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Föreliggande dokument är en bilaga till tekniskt underlag för Göta älvs vattenskyddsområde.
Det tekniska underlaget utgör beslutsunderlag vid fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Dokumentet har upprättats av Ale kommun i enlighet med en gemensam
mall, upprättad av Sweco, som används av samtliga berörda kommuner.
I kommande avsnitt redovisas information om riskkällor inom den del av kommunen som ligger
inom tillrinningsområdet till Vänersborgsviken och Göta älv. Informationen ligger till grund för en
riskbedömning vilken används för att sätta risknivån i området i relation till det förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter som kommer att föreslås

Riskkällor
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Inom den del av Ale kommun som ligger i Göta älvs
tillrinningsområde finns ca 2 500 st. enskilda
avloppsanläggningar. En grov bedömning är att ca 50 % av
dessa uppfyller dagens krav på funktion enligt Miljöbalken.
Därtill finns det 12 st. gemensamt ägda
avloppsanläggningar, s.k. gemensamhetsanläggningar
vilka bedöms vara av måttlig status. I västra halvan av
kommunen mot Göta älv ställer vi högre funktionskrav
avseende rening.

Dagvatten

I Ale kommun sker omhändertagande av dagvatten
huvudsakligen genom rör ledningsnät samt dagvatten
dammar fördröjningsmagasin och resterande utgörs av
Krondiken och annan uppsamling för vidare tillrinning ut i
Göta Älv
Dagvattennätet i Ale kommun utgörs till 1 % av kombinerat
system och resterande del utgörs av åtskilda system för
dagvatten och spillvatten. Statusen i kommunens
dagvattens nät bedöms på en övergripande nivå vara god.

Bräddning av avloppsledningar

Vid hög belastning i avloppsledningsnätet sker bräddning
på ca 11 platser.

pm04s 2010-12-15

1 (10)
Sw e co Envi ro nme nt AB

p:\1313\1311579_göta_älv_vso\000\100 riskbedömning\10 arbetsmtrl_dok\inventering\redovisade\ale\ale_granskad_120127.docx

Bilaga 1

Brott på avloppsledning

Avloppsledningsnätet i Ale Kommun har en uppskattad
förnyelsetakt på ca 160 år. Statusen i nätet bedöms på en
övergripande nivå vara god. På nätet finns det vissa kända
riskpunkter vilka är koncentrerade i område. Det som vi ser
som en stor risk är det höga vattenflödet i Göta Älv och att
det råder stor skredrisk utefter hela Göta älvdalen.

Oljecisterner

Inom den del av Ale kommun som ligger i Göta älvs
tillrinningsområde finns ca 90 st. oljecisterner som ägs av
privatpersoner. Därtill finns ca 120 st. cisterner som ägs av
företag. Omfattar cisterner för eldningsolja, diesel, spillolja
och bensin. En grov bedömning är att ca 90 % av dessa
har god status, resterande måttlig, bristande eller okänd
status.

Bilvårdsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Ale kommun 15 st.
bilvårdsanläggningar, varav 0 st. uppfyller nuvarande krav
på funktion enligt GRYAAB:s riktlinjer och policy framtagen
av Miljösamverkan Västra Götaland. Endast de större tar
prov. Flera av dessa har problem med för höga värden på
zink. Vissa mindre saknar larm och/eller har bristfälliga
rutiner.

Energianläggningar/värmepumpar
i mark

Inom den del av Ale kommun som ligger i Göta älvs
tillrinningsområde finns ca 1 900 st. energianläggningar i
mark för försörjning av privatbostäder. Därtill finns ca 50 st.
energianläggningar i mark som försörjer flerbostadshus,
allmänna lokaler eller näringslokaler. En grov bedömning
är att ca 90 % av dessa har god status, resterande måttlig
eller okänd status.

Energianläggningar i ytvatten

I Ale kommun finns det 1 st. energianläggningar i ytvatten
inom Göta älvs tillrinningsområde. En grov bedömning är
att denna har god status.

Idrottsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Ale kommun 15 st.
gräsplaner och 12 st. större grusplaner vilka hålls fria från
växtlighet. De flesta planer används huvudsakligen av
idrottsföreningar, ett par enstaka används av skolor. Dagoch dräneringsvatten från planerna avleds till
dagvattennätet.
Kommunen har en ishall inom tillrinningsområdet, men inga
utomhusisbanor. Is som skrapas bort från banorna läggs
för att smälta och avrinner därefter till dagvattennätet.
Övriga idrottsanläggningar som finns inom
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tillrinningsområdet är 2 golfbanor, 4 skjutbanor, en
skidbacke, 4 motorbanor. Avrinningen från anläggningar
inom tätorter sker via dagvattennätet. I övrigt finns inga
särskilda anordningar.
Avloppsreningsverk

Kommunen har 1 st. allmänna avloppsreningsverk som är
belägna inom tillrinningsområdet. Reningsprocessen
omfattar Biologisk och Kemisk. Funktionen i anläggningen
bedöms vara god. Det renade avloppsvattnet släpps ut i
3
Göta Älv, Grön åns mynning. Ca 2015 m avloppsvatten
passerar verket varje dygn.

Däcklager

Det finns sammanlagt 5 st. däcklager inom den del av
kommunen som ligger inom tillrinningsområdet. Av dessa
är inga rena upplag och inga är s.k. däckhotell som lagrar
däck för sina kunders räkning.
Dessutom finns mer eller mindre omfattande däcklager i
anslutning till 8 st. företag vars huvudsyssla inte är
hantering av däck, t.ex. speditionsfirmor. Avrinningen från
aktuella områden sker till dagvattennätet.

Handelsträdgård

Inom den del av Ale kommun som ligger i Göta älvs
tillrinningsområde finns det en plantskola där det sker
odling (Skönningared 4:9). Den har även försäljning. Det
finns inga större varuhus som har utomhusförsäljning av
plantor och växter. Avrinningen från denna verksamhet
sker till spillvattennätet och/eller eventuellt till Grönån.

Jordbruk
Allmänt

Inom tillrinningsområdet finns det ca 150 st. gårdar som
bedriver yrkesmässigt jordbruk av något slag. Ca 90 % av
dessa har någon form av djurhållning. Dessutom finns det
ca 200 ”hästgårdar” (oftast med 3-4 hästar).
Gödselhanteringen vid gårdarna bedöms generellt vara
måttlig.

Fiskodling

Inte relevant för Ale kommun inom tillrinningsområdet.

Trafik och transporter
Underhåll av broar

Inte relevant för Ale kommun inom tillrinningsområdet.

Underhåll av vägar

Det finns ca 3 mil vägar inom tillrinningsområdet som ägs
eller sköts av kommunen. Utgörs av vägar som ligger inom
tätorterna. Vinterväghållningen sker genom plogning och
saltning och/eller sandning.
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Det normala underhållet av vägnätet omfattar dessutom
asfaltering, underhåll av vägdiken och röjning av slänter.
Det sker väldigt sällan.
På landsbygden sköts mindre vägar av lokala
vägföreningar.
Hamnverksamhet inkl.
småbåtshamnar

I Ale kommun finns det 8 st. hamnar som ligger i Göta älv
och 0 st. som ligger i övriga vatten inom tillrinningsområdet.
Yrkesmässig hamnverksamhet sker:
1 Surte hamn (Surte Åkeri AB) på fastigheten Surte 1:238,
63.10 B hamnverksamhet (cement, salt mm) + 90.50 B
mellanlagring av farligt avfall (utlastning av förorenade
massor).
2 Eka Chemicals hamn på fastigheten Skårdal 68:1
Kemisk industri (A-anläggning), är Seveso-anläggning,
råvarutransporter + utlastning av förorenade massor.
3 Axel Christiernssons hamn på fastigheten Nol 3:10
Kemisk industri A-anläggning, råvarutransporter
(petroleum).
4 Perstorp Oxo AB:s hamn på fastigheten Nol 2:442
Kemisk industri A-anläggning, råvarutransporter.
Funktionen med hänsyn till säkerhet för vattentäkten i
dessa anläggningar bedöms vara god.
Småbåtshamnar finns på 4 st. platser:
1 Surte småbåtshamn på fastigheten Surte 2:38 (ca 90
båtupptag per år).
2 Nödinge småbåtshamn på fastigheten Nödinge 38:2
(60–65 båtupptag per år).
3 Nols småbåtshamn på fastigheten Nol 3:25 (ca 110
båtupptag per år).
4 Älvängens småbåtshamn på fastigheten Tollered 1:388
(ca 75 båtupptag per år). Anläggningar för
omhändertagande av latrin från båtar saknas.
Anläggningar avsedda för tvätt av båtar finns vid 4 st. av
dessa hamnar. Endast Älvängens småbåtshamn har
reningsanläggning med god funktion. Funktionen med
hänsyn till säkerhet för vattentäkten i övriga tre hamnar
bedöms vara bristande.
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Upplag
Upplag av avfall

Inom tillrinningsområdet finns det i Ale kommun 8 st.
anordnade platser för upplag av avfall. Dessutom finns den
kommunala deponin Sörmossen som numera är stängd.
Sluttäckning pågår.
Stora Viken 2:10 (Höganäs Bohusverken) deponi för
industriavfall som är MIFO-klassad
Skårdal 48:1 inert deponi (Skanska Asfalt och Betong
AB), tillstånd för uppläggning av totalt 700 000 ton inert
avfall som gäller till och med 2015-06-30. Har två
sedimentationsdammar och godkänt kontrollprogram.
Bedöms ha god egenkontroll och liten miljöpåverkan.
Nödinge 2:10 m fl. Jakobsdal avslutad naturgrustäkt.
Utfylld med ca 900 000 ton rena massor från Trafikverket,
återställning avslutad under 2011 och har omfattas av
kontrollprogram. Bedöms ha fungerat tillfredsställande.
Bönabo 1:28 och Rydet 1:4 avslutad naturgrustäkt
(utfyllnad med rena massor från Trafikverket pågår med
maximalt ca 350 000 m3) har sedimentationsdammar och
godkänt kontrollprogram. Bedöms ha fungerat
tillfredsställande hittills.
Osbacken 1:28 Trafikverkets upplag för bergmassor
(avslutad?).
Målje 1:93 och Äskekärr 3:4 skidbacken Alebacken
(utfyllnad med rena massor från Trafikverkets entreprenör
Peab pågår med maximalt ca 600 000 m3). Finns tre
stycken sedimentationsdammar som ska förhindra
grumling och spridning av partikelbundna föroreningar och
växtnäringsämnen från utfyllnad till Sköldsån. Fungerar
tillfredsställande.
Båstorp 6:4 (Peab Sverige AB), tillstånd för uppläggning
av högst 400 000 m3 rena massor från Trafikverkets
pågående utbyggnad som gäller t o m 2014-06-30. Har
sedimentationsdamm och kontrollprogram.
Kattleberg 12:1 Trafikverkets upplag för lermassor på ca
380 000 m3 (avslutad).

Upplag av snö

Inte relevant för Ale kommun inom tillrinningsområdet.
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Upplag av salt

Kommunen har en plats för förvaring av vägsalt inom
tillrinningsområdet till Göta älv. Förvaringsplatserna är
utformade så att saltet förvaras i en betongficka ovan mark,
bilarna kör under betongfickan och fylls. Betongfickan är
låst så ingen utomstående kan öppna och släppa ut saltet
på asfaltsytan.

ÅVC (större miljöstation)

Anordnade platser för omhändertagande och sortering av
avfall finns på 2 st. platser inom tillrinningsområdet
(Sörmossen på Skårdal 1:98 och Emylund på Starrkärr
16:1). Avrinningen från dessa platser sker via
dagvattennätet. Anordningarnas funktion bedöms generellt
vara av måttlig standard.

Utfyllnadsområden

I Ale kommun är förekomsten av utfyllnadsområden vanligt
förekommande utmed Göta älv. De är MIFO-klassade. Två
har sanerats som bidragsobjekt (Surte Glasbruk och Bohus
Varv) och ett pågår (Surte 2:38). En del områden har
sanerats av Trafikverket i samband pågående utbyggnad
av väg och järnväg.

Avslutat avfallsupplag

I Ale kommun finns det inom tillrinningsområdet ca 14 st.
kända avslutade avfallsupplag av avfall (deponier). De är
alla MIFO-klassade.

