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1 Syfte
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras enligt femte kapitlet
i miljöbalken. Enligt ramdirektivet för vatten (vattendirektivet) ska samtliga
ytvattenförekomster som berörs av projekt som tex. Hamnbanan uppnå minst god
ekologisk status eller potential till 2021 eller den senare tidpunkt som
vattenmyndigheten bestämmer.
Denna PM utvärderar påverkan på miljökvalitetsfaktorer för ekologisk och kemisk status
för Göta älv och Rivöfjord med hänsyn till TRVs Hamnbaneprojekt.
Hamnbanan, Eriksberg-Pölsebo, är ett järnvägsprojekt på Hisingen i Göteborg som ska
göra det möjligt för fler tåg att trafikera sträckan, i syfte att säkerställa framtida
godstransporter till och från Göteborgs hamn och övriga industrier på Hisingen.

2 Länshållningsvatten
Vid drivning av bergtunnlarna för Hamnbanan kommer grundvatten att läcka in i
tunnlarna. Dessutom kommer processvatten att användas vid borrning och injektering
samt vid renspolning av tunnlarnas väggar, tak och losshållet berg. Bortledning av
inläckande grundvatten samt processvatten kommer att ske genom länshållning.
Vid schakter i jord och berg kommer inläckande grundvatten att ledas bort tillsammans
med det processvattnet som nyttjas för arbete i samband med schakterna och det
nederbördsvatten som hamnar i schakterna.

2.1 Bortledning av vatten från bergtunnlarna
Det processvatten som används vid drivning av bergtunnlar kommer, tillsammans med
inläckande grundvatten, att ledas till avloppsnätet för behandling. Kvävehalten i
länshållningsvattnet, orsakad av sprängning, kan vara hög. Bortledning sker efter
avskiljning av partiklar och olja samt pH-justering och kommer att följa de anvisningar
som ges av huvudman för va-anläggningen.
Tabell 2-1 sammanfattar beräknade flöden från tunnlarna under olika skeden.
Grundvattenflöden beräknas vara relativt konstant under dygnet men angivna värden
överskattar sannolikt flödena under början av projektet eftersom successiv byggnation
kommer att ske. Processvattenflöden varierar över dygnet (se Tabell 2-1) och sannolikt är
processvattenflödet lågt under större delen av dygnet.
Länshållningsvattnet kan beräknas vara kvävehaltigt och vara sedimentbärande. .
Kvävehalten beräknas i medeltal bli ca 70-110 mg/L, se TB(2017), bilaga 6 för detaljer.
Suspensionshalten från tunnel beräknas bli mycket begränsad som resultat av
sprängning.
Bilaga 5 och 6 i den Tekniska Beskrivningen för Hamnbanan) ger mer bakgrund och
detaljer angående flöden, kvävemängder och suspensionsmängder.

2.2 Bortledning av vatten från berg- och jordschakter
I schakterna för betongtunnlar och tråg bildas länshållningsvatten, d.v.s. processvatten,
inläckande grundvatten samt nederbörd. I schakterna blandas vattnet upp med
jordpartiklar och med eventuellt oljespill. Länshållningsvattnet kommer, efter lokal
rening, att avledas via dagvattennätet till Göta älv. All hantering av länshållningsvattnet
kommer att ske i enighet med det kontrollprogram som kommer att upprättas inför
byggskedet.
Tabell 2-1 sammanfattar beräknade flöden från schakterna under olika skeden.
Grundvattenflöden beräknas vara relativt konstant under dygnet men angivna värden
överskattar sannolikt flödena under början av projektet eftersom successiv byggnation
kommer att ske. Processvattenflöden varierar över dygnet (se Tabell 2-1) och sannolikt är
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processvattenflödet lågt under större delen av dygnet. För jordschakter anges inget
processvatten då det antas vara mycket lågt.  Nederbörd som faller i schakter beräknas ge
de högsta länshållningsflödena men de högsta flödena är kortvariga och få.
Länshållningsvattnet från bergschakter beräknas ha låga kvävehalter och jordschakter
försumbara kvävehalter.  Kvävehalten beräknas till ca 1-2 mg/L, se TB(2017), bilaga 6 för
detaljer. Dessa kvävehalter är för låga för att behandlas av Gryaab, se Gryaab (2016).
Vidare är länshållningsvattnet sedimentbärande framförallt när schakter ska tömmas på
vatten efter att betongkaka gjutits i botten av schaktet mellan spont. Sannolikt är
sedimentbelastningen som störst under en begränsad del av byggskedet. Erfarenheter
från andra projekt med olika reningssteg såsom sedimentering i containrar och
lamellsedimentering är att susp-halter efter dessa steg varierar från <5 mg/L
suspenderat material upp till 50-100 mg/L susp, se TB(2017), bilaga 6 för detaljer.
Bilaga 5 och 6 i den Tekniska Beskrivningen för Hamnbanan ger mer bakgrund och
detaljer angående flöden, kvävemängder och suspensionsmängder.

2.3 Utsläppspunkter för dagvatten i Göta älv
 Länshållningsvatten som kommer från jord och bergschakt planeras att släppas i
dagvattenledningar som mynnar i Göta älv, enligt föregående kapitel. I Enviroplanning,
(2017) redovisas två dagvattenledningar som bedöms möjliga att nyttjas av
Hamnbaneprojektet, se Figur 2-1.

