omfattar ca 12 hektar till ytan och har en strandlinje längs med Göta älv på 

ca 900 meter. Kungälvs råvattenintag ligger ca 7 kilometer nedströms undersökningsområdet och 

Göteborgs råvattenintag ca 20 kilometer nedströms. Även Ale kommun försörjs med dricksvatten från 

Göta älv, via leverans från Kungälvs och Göteborgs kommuner. Genomförda utredningar och 

undersökningar påvisar att det föreligger miljö- och hälsorisker på grund av föroreningssituationen. 

Risk för både människors hälsa och för pågående verksamheter föreligger till följd av skredrisk. 

Dessutom föreligger risk för spridning av förorening via grundvatten och erosion till Göta älv. Denna 

risk bedöms också öka med hänsyn till stigande vattennivåer och översvämningar på grund av 

klimatförändringar.  

Ett skred av förorenade massor ned i älven med efterföljande återmobilisering skulle kunna innebära 

långvariga driftstopp för råvattenintagen samt innebära en negativ miljöpåverkan på det skyddsvärda 

vattendraget Göta älv. Ett långvarigt driftstopp för råvattenintagen kan även leda till vattenbrist. Risken 

för skred av förorenade massor i aktuellt område bedöms i dagsläget som akut, vilket är orsaken till 

nedan föreslagna och beskriva åtgärder.  

3 Orientering 

Aktuellt område ligger utmed östra sidan av Göta Älv och avgränsas i öster av järnvägen och i norr av 

Grönån (Figur 3.1 och Figur 3.2). I söder gränsar området till en strandäng (Figur 3.2), se nästa sida. 
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Figur 3.1 Karta över Ale kommunmed Älvängens västra industriområde inringat i blått. Modifierad från 

Länsstyrelsen (2017). 

 

Figur 3.2 Detaljkarta över både undersökningsområde (inringat i blått) och åtgärdsområde (inringat i rött). 
Modifierad från Länsstyrelsen (2018).  
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4 Syftet med planerade åtgärder och administrativa uppgifter 

4.1 Syftet med planerade åtgärder 

Sökande för planerade åtgärder är Ale kommun. Detta är ett frivilligt åtagande från Ale kommun. I 

dagsläget föreligger en akut risk för skred inom aktuellt område ned till Göta älv. Skred av förorenade 

massor skulle kunna innebära ett långvarigt driftstopp för dricksvattenintagen för både Kungälv och 

Göteborg och därmed indirekt även till Ale kommun. Inom området föreligger även risk för människors 

hälsa till följd av såväl föreningssituationen som skredrisken. Syftet med aktuellt projekt är att skydda 

Göteborgsregionens huvudvattentäkt genom åtgärder som minimerar risken för skred av både 

förorenade massor och icke förorenade massor från området ned till Göta älv samt att människor ska 

kunna vistas och verka inom berört område utan risk för hälsan med avseende på markföroreningar. 

Därtill syftar planerade åtgärder även till att på lång sikt förbättra både vattenkvaliteten och 

förutsättningarna för växt- och djurliv i Göta älv.  

Kommunen kommer att söka stöd till finansiering från Statens Geotekniska Institut (SGI) och 

Naturvårdsverket. Även tidigare verksamhetsutövare kommer att till viss del bidra med finansiering av 

de planerade saneringsåtgärderna och de förstärkningsåtgärder som krävs för att kunna utföra 

saneringsåtgärder på ett säkert vis. Ale kommun samt övriga fastighetsägare kan komma att bidra till 

finansiering av eventuella övriga åtgärder för att ytterligare förbättra områdets stabilitet. 

Den preliminära tidsplanen för projektet i dagsläget är att kunna påbörja arbetet under hösten 2020 

och att projektet skulle kunna vara färdigställt inom ca 2 år. Tidsplanen är dock osäker, då den är 

beroende på kommande tillståndsprocess och på hur finansieringen av projektet kommer att lösas.  

4.2 Administrativa uppgifter 

Sökande i tillståndsärendet är Ale kommun. Norconsult AB bistår kommunen med att ta fram 

erforderliga tekniska underlag och tillståndshandlingar.  

Sökande: Ale kommun, 449 80 Alafors 

Organisationsnummer: 212 000-1439 

Besöksadress kommunkontor: Ale torg 7, 449 31 Nödinge; Ledetvägen 6, 449 51 Alafors 

Berörda fastigheter: Starrkärr 4:72, 15:2, 15:4, 15:5 och Utby S:8, S11,1:197, 1:198, 

2:103, 3:24, 3:130 

Kontaktperson på Ale kommun i ärendet: 

 

Torbjörn Andersson, Projektledare Sektor samhällsbyggnad 

Tel. 0303 - 330 311, 0704 - 320 311   

Mail: torbjorn.andersson@ale.se 

Kontaktperson på Norconsult AB i ärendet: 

 

Ulf Johansson, Uppdragsledare Team Miljö och Säkerhet 

Tel. 010 - 14 18 199.  

Mail: ulf.johansson@norconsult.com 

4.3 Möjligheter till bidrag 

Ale kommun avser att söka bidrag för planerade saneringsåtgärder samt erforderliga geotekniska 

förstärkningsåtgärder hos Naturvårdsverket respektive SGI. Ansökan om bidragsmedel kommer att 

upprättas efter slutförd projektering. 

 

mailto:torbjorn.andersson@ale.se
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5 Alternativ 

5.1 Beaktade alternativ 

Inom ramen för aktuellt projekt har flera alternativa åtgärder gällande marksanering och tillhörande 

geoteknik studerats vilka beskrivs översiktligt nedan i avsnitt 5.2-5.4. Kommunen har, bl.a. i samråd 

med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket etc. för avsikt att gå vidare med ett s.k. huvudalternativ vilket 

beskrivs i avsnitt 5.5 nedan. Därmed kommer sannolikt övriga alternativa marksaneringsåtgärder med 

tillhörande geotekniska förstärkningsåtgärder att avföras i den fortsatta processen.  

För de områden som ej behöver saneras, norr respektive söder om saneringsområdet, kvarstår ett 

mycket stort behov av förstärkningsåtgärder avseende skredstabilitet. Både förstärkningsalternativ och 

omfattning kan dock variera och kommer huvudsakligen att bestämmas av finansieringsmöjligheterna. 