Markarbeten
Täktverksamhet

Inom den del av Ale kommun som ligger i Göta älvs
tillrinningsområde finns det 4 st. aktiva materialtäkter:
1 Stora Viken 2:1 bergtäkt (Skanska Asfalt och Betong
AB), tillstånd för losshållning av totalt 5 000 000 ton berg t
o m 2025-04-01. Har två sedimentationsdammar och
godkänt kontrollprogram. Bedöms ha god egenkontroll och
liten miljöpåverkan.
2 Ranneberg 1:16 m fl. naturgrustäkt (Sand och Grus AB
Jehander) tillståndet omfattar brytning och krossning av
högst 1 400 000 ton grus över och under grundvattenytan t
o m 2014-06-30. Följer kontrollprogram. Bedöms ha god
egenkontroll och liten miljöpåverkan.
3 Ranneberg 2:10 naturgrustäkt (Svevia AB) tillståndet
omfattar brytning och krossning av högst 500 000 ton grus
över och under grundvattenytan t o m 2014-06-30. Följer
kontrollprogram. Bedöms ha måttligt god egenkontroll och
liten miljöpåverkan.
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4 Kollanda 1:44 naturgrustäkt (Kollanda Grus AB)
tillståndet omfattar brytning och krossning av högst 400
000 ton grus över och under grundvattenytan t o m 201908-31. Följer kontrollprogram. Bedöms ha god egenkontroll
och liten miljöpåverkan.
Avslutad täktverksamhet

Inom den del av Ale kommun som ligger i Göta älvs
tillrinningsområde finns det 22 st. avslutade materialtäkter:
Det saknas oftast uppgift om omfattning i gamla beslut.
Surte 1:3 grustäkt, Jennylund 1:4 naturgrustäkt, Skårdal
Källaregården 2:26 och 2:80 två grustäkter, Nödinge
2:10 m fl. Jakobsdal naturgrustäkt (utfylld med ca 900 000
ton rena massor från Trafikverket, återställning avslutad
2011 har omfattas av kontrollprogram), Bönabo 1:28 och
Rydet 1:4 naturgrustäkt (utfyllnad med rena massor från
Trafikverket pågår) har sedimentationsdammar och
godkänt kontrollprogram, Lindåsen 1:2 grustäkt,
Snäckebäcken 1:3 grustäkt, Björsjödal 1:1 matjordstäkt,
Kollanda 1:4 grustäkt, Kollanda 1:5 grustäkt, Kollanda
1:11 grustäkt, Kollanda 1:19 grustäkt, Kullen 1:1, Sverket
1:2 och 1:4 grustäkt, Ranneberg 2:4, Sverket 1:2 och 1:4
grustäkt, Ranneberg 1:2 matjordstäkt, Vadbacka 2:1
lertäkt (fylls ut med rena massor) har kontrollprogram,
Grönnäs 1:6 lertäkt, Slerebo 1:1 grustäkt, Skogstorp 3:7
grustäkt, Skaggata 1:5 grustäkt, Båstorp 11:1 bergtäkt ca
10 000 m3.

Miljöfarlig verksamhet
B-verksamhet

Inom den del av Ale kommun som ligger i Göta älvs
tillrinningsområde finns det 13 st. verksamheter som
klassas som B-verksamheter. Dessa verksamheter utgörs
av fyra täkter (se ovan), en deponi för inert avfall, två
upplag för överskottsmassor, en hamn med mellanlagring
av farligt avfall, tre kemiska industrier, en tankrengörare, en
ytbehandlare.

C-verksamhet

Inom den del av Ale kommun som ligger i Göta älvs
tillrinningsområde finns det 37 st. verksamheter som
klassas som C-verksamheter. De vanligaste
verksamhetstyper som förekommer är mekaniska
verkstäder, bensinstationer och billackerare men även
skjutbanor, mellanlagring av trädbränsle och användning
av avfall för anläggningsändamål förekommer.
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U-verksamhet

Inom den del av Ale kommun som ligger i Göta älvs
tillrinningsområde finns det ca 150 st. verksamheter som
klassas som U-verksamheter. De vanligaste
verksamhetstyper som förekommer är mekaniska
verkstäder och bilverkstäder men även fordonstvättar.

Industriområden

Det finns 20 st. industriområden av varierande storlek inom
tillrinningsområdet till Göta älv.
V Surte (mekaniska verkstäder, hamn mm), centrala
Surte (åkeri, mekaniska verkstäder mm), N Surte
(småindustri: mekaniska verkstäder mm), Eka Chemicals
område på Skårdal 68:1 i Bohus (kemisk industri Aanläggning med egen hamn) har egna avancerade
reningsanläggningar och kontrollprogram, Skårdal Ö om
väg E45 (småindustri: mekaniska verkstäder mm), Lilla
Viken N om Bohus (småindustri: mekanisk verkstad,
bilverkstad, däck mm), Stora Viken 2:1 m fl. N om Bohus
(tung industri: bergtäkt, inert deponi, asfaltverk,
betongstation) har sedimentationsdammar med godkänt
kontrollprogram, Nödinge centrum (mekanisk verkstad,
biltvätt), Rödjans väg (småindustri: bilverkstäder,
mekaniska verkstäder, bilmontering mm), Västra Nol
(kemisk industri A-anläggning med egen hamn, och
bilverkstäder), Tudorområdet (kemisk industri Aanläggning med egen hamn som har egen avancerad
reningsanläggning och kontrollprogram, bilverkstäder mm),
Lunnavägen Alafors (småindustri: elbolag, rörfirma mm),
Ahlafors fabriker (småindustri: bryggeri mm), S Älvängen
(småindustri: mekaniska verkstäder, småbåtshamn mm),
Älvängen centrum (småindustri: mekaniska verkstäder,
byggvaror mm), Carlmarksområdet i V Älvängen (kemisk
industri, mekaniska verkstäder, mm), N Älvängen
(småindustri: mekaniska verkstäder mm),
Vadbackaområdet i SV Skepplanda (bilskrotning,
bilverkstad, kemisk industri mm), Centrum i Alvhem har
två små områden (småindustri: bilverkstad,
husvagnsförsäljning), Kilanda/Kollanda (tung industri: två
betongindustrier, tre grustäkter B-anläggningar)

Förorenad mark
Känt kontinuerligt läckage

Inom den del av Ale kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det inga kända platser där
förorenad mark har ett mer eller mindre kontinuerligt,
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punktvis läckage till omgivningen.
Potentiell förorenad mark

Inom den del av Ale kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det inga platser där det befaras att
marken är förorenad förutom de som redan är kända och
MIFO-klassade.

Konstaterat förorenad mark (ej
MIFO)

Inom den del av Ale kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det inga platser där marken
konstaterats vara förorenad förutom de som redan är
kända och MIFO-klassade.

Vattenverksamhet
Dammar

Utöver det som räknas till Trafikverkets dagvattendammar
finns det inom den del av kommunen som ligger inom
tillrinningsområdet 7 st. dammar som fungerar som
uppsamlingsplatser eller fördröjningsmagasin för
avrinnande vatten.
I Backa-området i Nödinge finns två små, stenskodda
dammar med makadam i bottnen, som ska skydda
Hållsdammsbäcken som utgör riksintresse för naturvården.
Vet inte om de fungerar bra.
I Röda dalen i Nol (Nol 18:1) finns en stor dagvattendamm
som ska fungera som fördröjningsmagasin för avrinnande
vatten från bostadsområden och förhindra att föroreningar i
samband med hög nederbörd når Göta älv. Fungerar bra.
Norr om Alebacken i Alafors (Målje 1:93) finns tre stycken
sedimentationsdammar som ska förhindra grumling och
spridning av partikelbundna föroreningar från utfyllnad till
Sköldsån. Fungerar tillfredsställande.
På Kattleberg (Båstorp 6:4) finns en sedimentationsdamm
som ska förhindra grumling och spridning av
partikelbundna föroreningar från utfyllnad till Göta älv. Vet
inte i dagsläget hur bra den fungerar.
I Alvhem i närheten av Hajs sjö finns det en biodamm på
Gullringen 1:15.

Länshållning

Mer eller mindre kontinuerlig länshållning av vatten sker på
många platser inom tillrinningsområdet, främst utmed vägoch järnvägsområdet i samband med pågående utbyggnad
i Trafikverkets regi. Länshållningsvatten som hanterats av
Trafikverket och deras entreprenörer har främst renats
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genom sedimentation i kopplade containers och filtrering
över beväxta ytor, vilket inte fungerat i alla sammanhang.
Hantering av länshållningsvatten sker även i samband med
pågående saneringsprojekt. De bidragsfinansierade
saneringarna sköter länshållningen på ett föredömligt sätt
med väl fungerande reningsanläggningar.
Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning

Ja, SMHI har hjälpt oss att ta fram ett underlag som visar
vattennivåerna när Gudrun drog fram samt en om
tappningen från Vänern ökas till 1500.

Erosion

Kommunen har inte gjort några egna utredningar.

Skred

Kommunen har inte gjort några egna utredningar. Däremot
ställs det krav på geotekniska utredningar i samband med
bygglov, planläggning, etablering mm.

Saltinträngning

Inte relevant för Ale kommun inom tillrinningsområdet.
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GÖTEBORGS STAD
UPPDRAG

FÖRFATTARE

DATUM

BILAGA TILL TEKNISKT UNDERLAG FÖR
GÖTA ÄLVS VATTENSKYDDSOMRÅDE

Kajsa Engblom
Ida Eriksson

2012-01-12

UPPDRAGSNUMMER

GRANSKAD AV

Sweco Environment 1311579

Emelie Arnoldsson

2012-02-03
2012-02-13

Föreliggande dokument är en bilaga till tekniskt underlag för Göta älvs vattenskyddsområde.
Det tekniska underlaget utgör beslutsunderlag vid fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Dokumentet har upprättats av Göteborg stad i enlighet med en gemensam
mall, upprättad av Sweco, som används av samtliga berörda kommuner.
I kommande avsnitt redovisas information om riskkällor inom den del av kommunen som ligger
inom tillrinningsområdet till Vänersborgsviken och Göta älv. Informationen ligger till grund för en
riskbedömning vilken används för att sätta risknivån i området i relation till det förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter som kommer att föreslås

Riskkällor
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Inom den del av Göteborgs stad som ligger inom Göta älvs
tillrinningsområde finns cirka 700 enskilda
avloppsanläggningar. En grov bedömning är att cirka 25 %
av dessa uppfyller dagens krav på funktion enligt
miljöbalken, cirka 45 % har tillstånd sedan innan
miljöbalken kom och det är svårt att veta om de uppfyller
miljöbalkens krav och cirka 30 % uppfyller inte miljöbalkens
krav. Av de anläggningar som inte uppnår miljöbalkens
krav planeras cirka 25 % att anslutas till det kommunala
avloppsnätet. Det finns inga gemensamhetsanläggningar.
Generellt ställer vi krav på hög skyddsnivå för miljöskydd
och normal skyddsnivå för hälsoskydd i hela kommunen.
Inom Lärjeåns tillrinningsområde: En omfattande
utbyggnad av kommunens avloppsnät längs Gråbovägen
har genomförts för ett antal år sedan, detta för att kunna
ansluta olika grupper av bebyggelse i Lärjeåns dalgång.
Utbyggnaden medför att ca 1 000 fastigheter som tidigare
belastat Lärjeån med avloppsutsläpp istället ansluts till
Ryaverket. I Göteborgs stad finns ca 300 fastigheter kvar
med avloppsutsläpp till Lärjeån, många med bristfälliga
reningsanordningar. Avloppsbelastningen har minskat men

pm04s 2010-12-15

1 (12)
Sw e co Envi ro nme nt AB

p:\1313\1311579_göta_älv_vso\000\100 riskbedömning\10 arbetsmtrl_dok\inventering\arbetsmatr_redovisat
matr\göteborg\göteborg_granskad_120124.docx

Bilaga 1

är fortfarande stor bl. a i vissa biflöden. Med fortsatt vaupprustning kommer på sikt ytterligare hushållsavlopp att
anslutas till kommunens nät. Avloppssystemen inom
Lärjeåns avrinningsområde är separerade vilket innebär att
avloppsvatten inte bräddas ut till ån vid kraftiga regn.
Spillvattenpumpstationer inom området är utrustade med
larm så att eventuella driftstörningar snabbt upptäcks och
kan åtgärdas.
Dagvatten

I Göteborgs stad sker omhändertagande av dagvatten
huvudsakligen genom det allmänna ledningsnätet som är
uppdelat i kombinerat system (som avleds till Ryaverket)
samt duplikatsystem (avledning sker till recipient). Lokalt
omhändertagande av dagvatten sker också genom
infiltration och/eller fördröjning.
Dagvattennätet inom utredningsområdet i Göteborgs stad
utgörs till 100 % av åtskilda system för dagvatten och
spillvatten. Statusen i kommunens dagvattennät inom utrett
område bedöms på en övergripande nivå vara god.
Större dagvattenutsläpp sker till Göta älv vid 11
utloppspunkter mellan Göteborgs råvattenuttag och
Angeredsbron.