· Det nordöstra dagvattenutsläppsröret mynnar nära botten en bit ut i älven. Det
är troligt att vatten som släpps ut i dagvattenröret som mynnar på botten
kommer att transporteras och spädas ut i saltvattenskiktet på botten. Periodvis
kan utsläppet ske i sötvattenskiktet när saltsprångskiktet ligger djupt.

· Det sydvästra utsläppet mynnar vid kajkant på cirka 1,5 meters djup. I det rör
som släpps på 1,5 meters djup är det troligt att vattnet enbart kommer att
blandas upp i sötvattenskiktet.

2.4 Halter av sediment etc i Göta älv
Rapport Göta älv (2015) utgör en sammanställning av under 2014 framtagna
undersökningsresultat vid den av Göta älvs vattenvårdsförbund bedrivna
kontrollverksamheten. I Tabell 2-2 redovisas beräknad kvävemängd som i medeltal
passerar Lärjeholm.
Beräknad kvävemängd från sprängning av berg i Hamnbanan begränsas till 7,3 kg/dag
från tunnel och 0,15 kg/dag för bergschakt som medelskattning (se i TB(2017), bilaga 6),
vilket kan jämföras med motsvarande siffror för Göta älv (9826 kg/dag), se Tabell 2-2.
Den genomsnittliga kvävehalten som beräknas komma från sprängarbeten för tunnel och
bergschakt via länshållningsvattnet är ca 0,08 % respektive 0,001 % av kvävehalterna i
Göta älv.
Arbetet med Hamnbanan och utsläpp av länshållningsvatten är ett temporärt arbete som
beräknas ta ca 2 år. Under dessa två år kommer verksamheten att släppa ut
länshållningsvatten motsvarande ca 6 L/s med ett beräknat utsläpp på 100 mg/L (hög
skattning av medelhalt på suspenderat material baserat på erfarenheter från andra
projekt med olika reningssteg, framförallt ett eller flera sedimentationssteg, se bilaga 6 i
TB (2017)).
Baserat på dessa uppgifter beräknas projektet att under 2 år släppa ut 5 % av den totala
mängden suspenderat material som älven för med sig varje dag, se Tabell 2-2. Detta
innebär en försumbar mängd suspenderat material som tillförs i jämförelse med
suspentionshalter i Göta älv. Suspenderat material från Hamnbanaprojektet är sannolikt
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överskattad med hänsyn till föreslagna reningssteg samt med hänsyn till att flödet antas
komma från alla anläggningsdelar under hela 2-årsperioden. Den antagna medelhalten
suspenderat material i beräkningen är också högre än vad som uppmätts i liknande
projekt.

Tabell 2-1. Beräknade flöden av länshållningsvatten beroende av grundvatten, processvatten och
nederbörd.
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Eriksberg Spår på mark 4+100 4+280 495 495

Väst
Nordviksgatan

Stöd-
konstruktioner
/Tråg 4+280 4+400 618 618

Byggdel öst
Betongtunnel /
bergschakt 4+400 4+550 60 38 98 701 798

Celsiusgatan -
Bratteråsberget Betongtunnel 4+550 4+720 73 73 0 580 653

Bratteråsberget,
byggdel öst Bergtunnel 4+720 4+810 12 9 10 22 9 22

Bratteråsberget,
byggdel öst Arbetstunnel 3 2 11 14 2 14

Bratteråsberget -
Krokängsberget,
byggdel mitt

Betongtunnel/
bergschakt 4+810 5+080 36 36 0 922 958

Krokängsberget,
byggdel mitt Bergtunnel 5+080 5+290 16 12 23 39 12 39

Väster om
Krokängsberget/
Pölsebo

Betongtunnel
och tråg/
bergschakt,
byggdel Pölsebo 5+290 5+510 99 99 0 752 851

Pölsebo Tråg 5+510 5+790 42 42 0 957 999

Summa tunnel= 31 23 44 75 23 0 75
Summa

bergschakt= 60 38 98 701 798
Summa

jordschakt= 250 0 0 250 0 3212 3462



8

Figur 2-1. Dagvattenledningar som mynnar i Götaälv. (Enviroplanning, 2017)
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Tabell 2-2. Kväve, torrsubstans och glödgnings rest-mängder i Göta älv. Medel för 2014 vid
Lärjeholm. (Göta älv, 2015).