Diskussioner pågår och omfattningen är därmed ej klarlagd. Tillståndsansökan kommer därmed även 

att omfatta alternativa förstärkningsåtgärder vid ej förorenade områden med tillhörande arbetsmoment 

såsom tryckbank, spontning, avschaktning, tillfällig grundvattensänkning, hantering av länsvatten m.m.  

5.2 Alternativa saneringsåtgärder 

Inom ramen för genomförd revidering av huvudstudien, gjordes även en åtgärdsutredning för 

saneringsåtgärder vid Älvängens industriområde. Nedan listas de förslag till åtgärdsalternativ som 

beaktades i utredningen och som är framtagna baserat på övergripande åtgärdsmål, områdets 

föroreningsstatus samt berörda skyddsobjekt. För samtliga alternativ gäller att geotekniska 

förstärkningsåtgärder enbart utförs i sådan omfattning att saneringsarbeten kan utföras med 

erforderlig säkerhet.  

▪ Alternativ 0 

Ingen åtgärd. Området lämnas som det ser ut idag. 

 

▪ Alternativ A 

Endast sanering av förorenade och skredbenägna områden utmed aktuell sträcka av Göta älv.  

 

▪ Alternativ B 

Sanering inom hela industriområdet ned till platsspecifika hälsoriskbaserade riktvärden och 

med hänsyn till omfattning av nuvarande verksamheter.  

 

▪ Alternativ C 

Sanering inom hela området ned till platsspecifika riktvärden som medger användning av 

området enligt gällande detaljplan, det vill säga industri- och kontorsverksamhet. 

Oavsett hur stor sanering som utförs inom aktuellt område, kommer det alltid att finnas kvar vissa 

restriktioner med hänsyn till områdets industri- och föroreningshistorik. Även om sanering av alla 

kända föroreningar inom området utförs, kommer det vid framtida markarbeten fortsatt att krävas 

provtagning, vaksamhet för potentiella föroreningar samt sannolikt även en anmälan om miljöfarlig 

verksamhet.  

De övergripande saneringsmålen för området skiljer sig åt mellan framtagna åtgärdsalternativ enligt 

Tabell 5.1 nästa sida, med hänsyn till föroreningssituationen inom området.  

Ett inriktningsbesked från Naturvårdsverket avseende val av saneringsalternativ C för projektet kom 

under sommaren 2018. 
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Tabell 5.1 Övergripande saneringsmål för respektive åtgärdsalternativ 

Övergripande saneringsmål Åtgärdsalternativ 

0 A B C 

Långsiktigt bidra till att säkra skyddet av Göta älv som 
råvattentäkt. 

Nej Ja Ja Ja 

Långsiktigt bidra till att säkra skyddet av Göta älv och möjliggöra 
ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer 

Nej Nej Ja Ja 

Området ska efter avhjälpandeåtgärder kunna användas som 
kontors- och industriområde utan hälsorisker på grund av förorenad 
mark för de som arbetar eller tillfälligt vistas på området. 

Nej Nej Ja Ja 

Förutsättningarna för ett markekosystem inom Älvängens 

industriområde ska förbättras till en nivå som stödjer grundläggande 

markfunktioner.  
Nej Nej Nej Ja 

5.3 Alternativa geotekniska förstärkningsåtgärder 

En åtgärdsutredning gällande geotekniska förstärkningsåtgärder för hela undersökningsområdet har 

också tagits fram (Norconsult AB 2017c) där förutsättningen har varit att endast den akuta skredrisken 

åtgärdas. Detta gäller även områden utanför saneringsområdet. Därmed finns tre olika alternativ för 

geotekniska förstärkningsåtgärder:    

▪ Alternativ 0 

Ingen åtgärd. Området lämnas som det ser ut idag. 
 

▪ Alternativ 1 

För samtliga saneringsalternativ, dvs alternativ A-C ovan, föreslås samma omfattning 
nämligen enbart de erforderliga geotekniska förstärkningsåtgärder som krävs för att utföra 
schaktsanering med erforderlig säkerhet.  
 

För att uppnå tillfredställande stabilitet (säkerhetsklass 2 efter utförda åtgärder) vid sanering 
och för senare permanentskede föreslås en åtgärdskombination med en tryckbank i 
undervattenslänten samt en avlastning i strandzonen i form av en avschaktning i släntens övre 
delar. Idag är släntstabiliteten otillfredsställande i strandlinjen längs med hela Älvängens 
västra industriområde vilket omfattar en sträcka på ca 900 meter. En tryckbank behöver 
sannolikt anläggas längs med en sträcka på ca 700 meter vilken kommer sträcka sig ut ca 20-
35 meter i älven och omfatta en volym på ca 35.000-40.000 kubikmeter stenkross. 
Avschaktning av området närmast Göta älv (en zon på ca 10-20 meter) kommer att utföras, 
dvs. återfyllning till ursprunglig marknivå genomförs ej efter utförd sanering. Vidare krävs en 
hydraulisk barriär kring området under arbetstiden (i strandzonen i form av en temporär spont) 
för att kunna säkerställa att planerad sanering kan ske i relativ torrhet. Området kommer 
också att delas in i mindre arbetsområden med hydrauliska barriärer för att få en hanterbar 
länsvattenhantering m.m. 
 

• Alternativ 2 

För att höja stabiliteten i området ytterligare utöver vad som krävs för att genomföra 

saneringsåtgärder i området, föreslås att förstärkningsåtgärder utförs både söder och norr om 

åtgärdsområdet. I söder utförs preliminärt en tryckbank alternativt en avschaktning i 

kombination med erosionsskydd närmast Göta älv. Om det blir fråga om en tryckbank blir då 

denna totalt för hela området ca 900 meter lång och omfattar en volym på ca 45.000-55.000 

kubikmeter stenkross. I norr kan det endast bli fråga om avschaktning i kombination med ett 

erosionsskydd i anslutning till Grönån. Utformningen på tryckbanken och avschaktningens 

omfattning kommer sannolikt likna den som anges för alternativ 1.  
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5.4 Utförande av åtgärdsförslag 

De aktuella åtgärdsalternativen för dels schaktsanering och dels erforderliga geotekniska 

förstärkningsåtgärder för schaktsanering respektive övriga eventuella stabilitetshöjande åtgärder 

omfattar sammanfattningsvis följande arbetsmoment: 

▪ Stabilitetshöjande åtgärder i form av etablering av en tryckbank i Göta älv utanför de 

områden där säkerheten mot skred är otillfredsställande. 