Bräddning av avloppsledningar

Vid hög belastning i avloppsledningsnätet sker
nödavledning från det duplicerade systemet på 48 platser
och vid 44 platser når det nödavledda vattnet recipient
inom Göta älvs tillrinningsområde norr om Göteborg
Vattens råvattenintag. Det finns inga bräddpunkter från det
kombinerade systemet inom området.

Brott och Riskpunkter på
avloppsledning

Avloppsledningsnätet i Göteborgs stad har en uppskattad
förnyelsetakt på ca 0,2 % eller 4,5 km/år.
Statusen i nätet bedöms på en övergripande nivå vara
blandad men till största del god. Bedömningen utgår ifrån
att ledningsnäten inom tillrinningsområdet är sent byggda
duplikatsystem.
Tre större avloppsledningar korsar Göta älv norr om
Göteborgs råvattenintag. Dessa är belägna ca 100 m, 2,5
km samt ca 9 km norr om intaget.

Oljecisterner

Inom den del av Göteborgs stad som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 100 st.
cisterner i miljöförvaltningens register. Ungefär hälften ägs
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av privatpersoner och hälften ägs av företag. För
privatpersoner är det främst cisterner för eldningsolja eller
för diesel till lantbruksfordon. För företag gäller det främst
cisterner för drivmedel. Då det inte längre är
informationsplikt på kontroller av cisterner är det svårt att
veta hur många av privatpersonernas cisterner som är i bra
skick. Vid tillsynsbesök i företagen kollar vi att deras
cisterner kontrolleras inom gällande besiktningsintervall. Ett
flertal av dessa kan också ha skrotats utan att information
har skickats in till miljöförvaltningen om detta.
Bilvårdsanläggningar

Inga specifika uppgifter om bilvårdsanläggningar finns. 52
st. bilverkstäder finns, 15 fordonstvättar, ett däckupplag
och fem renodlade däckverkstäder. Krav på oljeavskiljare
ställs. Fordonstvättar har utsläppskrav med riktvärden
enligt Miljösamverkans bilvättspolicy. Samråd med Gryaab
sker löpande om oljeavskiljare. Invallade kemikalier och
transportdokument för farligt avfall krävs av
fordonsverkstäderna.

Energianläggningar/värmepumpar
i mark

454 tillstånd till bergvärme finns i området. Flera av dem
har två eller flera hål till samma anläggning, men de flesta
består av ett hål. Ingen uppföljande tillsyn av
bergvärmeanläggningar sker efter att tillstånd medgivits
(inom vattenskyddsområdet) eller anmälan handlagts. Då
de flesta anläggningar är av nyare datum får man anta att
de är korrekt utförda. En större värmepumpsanläggning för
flerbostadshus finns i miljöförvaltningens register.

Energianläggningar i ytvatten

Inter relevant för Göteborgs stad inom tillrinningsområdet.

Idrottsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Göteborgs stad 8 st.
gräsplaner och 8 st. större grusplaner vilka hålls fria från
växtlighet. Kunskap om vart avloppsvattnet leds och vem
som huvudsakligen använder dem saknas i våra register.
Ingen kontinuerlig tillsyn av fotbollsplaner bedrivs.
Kommunen saknar ishallar och utomhusisbanor inom
tillrinningsområdet.
Övriga idrottsanläggningar som finns inom
tillrinningsområdet är en golfbana och två skjutbanor. Det
har funnits en motorbana inom området också, men den
används inte idag.
Golfbanan: Lerjedalens golfklubb sprider
bekämpningsmedel på green mot svampangrepp och
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punktbekämpar ogräs på övriga banan. De jobbar också
med att mekaniskt förebygga angrepp. Under 2010 spred
Lerjedalen bekämpningsmedel på green 4 ggr, inget på
övriga banan. De sprider flytande gödsel på green och
foregreen ca var 10-14 dag under säsong. Fastgödsel
används på green vid nysådd och skador. De har tagit prov
i marken som visar att inget gödsel ligger kvar i markfasen
utan det mesta tas upp av plantan. Fairway gödslas ca 2
ggr per år. Vatten avleds via dike och bäck till Lärjeån,
provtagningsprogram finns.
Skjutbanan Hisings-Kärra Sportskytteklubb har en klassisk
typ av kulfång, det vill säga inte miljökulfång. Rening sker
inte i dagsläget av vatten som passerar vallen. Avrinning
sker till Göta Älv. Föroreningsstatus är okänd. Enligt uppgift
från klubben ligger skjutbanan på en gammal deponi,
uppgifter som inte har verifierats i dagsläget. Provtagning
med vattenmossa har skett i Böneredsbäcken, norr om
Nortagenevägen. Resultatet visar inga förhöjda halter av
bly (5,5 mg/kg TS). Uppgifterna bör tas med försiktighet då
provtagningen skett långt från skjutbanan (ca 1km) varför
fastläggning kan ske vid inloppet till Böneredsbäcken norr
om skjutbanan. Avsikten är att ställa krav på
kontrollprogram för kulfång från samtliga skytteföreningar i
Göteborg varför även denna i framtiden kommer att ingå.
Bergums skjutbana är nyligen nedlagd. Sedan ca 10 år
tillbaka har provtagning skett vid utloppet från våtmarken i
riktning mot Rällsjön. Provtagning har skett i vattenmossa
med följande resultat i mg/kg TS. Resultat från provtagning
i utloppet från Rällsjön indikerar att bly fastläggs i sjön.
Recipient för avrinning är Lärjeån. Enligt Naturvårdsverkets
gränsvärden för bedömning av metaller i vattenmossa
placerar skjutbanan i klass 4 och 5, höga till mycket höga
halter. Skjutbanan har en klassisk typ av kulfång, det vill
säga inte miljökulfång. Rening har inte skett. Försök att
begränsa utlakningen av bly med hjälp av kalkning av
CaCO3 har dock kontinuerligt gjorts. Detta har dock inte
skett i tillräckligt stor omfattning vilket provtagningen av
vattenmossa bekräftar. En ansvarsutredning pågår nu för
området. Fastighetskontoret utreder i dagsläget eventuella
miljöskyddsåtgärder.
Avloppsreningsverk

Inte relevant för Göteborgs stad inom tillrinningsområdet.
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Däcklager

Det finns ett angivet däckupplag inom området, och fem
däckverkstäder. Däck lagras ofta hos fordonsverkstäder
och åkerier.
Ytavrinningen går oftast till dagvattennätet. Inom det
befintliga vattenskyddsområdet brukar en oljeavskiljare
finnas för ytor där det förekommer fordonsuppställning mer
än för hushållsbehov.

Handelsträdgård

Inom den del av Göteborgs stad som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 1 st.
plantskolor där det sker odling och försäljning. Därtill finns
det 1 st. större varuhus som har utomhusförsäljning av
plantor och växter. Avrinningen från dessa verksamheter
sker till spillvattennätet/dagvattennätet men hur är okänt.

Jordbruk
Allmänt

Inom tillrinningsområdet finns det idag 45 kända gårdar
som bedriver yrkesmässigt jordbruk av något slag. De
flesta utgörs av medelstora och mindre hästgårdar samt en
del fritidslantgårdar och gårdar med fårhållning. Inom
området finns åtta större gårdar med mjölk- och
köttproduktion samt spannmålsodling. 43 av 45 kända
gårdar har djurhållning, två gårdar har endast växtodling.
Miljöförvaltningen har god kännedom om de stora och
medelstora verksamheternas gödselhantering, växtodling
och övrig miljöpåverkan. Tillsyn har utförts de senaste åren
på stora och medelstora hästgårdar. Gödselhanteringen
vid större och medelstora gårdar bedöms generellt vara
måttlig till god. Brister finns ibland vid lagring på otäta
lagringsplatser. Däremot har miljöförvaltningen mindre
kunskap om eventuella brister vid mindre hästgårdar (1-4
st.) och gårdar med fårhållning i området. Mörkertalet av
små gårdar i området kan vara stort. Inventering och tillsyn
planeras i området under 2012.

Fiskodling

Inte relevant för Göteborgs stad inom tillrinningsområdet.

Trafik och transporter
Underhåll av broar

Angeredsbron går över Göta Älv en bit ovanför
råvatteningtaget i Göteborgs stad. Bron är i statlig drift
(Trafikverket). Saltning och snöröjning sker.
Mindre broar och överfarter över Lärjeån och andra
vattendrag finns inom tillrinningsområdet. Kontakta
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Trafikkontoret i Göteborgs stad för mer info om detta.
Underhåll av vägar

För uppgifter om antal mil kommunalt vägnät inom
skyddsområdet, kontakta Trafikkontoret i Göteborgs stad.
De vägar som underhålls kommunalt saltas om det är
kollektivtrafikgator, på lokalgator används i allmänhet flis.
Inget bekämpningsmedel används av Trafikverket eller av
Trafikkontoret. Dikesrensning utförs med några års
mellanrum.
En järnväg finns förbi Göta Älv, Norge-Vänerbanan. Den
byggs om just nu. Inga anmälningar om
bekämpningsmedelsanvändning vid banvallen har
inkommit de senaste åren. På järnvägen transporteras
farligt gods, men urspårningsskydd och en vall finns som
skydd för befintligt råvattenintag.

Hamnverksamhet inkl.
småbåtshamnar

Ingen småbåtshamn finns inom området, och ingen
båtbottentvätt eller annan båtvård. En kommersiell hamn
finns till Skrotfrags verksamhet precis ovanför kommunens
råvattenintag.

Upplag
Upplag av avfall

Inom tillrinningsområdet finns det i Göteborgs stad ett
avfallsupplag för enbart ris. Inget kontrollprogram för detta
finns. För deponier, se avslutade avfallsupplag.

Upplag av snö

Trafikkontoret saknar snöupplag inom området. Däremot
kan verksamheter, entreprenörer och industriområden ha
egna upplag. Uppgifter om detta saknas.

Upplag av salt

Trafikkontoret saknar saltupplag i området. Däremot kan
entreprenörer ha egna mindre upplag, dessa saknas det
uppgifter om.

ÅVC (större miljöstation)

En större kommunal återvinningscentral finns i området,
Tagene. Dagvattnet från återvinningscentralen avleds till
Tagenedeponins lakvattensystem.