Göta älv:
Medelvatten-
föring (m3/s),
Lärjeholm

Göta älv:
Medelvattenföring
(m3/s), Lärjeholm

kväve kväve kväve Torr-
substans

Glödg-
nings
rest

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

m3/s m3/d kg/d kg/m3 µg/L ton/dygn ton/dygn

183 1,6*107 9816 6,2*10-4 621 1070 737

3 Strategi för hantering av länshållningsvatten
Kväve:
Länshållningsvattnet från tunnlarna beräknas ha de högsta kvävehalterna varför det
vatten bör avledas till reningsverk.
Länshållningsvattnet från bergschakterna beräknas ha mer begränsade kvävehalter, som
är för låga för att accepteras av reningsverket, och detta vatten bör därmed avledas till
dagvattennätet som i sin tur leds till Göta älv.
Länshållningsvattnet från jordschakterna beräknas inte ha några kvävehalter att ta
hänsyn till för val av recipient varför detta vatten bör avledas till dagvattennätet som leds
till Göta älv.
Olja och pH:
Oljespill kan påräknas i alla byggdelar och oljeavskiljning måste ske innan
länshållningsvattnet avleds till recipient. pH kan behöva justeras eftersom betong och
injekteringsbruk periodvis kan höja pH i länshållningsvattnet.
Sedimentavskiljning:
Sedimentavskiljning erfordras innan vattnet avleds till recipient. Mängden sediment
varierar sannolikt från olika byggdelar och byggperioder. Sannolikt erhålls störst andel
sediment vid utgrävning av jordschakterna mellan Bratteråsberget och Krokängsberget
samt väster om Krokängsberget på grund av att lera och silt dominerar schakterna. Öster
om Bratteråsberget är de massor som ska grävas ut sannolikt mer grovkorniga när
grävningen sker under grundvattenytan varför problemen med sedimentavskiljning kan
bli små. När väl jordschakterna är grävda och tätkaka gjuten bör det bli mycket små
mängder sediment som kan följa med länshållningsvattnet.
Bergschakter och tunnel ger sannolikt mindre mängder sediment som behöver avskiljas.
Avskiljning av sediment görs primärt med sedimentationscontainrar.  Troligen behövs,
för ytterligare rening, pumpning av vattnet till en lamellsedimenteringscontainer där
partiklar ner mot 0,02 mm (grovsilt) avlägsnas. Enkel sedimentering i öppna containrar
kan avlägsna partiklar ner till cirka 0,06 mm.
En partikel med diameter 0,06 mm har en sedimentationstid för 1 m vertikalrörelse på 7
minuter. Motsvarande för 0,02 mm är 1 timma. Om vatten med sediment släpps i Göta
älv kommer sedimenten att transporteras olika långt beroende på om vattnet släpps över
eller under saltvattensprångskiktet och vilket flöde i älven som råder över och under
språngskikt samt vattendjup.
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Ytterligare reducering av sediment med hjälp av kemisk fällning/flockning är tveksamt
då recipienten då påförs kemikalier som kan vara negativt för levande organismer i
recipienten. De massor som grävs ut i jordschakter beräknas ha låg föroreningshalt enligt
de undersökningar som gjorts varför sedimenten som återstår efter
sedimentationscontainrar och lamellsedimenteringscontairar beräknas vara mer eller
mindre rena.

4 Utvärdering av påverkan på miljökvalitetsfaktorer
för ekologisk status för ytvatten m.m.
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken, och
beskriver lägsta godtagbara miljökvalitet inom några ämnesområden. Enligt 5 kap. 1 § i
miljöbalken framgår att "Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om
det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa
skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer)".
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och
vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada.
Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, omgivningsbuller,
vattenförekomster samt fisk- och musselvatten. För MKN finns dels gränsvärden som ej
får över- eller underskridas, men också riktvärden som ska eftersträvas och inte bör
överskridas.
Verksamhetsutövare ska även beakta normerna i sin verksamhet. Detta framgår bl.a. av 6
kap. 7 § miljöbalken om innehållet i miljökonsekvensbeskrivningar samt indirekt av
kunskapskravet i 2 kap. 2 § och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 §.

5 Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Miljökvalitetsnormerna för vatten är de senaste beslutade miljökvalitetsnormerna,
baserade på ramdirektivet för vatten. Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet som
en vattenförekomst skall ha vid en viss tidpunkt.
Av 5 kap 2 § miljöbalken framgår att det finns fyra olika sorter av miljökvalitetsnormer:

· Gränsvärdesnormer som anger de förorenings- eller störningsnivåer som inte
får överskridas eller underskridas, efter viss angiven tidpunkt, eller under en
eller flera tidsperioder.

· Målsättningsnormer som anger de förorenings- eller störningsnivåer som ska
eftersträvas eller som inte bör överskridas eller underskridas.

· Indikativa normer som anger vilken högsta eller lägsta förekomst av organismer
i yt- eller grundvatten som kan tjäna till vägledning för tillståndet i miljön.

· Övriga normer som anger de krav i övrigt på kvaliteten på miljön som följer av
Sveriges medlemskap i EU

Vid tillståndsprövning av verksamheter som innebär betydande miljöpåverkan ska det
alltid ingår en beskrivning av hur verksamheten bidrar till att normerna kan följas i den
miljökonsekvensbeskrivning som upprättas inför prövningen.

5.1 Förutsättningar
När det gäller bedömningen av om det finns risk för försämring av en berörd
kvalitetsfaktor ska inte undersökningen begränsas till det område som kan antas bli
primärt påverkat. En undersökning som syftar till att bedöma påverkan kan istället
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behöva fokusera på andra områden så att bedömningen kan göras av hur
vattenförekomstens status som helhet påverkas, eftersom det är just vattenförekomsten
som är det geografiska område som normen ska bedömas gentemot. En lokal påverkan
kan i vissa fall ha sådan betydelse att vattenförekomstens status som helhet påverkas,
t.ex. om det påverkar ett område som är representativt för vattenförekomsten i sin
helhet.
I enlighet med 2 kap. 1 § miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska visa att
verksamheten inte kan tänkas leda till en försämring av någon relevant kvalitetsfaktor
och att det inte finns risk för att verksamheten motverkar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna för berörd vattenförekomst. Om verksamhetsutövaren inte kan
visa att risk för försämring kan uteslutas, måste tillräckliga skyddsåtgärder vidtas enligt 2
kap. 3 § miljöbalken.