▪ Etablering och avetablering av spont, både i Göta älv och på land. Sannolikt även i 

anslutning till några av de befintliga byggnaderna. 

▪ Etablering av hydrauliska barriärer runt saneringsområdet på land samt vid indelning av 

delområden. 

▪ Utförande av tillfällig grundvattensänkning i avskärmade områden samt avledning av 

grundvatten inför schaktning i torrhet. 

▪ Urgrävning av förorenade massor samt återfyllning med godkända massor.  

▪ En del av de avschaktade massorna i anslutning till Göta älv kommer sannolikt ej att 

återställas till ursprunglig markyta med hänsyn till stabilitet. Detta innebär att strandbrinken 

flyttas längre upp på land. 

▪ Extern behandling av urschaktade förorenade massor. 

▪ Etablering av erosionsskydd ned mot Göta älv och Grönån där åtgärder utförs. 

▪ Lokal behandling av förorenat länsvatten. 

▪ Utsläpp av lokalt behandlat länshållningsvatten. 

Då föreslagna åtgärder omfattar bl.a. schaktning under grundvattenytan samt arbete i eller i direkt 

anslutning till Göta älv och Grönån, kommer omfattande skyddsåtgärder att krävas mot ras, skred och 

utsläpp av förorenat länsvatten. Vid anläggning av tryckbank kommer älvens förändrade tvärsnittsyta 

(bottenprofil) att redovisas. Någon tryckbank etableras ej i Grönån. 

5.5 Huvudalternativ 

Huvudalternativet innebär att sanering av kända föroreningar utförs inom hela industriområdet med ett 

saneringsmål som innebar att kvarvarande massor ska uppfylla platsspecifika hälsoriskbaserade 

riktvärden vilka medger användning av området enligt gällande detaljplan, det vill säga industri- och 

kontorsverksamhet. Detta motsvarar alternativ C under beskrivning av saneringsåtgärder (sid 5) med 

tillhörande erforderliga geotekniska förstärkningsåtgärder vilka beskrivs under alternativ 1 (sid 6) 

under geotekniska förstärkningsåtgärder.  

Vidare kan geotekniska förstärkningsåtgärder komma att utföras både norr och söder om planerat 

saneringsområde, dvs alternativ 2 (sid 6). Omfattningen är ännu ej fullt klarlagd och tillståndsansökan 

kan komma att omfatta olika geotekniska förstärkningsalternativ. 

6 Nulägesbeskrivning och förutsättningar  

6.1 Planförhållanden 

Aktuellt område omfattas av gällande detaljplan (Plan 411 - industriområdet väster om Riksväg 45, 

Utby 2:103 m.fl.) som medger användande av området för industriverksamhet. Fastigheterna inom 

området ägs främst av privata fastighetsägare men fastigheterna i områdets norra del ägs av Ale 

kommun, se bilaga 1. En fastighetsutredning gällande berört vattenområde har genomförts i syfte att 

klarlägga ägandeförhållandena. Detta krävdes för att kunna säkerställa att sökanden har rådighet över 

det vattenområde som berörs för att kunna genomföra planerade åtgärder.  
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6.2 Föroreningssituationen 

Inom stora delar av området har halter av PAH, oljekolväten och metaller över Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för MKM konstaterats i fyllnadsmassorna. I flera provpunkter med halter 

överstigande haltgränsen för Farligt Avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007; Naturvårdsverket, 2016; 

Norconsult AB, 2017). Generellt bedöms föroreningsnivåerna i jorden inom industriområdet framför allt 

styras av halterna av PAH och övriga petroleumkolväten (alifater, aromater och BTEX). 

Fyllnadsmassornas mäktighet varierar från cirka 0,3 till 3,5 meter.  

Grundvattnet inom området uppvisar viss påverkan av föroreningar från fyllnadsmaterialet, med 

uppmätta halter av PAH över SPI:s riktvärden för skydd av ytvatten i fyra av sju provtagna 

grundvattenrör (SPI 2010).   

Påverkan på sedimenten från konstaterade föroreningar inom industriområdet har bedömts som liten. 

Provtagning av sediment utanför industriområdet indikerar att älvbotten här utgörs av en så kallad 

transport- eller erosionsbotten. Detta innebär liten förekomst av lösare sediment, där föroreningar 

normalt ansamlas, då dessa transporterats vidare nedströms i älven.  

Platsspecifika riktvärden för jord är framtagna inom utförd revidering av huvudstudien (Norconsult AB 

2017a). Två typer av riktvärden används vid riskbedömning, platsspecifika hälsobaserade riktvärden 

(PSRhälsa) som beaktar risk för exponering till människor samt platsspecifika sammanvägda riktvärden 

(PSRsam) som förutom hälsorisken även beaktar markmiljön på platsen och risken för spridning till 

ytvatten på lång sikt.  

I Figur 6.1 nedan redovisas framtagna så kallade ”egenskapsområden” för vilka föroreningssituationen 

i fyllnadsmassorna bedöms som likartade. Egenskapsområden har definierats utifrån områdets 

historik samt fyllnadsmassornas föroreningsgrad i relation till aktuella skyddsobjekt. Baserat på denna 

områdesindelning har sedan representativa halter beräknats för varje egenskapsområde.  

Det föreligger betydande miljörisker inom stora delar av Älvängens västra industriområde (egenskaps-

område E1, E2 och E3) avseende markmiljöns funktion på grund av nuvarande föroreningssituation.  

Betydande miljörisker föreligger även nedströms området i Göta älv på grund av spridning av 

föroreningar genom urlakning och erosion men framför allt genom den höga risken för skred av 

förorenade massor. De miljömässiga konsekvenserna avseende industriområdets påverkan på Göta 

Älv kommer att beskrivas mer i detalj i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som upprättas som 

bilaga till tillståndsansökan för planerade sanerings- och förstärkningsåtgärder.  