Utfyllnadsområden

Se också kartmaterial.
Utfyllnader finns främst inom avslutade täkter men även
med stor sannolikhet längs olika sträckor intill älven.
På västra sidan av älven finns ett antal deponier och
utfyllnader (ex. Bönered, Brandkärr) men det är främst på
den östra sidan, i området kring Lärjeån och Gunnilse, som
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det finns ett större antal avslutade grustäkter och
utfyllnader, omkring 15 stycken (ex. Ekered, Gårdsten,
Äspered, Rösered). Avslutade täkter har fyllts ut med
diverse avfallsslag och fyllnadsmassor.
Några deponier/utfyllnader är klassade till Mifo klass 2 och
resterande till Mifo klass 3 och 4. Tillsynsansvaret är
uppdelat mellan kommunen och länsstyrelsen.
Specifikt runt Lärjeån:
Norr om Lärjeån, från väster till öster
Bollplansgatan (ej klassad), F1480-2067, Mifo-klass 3
Eriksbo Östergärde, (ej klassad), F1480-2064, Mifo-klass 3
Storås, Hjälbo, (klass 4), F1480-2052, Mifo-klass 3
Söder om Lärjeån, från väster till öster
Tideräkningsgatan, (ej klassad), F1480-2069, Mifo-klass 4
Julaftonsgatan, (ej klassad), F1480-2066, Mifo-klass 4
Teleskopgatan, (ej klassad), F1480-2068, Mifo-klass 3
Avslutat avfallsupplag

Inom den del av Göteborgs stad som ligger inom
tillrinningsområdet finns det 8 st. platser där förorenad
mark har ett mer eller mindre kontinuerligt, punktvis
läckage till omgivningen.
Deponier
Gårdstensdeponin kontrollprogram
Brandkärr Kontrollprogram
Bönered Kontrollprogram
Göddered ej kontrollprogram
Kärra klockaregård ej kontrollprogram
Kockhed ej kontrollprogram
Röseredsdeponin inget aktuellt kontrollprogram, inget känt
läckage
Tagene Karlsbogård inget kontrollprogram

Markarbeten
Täktverksamhet

Två större bergtäkter finns i området.
Tagenetäkten är B-klassad och har årlig tillsyn där
miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet. Täkten ligger idag
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inom befintligt område för vattenskydd. Tillståndet omfattar
totalt 10 miljoner ton berg och ska gälla till 2022-11-25. Ett
gammalt tillstånd för lagring av vägsalt/saltlösning finns för
fastigheten. De största riskerna är buller, vibrationer och
damning enligt deras MKB. Klagomål på buller och
vibrationer från sprängningar har förekommit från boende i
närheten, och på damning av fastigheterna intill. Täkten
ska också ha sänkt grundvattennivån en del genom åren
enligt deras MKB från 2001. Men de valde i
tillståndsansökan från 2001-2002 att inte bryta sten så att
grundvattennivån sänktes ytterligare. Täkten har också
tillstånd till att bearbeta avfall som asfalt och jord på
fastigheten. En anmälan behandlas nu för jordtillverkning
på fastigheten, där gödsel och stenmjöl ska blandas till
matjord och säljas. Avrinningen från detta område passerar
ingen rening innan avledning i nuläget, men den slutliga
utformningen av ytan är inte klar. Ärendet ligger nu på
remiss hos Göteborg Vatten. Sluttäckning ska ske med
jordmassor. Ytvattnet från täktytorna ska genomgå rening i
olje- och slamavskiljare innan det avleds till Göta Älv.
Tagenedeponin ligger intill täkten, viss avrinning från
deponin misstänks ske i diken som passerar Tagenetäkten.
Arbete med kontroll av detta pågår.
Angeredstäkten är också B-klassad med årlig tillsyn med
miljöförvaltningen som tillsynsmyndighet. Den ligger inte
inom ett befintligt skyddsområde. Tillståndet omfattar totalt
6 miljoner ton berg och gäller till 15 maj 2017.
Miljöpåverkan från verksamheten rör förutom själva
ianspråktagandet av natur främst buller-, vibrations- och
dammpåverkan. Det finns en risk för påverkan på vatten
genom kväveläckage från sprängmedel samt genom
oljeläckage från arbetsmaskiner. Ytvattnet från
anläggningen genomgår slamavskiljning innan avledning.
Anläggningen har också enskilt avlopp i form av markbädd
från personalbyggnad och kontor. Avrinningen sker genom
dike/meandrande bäck i ca 2,5 km i riktning mot norr och
mynnar slutligen i Lärjeån.
Avslutad täktverksamhet

Se utfyllnadsområden ovan.

Miljöfarlig verksamhet
B-verksamhet

Inom den del av Göteborgs stad som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 6 st.
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verksamheter som klassas som B-verksamheter, förutom
de två bergtäkterna som nämnts ovan, och ytterligare en
som tillståndsprövas just nu. Det är två kemikalietillverkare,
och ytterligare en som tillståndsprövas, en större
skrotanläggning, en anläggning för farligt avfall och två
verksamheter som tillverkar/hanterar plast.
C-verksamhet

Inom den del av Göteborgs stad som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 73 st.
verksamheter som klassas som C-verksamheter. I området
finns flera industriområden med mycket småindustrier. 10
bensinstationer finns i området och sex fordonstvättar. En
ytterligare fordonstvätt har lokal rening och utsläpp till Göta
Älv ovan råvattenintaget. 10 st. mellanlagerplatser för
farligt avfall finns, samt sex mellanlagringsplatser för
hushållens farliga avfall. Ytterligare 10 st.
avfallsbearbetnings-anläggningar finns, ofta större
komposteringsanläggningar för flerbostadshus. Åtta
återvinningsplatser för allmänheten bedöms ha upprepade
problem med nedskräpning och dumpning. Fem
plastbearbetare, två kemtvättar, två bilskrotar och två
mindre metallskrotar finns, samt tre betongtillverkare. En
asfaltstillverkare och en köttindustri samt Estrellas
chipsfabrik finns.

U-verksamhet

Inom den del av Göteborgs stad som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 137 st.
verksamheter som klassas som U-verksamheter i
miljöförvaltningens register. Alla U-verksamheter hamnar
inte i registret vid inventeringar, bara om tillsynsbesök görs.
Det kan alltså finnas ett stort antal ytterligare Uverksamheter i området. Vanligt förekommande är mindre
kemikalielager, bilverkstäder, små mekaniska verkstäder,
fordonstvättar och energianläggningar. Några grafiker och
försäljare av ytbehandlat trä finns också. Några mindre
ytbehandlare som billackerare, och ett par mindre
charkuterier, finns.

Industriområden

Det finns 9 st. industriområden inom tillrinningsområdet till
Göta älv/Vänersborgsviken samt flera enstaka fastigheter
som är klassade som industrimark. Tre av
industriområdena, Bäckebol, Tagene och Orrekulla
Industriområde ligger på Hisingssidan av Göta Älv i det
befintliga vattenskyddsområdet. Här har vi ganska bra koll
på avrinning och dagvatten, och ställer krav på
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oljeavskiljare och rening av vatten från ytor som kan
förorena vatten. Dock har inte alla verksamheter som låg
på platsen runt 2004, då vattenskyddsföreskrifterna antogs,
genomgått en tillståndsprövning eller anmält sin
verksamhet. Vi har främst koncentrerat oss på att fånga
upp nya verksamheter.
Området Agnesberg ligger precis ovanför råvattenintaget.
Här har det funnits ett antal mindre verksamheter som
fordonsverkstäder. Den nya sträckningen av
Vänerbanan/Norgebanan medförde att flera fastigheter i
området revs, så flera av verksamheterna har flyttat från
platsen. Ingen heltäckande inventering av vilka som ligger
kvar efter rivningen har gjorts. Här ligger den större
bilskroten Skrotfrag som har egen hamn.
De övriga industriområdena Äspered, Linnarhult, Storås,
Angeredsvinkeln och Spadegatan består allihop av
blandad industri, både små bilverkstäder och liknande, och
större industrier. De har varit industriområden under många
år så för alla finns det risk för markföroreningar.
Avrinningen från områdena sker oftast direkt till recipient.
Bilverkstäder, biltvättar, bensinstationer och liknanden har
ofta en oljeavskiljare till vissa ytor. Men i alla fem av dessa
områden finns det risk för förorenat dagvatten till
recipienter, främst oljeföroreningar. Vid brand är också
spridning av släckvatten en risk, områdena är byggda utan
invallningar eller avstängningsventiler för dagvatten.
Linnarhult industriområde är anlagt nära Lärjeån. Här finns
en skredrisk som kan medföra allvarliga konsekvenser.
I Äspereds industriområde finns det två fastigheter som
klassats med Mifo klass 2.
Förorenad mark
Känt kontinuerligt läckage

Se ”Avslutat avfallsupplag” ovan.
Nedlagda deponier/utfyllnader övervakas med
kontrollprogram med provtagning av grundvatten, ytvatten
mm och visst läckage sker på olika platser.

Potentiell förorenad mark

Se även kartmaterial.
FÖP
Riskområden med avseende på förorenad mark finns
angivet i den fördjupade översiktsplanen för förorenade
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områden (antagen av Göteborgs kommunfullmäktige 200602-23) och berör framför allt industrimark längs båda sidor
av älven, övrig industrimark samt deponier/utfyllnader.
Inventering
Miljöförvaltningen har inventerat fastigheter i
industriområdena och mer information om enskilda
verksamheter och fastigheter finns i tillsynsregister och
kartor.
Området kring Agnesberg bedöms som ett område med
stor risk för föroreningar, ex på grund av färgindustri,
deponering av färgavfall intill älven samt omfattande
skrotverksamhet. Föroreningar har konstaterats.
Kemtvättsverksamhet har bedrivits/pågår på några platser,
bl.a. Angered, Gunnilse, och bedöms vara områden med
risk för föroreningar.
Mifo
Inventering och klassning enligt Mifo har utförts.
Länsstyrelsen har aktuell information om Mifo klassningar.
Konstaterat förorenad mark (ej
MIFO)

Se även kartmaterial.
Markundersökningar har utförts inom flertalet områden.
I Agnesberg finns färgavfall deponerat intill älven.
Skrotverksamheter har orsakat föroreningar.
Ett antal utfyllnader och deponier är förorenade.

Vattenverksamhet
Dammar

Det finns inom den del av kommunen som ligger inom
tillrinningsområdet inga dammar som förvaltas av Göteborg
Vatten. Dagvatten avleds dock till Keillers damm som ligger
i Ale kommun.

Länshållning

Saknas uppgifter

Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning

Inte relevant för Göteborgs stad inom tillrinningsområdet.

Erosion

Inte relevant för Göteborgs stad inom tillrinningsområdet.

Skred

Inte relevant för Göteborgs stad inom tillrinningsområdet.
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Saltinträngning

Risk för saltvattenuppträngning från havet till
råvattenintaget förekommer främst i samband med låg
tappning i Göta älv och i kombination med höga
havsnivåer.
Göteborg vattens råvattenintag vid Lärjeholm har under de
senaste fem åren varit stängt pga. saltvattenuppträngning
mellan 0-19 ggr/år och mellan 0-468 timmar/år.
Detta kan jämföras med ett 5-årsmedel på antal
stängningar på 64 ggr/år och 2296 timmar/år för alla
orsaker till stängning.

Övrigt
Vattenskyddsområden

Kanske en tredjedel av det utpekade området är idag ett
befintligt vattenskyddsområde för Göta Älv där
skyddsbestämmelser finns. Ett befintligt
vattenskyddsområde finns i Olofstorp för en gammal
vattentäkt där som enligt uppgift inte används längre.
Miljöförvaltningen avser att begära att skyddsområdet
upphör. Området ligger mitt i centrala Olofstorp, och berör
ett flertal bostadsfastigheter kring fastigheten Olofstorp 1:1.

Reservat

Det pågår just nu ett arbete med att göra Lärjeåns dalgång
till ett naturreservat. Förslag på föreskrifter är bifogade.
Lärjeåns dalgång är utpekad som riksintresse. Lärjeån är
också reserv-reserv-vattentäkt för Göteborg men saknar
idag skyddsföreskrifter.
Vättlefjäll är ett Natura 2000-område för fågelskydd och ett
riksintresse för friluftslivet, samt ett större naturreservat.
Göta Älvs och Nordre Älvs dalgångar är utpekade som
riksintressen och vandringsleder för öring.
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Sammanfattning
Förslag på föreskrifter:
inte tillåtet att





gödsla betesmarkerna
använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
inom reservatet släppa ut obehandlat dagvatten från det kommunala ledningsnätet
utan anmälan till kommunen starta verksamhet inom reservatet med mer än XX djurenheter
(enligt lagen är det 100 djurenheter, så om vi vill styra mindre verksamheter)

Behövs "öppning" i användandet av bekämpningsmedel, så att man med tillstånd/dispens ska kunna
sprida vid enstaka tillfällen?
"Kommunen ska vidta förebyggande åtgärder för att motverka utsläpp av obehaandlat eller delvis
obehandlat avloppsvatten, som kan ske vid haverier, friftstörningar eller hydraulisk överbelastning på
ledningsnät och pumpstationer tillhörande avloppsreningsverket." (lämpligt att lägga in?)
I bakgrundstext till reservatförslag, trycka på att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp kring hela Lärjeåns
avrinningsområde, liknande det arbete som gjordes för Säveån 2008. Säveåprojektet var ett
samarbete mellan miljöförvaltningen och länsstyrelsen.
http://www5.goteborg.se/prod/Miljo/Miljohandboken/dalis2.nsf/vyFilArkiv/N800_R2009_6.pdf/$file/N80
0_R2009_6.pdf