5.2 Kvalitetsfaktorer för ekologisk status/potential
För en bedömning av ekologisk status eller potential finns tre kvalitetsfaktorer som skall
utvärderas:

1. Biologiska kvalitetsfaktorer
2. Fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer
3. Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Varje kvalitetsfaktor klassas enligt en femgradig skala: Hög – God – Måttlig –
Otillfredsställande – Dålig
Beroende på vattentyp är det olika kvalitetsfaktorer som ingår i bedömningen.

Biologiska kvalitetsfaktorer för vattendrag:
· Bottenfauna
· Kiselalger
· Fisk

Biologiska kvalitetsfaktorer för kustvatten och vatten i övergångszonen:
· Bottenfauna
· Makroalger
· Växtplankton

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer för vattendrag:
· Näringsämnen
· Försurning
· Syntetiska särskilda förorenande ämnen i betydande mängd

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer för kustvatten och vatten i övergångszonen:
· Näringsämnen
· Ljusförhållanden
· Syrgasförhållanden

Syntetiska särskilda förorenande ämnen i betydande mängd

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer för vattendrag:
· Konnektivitet
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· Hydrologisk regim
· Morfologiskt tillstånd

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer för kustvatten och vatten i övergångszonen:
· Konnektivitet
· Morfologiskt tillstånd

5.3 Kvalitetsfaktorer för kemisk status
Kemisk status bestäms genom att mäta mängden av bestämda förorenande ämnen i en
ytvattenförekomst. Mätningar görs både på naturliga samt konstgjorda och kraftigt
modifierade ytvattenförekomster och får inte överskrida den beslutade
miljökvalitetsnormen.
Klassificering görs enligt skalan: God – Uppnår ej god/Otillfredsställande
Om mätningar visar att halten av ett ämne som omfattas av den kemiska statusen,
överskrider sin miljökvalitetsnorm, får vattenförekomsten ”Uppnår ej god status” och
åtgärder måste genomföras för att nå god kemisk status.

5.4 Ytvatten inom projekt Hamnbanan som omfattas av MKN och dess
nuvarande ekologiska och kemiska statusklassning

Ytvattenförekomsten som berörs av ovan beskriven verksamhet inom projekt
Hamnbanan, är EU_CD:SE640423-126995, Göta älv – Säveåns inflöde till mynningen
vid Älvsborgsbron.
Vattenförekomsten klassificeras som kraftigt modifierat vattendrag och har en längd på 7
km, se Figur 5-1.

Figur 5-1. Aktuell vattenförekomst, EU_CD: SE640423-126995, BILD: VISS
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Denna vattenförekomst har vid den senaste bedömningen erhållit klassningen
otillfredsställande med avseende på ekologisk potential och uppnår ej god kemisk status.
Bedömningen baserad på hydrologiska och morfologiska kvalitetsfaktorer, se Tabell 5-2
 och Tabell 5-3.

5.5 Kustvatten inom projekt Hamnbanan som omfattas av MKN och
dess nuvarande ekologiska och kemiska statusklassning

Kustvattenförekomsten som berörs av ovan beskriven verksamhet inom projekt
Hamnbanan, är EU_CD:SE574050-114780, Rivö fjord, se Figur 5-2.

Figur 5-2. Aktuell vattenförekomst, EU_CD: SE574050-114780, BILD: VISS

Rivö fjord har en yta på 23 km2 och denna vattenförekomst har vid den senaste bedömningen erhållit
klassningen måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status då vattenförekomsten anses vara
starkt påverkad av Göta älv och hamnverksamheten, se Tabell 5-2  och Tabell 5-3.
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Tabell 5-1. Färgkodning av status i MKN tabeller.

Hög

God

Måttlig

Otillfredsställande

Dålig

Tabell 5-2 Ekologisk status och klassificering av kvalitetsfaktorer för det vattenförekomster som omfattas
av MKN för ytvatten. Uppgifter är hämtade från VISS.

Göta älv, ytvatten Rivö fjord,
kustvatten

Ekologisk potential/status 2017 Otillfredsställande Måttlig

Kvalitetskrav 2027 God ekologisk
potential

Måttlig

Biologiska kvalitetsfaktorer

Växtplankton - Otillfredsställande

- Klorofyll a - Otillfredsställande

Bottenfauna Ej klassad Måttlig

Makroalger - Ej klassad

Kiselalger Ej klassad -

Fisk Ej klassad -
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Fysikaliskt kemiska kvalitetsfaktorer

Allmänna förhållanden Fys - kem God Måttlig

- Syrgasförhållanden - Hög

- Ljusförhållanden - Måttlig

- Näringsämnen God Måttlig

SFÄ Ej klassad Ej klassad

- Icke syntetiska
ämnen

God

Försurning Hög -

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Hydromorfologi - Måttlig

Konnektivitet i vattendrag Dålig Ej klassad

Hydrologisk regim i vattendrag Otillfredsställande -

Morfologiskt tillstånd i vattendrag Dålig Ej klassad

Tillkomst/härkomst Kraftigt modifierad Naturlig
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Tabell 5-3 Kemisk status och klassificering av kvalitetsfaktorer för det vattenförekomster som omfattas av
MKN för ytvatten. Uppgifter är hämtade från VISS.