Betydande hälsorisker föreligger vid vistelse inom industriområdet. Inom egenskapsområde E1 och E2 

överskrider bland annat den representativa halten UCL95 för PAH och aromater hälsoriskbaserade 

riktvärden mer än 10 gånger. Ett flertal metaller har även detekterats inom dessa egenskapsområden i 

halter överskridande hälsorisk-baserade riktvärden. Akuta hälsorisker föreligger även inom 

egenskapsområde E2 där det i en punkt har påträffats akuttoxisk halt av arsenik. Inom övriga delar av 

undersökningsområdet bedöms föroreningsnivån understiga det rekommenderade riktvärdet PSRsam.  
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Figur 6.1 Ungefärlig utbredning av områden med åtgärdsbehov (egenskapsområden) med avseende på 
föroreningssituation.  

6.3 Geoteknik 

Fyllningen överst i jordprofilen består till stor del av sand, silt, grus, sten, mulljord och korkrester samt 

annat industriavfall. Fyllningen är mycket heterogen och är till stor del förorenad. I fyllningen finns 

även större fyllningsobjekt såsom betongbalkar, pålar och betongblock. Fyllningen underlagras av 

torrskorpa följt av lera. Bitvis saknas torrskorpa (framförallt i strandzonen). Djup till fast botten är 

okänt, men är större än ca 30-40 meter.  

Lerans odränerade skjuvhållfasthet uppvisar en relativt stor samstämmighet inom området och är 

verifierad med ett antal avancerade laboratorieförsök. Generellt har leran inom markområdet en 

skjuvhållfasthet av 7 kPa ner till nivå ±0. Därunder ökande mot djupet med ca 1,07 kPa/m. Leran 

under älvbotten har lägre skjuvhållfasthet ner till nivå -22, där skjuvhållfastheten sammanfaller med 

hållfastheten för markområdet. Lokalt påvisades en något lägre skjuvhållfasthet i anslutning till 

Grönån. 

Stabilitetsberäkningarna är utförda enligt Eurocode med partialkoefficientmetoden. Med aktuell 

beräkningsmetodik och med säkerhetsklass 2 gäller att tillfredställande säkerhetsfaktor uppnås då 

beräkningsresultaten är större eller lika med 1,0 (FEN ≥ 1,0). Beräkningsresultaten uppvisar dock 

mycket låga säkerhetsfaktorer i strandzonen (FEN är som lägst ca 0,6, vilket beräkningsmässigt 

innebär att skred inträffar vid lägsta lågvatten). Stabiliteten i strandzonen är därmed att betrakta som 

mycket låg och sannolikheten för skred är att betrakta som hög. Ett äldre undervattensskred strax 

nedströms utredningsområdet har konstaterats vid inmätning av Göta älvs bottengeometri. 
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De kritiska glidytorna har en utbredning av ca 10-20 meter från strandzonen. En tillfredställande 

säkerhetsfaktor uppnås generellt för befintliga förhållanden först på ett avstånd av ca 40-50 meter från 

strandzonen. Nedanstående Figur 6.2  visar schematiskt de mest kritiska glidytorna samt gränsen för 

en tillfredställande stabilitet (för befintliga förhållanden). 

 
Figur 6.2 Kritiska glidytor och gräns för tillfredställande stabilitet. 

6.4 Natur- och vattenmiljö  

Naturmiljö inom aktuellt område 

Aktuellt område utgörs huvudsakligen av industrimark med vissa mindre ytor av naturmark utan några 
högre naturvärden. En beskrivning av naturmiljöerna inom och i direkt anslutning till det aktuella 
området finns i Tabell 6.1. I Figur 6.3 visas var respektive område är beläget (se områdes-ID).  
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Figur 6.3 Naturmiljöerna som översiktligt beskrivs i tabell 6.1. Siffrorna hänvisar till respektive områdes-ID. Karta 
modifierad från Naturvårdsverket (2018). 

Tabell 6.1 Naturmiljöer inom och i direkt anslutning till den aktuella fastigheten.  

Områdes-ID Beskrivning 

1 Klippta gräsytor. 

2 Slyparti av asp och vide (enstaka större aspar). I fältvegetationen bl.a. älggräs, gullris, hallon, jättebalsamin, 
mjölkört. Längst ut mot älven ett vassbälte med inslag av älggräs. 

3 Dunge av björk, salix-arter, asp, poppel, askuppslag, hagtorn, rönn, olvon, benved, hägg. I fältskiktet hallon, 
brännässla, rosendunört, jättebalsamin. Vid bryggan klen-grov pil, medan fältskiktet bl.a. består av blek-
balsamin och säv. Norra delarna av området mer näringsrikt. Där förekommer mjölkört, kirskål, brännässla, 
tuvtåtel etc. Litet inslag av död ved.  

4 Gräsyta (vildvuxen) med brännässla, gråbo, skräppor, åkertistel, säv och tussilago.  

5 Damm utmed vilken det växer vass, lysing, blekbalsamin, nypon, gråbo, pilört, vide, klibbal, rörflen, fackel-
blomster, brännässla, druvfläder, sälg, kärrtistel etc. I dammen växer bl.a. näckros.  

6 Dike med kaveldun, älggräs, brännässla, kantat av klen asp, sälg, hägg och björk. I dikeskantens fältskikt 
även mjölkört, gulsporre, lysing, stinknäva, rosendunört, rörflen och ängskavle.  

7 Kvävegynnat fuktängsliknande område med brännässla, älggräs, ängsgröe, blåklocka, gråfibbla, klöver, kärr-
tistel, veketåg etc. Området är klippt/slaget under 2017.  

8 Strandzon med högvuxen vass, ung al, asp, björk och sälg. Rörflen, fackelblomster, strandlilja, lysing, humle-
blomster och skräppor i fältskikt.  

9 Bredare strandzon med medelgrov klibbal och videbuskage. I fältskiktet bl.a. hundkäx, tistlar, rörflen, jätte-
loka, säv och lysing. Vid ån mer kantzon med träd, främst klibbal av upp till grova mått. I fältskiktet bl.a. 
fackelblomster.  

10 Gräsyta med utlagda jordmassor, armeringsjärn och i strandkanten även sten. I fältskiktet bl.a. baldersbrå, 
gråbo, maskros, fibblor, renfana, gulsporre. Klibbal och pil växer inom området.  



 

 

2018-10-25  |  12(20) 

11 Gräsyta med bl.a. penningört, baldersbrå och vitklöver. I strandzonen växer blekbalsamin, gåsört, 
brännässla, älggräs, stormåra, sparris, hundkäx, gråfibbla, nysört, rölleka, johannesört, apel, björk, asp etc.  