Tillstånd och påverkan
Metaller och organiska föreningar:
Undersökningar av metaller i vattenmossa har genomförts kontinuerligt.
Referenspunkt i Lärjeån (i höjd med Gunsered): Analysresultatet visade på låga till
måttligt höga halter av samtliga undersökta metaller. Jämfört med nationella bakgrundshalter
var föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla
metallerna. Provpunkten har undersökts årligen sedan år 2000. Beräknade medelvärden för de
tre senaste åren visade på en liten eller obetydlig metallbelastning.
Äsperedsbäcken: Analysresultat från två provpunkter i Äsperedsbäcken (kontroll av
Äsperedstippen och Ekeredstippen) visade i undersökningen 2010 på låga till måttligt höga
halter av samtliga undersökta metaller. Jämfört med nationella bakgrundshalter var
föroreningsgraden liten eller obetydlig för alla metallerna. Provpunkten har undersökts flera
gånger med start år 1994. Förhöjda halter av koppar, bly, krom och zink har uppmätts vid
flera tillfällen. Beräknade medelvärden för de tre senaste åren visade dock på en liten eller
obetydlig föroreningspåverkan. KOLLA 2011 års resultat!
Biologiska undersökningar:
Ett flertal bottenfaunaundersökningar har genomförts i Lärjeån med biflöden under senare år.
Kvarnabäcken, uppströms vägen
Vid undersökning 2008 i Kvarnabäcken (vid Bergum norr om Olofstorp, ett tillflöde till Lärjeån) påträffades
flera försurnings- och eutrofieringskänsliga taxa. Det motiverade att bottenfaunan bedömdes som ej eller
obetydligt påverkad av försurning och eutrofiering. Tidigare undersökning i Kvarnabäcken har visat stark
försurningspåverkan. Märlkräftan Gammarus pulex förekom i förhållandevis höga tätheter vilket är vanligt i
näringsrika vattendrag. Bottenfaunan i övrigt tycks inte ha påverkats negativt av den höga näringshalten,
sannolikt pga en god syresättning av vattnet på lokalen. Det är emellertid troligt att förhållandena för
bottenfaunan är sämre i de delar av vattendraget där vattnet rinner långsammare, och syresättningen därmed är
sämre.
Lärjeån, uppströms Kvarnabäcken
Lokalen är belägen strax uppströms Kvarnabäckens tillflöde. Flera försurnings- och eutrofieringskänsliga taxa
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påträffades vilket motiverade att bottenfaunan bedömdes som ej eller obetydligt påverkad av försurning och
eutrofiering. (ur MF:s rapport 2009:2)
FÖRORENANDE UTSLÄPP
Dagvatten
Områden av stadskaraktär med flerbostadshus finns i anslutning till åns nedersta västligaste del. Där
finns också industriområden. Bebyggelsen är ansluten till kommunens vatten- och valoppsnät.
Dagvatten kan påverka åns vatten. Vid pumphaverier kan även avlopp påverka åvattnet. Till Lärjeån
avleds dagvatten från 270 ha hårdgjord yta, vilket motsvarar en total volym på ca 1,7 Mm3/år.
Dagvatten avrinner via ledningar och mindre biflöden till ån och innehåller diverse föroreningar, bl a
metaller, oljespill m.m. Under senare år har smärre avlopp av bl a olja från fordon och industrier ägt
rum via dagvatten till ån. Avrinningen från icke hårdgjorda ytor inom Lärjeåns avrinningsområde
domineras av skogs- och jordbruk. De samlade utsläppen inom avrinningsområdet från jordbrukets
djurhållning och gödsling är beräknat till 14 ton kväve och 0,5 ton fosfor. Ca 500 djurenheter fördelade
på mellan 30 och 40 brukningsenheter motsvarar ca 10 000 personekvivalenter vad gäller utsläpp av
kväve och fosfor.
Antalet djurenheter i området är inte känt hos miljötillsynsavdelningen.
Nedskräpning
Det förekommer en omfattande nedskräpning med rester av kabelbränning, plast, bilvrak, batterier och
allehanda skräp i bäckraviner och i vattnet.
Förorenade områden
Inom Lärjeåns avrinningsområde återfinns ett antal förorenade områden eller områden med risk för
föroreningar. Ett antal verksamheter och utfyllnads- och deponiområden har identifierats, inventerats
och/eller riskklassificerats enligt Naturvårdsverkets metod för inventering av förorenade områden
(Mifo).
Inom Lärjeåns avrinningsområdet finns ett antal utfyllnadsområden och nedlagda deponier, framför allt
söder om ån. De gamla tippområdena är lokaliserade till gamla grustag som har fyllts igen med avfall
av väldigt varierande karaktär, allt från schaktmassor till industriavfall och vitvaror. Det finns
kontrollprogram för övervakning av vissa av deponierna, de som bedöms kan medföra risker för
omgivningen. År 2005 klassificerade Länsstyrelsen alla deponier och utfyllnader enligt
Naturvårdsverkets Mifo-metod. Inom Lärjeåns avrinningsområde finns 2 deponier/utfyllnader som
enligt klassningen bedöms kunna medför stor risk (Klass 2) och det är Ekered och Angered 7:196, sk.
Janssons grop. Det finns 11 stycken deponier/utfyllnader som bedöms medför måttlig risk (Klass 3)
och 2 utfyllnader bedöms medför liten risk (Klass 4).
Under de sju år som kontroll av ytvatten och grundvatten har utförts vid Ekeredsdeponin har ingen
större förändring av vattenkvaliteten skett. Kontroll av Ekeredsdeponin visar på lakvattenpåverkan i
flertalet provpunkter både nära deponin men även i Äsperedsbäcken på större avstånd från tippen.
Ekeredstippen är lokaliserad till ett gammalt grustag. I Äsperedsbäcken strömmar det ut
lakvattenpåverkat grundvatten som har en hög temperatur och hög alkalinitet. Analys av bottenfauna i
bäcken visar också på tydlig föroreningspåverkan. Provtagning av ytvatten i Äsperedsbäcken visar
dock på att det sker en utspädning och det går inte att påvisa något ytterligare påverkan i bäcken
nedströms utströmningsområdet jämfört med längre uppströms. Passiv provtagning med Ecoscope i
bäcken tyder inte på någon mätbar tillförsel av organiska föroreningar, enligt utförd kontroll.
Kontrollprogram finns även för Äsperedsdeponin och en samlad bedömning av alla undersökningar
som har utförts mellan åren 2002 till 2009 visar att påverkan från själva deponin är begränsad jämfört
med påverkan från dagvattnet som avleds från Äspereds industriområde beläget på deponin.
Dagvattnet från industriområdet bör därför undersökas närmare och för att minska belastningen på
bäcken bör åtgärder vidtagas vid föroreningskällan. Dagvatten från hårdgjorda ytor inom
industriområdet kan exempelvis åtgärdas med en dagvattendamm eller våtmark innan det avleds till
Äsperedsbäcken som i sin tur avleds till Lärjeån, enligt rekommendationer för Äspered.
Kontrollprogram ska finnas för de deponier som Lst har tillsyn över - Kan Lst redovisa något om
detta?.
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Av de miljöstörande verksamheter som omfattats av Mifo-inventeringen har fem veksamheter bedömts
kunna medför stor risk (Klass 2) för människors hälsa och miljö. En av verksamheterna är i drift och de
har utfört undersökning av riskerna. Miljöförvaltningen har bedömt att det för närvarande inte finns
behov av åtgärder men när verksamheten läggs ner bör efterbehandling göras. Två av
verksamheterna ligger inom Äspereds industriområde.
Miljöstörande verksamheter
Inom Lärjeåns avrinningsområde finns ett antal miljöstörande verksamheter varav 6 stycken
tillståndspliktiga verksamheter, ex .
I Gunnilse (i anslutning till föreslaget reservatsområde) finns en golfbana med tillstånd att använda
bekämpningsmedel, gödsel och vätmedel. Golfbanan har eget kontrollprogram som kontrollerar
utsläpp till Lärjeån. Eventuellt behöver kontrollprogrammet kompletteras med en provpunkt i vattnet
som lämnar golfbanan, innan utflödet i Lärjeån.
Avlopp
Enskilda avlopp
En omfattande utbyggnad av kommunens avloppsnät längs Gråbovägen har genomförts för ett antal
år sedan, detta för att kunna ansluta olika grupper av bebyggelse i Lärjeåns dalgång. Utbyggnaden
medför att ca 1 000 fastigheter som tidigare belastat Lärjeån med avloppsutsläpp istället ansluts till
Ryaverket. I Göteborgs kommun finns ca 300 fastigheter kvar med avloppsutsläpp till Lärjeån, många
med bristfälliga reningsanordningar. Avloppsbelastningen har minskat men är fortfarande stor bl a i
vissa biflöden. Med fortsatt va-upprustning kommer på sikt ytterligare hushållsavlopp att anslutas till
kommunens nät. Avloppssystemen inom Lärjeåns avrinningsområde är separerade vilket innebär att
avloppsvatten inte bräddas ut till ån vid kraftiga regn. Spillvattenpumpstationer inom området är
utrustade med larm så att eventuella driftstörningar snabbt upptäcks och kan åtgärdas.

Bakgrundsmaterial

Från förorenad mark-kartan i www.gotgis.goteborg.se och Mifo-databasen, samt handlingar som rör
urval av deponier, mm.
Förorenade områden
Stort antal har Mifo-identifierats, dvs branschtillhörighet och lokalisering. Av dessa har 5 st
verksamheter och 2 st deponier klassificerats till Mifo-klass 2, 11 deponier/utfyllnader till Mifo-klass 3
och2 st utfyllnader till Mifo-klass 4.
Tvättman spadegatan (pågående), Angered 97:1, F1480-0146, Mifo-klass 2: Miljöteknisk
undersökning har utförts. Ingen sanering bedöms vara nödvändig i dagsläget, verksamheten är i drift.
Gunnilse tvätten och Stjärntvätt (båda nedlagda), Angered 79:3, F1480-0352 resp F1480-0154, Mifoklass 2: Kolla med Eva inom Äspered
Ascon Kemi AB (nedlagd), Hjällbo 27:2, Mifo-klass 2
Cedervall & söner (nedlagd), Angered 75:3, Mifo-klass 2 Inom Äspered
Grundfos AB (grundfos), Angered 101, Mifo-klass 2

Deponier/utfyllnader
Norr om Lärjeån, från väster till öster
Bollplansgatane (ej klassad), F1480-2067, Mifo-klass 3
Eriksbo Östergärde, (ej klassad), F1480-2064, Mifo-klass 3
Storås, Hjälbo, (klass 4), F1480-2052, Mifo-klass 3
Söder om Lärjeån, från väster till öster
Tideräkningsgatan, (ej klassad), F1480-2069, Mifo-klass 4
Julaftonsgatan, (ej klassad), F1480-2066, Mifo-klass 4
Teleskopgatan, (ej klassad), F1480-2068, Mifo-klass 3
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-Ekered (riskklass 2) Mifo 1480-2007, Mifo-klass 2, deponin är lokaliserad i ett gammal grustag 19771987. Rivningsmassor, schaktmassor, industri- och byggavfall, skrot, vitvaror, hushållsavfall
-Paddocken (ej klassad) Mifo F1480-2060, Mifo-klass 3. Kretsloppskontoret är ansvarig. Ekered och
Paddocken ingår i samma KP som visar.XX
-Äspered (riskklass 3) Mifo 1480-2028, Mifo-klass 3, Kretsloppskontoret är ansvarig för deponin. KP
som visar att påverkan från Äspereds deponin är begränsad jämfört med påverkan från dagvattnet
som avleds från industriområdet. Enligt Swecos rekommendation bör dagvattnet från industriområdet
undersökas med passiv provtagning i dagvattenbrunnar inom området. Lokala åtgärder kan därmed
genomföras redan vid källan. För att minska föroreningsbelastningen på bäcken kan dagvatten från
hårdgjorda ytor åtgärdas ex med en dagvattendamm eller våtmark innan det avleds till
Äsperedsbäcken.
Länsstyrelsen har tillsyn över följande deponier söder om ån. KP finns som täcker in fler av
deponierna - kolla med Lst.
Angered 7:196, (riskklass 2), Mifo-klass 2
Angered 2:2, (riskklass 2), Mifo klass 3
Angered 2:20, riskklass 2, Mifo-klass 3
Angered 26:1, (riskklass 2), Mifoklass 3
Angerered 7:47, (riskklass 2), Mifo-klass 3
Angered 4:38, (riskklass 4), Mifo-klass 3 - även utfyllnadsprojekt som Mf har tillsyn över. utfyllnad med
massor som klarar KM
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Föreliggande dokument är en bilaga till tekniskt underlag för Göta älvs vattenskyddsområde.
Det tekniska underlaget utgör beslutsunderlag vid fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Dokumentet har upprättats av Kungälvs kommun i enlighet med en
gemensam mall, upprättad av Sweco, som används av samtliga berörda kommuner.
I kommande avsnitt redovisas information om riskkällor inom den del av kommunen som ligger
inom tillrinningsområdet till Vänersborgsviken och Göta älv. Informationen ligger till grund för en
riskbedömning vilken används för att sätta risknivån i området i relation till det förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter som kommer att föreslås

Riskkällor
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Inom den del av Kungälvs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 536 st
enskilda avloppsanläggningar. En grov bedömning är att ca
30 % av dessa uppfyller dagens krav på funktion enligt
Miljöbalken. Därtill finns det tre st gemensamt ägda
avloppsanläggningar, sk. gemensamhetsanläggningar vilka
bedöms vara av god eller måttlig status.