Göta älv, ytvatten Rivö fjord,
kustvatten

Kemisk status 2017 Uppnår ej god Uppnår ej god

Kvalitetskrav God kemisk
ytvattenstatus*

God kemisk
ytvattenstatus*

Kemisk ytvattenstatus

Prioriterade ämnen Uppnår ej god Uppnår ej god

- Bekämpningsmedel God God

- Industriella
föroreningar

God Uppnår ej god

- Tungmetaller Uppnår ej god Uppnår ej god

- Övriga
föroreningar

God Uppnår ej god

*Undantaget bromerad difenyleter, kvicksilver (mindre stränga krav) och kvicksilverföreningar, tributyltennföreningar
(tidsfrister)

5.6 Orsaker till klassificering av enskilda kvalitetsfaktorer som ej
uppfyller god eller hög status/potential

Biologiska kvalitetsfaktorer
För Göta älv är ingen av dessa kvalitetsfaktorer klassade.
För Rivö fjord är statusen för växtplankton bedömd till otillfredsställande med avseende
på klorofyll a. Bedömningen baseras på 3 års satellitdata. Statusen för bottenfauna är
bedömd till måttlig. Då data saknas för förekomsten är bedömningen gjord utifrån
antaganden om påverkan från betydande näringstillförsel.

Fysikaliskt kemiska kvalitetsfaktorer
För Rivö fjord klassas statusen för de allmänna fys- kem förhållandena till måttlig.
Bedömningen baseras på parametern ljusförhållanden och näringsämnen (höga halter av
kväve och fosfor) som har sämst status av parametrarna.

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Göta älv har fått klassningen dålig status, eftersom fiskar och andra djur saknar naturliga
livsmiljöer i strandzon. Mycket stora delar av den naturliga strandzonen har försvunnit
eftersom den är kraftigt påverkad av rensningar, strandskoningar eller andra hinder som
människan har anlagt. Eftersom flödets förändringstakt i vattendraget är den
underliggande parameter som har den sämsta klassen blir denna utslagsgivande. Därför
blir den sammanvägda bedömningen av vattendragets hydrologiska regim
otillfredsställande status.
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För Rivö fjord återfinns Göteborgs hamn med tillhörande farleder i vattenförekomsten
vilket innebär att delar av vattenförekomsten är starkt påverkad och statusen med
avseende på hydromorfologi bedöms till måttlig.

Kemisk ytvattenstatus
Prioriterade ämnen är klassificerade till uppnår ej god för både Göta älv och Rivö fjord.
Fällande för Göta älv är tungmetaller. Rivö fjord uppnår ej god kemisk status med
avseende på industriella föroreningar, tungmetaller och övriga föroreningar.

5.7 Påverkan på ytvatten från länshållningsvatten
Det länshållningsvatten som kommer att hanteras under arbetet kan antas vara
kvävebärande och sedimentförande samt även ha förhöjt pH. Länshållningsvatten med
höga halter av kväve kommer att avledas till reningsverk och det vatten med begränsade
eller låga halter kväve kommer att avledas till dagvattennätet och vidare ut i Göta älv.
Oljeavskiljning kommer att ske innan länshållningsvattnet avleds till recipienten. pH
justeras vid behov.
Sedimentavskiljning kommer att utföras innan vattnet avleds till recipienten.
Länsvattnet bedöms inte innehålla några föroreningar utifrån bedömningar på uppmätta
föroreningshalter i grundvattnet.  Utförda undersökningar indikerar att
föroreningshalter i marklager inom aktuellt område generellt är låga, men att det ställvis
förekommer jordmassor med höga föroreningshalter (>MKM), se MKB (2017). Högst
föroreningshalter har påträffats i det utfyllda före detta grustäktsområdet öster om
Bratteråsberget, samt i bullerskyddsvallen söder om nuvarande spårområde i Pölsebo.
Schakt av dessa förorenade massor beräknas ske över grundvattenytan varför risken att
föroreningarna sprider sig till länshållningsvattnet bedöms som ringa.
Se mer utförlig beskrivning av hantering av länsvatten i kapitel 3.

5.8 Utvärdering av påverkan på kvalitetsfaktorer för respektive
vattendrag

Varje kvalitetsfaktor för ekologisk och kemisk status för varje vattenförekomst utvärderas
utifrån om bedömd risk föreligger för statusförsämring på grund av anläggandet av
Hamnbanan och i samband med detta utsläpp av länshållningsvatten.
Med statusförsämring menas att en kvalitetsfaktor riskerar att försämras med minst en
klass eller med enbart försämring om den från början är klassad som dålig.
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Nedan presenteras en tabell per vattendrag med bedömning av risk för
påverkan samt en motivering till detta.Göta älv

Tabell 5-4. Utvärdering av påverkan på kvalitetsfaktorer. Göta älv.

Risk för
statusförsämring

Motivering

Biologiska
kvalitetsfaktorer

Bottenfauna Nej Ingen fysisk påverkan kommer att ske i
Göta älv. Länshållningsvatten kommer
att ledas ut i recipienten efter att
oljeavskiljning och sedimentation av
partiklar har skett. Den mängd
partiklar som kommer ut i älven via
länshållningsvattnet efter rening
kommer att vara helt försumbar i
förhållande till den partikeltransport
som dagligen sker i älven och någon
risk för påverkan eller försämring av
status kan ej förutses, se kapitel 5.

Kiselalger Nej

Fisk Nej

Fysikaliskt kemiska
kvalitetsfaktorer

Allmänna förhållanden
Fys - kem

Nej Göta älv är recipient för
länshållningsvattnet. Vattnet kommer
att släppas ut på två punkter med låga
flöden och omblandas i det högre
vattenflödet i älven.
Länshållningsvatten med höga halter
av näringsämnen kommer att ledas till
reningsverk. pH för
länshållningsvatten kommer att
justeras vid behov. Detta leder till att
länshållningsvattnet inte bedöms
medföra en statusförsämring av den
fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorn.