12 Delvis grusad yta med bl.a. renfana, rölleka, klöver och tussilago.  

13 Strandzon bestående av en grusad yta, delvis bevuxen med lövskog (sälg, björk, klibbal, alm, lönn och ask). I 
fältskiktet vass (mot älven), lysing, kirskål, nypon, stormåra, johannesört etc. 

14 Område bevuxet med bl.a. snårvinda, lysing, fingerborgsblomma, gråbo, älggräs, rörflen, brännässla, nypon 
(mycket) och stinknäva. Enstaka grova klibbalar finns inom området.  

15 Skräpområde med bl.a. ung rönn, asp, malva, snårvinda och hallon.  

16 Relativt smal strandzon med bl.a. klibbal, sälg, fläder, vide, björk och rönn. I fält- och buskskiktet bl.a. hund-
äxing, gråbo, fingerborgsblomma, gulsporre, rödklöver, flockfibbla, hallon, mjölkört, gullris, nysört, älggräs, 
baldersbrå, lundgröe, jätteloka, daggkåpa, björnbär och hagtorn. Vissa grova sälgar och klibbalar och en 
mindre andel död ved.  

En studie av vattenmiljön vid Älvängens industriområde visar att området är kraftigt antropogent 
påverkat med överlag allmänna biologiska värden (Medins Havs- och Vattenkonsulter AB 2017), se 
Figur 6.3. Fynd av två ovanliga arter av nattsländor, samt skalfynd av den rödlistade arten flat 
dammussla (NT – nära hotad), gör dock området intressant ur naturvårdsperspektiv. Troligen härrör 
musselskalet från Grönån som har en dokumenterad förekomst av arten. Sammantaget bedöms det 
aktuella området hysa visst naturvärde (Medins Havs- och Vattenkonsulter AB 2017).  

 

Figur 6.4 Undersökningsområdet (svart markering) vid Älvängen (Medins Havs- och Vattenkonsulter AB 2017). 

Den rödlistade fågelarten kungsfiskare (VU – sårbar) har tillfälligt noterats vid Göta älv utmed det 

aktuella området (Artportalen, 2017). Arten kan inte kopplas till naturmiljön inom det aktuella området, 

men förekommer utmed andra delar av Göta älv samt i Grönån som mynnar norr om området. Bland 

annat har den vid ett flertal tillfällen observerats vid Grönåns mynning.  

Aktuellt område omges av områden som hyser höga naturvärden som t.ex. Göta älv, Grönån med om-

givande stränder samt strandängar i norr och söder. Dessa områden beskrivs kort nedan samt pre-

senteras i Figur 6.5.  
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Göta älv 

Göta älv utgör ett mycket värdefullt och skyddsvärt vattendrag, bl.a. i egenskap av Sveriges vatten-

rikaste älv och landets största uppväxtområde för ål (i vilket Vänern ingår). Älven hyser en artrik fisk-

fauna med bl.a. öring, lax, färna, stör, flodnejonöga och rödlistade arter som havsnejonöga, (Hotad - 

EN), ål (akut hotad - CR), och asp (sårbar - VU) men har även värdefulla havsvandrande lax- och 

öringstammar.  

I anslutning till aktuellt område omfattas Göta Älv av ett flertal områdesskydd, bland annat riksintresse 

för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård, naturreservat, strandskydd, djur- och växtskyddsområde 

(fågelskyddsområde) samt utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område. Vidare hyser aktuell del av 

älven höga natur- och friluftsvärden som omnämns i befintligt underlagsmaterial, bl.a. kommunens 

naturvårdsprogram och Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens kartdatabaser (Ale kommun 2007, 

Skogsstyrelsen 2017, Länsstyrelsen 2017a, Vattenmyndigheten 2018).  

Frågor gällande vattenkvaliteten i Göta älv beskrivs under avsnitt 5.6.  

 
Figur 6.5 Naturvärden och områdesskydd gällande naturvärden inom aktuellt område. Undersökningsområdet 

framgår av blå ram, medan åtgärdsområdet framgår av svart ram.  

Grönån  

Grönån mynnar ut i Göta älv direkt norr om aktuellt område och ån hyser en artrik fiskfauna samt utgör 

Göta älvs viktigaste reproduktionsområde för lax och öring. Åns strandområden har en intressant flora 

och fauna och ån bedöms hysa unika naturvärden i kommunens naturvårdsplan (klass 1, den högsta 

av tre klasser). Även Grönån omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv, strandskydd samt 

utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område. Vidare utpekas ån med omgivande stränder som en del 

av ett regionalt värdefullt odlingslandskap (Ale kommun, 2007; Göta älvs vattenvårdsförbund, 2015; 

Länsstyrelsen, 2017a; Vattenmyndigheten, 2018).  
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Vid Grönåns mynning har det noterats några rödlistade fågelarter, däribland kungsfiskare (VU– 

sårbar), vilken noterats vid ett flertal tillfällen, sävsparv (VU) och mindre hackspett (NT – nära hotad) 

(Artportalen, 2017). Dessa arter kan alla knytas till naturmiljön vid Grönåns mynning.  

Strandängarna söder och norr om aktuellt område  

Strandängarna direkt söder om aktuellt område är utpekade som ett värdefullt strandområde i 

kommunens naturvårdsprogram med igenväxande fuktängar där vass och en ridå av al växer längs 

stranden. Området bedöms ha lokala naturvärden (klass 3, den lägsta av tre klasser) och vara av 

betydelse för fågellivet. Strandängarna omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv och delvis 

av strandskydd samt utpekas som en del av ett nationellt värdefullt odlingslandskap (Ale kommun, 

2007; Länsstyrelsen, 2017a; Vattenmyndigheten, 2018).  

Strandängen norr om Grönåns mynning är utpekat som en omväxlande betad strandäng med vassar 

och strandskog med klibbal och lövbuskage i kommunens naturvårdsprogram. Området bedöms ha 

ett intressant fågelliv och bitvis en intressant flora samt ha höga naturvärden (klass 2 av tre klasser).  

Strandängen omfattas också av ett riksintresse för naturvård och friluftsliv och strandskydd samt 

utpekas som en del av ett regionalt värdefullt odlingslandskap. Delar av området omnämns även som 

värdefull ängs-och hagmark respektive ängs- och betesmark och/eller värdefull våtmark (Ale kommun, 

2007, Länsstyrelsen, 2017a, Vattenmyndigheten, 2018).  