Dagvatten

Information saknas

Bräddning av avloppsledningar

Information saknas

Brott på avloppsledning

Information saknas.

Oljecisterner

Inom den del av Kungälvs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 25 st
oljecisterner som ägs av privatpersoner. Därtill finns ca 10
st cisterner som ägs av företag och 45 som ägs av
lantbrukare. En grov bedömning är att ca 90 % av dessa
har god status, resterande måttlig, bristande eller okänd
status.

Bilvårdsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Kungälvs kommun ca
10 st bilvårdsanläggningar (bilverkstäder, bilrekond, inga
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som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken)
Energianläggningar/värmepumpar
i mark

Inom den del av Kungälvs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 155 st
energianläggningar i mark för försörjning av privatbostäder.
Därtill finns en energianläggning i mark som försörjer
flerbostadshus, allmänna lokaler eller näringslokaler. En
grov bedömning är att ca 95 % av dessa har god status,
resterande måttlig, bristande eller okänd status.

Energianläggningar i ytvatten

Inte relevant för Kungälvs kommun inom
tillrinningsområdet.

Idrottsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Kungälvs kommun 3 st
gräsplaner och 1 st konstgräsplan (f d grusplan). Ca vart
5:e år sker bekämpning av maskrosor på gräsplanerna
med bekämpningsmedel. Dessa planer används
huvudsakligen av idrottsföreningar. Dag- och
dräneringsvatten från planerna avleds till eget
omhändertagande (diken och bäckar i närområdet).
Kommunen har ingen ishall inom tillrinningsområdet och
inte heller några utomhusisbanor.
Övriga idrottsanläggningar som finns inom
tillrinningsområdet är en golfbana och en
motorbana/crossbana. Enligt uppgift från fritidskontoret har
det funnits en mindre skjutvall i Valler men den är troligen
inte i bruk.

Avloppsreningsverk

Information saknas.

Däcklager

Inte relevant för Kungälvs kommun inom
tillrinningsområdet.

Handelsträdgård

Inom den del av Kungälvs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det en
plantskola där det sker odling. Denna har även försäljning.
Avrinningen från denna verksamhet recirkuleras samt sker
till egen dagvattenanläggning. Det finns inga större
varuhus som har utomhusförsäljning av plantor och växter.

Jordbruk
Allmänt

Inom tillrinningsområdet finns det ca 130 st gårdar som
bedriver djurhållning/jordbruk av något slag. Ca 75 % av
dessa har någon form av pågående djurhållning
(uppgifterna från 2009). Gödselhanteringen vid gårdarna
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bedöms generellt vara måttlig.
Fiskodling

Inte relevant för Kungälvs kommun inom
tillrinningsområdet.

Trafik och transporter
Underhåll av broar

Inte relevant för Kungälvs kommun inom
tillrinningsområdet.

Underhåll av vägar

Det finns ca 0,5 mil vägar inom tillrinningsområdet som ägs
eller sköts av kommunen. Vinterväghållningen sker genom
plogning och saltning/sandning. De vägar som saltas utgör
ca 3 km. Saltning sker endast efter uppkommen halka, inte
preventivt.
Det normala underhållet av vägnätet omfattar dessutom
beläggning som sker i medel vart 60:e år.
Annat underhåll som inte sker så ofta utgörs av sugning av
rännstensbrunnar som sker vartannat år och sopning som
sker vid 3 tillfällen per år.

Hamnverksamhet inkl.
småbåtshamnar

I Kungälvs kommun finns det inga hamnar som ligger i
Vänern/Göta älv och inga som ligger i övriga vatten inom
tillrinningsområdet.
Småbåtshamnar och anläggningar för omhändertagande
av latrin från båtar saknas inom området. Anläggningar
avsedda för tvätt av båtar saknas inom området.

Upplag
Upplag av avfall

Inom tillrinningsområdet finns det i Kungälvs kommun en
tillståndspliktig deponi för inert avfall. Lakvatten från
deponin (och bergtäkten i samma område) avleds via en
sedimentationsdamm. Tillståndet omfattar sortering av
52 000 ton avfall per år, krossning av högst 52 000 ton
avfall per år och mellanlagring av 52 000 ton per år och
3
deponering av högst 100 000 m inerta massor per år.
Avfall med vissa angivna EWC-koder får hanteras.
Feltippade massor som innehåller föroreningar har
förekommit. Avfall som får tas emot vid deponi för inert
avfall får inte överskrida de gränsvärden etc. som anges i
naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10. Förslag till
kontrollprogram har tagits fram och miljöenheten har haft
synpunkter på detta.
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Upplag av snö

Inte relevant för Kungälvs kommun inom
tillrinningsområdet.

Upplag av salt

Inte relevant för Kungälvs kommun inom
tillrinningsområdet.

ÅVC (större miljöstation)

Anordnade platser för omhändertagande och sortering av
avfall finns på en plats inom tillrinningsområdet (Diseröd
1:1). Avrinningen från denna plats sker troligen via diken
som avrinner mot älven.

Utfyllnadsområden

I Kungälvs kommun är förekomsten av utfyllnadsområden
okänd. Det kan finnas på enskilda fastigheter som
miljöenheten saknar kännedom om.

Avslutat avfallsupplag

I Kungälvs kommun finns det inom tillrinningsområdet 2 st
kända avslutade avfallsupplag av avfall (Barkeröd 1:1 och
Trankärr 2:1). Båda har tagit fram förslag på
kontrollprogram/provtagningsplan.
Inom Barkeröd 1:1, som är en gammal grustäkt, har rena
schaktmassor sedan lagts upp.
Trankärr 2:1 har haft tillstånd för upplag av 25 000 m3 rena
jord- och lermassor. Enligt en översiktlig markundersökning
överstiger halten koppar naturvårdsverkets generella
riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning).

Markarbeten
Täktverksamhet

Inom den del av Kungälvs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det en
aktiv bergtäkt (Skälebräcke 1:16, 1:24 och Ängegärde 5:1).
Tillstånd erhölls från år 2004 till fortsatt och utökad täkt av
berg för lossning av 7 950 000 ton berg från år 2005 t.o.m.
år 2025.

Avslutad täktverksamhet

Inom den del av Kungälvs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det två
avslutade materialtäkter:
Grustäkt i Dösebacka 6:1/4:2. Avslutades troligen i slutet
av 70-talet.
Barkeröd 1:1 (inom samma fastighet som avslutad deponi)
grustäkt som avslutades och som besiktigats av
länsstyrelsen-71.

Miljöfarlig verksamhet
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B-verksamhet

Inom den del av Kungälvs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 3 st
verksamheter som klassas som B-verksamheter
(Postiljonen 1, Skälebräcke 1:16, 1:24 och Ängegärde 5:1).
Dessa verksamheter utgörs av inert deponi, bergtäkt och
fysikalisk blandning av kemikalier.

C-verksamhet

Inom den del av Kungälvs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 4 st
verksamheter som klassas som C-verksamheter. De
vanligaste verksamhetstyper som förekommer är två
plastverksamheter, asfaltsverk och betonganläggning.

U-verksamhet

Inom den del av Kungälvs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det ca 25
st verksamheter som klassas som U-verksamheter. Många
olika typer, men de vanligaste verksamhetstyper som
förekommer är bilverkstäder och bilrekond.

Industriområden

Det finns 1 st industriområden inom tillrinningsområdet till
Göta älv/Vänersborgsviken. Skälebräcke industriområde,
ganska centralt placerad i Kungälv.

Förorenad mark
Känt kontinuerligt läckage

Inom den del av Kungälvs kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det inga platser där förorenad
mark har ett mer eller mindre kontinuerligt, punktvis
läckage till omgivningen.

Potentiell förorenad mark

Inom den del av Kungälvs kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det en plats där det befaras att
marken är förorenad. Enligt verksamhetsutövaren är
marken och byggnaden sanerad.

Konstaterat förorenad mark (ej
MIFO)

Inom den del av Kungälvs kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det ingen plats där marken
konstaterats vara förorenad.

Vattenverksamhet
Dammar

Utöver det som räknas till Trafikverkets dagvattendammar
finns det inom den del av kommunen som ligger inom
tillrinningsområdet inga dammar som fungerar som
uppsamlingsplatser eller fördröjningsmagasin för
avrinnande vatten.
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Länshållning

Inte relevant för Kungälvs kommun inom
tillrinningsområdet.

Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning

Idag gäller att vattennivån vid extremt högvatten kan stiga
till + 2,0 m i Göta Älv vid Fästningsholmen. Med hänsyn till
kommande vattennivåhöjning har Kungälvs kommun för
älvstranden angett att golvyta för ny byggnation av
samhällsviktiga funktioner, verksamheter och
sammanhållen bostadsbebyggelse normalt alltid ska
överstiga +3,2 m och bör överstiga +4,2 m. Byggs i
intervallet mellan +3,2 och +4,2 m ska en åtgärdsanalys
redovisas som ska innehålla konkreta åtgärder och en
kostnadsanalys över hur bebyggelsen ska kunna skyddas
upp till +4,2-metersnivån.

Erosion

Inget omfattande problem i kommunen men ska beaktas i
samband med att bebyggelse anläggs intill hav, sjöar och
vattendrag. Räddningsverket har utrett ett område utmed
Fontinbergets sydvästra sida som är ett känt område när
det gäller bergras och blocknedfall.

Skred

För kommunen finns två undersökningar gjorda. Den ena
utfördes av Fastighetsbyrån på uppdrag av Statens
räddningsverk 2001 och den utgjorde en översiktlig
skredriskkartering av stabilitetsförhållandena i kommunen.
Den andra utfördes av Fastighetsbyrån på uppdrag av
Kungälvs kommun 2002-2004 och den utgjordes av en
fördjupad studie som visade de ”värsta” riskområdena inom
den första undersökningen.

Saltinträngning

”Ormo-skärmarna”, som byggdes på 1930-talet, ska
förhindra saltvatten att tränga in från Kattegatt till
Göteborgs vattenverk vid Alelyckan.

pm04s 2010-12-15

6 (6)
KUNGÄLVS KOMMUN
2011-11-23
BILAGA TILL TEKNISKT UNDERLAG FÖR
GÖTA ÄLVS VATTENSKYDDSOMRÅDE

p:\1313\1311579_göta_älv_vso\000\100 riskbedömning\10 arbetsmtrl_dok\inventering\arbetsmatr_redovisat matr \kungälv\kungälv_för
granskningsleverans.docx

Bilaga 1

LILLA EDETS KOMMUN
UPPDRAG

FÖRFATTARE

DATUM

BILAGA TILL TEKNISKT UNDERLAG FÖR
GÖTA ÄLVS VATTENSKYDDSOMRÅDE

Mikael Asplund
Göran Åberg

2011-12-14

UPPDRAGSNUMMER

GRANSKAD AV

Sweco Environment 1311579

Föreliggande dokument är en bilaga till tekniskt underlag för Göta älvs vattenskyddsområde.
Det tekniska underlaget utgör beslutsunderlag vid fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Dokumentet har upprättats av Lilla Edets kommun i enlighet med en
gemensam mall, upprättad av Sweco, som används av samtliga berörda kommuner.
I kommande avsnitt redovisas information om riskkällor inom den del av kommunen som ligger
inom tillrinningsområdet till Vänersborgsviken och Göta älv. Informationen ligger till grund för en
riskbedömning vilken används för att sätta risknivån i området i relation till det förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter som kommer att föreslås

Riskkällor
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Inom den del av Lilla Edets kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 2000
enskilda avloppsanläggningar. En grov bedömning är att ca
50% av dessa uppfyller dagens krav på funktion enligt
Miljöbalken. Därtill finns det 10 st gemensamt ägda
avloppsanläggningar, sk. gemensamhetsanläggningar vilka
bedöms vara av måttlig status.