Näringsämnen Nej

SFÄ Nej

Försurning Nej
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Hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer

Konnektivitet i
vattendrag

Nej Inga fysiska ingrepp kommer att ske i
Göta älv. Vattenflödet kommer inte
påverkas av det begränsade utsläppet
av länshållningsvatten, då volymen är
försumbar i förhållande till
recipientens storlek. Verksamheten
kommer inte att påverka dessa
kvalitetsfaktorer.

Hydrologisk regim i
vattendrag

Nej

Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Nej

Kemiska
kvalitetsfaktorer

Risk för
statusförsämring

Motivering

Kemisk status

Prioriterade ämnen Nej Länshållningsvattnet som avleds till
Göta älv kommer ej att hålla några
föroreningar. Vid behov kommer
vattnet att pH-justeras innan utsläpp
till älven. Utsläppet av
länshållningsvatten kommer ej att
medföra någon statusförsämring på
någon av dessa kvalitetsfaktorer.

Bekämpningsmedel Nej

Industriella föroreningar Nej

Tungmetaller Nej

Övriga föroreningar Nej
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Rivö fjord

Tabell 5-5. Utvärdering av påverkan på kvalitetsfaktorer. Rivö fjord.

Kvalitetsfaktorn Risk för
statusförsämring

Motivering

Biologiska
kvalitetsfaktorer

Växtplankton Nej Ingen fysisk påverkan kommer att ske i
Rivö fjord. Länshållningsvatten kommer
att ledas ut i Göta älv efter att
oljeavskiljning och sedimentation av
partiklar har skett. Vidare transporteras
vattnet ut till Rivö fjord där det
omblandas och ytterligare utspädning
sker. Den mängd partiklar som kommer
ut i älven via länshållningsvattnet efter
rening kommer att vara helt försumbar i
förhållande till den partikeltransport
som dagligen sker i älven och någon risk
för påverkan eller försämring av
vattenförekomstens status kan inte
förutses, se kapitel 5.

Klorofyll a Nej

Bottenfauna Nej

Makroalger Nej

Fysikaliskt kemiska
kvalitetsfaktorer

Allmänna förhållanden
Fys - kem

Nej Delar av länshållningsvattnet kommer
att ledas till reningsverk. I reningsverket
sker rening av kväve innan vattnet
släpps ut i havet. Ett begränsat tillskott
av näringsämnen kommer att ske
genom detta utsläpp men mängden
bedöms försumbar i förhållande till
recipientens storlek och
vattenomsättning och kommer inte att
leda till en statussänkning av den
fysikaliskt kemiska kvalitetsfaktorn.

Syrgasförhållanden Nej

Ljusförhållanden Nej

Näringsämnen Nej

SFÄ Nej

Icke syntetiska ämnen Nej



21

Hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer

Hydromorfologi Nej Inga fysiska ingrepp kommer att ske i
Rivö fjord. Vattenflödet kommer inte
påverkas av det begränsade utsläppet
av länshållningsvatten, då volymen är
försumbar i förhållande till recipientens
storlek. Verksamheten kommer inte att
påverka dessa kvalitetsfaktorer.

Konnektivitet i
vattendrag

Nej

Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Nej

Kemiska
kvalitetsfaktorer

Risk för
statusförsämring

Motivering

Kemisk status

Prioriterade ämnen Nej Länshållningsvattnet som avleds till
Göta älv kommer ej att hålla några
föroreningar. Vid behov kommer
vattnet att pH-justeras innan utsläpp till
älven. När vattnet når Rivö fjord har det
skett ytterligare utspädning och
omblandning. Utsläppet av
länshållningsvatten kommer ej att
medföra någon statusförsämring på
någon av dessa kvalitetsfaktorer.