6.5 Naturresurser i form av övriga områdesskydd i anslutning till aktuellt 

område 

I anslutning till aktuellt område finns ytterligare riksintressen och områdesskydd som inte är kopplade 

till naturvärden, se Figur 6.6. 

 
Figur 6.6 Övriga riksintressen som berör aktuellt område med omnejd (Länsstyrelsen, 2017). Aktuellt område 

markerat med svart ram. 
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Göta och Nordre älvs dalgångar är av riksintresse för friluftslivet. Aktuellt landområde är undantaget 

från detta riksintresse, medan vattenområdet omfattas av riksintresset. En del av Göta älvs västra sida 

med angränsande vattenområde drygt 1 kilometer sydväst om aktuellt område omfattas även av 

riksintresse för kulturmiljövården.  

Vidare utgör Göta älv enligt Naturvårdsverket, från mynning till slussarna i Trollhättan, ett 

laxfiskevatten (NFS 2002:6) samt omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 

2001:554). Miljökvalitetsnormerna innehåller gräns- och riktvärden för olika parametrar såsom 

temperatur, pH, syreinnehåll, halter av slam, nitriter, kolväten, metaller. Göta och Nordre Älv klassas 

även av Fiskeriverket som särskilt värdefulla vatten. 

Både Göta älv i egenskap av en farled och angränsande järnväg Norge-Vänerbanan och väg E45 

utgör riksintresse för kommunikation.  

Närmaste vattenskyddsområde finns kring Dösebacka vattenverk som ligger på älvens västra sida ca 

7 kilometer nedströms aktuellt område. Här sker råvattenintaget till Kungälvs kommun, medan 

Göteborgs råvattenintag ligger ca 20 kilometer nedströms undersökningsområdet. 

6.6 Vattenkvalitet och klimatpåverkan 

Allmänt 

Vattenkvaliteten i Göta älv var som sämst på 1970-talet, men sedan dess har vattenkvaliteten 

förbättrats med avseende på metaller och organiska miljögifter. Fortfarande sker dock en tillförsel av 

denna typ av ämnen, trots att användningen i vissa fall upphört sedan länge. En källa till detta är 

förorenade områden. Även om halterna i älvens vatten idag inte är alarmerande höga, de ligger under 

de normer och kriterier som finns, är de bland de högsta i länet och i västra Sverige. Trots låga halter 

är mängderna ändå relativt stora på grund av den mycket kraftiga vattenföringen. Vattenmyndigheten 

och Göta älvs vattenvårdsförbund samordnar recipientkontrollen för Göta älv (Göta Älvs 

vattenvårdsförbund, 2017; Vattenmyndigheten, 2018).  

Miljökvalitetsnormer och status i vattenförekomst 

Kvalitetskrav, eller s.k. miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten fastställs i enlighet med EU:s 

ramdirektiv för vatten genom vattenförvaltningsförordningen samt med stöd av Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 och ändringsföreskriften HVMFS 2015:4. 

Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god ekologisk status eller potential 

respektive god kemisk status till ett visst år. Inom vattenförvaltningen baseras statusklassningen på 

enskilda biologiska, kemiska, hydromorfologiska och fysikaliska bedömningsparametrar, s k 

kvalitetsfaktorer, vilka tillsammans avgör den övergripande klassningen av ekologisk och kemisk 

status. Enligt 4 kap. 2 och 5 §§ vattenförvaltningsförordningen ska kvalitetskraven för yt- och 

grundvatten fastställas så att tillståndet inte försämras, det s.k. ”icke-försämringskravet”. Begreppet 

försämring av ekologisk eller kemisk status, ska enligt den vägledande Weserdomen, även kallad 

Bremerdomen (mål C-461/13), tolkas som att en försämring till en sämre klass för en enskild 

kvalitetsfaktor räcker för att försämring ska uppstå, även om inte den sammanvägda statusen 

försämras.  

Göta älv (Älvängen till förgreningen mot Nordre älv) utgör en avgränsad vattenförekomst (id 

SE642741-127770), som är statusklassad av Vattenmyndigheten och omfattas av miljökvalitets-

normer, se tabell 6.2 och figur 6.7. Enligt Vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten 

(Vattenmyndigheten 2018) har aktuell sträcka av Göta Älv (Älvängen till förgreningen mot Nordre älv) 

otillräcklig ekologisk potential. Bedömningen grundar sig på att kvalitetsfaktorerna konnektivitet, 

morfologiskt tillstånd och vattendragets närområde har måttlig status, hydrologisk regim har dålig 

status och svämplanets strukturer och funktion i vattendrag har otillfredsställande status.  

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
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Detta beror främst på av att delar av strandzonerna är kraftigt påverkad av rensningar, strand-

skoningar eller andra hinder som människan har anlagt. Däremot har statusen för kvalitetsfaktorn 

näringsämnen klassats som god, trots att mätningar av näringsämnen inte görs för aktuell sträcka av 

Göta älv. Klassningen har gjorts med ledning av att statusen för näringsämnen är god för 

vattenförekomsterna nedströms. 

Benämningen ekologisk potential används för vattenförekomster vars fysiska karaktär är väsentligt 

förändrad, i detta fall pga. vattenkraftverksamhet. Detta innebär att det finns en väsentlig påverkan på 

vattenförekomstens hydrologi och/eller morfologi och eventuellt även andra fysiska förändringar som 

påverkar vattenförekomstens ekologiska status. Vattenförekomsten bedöms inte kunna nå god 

ekologisk status utan att det sker en betydande negativ påverkan på verksamheten eller miljön i stort.  

För att uppnå en vattenstatus som motsvarar God ekologisk potential behöver åtgärder genomföras i 

vattenförekomsten. En åtgärdsplan ska därför upprättas som bedömer vilka lämpliga och rimliga 

åtgärder som behövs för att kunna uppnå detta mål. Åtgärdsplanen ska fastställas av 

Vattendelegationen senast 2018.  

Tabell 6.2. Miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk ytvattenstatus i vattenförekomsten Göta Älv (Älvängen 
till förgreningen till Nordre älv, ID SE642741-127770. 