Bekämpningsmedel Nej

Industriella föroreningar Nej

Tungmetaller Nej

Övriga föroreningar Nej
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6 Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Göta älv ingår i Naturvårdsverket förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Fiskvattnen i förteckningen har klassificerats i laxfiskvatten och andra fiskvatten. Göta
älv klassificeras av laxfiskvatten, dvs fiskvatten där fiskar som lax, öring etc. ska kunna
leva. Miljökvalitetsnormerna i Göta älv gäller från mynningen (Röda sten, strax
nedströms Älvsborgsbron) upp till slussarna i Trollhättan.
Inom aktuellt vattenområde, dvs den del av älven som kan komma att beröras av utsläpp
av länshållningsvatten från projekt Hamnbanan, förekommer inga lek- eller
uppväxtområden för vare sig lax eller öring. Dessa biotoper förekommer främst i
uppströmsliggande vattendrag som mynnar i Göta älv, bland annat i Säveån som mynnar
ut ca 4,5 km uppströms den längst uppströmsliggande utsläppspunkten vid
Sannegårdshamnen. Däremot nyttjas vattenområdet av laxartad fisk i samband med
uppströms- och nedströmsvandring. Registrering av laxfiskar i den nya fisktrappan i
Lilla Edet under åren 2001-2004 visar att merparten av uppvandringen sker under
perioden maj till och med september (Vattenfall Power Consultant AB, 2009).
Utvandring av lax och öringsmolt i Göta älv sker vanligen under april – maj. Studier som
bland annat gjorts i Himleån visar att smolt under förhållanden med klart vatten nästan
uteslutande migrerade nattetid, medan smolt under perioder med höga flöden och sämre
sikt vandrade under hela dygnet (Aldvén m.fl. 2015). Även studier i Säveån vid Jonsereds
kraftstation (fisktrappa), där utvandrande smolt fångats i fisktrappans utlopp, visade att
öringsmolt i takt med stigande temperatur valde att lämna ån och att migrationen skedde
oavsett tidpunkt på dygnet medan laxsmolt däremot föredrog att ta skydd av mörkret
(Andersson 2007). Större individer av både lax- och öringsmolt valde dock att vandra
nedströms på natten.
Grumlingsplymerna till följd av ett kontinuerligt utsläpp av länshållningsvatten med ett
flöde om 6 L/s (mycket konservativt räknat) fördelat på två utsläppspunkter, dvs 3 L/s
per utsläppspunkt med en partikelhalt motsvarande 100 mg/L suspenderat material, har
en helt försumbar inverkan på partikelhalten i älven. Utsläpp vid Eriksberg sker på ca 1,5
meters vattendjup, dvs helt och hållet i älvens färskvattenskikt där flödet i medeltal
uppgår till ca 180 m3/s eller motsvarande 180 000 L/s, vilket innebär en omfattande
utspädning även om omblandningen endast sker i en smalare plym nedströms
utsläppspunkten.
I och med den reningsmetod som föreslås för länshållningsvattnet där partiklar ner mot
0,02 mm (grovsilt) kommer att kunna avlägsnas kommer merparten av de partiklar som
släpps ut inte kunna sedimentera i älven med hänsyn till partiklarnas
sedimentationshastighet (1 m på 60 min). Med en strömhastighet av ca 0,5 m/s, vilket
kan vara rimligt utanför östra piren vid Eriksberg, kommer en partikel som släpps på 1,5
meters vattendjup att teoretiskt transporteras i storleksordningen 1,5 km innan partikeln
når ner till saltvattenskilen som i ytterhamnsområdet är belägen högre upp i
vattenmassan.
När det gäller utsläppspunkten utanför Sannegårdshamnen så sker utsläppet på ca 7
meters vattendjup, dvs i saltvattenkilen. På grund av densitetsskillnader mellan
länshållningsvattnet (sötvatten) och det salta bottenvattnet kommer länshållningsvattnet
att flyta upp och inlagras i språngskiktet. Spridningen blir här mer diffus beroende på
vilken nivå länshållningsvattnet inlagras i. Om inlagring sker i övre delen av
salthaltssprångskiktet kommer en större andel av länshållningsvattnet att rivas med av
det utströmmande färskvattnet och partiklar i länshållningsvattnet förs på så sätt vidare
nedströms. Om däremot inlagring sker strax under språngskiktsnivån kommer
partiklarna i länshållningsvattnet troligtvis att avsättas över bottnar i eller vid sidan av
farleden uppströms utsläppspunkten. Dessa bottnar har dock ett mycket lågt naturvärde
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eftersom de mer eller mindre regelbundet underhållsmuddras och ständigt blir utsatta
för omrörning till följd av propellerströmmar. De underhållsmuddrade delarna består
huvudsakligen av lera med ett överlagrande skikt av silt och sand medan bottnarna
utanför farleden och i delar av hamnen som sällan underhållsmuddras vanligtvis består
av gyttjiga sediment med högre organiskt innehåll och med varierande mäktighet och
föroreningsinnehåll. Dessa bottnar utgör inga reproduktionsområden för fisk utan
fungerar mer som födosöksområden. Eventuell avsättning av partiklar till följd av
utsläpp av länshållningsvatten i saltvattenkilen kommer således inte att medföra någon
nämnvärd påverkan på vare sig bottenfauna eller fisk.
Enligt Göta älvs vattenvårdsförbund (Göta älv, 2015), förde älven under år 2014 dagligen
med sig i storleksordningen 740 000 kg oorganiska partiklar, vilket kan jämföras mot 8,6
kg (100 mg*3 L/s*3600s*24h) oorganiska partiklar som mycket konservativt räknat
dagligen kommer att släppas ut från utsläppspunkten vid Eriksberg. Motsvarande mängd
partiklar sprids även vid utsläppspunkten vid Sannegårdshamnen. Dessa partiklar
kommer troligtvis att avsättas även över bottnar uppströms utsläppspunkten.
Den grumlingsplym som bildas lokalt vid utsläppspunkterna kommer att ha en helt
försumbar påverkan på fiskvandringen i älven. Aktuella delar av älven har en bredd av ca
200-250 m, vilket innebär oerhört stora ytor för fisken att passera vid sidan av, under
eller över det påverkade vattenlagret i den mån fisken skulle uppleva grumlingsplymerna
som stressande. Detta till skillnad mot om hela älvens tvärsektion varit påverkad. När det
gäller grumling så är det främst ägg och yngel som påverkas mest eftersom dessa inte har
möjlighet att fly undan. Några lek- eller uppväxtområden för lax och öring berörs som
ovan nämnts inte av planerade utsläpp av länshållningsvatten. Studier på atlantlax
(Robertson et al. 2007) visar att dessa uppvisar ett undvikande beteende vid halter
motsvarande 60-180 mg/L, dvs fisk som befinner sig i direkt anslutning till en
utsläppspunkt skulle kunna uppleva utsläppet som en störning och på så sätt undvika
plymen. Direkt skadliga halter (gälsskador) uppkommer först vid betydligt högre
koncentrationer och vid långvarig exponering, dvs påverkar fisk som inte kan fly undan.
Servizi & Martens (1987) fann 50 % dödlighet hos stillahavslax efter 4 dygn i 17600 mg/L
suspenderat material och Servize & Gordon (1990) erhöll samma dödlighet efter 4 dygn i
31000 mg/L.
Sammantaget bedöms planerade utsläpp av länshållningsvatten i berörda delar av älven
inte att medföra någon risk för negativ påverkan laxartad fisk i Göta älv.

7 Slutsatser
7.1 Lokala förhållanden nedströms utsläppspunkten

I områdena nedströms de planerade utsläppspunkterna har en översiktlig
naturinventering utförts (Enviroplanning, 2017) i grundområdena norr om farleden i
Göta älv. Inventeringen har legat till grund för bedömning av recipientens känslighet för
utsläpp av länshållningsvatten i samband med anläggande av Hamnbanan.
Området längs med kajen vid Eriksberg utgörs dels av hårdbotten bestående av
fyllnadsmassor från byggnationen av kajer och betongkonstruktioner (Eriksberg). Här
återfinns enstaka mindre kolonier av blåmussla, Figur 2-1. Ca 300 m nedströms
utsläppspunkten finns ett påseglingsskydd som är anlagt av krossmaterial. Detta område
är nyligen anlagt men kommer att kunna fungera som etableringsområde för blåmusslor.
Avståndet mellan detta påseglingsskydd och utsläppspunkten är så långt att en eventuell
etablering av blåmussla inte kommer att påverkas negativt. Avlagringen över
musselbankarna bedöms bli liten med hänsyn till partiklarnas sedimentationshastighet.
Området hyser låga naturvärden enligt Enviroplanning (2017).
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Utsläppspunkten vid Sannegårdshamnen ligger ca 50 m ut från kaj på gränsen till
farleden. Området närmast utsläppspunkten består av muddrad mjukbotten samt orörd
mjukbotten där enstaka individer av hjärtmussla och annan bottenfauna påträffats.
Området präglas av mjukbotten av silt och sand och längre ut närmare farleden består
botten mer av lera. Naturvärdena i området är små och troligtvis tåliga mot fluktuationer
med avseende på salthalt och suspenderad halt.

7.2 Kumulativa effekter
Som redovisas under kapitel  2.4, blir utsläppen av suspenderat material försumbart
relativt sedimenttransporten i Göta älv.  Det samma gäller kvävehalterna för det vatten
som planeras att släppas till dagvattnet, som också beräknas ligga under de riktvärden
som anges i Göteborgs Stad (2016).

7.3 Målen satta i miljökvalitetsnormerna
Arbetet med Hamnbanan och utsläpp av länshållningsvatten är ett temporärt arbete som
beräknas ta ca 2 år. Arbetet avses påbörjas inom två år och kommer således att vara
slutfört i god tid till 2027, vilket är den tidsfrist för då nästa mål för miljökvalitetsnormer
ska vara uppnått.
Med hänsyn till beräknade utsläpp av länshållningsvatten till dagvattensystemet, och
som planeras släppas i recipienten Göta älv, enligt vad som redovisas under kapitel 2,
bedöms miljökvalitetsmålen för vattenförekomster och för fisk- och musselvatten
uppfyllas enligt beskrivning i kapitel 6, 7.1 och 7.2.

8 Föreslagna riktvärden
8.1 Suspenderat material

För utsläppen till recipient Göta älv föreslås att ett riktvärde för suspentionshalt sätts till
100 mg/L suspenderat material. Det motiveras med att mängden suspenderat material
som beräknas med denna halt (och som bedöms vara högre än vad som genomsnittligt
kan förväntas) kommer att vara försumbar mot den sedimenttransport som sker i Göta
älv. Sedimentering i containrar och lamellsedimentering är en rimlig reningsinsatts för
att nå detta riktvärde.

8.2 Totalkväve
För utsläppen till recipient Göta älv föreslås att riktvärdet för totalkvävehalt sätts till 10
mg/L.  Det motiveras med att mängden kväve, som i genomsnitt beräknas finnas i
länshållningsvattnet från jord och bergschakter, är lågt och under målvärde 2,5 mg/L
som anges i Göteborgs Stad (2016). Med föreslagna riktvärdet, som är något högre än
målvärdet som anges i Göteborgs Stad (2016) blir kväveutsläppet försumbart mot den
transport som sker i Göta älv.

8.3 pH
För utsläppen till recipient Göta älv föreslås att riktvärde pH sätts till 9.  Göteborgs Stad
(2013) anger riktvärde för pH till 6-9 baserat på fisk- och musselvatten. Vid utsläpps-
punkterna finns inte musselbankar och mängden länshållningsvatten är försumbar,
relativt flödet i Göta älv, varför risken bedöms vara liten för musselbankarna även med
tanke på de kraftiga utspädningseffekterna.

8.4 Olja
För utsläppen till recipient Göta älv föreslås att riktvärde på oljeindex sätts till 5 mg/L.
Göteborgs Stad (2013) anger riktvärde på oljeindex till 1 mg/L.  Riktvärde på oljeindex på
5 mg/L har nyttjats för flera av liknande projekt som Hamnbanan för utsläpp till
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recipient och bedöms rimligt med hänsyn till mängden länshållningsvatten är försumbar
relativt flödet i Göta älv.
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