Grundinformation Ekologisk potential Kemisk status* 
EU-ID Vattenförekomst Nuvarande 

 
Kvalitetskrav 
(MKN) till 2021 

Nuvarande 
 

Kvalitetskrav 
(MKN) till 2021 

ID 
SE642741-
127770 

Göta Älv 
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Figur 6.7. Vattenförekomst Göta Älv (Älvängen till förgreningen till Nordre älv) ljusblå linje, id SE642741-127770 
(Vattenmyndigheten 2018). 
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Den kemiska statusen för ytvatten för vattenförekomsten är klassad som uppnår ej god. Orsaken är 

för höga halter av de i Sverige överallt överskridande ämnena kvicksilver (Hg) och polybromerade 

difenyletrar (PBDE). Ett undantag i form av mindre stränga krav har därför satts för PBDE och 

kvicksilver. Skälet för undantag som anges av Vattenmyndigheten är att det bedöms vara tekniskt 

omöjligt att sänka halterna av PBDE och kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk 

ytvattenstatus. De nuvarande halterna av PBDE och kvicksilver får dock inte öka. Kemisk status 

exklusive dessa ämnen är inte klassad på grund av avsaknad av mätvärden.   

MKN (kvalitetskrav) med avseende på kemisk status är satt till God kemisk status med undantag i 

form av mindre stränga krav för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerade 

difenyletrar, se tabell 6.2). 

Enligt den riskbedömning som gjorts bedöms risk föreligga att god ekologisk potential såväl som 

kemisk status inte nås under den kommande förvaltningscykeln som avslutas år 2021. 

7 Preliminära konsekvenser och åtgärder för att minska negativ 

miljöpåverkan 

De miljöfaktorer som framförallt berörs av projektet är påverkan på mark och vatten. Negativ påverkan 

bedöms i första hand kunna uppkomma under själva utförandet av både planerade saneringsåtgärder 

och geotekniska förstärkningsåtgärder, t.ex. då arbeten sker i och i anslutning till Göta älv samt vid 

länshållning av berörda markområden. I samband med planerade åtgärder finns en risk för bl.a. 

grumling och föroreningsspridning till Göta älv som negativt kan påverka älvens växt- och djurliv 

och/eller vattenkvalitet och därmed även gällande miljökvalitetsnormer. Vattenkvaliteten är av stor 

betydelse då älven utgör dricksvattentäkt för 75 % av Göteborgsregionen. Under själva utförandet kan 

även tillfälliga störningar i form av buller och transporter förekomma. Närmsta bostäder, skola och 

vårdinrättning etc. är dock avgränsade från området med järnväg och väg E45, och bedöms därmed 

inte nämnvärt påverkas av bullerstörningar under arbetsutförandet.  

Planerade miljötekniska och geotekniska åtgärder bedöms som mycket positiva från miljösynpunkt då 

de på sikt väsentligt förbättrar föroreningssituationen för både Göta älv och det aktuella markområdet. 

Detta beror både på själva saneringen av området, som tar bort huvuddelen av befintliga föroreningar, 

men även på föreslagna förstärkningsåtgärder som minimerar erosions- och skredrisken i berört 

område. Planerade åtgärder minskar också risk för föroreningsspridning genom läckage via 

ytvattenavrinning och grundvattentransport, men även via erosion och/eller översvämning. 

Huvudalternativet Alternativ C innebär en sanering av hela området till platsspecifika riktvärden med 

tillhörande erforderliga geotekniska förstärkningsåtgärder, vilket bedöms som mycket positivt från 

miljösynpunkt.  

Utöver detta planeras ytterligare geotekniska förstärkningsåtgärder norr och söder om sanerings-

området för att kunna säkra stabiliteten i området. Även dessa åtgärder bedöms som positiva från 

miljösynpunkt då risken för skred och dess följdeffekter minskar. Huvudalternativet innebär att 

saneringsarbetena pågår under en ca 2 år lång arbetsperiod vilket ger upphov till tillfälliga störningar 

för både fastighetsägare och verksamhetsutövare inom och i anslutning till berört område.  

Vidare bedöms planerade åtgärder påverka miljöfaktorerna naturmiljö och naturresurser. Både Göta 

älv och omgivande markområden hyser höga naturvärden och omfattas av områdesskydd som kan 

komma att påverkas både positivt och negativt av planerade åtgärder. Vidare kan viss konflikt uppstå 

med annan markanvändning under själva arbetstiden, t.ex. kan mindre störningar i utnyttjandet av 

farleden i Göta älv (riksintresse för kommunikation) uppstå, men även möjligheterna att utnyttja aktuell 

del av älven och anslutande naturområden för friluftsliv kan tillfälligt minska något. Under markarbeten 

kan även störningar i form av buller och transporter förekomma.  

Inom ramen för projektet planeras omfattande skyddsåtgärder och miljökontroll för att undvika eller 

reducera den negativa miljöpåverkan. Exempel på skyddsåtgärder är stabiliseringsåtgärder, 
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installation av partikelfilter, behandling av länsvatten, begränsningar i tid då grumlande arbeten kan 

utföras och anpassning av arbetsmoment med hänsyn till vattenstånd i Göta älv.  

I den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska upprättas som en del av tillståndsansökan för 

planerade åtgärder kommer de miljökonsekvenser som bedöms kunna uppkomma beskrivas och 

förslag till lämpliga skadeförebyggande åtgärder och eventuella kompensationsåtgärder tas fram. I 

MKB:n beskrivs konsekvenserna av valt saneringsalternativ och ett s.k. nollalternativ, dvs. 

konsekvenserna av att planerade åtgärder inte genomförs. MKB:n ska upprättas i enlighet med 

miljöbalkens och miljöbedömningsförordningens bestämmelser. 

7.1 Miljökontroll under markarbeten 

Miljökontroll kommer att utföras vid planerade saneringsarbeten och ett kontrollprogram ska upprättas. 

Kontrollprogrammet kommer att innefatta tre delar: miljökontrollprogram, underlag för entreprenörens 

arbetsmiljöplan samt kontroll av stabilitet.  

Omfattningen på miljökontrollen ska sammanfattningsvis omfatta omgivningskontroll (före, under och 

efter åtgärd) och saneringskontroll för att säkerställa att förorenade massor hanteras på rätt sätt, rätt 

massor används vid återfyllning samt att krav på utsläpp av schakt-/och dräneringsvatten uppfylls 

(mängder, halter). Vidare ska ett kontrollprogram för stabilitetsförhållandena under och efter 

entreprenadskedet upprättas.  

Även under schaktning i områden utan saneringsbehov utanför själva saneringsentreprenaden, kan 

massor med förhöjda halter (över KM) påträffas och behöva omhändertas. Beredskap skall därför 

finnas för det fall att behovet uppstår eller att en ”ny” förorening påträffas.  

7.2 Riskanalys/åtgärdsplan 

En riskanalys och åtgärdsplan kommer att upprättas för hela projektet, från projektering till slutkontroll. 

Syftet med riskanalysen är att identifiera aktiviteter som behöver genomföras, alternativt bevakas för 

att minska riskerna vid genomförandet av planerade åtgärder. Riskanalysen omfattar riskidentifiering 

med åtgärd/ rekommendation samt förslag på säkerhetshöjande åtgärder av risker som kan störa 

projektet bl.a. med avseende på miljö och kvalitet. 

8 Sökandens bedömning avseende betydande miljöpåverkan 

Enligt 10 § i miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska, vid undersökning eller beslut om huruvida 

en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, hänsyn tas till: 

1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, 

2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och 

3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 

Aktuellt projekt omfattar mycket omfattande sanerings- och förstärkningsåtgärder som dessutom sker i 

och direkt anslutning till Göta Älv som utgör ett mycket skyddsvärt vattendrag som dessutom är 

dricksvattentäkt för 75 % av Göteborgsregionen. Sökanden gör bedömningen att planerade åtgärder 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan både pga. deras samlade fysiska omfattning, de risker 

som finns kopplade till arbetena och influensområdets känslighet.   

Länsstyrelsens beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan kom 23 november 

2017 (Länsstyrelsen 2017b). Beslutet var en sammanvägd bedömning av den planerade verksam-

hetens art, storlek och lokalisering samt av vad övrigt som framkommit i ärendet. Länsstyrelsen ansåg 

vidare att det fanns tillräckligt med underlag för att kunna ta detta beslut trots att enskilt berörda ännu 

inte haft möjlighet att yttra sig i ärendet. Länsstyrelsen förutsatte vidare att enskilt berörda kommer 

ges möjlighet att yttra sig i det utökade samrådet (numera kallat avgränsningssamråd).  
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9 Innehåll och upplägg av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 

Nedan ges ett förslag till innehåll och upplägg av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska tas 

fram inom ramen för aktuell tillståndsansökan. Listan innehåller de miljöfaktorer som bedömts som 

viktigast i aktuellt ärende med en kort beskrivning av vad som är tänkt att utredas för varje miljöfaktor i 

den kommande MKB:n. Alla miljöfaktorer redovisas med avseende på nuläge, konsekvenser av 

planerade sanerings- och förstärkningsåtgärder samt förslag till miljöhänsyn, skadeförebyggande 

åtgärder etc.  

Utöver detta kommer MKB:n att omfatta ett inledande kapitel som anger projektets avgränsningar. 

Vidare ska konsekvenserna av nollalternativet redovisas, dvs. konsekvenserna av att inga sanerings- 

och förstärkningsåtgärder utförs. MKB:n ska även innehålla en icke-teknisk sammanfattning. Vidare 

görs en avstämning mot gällande miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer. 

Om projektet antas ge upphov till betydande miljöpåverkan ska MKB:n även innehålla en beskrivning 

av planerade åtgärder med uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning samt en redovisning 

av alternativa platser, om sådana är möjliga, och alternativa utformningar med en motivering varför ett 

visst alternativ valts. Vi föreslår att MKB:n behandlar följande miljöfaktorer: 

• Markfrågor 

Markförhållandena i området beskrivs utifrån genomförda miljötekniska och geotekniska 

undersökningar och övrigt underlag. En bedömning görs av vilka konsekvenser planerade 

åtgärder ger upphov till. Förslag till lämpliga skyddsåtgärder och miljökontroll för att undvika 

eller åtminstone minska den negativa miljöpåverkan tas fram.  

• Vattenfrågor 

Vattenförhållanden inom och i anslutning till området beskrivs utifrån utförda undersökningar 

och övrigt underlag. En bedömning görs av vilka konsekvenser planerade åtgärder ger 

upphov till för vattenkvaliteten, gällande miljökvalitetsnormer m.m. Förslag till lämpliga 

skyddsåtgärder och miljökontroll för att undvika eller åtminstone minska den negativa 

miljöpåverkan tas fram. 

• Naturmiljö  

Naturvärden inom och i anslutning till aktuellt område beskrivs utifrån en genomgång av 

befintligt material inklusive den naturmiljökartläggning och bottenfaunaundersökning som 

genomförts inom området. Konsekvenserna av planerade åtgärder på såväl land- som 

vattenmiljön bedöms. Vid behov tas förslag till skadeförebyggnaden åtgärder eller eventuella 

kompensationsåtgärder för planerade ingrepp i naturmiljön fram. 

• Naturresurser  

Områdets miljö- och bevarandeintressen enligt miljöbalken beskrivs samt även annan 

markanvändning som kan hamna i konflikt med planerade åtgärder. Vidare bedöms 

konsekvenserna för dessa och vid behov ges förslag till åtgärder för att minska påverkan.  

• Transporter och buller 

Projektet ger under arbetstiden upphov till transporter och buller vilket beskrivs översiktligt, 

men bedöms inte ge upphov till någon betydande miljöpåverkan. Under arbetstiden kan även 

andra störningar, t.ex. vibrationer, damning etc. uppstå vilka också beskrivs översiktligt. Dessa 

störningar kan beröra fastighetsägare och verksamhetsutövare såväl inom som i anslutning till 

berört område. Däremot är närmast belägna bostäder, skola och vårdinrättning etc. 

avgränsade från området med järnväg och väg E45, varför risken för att dessa ska påverkas 

av störningar under arbetstiden bedöms som liten. De konsekvenser som uppstår och 

eventuella åtgärder för att minimera denna påverkan beskrivs också. 

• Klimatpåverkan  

Denna miljöfaktor berör i viss mån samtliga ovan nämnda miljöfaktorer och kommer därmed i 

varierande utsträckning beröras under respektive kapitel. Dock kommer MKB:n ha ett kapitel 

som på en mer övergripande nivå beskriver och bedömer konsekvenserna av klimatpåverkan 

för aktuellt projekt.    
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