Dagvatten

I Lilla Edets kommun leds dagvattnet till Göta älv.
Dagvattennätet i Lilla Edets kommun utgörs till ca 6 % av
kombinerat system och resterande del utgörs av åtskilda
system för dagvatten och spillvatten. Statusen i
kommunens dagvattennät bedöms på en övergripande
nivå vara god/måttlig/bristande.

Bräddning av avloppsledningar

Vid hög belastning i avloppsledningsnätet sker bräddning
på ca 20 platser. Av den totala bräddningen som bedöms
ske i avloppsledningsnätet utgör ca 60% bräddning vid
dessa kända punkter. Resterande bräddning sker vid
reningsverken.

Brott på avloppsledning

Avloppsledningsnätet i Lilla Edets kommun har en
uppskattad förnyelsetakt på ca 150 år. Statusen i nätet
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bedöms på en övergripande nivå vara måttlig/bristande. På
nätet finns det vissa kända riskpunkter vilka är
koncentrerade i områden utspridda över hela/stora delar av
nätet.
Oljecisterner

Inom den del av Lilla Edets kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 151st
oljecisterner som ägs av privatpersoner. En grov
bedömning är att ca 98 % av dessa har god status,
resterande måttlig, bristande eller okänd status.

Bilvårdsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Lilla Edets kommun 2st
bilvårdsanläggningar, varav 2 st uppfyller nuvarande krav
på funktion.

Energianläggningar/värmepumpar
i mark

Inom den del av Lilla Edets kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 280st
energianläggningar i mark för försörjning av privatbostäder.
Därtill finns ca 5 st energianläggningar i mark som försörjer
flerbostadshus, allmänna lokaler eller näringslokaler. En
grov bedömning är att ca 99% av dessa har god status,
resterande måttlig, bristande eller okänd status.

Energianläggningar i ytvatten

Inte relevant för Lilla Edets kommun inom
tillrinningsområdet.

Idrottsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Lilla Edets kommun 7st
gräsplaner och 5 st större grusplaner vilka hålls fria från
växtlighet. Dessa planer används huvudsakligen av
idrottsföreningar/privatpersoner. Dag- och dräneringsvatten
från planerna avleds till diken.
Övriga idrottsanläggningar som finns inom
tillrinningsområdet är 5 skjutbanor och en motorbana.
Finns ingen särskilt ordnad avrinning, utan sker till
skogsbäckar/diken vidare till älven

Avloppsreningsverk

Kommunen har 4st allmänna avloppsreningsverk som är
belägna inom tillrinningsområdet. Reningsprocessen
omfattar grovrens (galler, sandfång), biologisk rening
(luftning, sedimentering) och kemisk rening
(kemikalietillsats, sedimentering). Slammet rötas.
Funktionen i anläggningen bedöms vara måttlig. Det
renade avloppsvattnet släpps ut vid respektive verk. Ca
250+2250+500+100 m³ avloppsvatten passerar verken
varje dygn.
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Däcklager

Det finns sammanlagt 3st däcklager inom den del av
kommunen som ligger inom tillrinningsområdet. Av dessa
är 2st rena upplag medan 1 är s.k. däckhotell som lagrar
däck för sina kunders räkning.
Avrinningen från aktuella områden sker till dagvattennätet.

Handelsträdgård

Inom den del av Lilla Edets kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 1 st
plantskolor där det sker odling. Avrinningen från dessa
verksamheter sker till spillvattennätet/dagvattennätet

Jordbruk
Allmänt

Inom tillrinningsområdet finns det ca 80 st gårdar som
bedriver yrkesmässigt jordbruk av något slag. Ca 75 % av
dessa har någon form av djurhållning. Gödselhanteringen
vid gårdarna bedöms generellt vara måttlig.

Fiskodling

Inte relevant för Lilla Edets kommun inom
tillrinningsområdet.

Trafik och transporter
Underhåll av broar

I tillrinningsområdet finns det i kommunens vägnät 1 st bro
som leder över vattendrag. Genomgick i början av 2000talet en totalrenovering och har därefter ej underhållits på
annat sätt än vinterväghållning.

Underhåll av vägar

Det finns ca 8,5 mil vägar inom tillrinningsområdet som ägs
eller sköts av kommunen.
Vinterväghållningen sker genom plogning och/eller saltning
och/eller sandning.
"Vanlig" asfaltering påverkar inte i någon högre grad Göta
älv.

Hamnverksamhet inkl.
småbåtshamnar

I Lilla Edets kommun finns det 2 st hamnar som ligger inom
tillrinningsområdet. Yrkesmässig hamnverksamhet sker i
Lödöse, lossas råglas och ibland flis. Göta finns hamn men
den har inte använts under senare år. Funktionen med
hänsyn till säkerhet för vattentäkten i dessa anläggningar
bedöms vara god/måttlig/bristande.
Småbåtshamnar finns på 1 st platser. Anläggningar för
omhändertagande av latrin från båtar saknas/finns på 0st
platser. Anläggningar avsedda för tvätt av båtar finns vid 0
st av dessa hamnar. Funktionen med hänsyn till säkerhet
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för vattentäkten i dessa hamnar bedöms vara
god/måttlig/bristande. Hamn som avses är den lilla
gästhamnen vid slussen, den har ca 20 platser.
Upplag
Upplag av avfall

Information saknas.

Upplag av snö

Det finns 5 st anvisade plaster för upplag av snö inom
tillrinningsområdet.

Upplag av salt

Kommunen har 2 st platser för förvaring av vägsalt inom
tillrinningsområdet till Vänersborgsviken/Göta älv. En
inomhus av rent salt och en utomhus och ej under tak med
saltbemängt grus.

ÅVC (större miljöstation)

Anordnade platser för omhändertagande och sortering av
avfall finns på 1st platser inom tillrinningsområdet.
Avrinningen från dessa platser sker via
spillvattennätet/dagvattennätet. Anordningarnas funktion
bedöms generellt vara av god standard.

Utfyllnadsområden

Information saknas.

Avslutat avfallsupplag

Information saknas.

Markarbeten
Täktverksamhet

Inom den del av Lilla Edets kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 3 st
aktiva materialtäkter. 1 bergtäkt och 2 grustäkter. (Ange
vilket material som bryts, hur mycket brytning som
tillståndet medger, hur miljöpåverkan från resp. täkt
bedöms se ut)

Avslutad täktverksamhet

Information saknas.

Miljöfarlig verksamhet
B-verksamhet

Inom den del av Lilla Edets kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 6 st
verksamheter som klassas som B-verksamheter. Dessa
verksamheter utgörs av avloppsreningsverk, deponi,
hamnar, vattenglasfabrik och avlackeringsanläggning.

C-verksamhet

Inom den del av Lilla Edets kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 16 st
verksamheter som klassas som C-verksamheter. De
vanligaste verksamhetstyper som förekommer är
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bensinstationer men även skjutbanor och flislagring
förekommer.
U-verksamhet

Information saknas.

Industriområden

Information saknas.

Förorenad mark
Känt kontinuerligt läckage

Inte relevant för Lilla Edets kommun inom
tillrinningsområdet.

Potentiell förorenad mark

Inom den del av Lilla Edets kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det ca 90 st platser där det befaras
att marken är förorenad. Denna mark utgörs främst av varv
samt industriområden, de flesta bedöms som låg risk.

Konstaterat förorenad mark (ej
MIFO)

Inom den del av Lilla Edets kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det 2 st platser där marken
konstaterats vara förorenad. Denna mark utgörs främst av
industriområden.

Vattenverksamhet
Dammar

Inte relevant för Lilla Edets kommun inom
tillrinningsområdet.

Länshållning

Inte relevant för Lilla Edets kommun inom
tillrinningsområdet.

Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning

Ja.

Erosion

Inga undersökningar gjorda i kommunen.

Skred

Ja.

Saltinträngning

Inte relevant för Lilla Edets kommun inom
tillrinningsområdet.
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Föreliggande dokument är en bilaga till tekniskt underlag för Göta älvs vattenskyddsområde.
Det tekniska underlaget utgör beslutsunderlag vid fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Dokumentet har upprättats av Trollhättan energi och Trollhättans stad i
enlighet med en gemensam mall, upprättad av Sweco, som används av samtliga berörda
kommuner.
I kommande avsnitt redovisas information om riskkällor inom den del av kommunen som ligger
inom tillrinningsområdet till Göta älv. För Trollhättan gäller att hela kommunen, bortsett från
området kring Öresjö, ingår i tillrinningsområdet. Området kring Öresjö ingår i tillrinningsområdet
till Köperödssjöarna. Köperödssjöarna utgör dricksvattentäkt för Uddevalla kommun och ett
vattenskyddsområde finns upprättat för vattenförekomsten. Informationen ligger till grund för en
riskbedömning vilken används för att sätta risknivån i området i relation till det förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter som kommer att föreslås.

Riskkällor
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Inom den del av Trollhättans kommun som ligger i Göta
älvs tillrinningsområde finns ca 2500 stycken enskilda
avloppsanläggningar. En grov bedömning är att ca 25 % av
dessa uppfyller dagens krav på funktion enligt Miljöbalken.
Därtill finns det ett fåtal gemensamt ägda avloppsanläggningar med ett litet antal hushåll anslutna, så kallade
gemensamhetsanläggningar. Många av dessa bedöms
vara av god status och uppfylla kraven enligt
naturvårdverkets allmänna råd.
På grund av statusen på sjöar och vattendrag i kommunen
så är grundbedömningen att det är hög skyddsnivå i nästan
hela kommunen men en individuell bedömning görs i varje
enskilt avloppsärende.

Dagvatten

I Trollhättans kommun sker idag omhändertagande av
dagvatten huvudsakligen genom avledning, fördröjning och
viss rening.
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I framtiden har Trollhättan för avsikt att följa den framtagna
dagvattenpolicyn. Det innebär att vattnet skall omhändertas
enligt trestegsprincipen. Först lokalt omhändertagande,
andra steget är flödesutjämning och rening och det sista
steget är avledning.
Dagvattennätet i Trollhättans kommun utgörs till ca 60 %
av kombinerat system och resterande del utgörs av
åtskilda system för dagvatten och spillvatten. Statusen i
kommunens dagvattennät bedöms på en övergripande
nivå vara god.
Bräddning av avloppsledningar

På avloppsledningsnätet i Trollhättan finns ca 25 bräddar.
Vid hög belastning i avloppsledningsnätet sker främst
bräddning på tre platser. Av den totala bräddningen som
bedöms att ske på avloppsledningsnätet utgör dessa tre
punkter ca 99 % av bräddningen.

Brott på avloppsledning

Avloppsledningsnätet i Trollhättans kommun har en
uppskattad förnyelsetakt på ca 300 år. Statusen i nätet
bedöms på en övergripande nivå vara god till måttlig. På
nätet finns det vissa kända riskpunkter vilka är
koncentrerade i områdena där det fortfarande ligger
kombinerade ledningar. Egna Hem, Stavre och Skoftebyn
är exempel på områden med bristfälligt kombinerat
ledningsnät. Arbete pågår med att sanera Skoftebyn och
kombinerade ledningar utgör idag ca 50 % av
ledningsnätet i området.

Oljecisterner

Inom den del av Trollhättans kommun som ligger i Göta
älvs tillrinningsområde finns ca 1000 st. oljecisterner som
ägs av privatpersoner och företag. Någon bedömning av
deras status kan inte göras. Detta då lagstiftningen
förändrats sedan några år och det inte längre är
obligatoriskt för cisterninnehavare att inkomma med
besiktningsprotokoll till tillsynsmyndigheten.

Bilvårdsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Trollhättans kommun 23
stycken bilvårdsanläggningar. Av dessa är 9 stycken
anmälningspliktiga enligt miljöbalken, varav 4 stycken
enligt aktuell provtagning uppfyller nuvarande krav på
funktion. Krav på funktion ställs enligt gemensam policy för
miljökrav på fordonstvätt från Miljösamverkan. Policyn
ställer olika krav på innehåll i utgående vatten beroende på
anläggningarnas omfattning. För vissa mindre
anläggningar finns inte uppgift om utsläppsvärden därav
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råder en osäkerhet i antal anläggningar som uppfyller
funktionskraven.
Energianläggningar/värmepumpar
i mark

Inom den del av Trollhättans kommun som ligger i Göta
älvs tillrinningsområde finns enligt miljöförvaltningens
register dryga 1550 st. energianläggningar i mark för
försörjning av privatbostäder, flerbostadshus, allmänna
lokaler eller näringslokaler. De anläggningar som finns i
miljöförvaltningens register har anmälts och förelagts om
försiktighetsmått de förväntas därmed ha en god status,
Följande försiktighetsåtgärder ingår i ett standardbeslut
Bergbrunn och kollektor skall utföras enligt kriterierna för
Normbrunn -07.
Värmepumpshål skall borras på ett avstånd av minst 20 m
från andra värmepumpshål och minst 30 m från
dricksvattentäkter och enskilda avloppsanläggningar.
Nivåvakt för kollektorn skall finnas så att eventuellt
utläckande köldbärarvätska begränsas vid ett läckage.
Borraggregat och kompressor skall placeras på tätt
underlag och saneringsutrustning skall finnas om
oljeläckage skulle inträffa.
Borrkax i samband med djuphålsborrning får inte släppas
ut i bäckar, vattendrag eller det allmänna ledningsnätet, se
bilaga.
Om läckage eller annat fel uppstår på anläggningen skall
fastighetsägaren vidta åtgärder så att felet undanröjs och
sanering av påverkat område utförs. Vid läckage skall
Miljöförvaltningen kontaktas.

Energianläggningar i ytvatten

I Trollhättans kommun finns det 3 st. energianläggningar i
ytvatten 1 av dessa ligger inom Göta älvs
tillrinningsområde. En grov bedömning är att 100 % av
dessa har god status.

Idrottsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Trollhättans kommun 27
stycken gräsplaner varav två stycken utgörs av konstgräs
och 3 stycken större grusplaner vilka hålls fria från
växtlighet. Dessa planer används huvudsakligen av
idrottsföreningar.
Kommunen har en ishall inom tillrinningsområdet. Is som
skrapas bort från banan i ishallen läggs utanför ishallen för
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att smälta och det är oklart vart smältvatten avrinner
därefter.
Övriga idrottsanläggningar som finns inom
tillrinningsområdet är två stycken golfbanor, en motorbana
och åtta stycken skjutbanor.
Inget dagvatten bör uppstå på fotbollsplaner, golfbanor och
skjutbanor. Det är oklart om dagvatten uppstår på
motorbanan och vart det i så fall leds.
Avloppsreningsverk

Kommunen har ett allmänt avloppsreningsverk som är
belägna inom tillrinningsområdet. Reningsprocessen
omfattar mekanisk- kemisk- och biologisk rening. Under
2012 tillkommer även kväverening. Funktionen i
anläggningen bedöms vara god. Det renade avloppsvattnet
släpps ut i älven vid koordinaterna x: 6461554 y: 164971
3
på höjden +3.60 m. Ca 26 500 m avloppsvatten passerar
verket varje dygn.

Däcklager

Det finns ett däcklager inom den del av kommunen som
ligger inom tillrinningsområdet. Det är oklart hur däcken
förvaras i verksamheten som jobbar med försäljning och
montering av däck m.m.
Dessutom finns ett mindre omfattande däcklager i
anslutning till ett företag vars huvudsyssla inte är hantering
av däck utan serviceverkstad. Här förvaras däcken i täta
containrar utomhus. Liknande förvaring kan förekomma
även i andra verksamheter exempelvis speditionsfirmor,
serviceverkstäder m.m.

Handelsträdgård

Inom den del av Trollhättans kommun som ligger i Göta
älvs tillrinningsområde finns det två plantskolor där det sker
odling. Dessa har även försäljning. Därtill finns det ett
större varuhus som har utomhusförsäljning av plantor och
växter. Vart avrinningen från dessa verksamheter sker till
är oklart.

Jordbruk
Allmänt

Inom tillrinningsområdet finns det ca 130 st. gårdar som
bedriver yrkesmässigt jordbruk av något slag. Ca 70 % av
dessa har någon form av djurhållning. Endast 3 jordbruk
som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, d.v.s. med
fler än 100 djurenheter finns i kommunen. Ingen generell
bedömning kan göras av gödselhanteringen vid gårdarna.
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Fiskodling

Inte relevant för Trollhättans kommun inom
tillrinningsområdet.

Trafik och transporter
Underhåll av broar

I tillrinningsområdet finns det i kommunens vägnät 13 st.
broar som leder över vattendrag. Dessa underhålls vid
behov. Åtgärder för att minska risken för påverkan på
vatten görs. Vilka åtgärder beror på vilken åtgärd som
utförs.

Underhåll av vägar

Det finns cirka 24 mil vägar inom tillrinningsområdet som
ägs eller sköts av kommunen. Den normala
vinterväghållningen sker genom plogning, halkbekämpning
och sandupptagning. För att minimera den mängd salt som
används så arbetar kommunen utifrån följande. Saltning
bör endast förekomma vid barmarkshalka och bara på
huvudvägnätet. Man kan i undantagsfall även använda salt
vid hårt belastade korsningar eller på gator med stor
lutning i längsled och vid speciellt utsatta platser.
Det normala underhållet av vägnätet sker i övrigt efter
behov och väderlek.

Hamnverksamhet inkl.
småbåtshamnar

I Trollhättans kommun finns det en hamn som ligger i Göta
älv. Yrkesmässig hamnverksamhet sker på fastigheten
Stallbacka 4:1. Lastning och lossning får i verksamheten,
enligt tillstånd från länsstyrelsen, ske av följande
godstyper: fragmenterat skrot, värmeflis, slipers, vägsalt,
eldningsolja och vegetabilisk olja. Likartade godstyper får
hanteras efter medgivande av tillsynsmyndigheten. I
verksamheten anges följande som främsta utsläpp av
förorening till vatten. Oljeföroreningar från arbetsmaskiner
och metaller från fartyg. Ämnena tillförs hamnbassängen i
huvudsak som konventionellt dagvatten, spill på kaj samt
utläckage från båtbottenfärger. I anslutning till hamnen
mellanlagras skrot av en annan verksamhetsutövare.
Lagringen sker på ett invallat område med eget
avloppssystem anslutet till oljeavskiljare.
Funktionen med hänsyn till säkerhet för vattentäkten i
dessa anläggningar är oklar.
En småbåtshamn finns som ligger i Göta älv med
vinterförvaring för maximalt 280 båtar. En liten gästhamn
med 25 båtplatser finns också i Göta älv i de centrala
delarna av Trollhättans stad. Anläggning för
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omhändertagande av latrin från båtar saknas på dessa
platser. Anläggning avsedd för tvätt av båtar finns vid
vinterförvaringsplatsen. Just nu pågår arbetet med
uppbyggnad av en spolplatta med efterföljande rening vid
anläggningen.
Upplag
Upplag av avfall

Inte relevant för Trollhättans kommun inom
tillrinningsområdet.

Upplag av snö

Det finns 3 st. anvisade platser för upplag av snö inom
tillrinningsområdet. Fler kan behöva tas fram om behov
uppstår. Snön som läggs upp på dessa platser härstammar
från stadsmiljö, gator och parkeringar. Snö från vägar körs
ytterst sällan bort alls utan plogas ner i dikena.

Upplag av salt

Inte relevant för Trollhättans kommun inom
tillrinningsområdet.

ÅVC (större miljöstation)

Anordnade platser för omhändertagande och sortering av
avfall finns på 1 plats inom tillrinningsområdet. Avrinningen
från denna plats sker via dagvattennätet. Anläggningens
funktion bedöms generellt vara av måttlig standard.

Utfyllnadsområden

I Trollhättans kommun finns flera utfyllnadsområden. Allra
mest utfyllnad finns inom Stallbackas södra
industriområde. Här finns kromhaltig slagg (s.k.
ferrokromslagg) som härrör från den verksamhet AB
Ferrolegeringar tidigare bedrev. Ferrokromslaggen har fått
en mycket stor spridning vid Stallbacka, uppskattningsvis
är ca 50 % av industriområdet utfyllt med 0,5-2 m mäktiga
fyllnadsmaterial. Ferrokromslaggen förekommer även som
fyllnadsmaterial i mindre mängder på flera platser utanför
Stallbacka industriområde. Det finns dock inget fullständigt
register över detta.
Utifrån undersökningar som utförts vid Stallbackområdet
uppskattas spridningen till omgivningen, dvs. Stallbackaån
och Göta älv vara begränsad. Detta under förutsättning att
marken ligger intakt och inte exponeras. Om däremot
markarbeten utförs ökar riskerna för läckage genom att ytor
frigörs för syre och nederbörd.
Det finns vägledning för markarbeten inom Stallbacka
industriområde, se bifogat dokument.
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Avslutat avfallsupplag

I Trollhättans kommun finns det inom tillrinningsområdet 7
st. kända avslutade avfallsupplag av avfall. Nedan följer en
kort beskrivning av varje deponi.
Torpa. Torpa 3:34. Kommunal deponi. Hushållsavfall,
schaktmassor, byggavfall och industriavfall. Deponin är på
väg att sluttäckas. Lakvattensystemet ska åtgärdas för att
minska risken för utläckage till mark och vatten. I dagsläget
rinner regnvattnet genom deponin och blir förorenat av
deponerat avfall. Prover på befintligt lakvatten har visat på
låga föroreningshalter (nickel, kobolt, aluminium och sulfat)
och det förekommer även läckage av PCB. Ibland
översvämmas deponin, vilket leder till att lakvatten sprids
över betesmark.
Svenäcker. Svenäcker 2:7. Kommunal deponi.
Hushållsavfall, grovavfall och industriavfall. Idag finns
verksamheter ovanpå tippen, bl.a. en bilskrot. Provtagning
genomförs enligt kontrollprogram.
Lindveden (Severinssons tipp). Lindveden 12:7.
Schaktmassor, bark och fiberavfall, diverse byggavfall,
aska, slagg och latrin. Sluttäckt, dock ej helt
tillfredsställande. Vit ferrokromslagg har grävts ur.
Sjuntorp. Fors 1:1. Lermassor, byggavfall och
trädgårdsavfall. De ska även ha funnits en separat deponi
för den intilliggande textilfabriken. Deponin ligger nära eller
inom ett skredbenäget område. Ingen provtagning har
skett.
Hedeäng. Stallbacka 2:1. Hushållsavfall, industriavfall,
byggavfall, schaktmassor. Deponin ligger under en
motorsportsbana. Stallbackaån rinner intill området. Ingen
provtagning har skett.
Norra Björke. Repelsbo 1:1. Främst hushållsavfall men
även byggavfall och schaktmassor. Deponin är överväxt.
Området används som betesmark. Ingen provtagning har
skett i området.
Upphärad. Stora Boda 1:11. Hushållsavfall, schaktmassor,
byggavfall mm. Tippen är överväxt och deponin är täckt
med jordmassor. Täckningen är dålig i kanterna. Det finns
en bäck kulverterad under deponin.
Munkebotippen finns i Trollhättans kommun men
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Länsstyrelsen bedriver tillsynen över anläggnignen.
Markarbeten
Täktverksamhet

Inom den del av Trollhättans kommun som ligger i Göta
älvs tillrinningsområde finns det 2 st. aktiva materialtäkter.
På fastigheten Åsaka-Velanda 5:1 finns en bergtäkt.
Tillstånd för täkten från 2008-07-04 medger ett uttag av
740 000 ton berg fram till och med 2015-10-31. Ansökan
om fortsatt och utvidgad bergtäkt på fastigheten prövas av
länsstyrelsen. Enligt ansökan så finns på täktområdet samt
norr och söder om det små vattendrag som avrinner mot
Visslaån. Villkor i tillståndet ställer krav på att ytvatten som
uppkommer inom täktområdet före avledning ska genomgå
slam- och oljeavskiljning.
På fastigheten Koberg 1:1 finns en grustäkt med krossning
av morän. Krossning har inte skett de senaste åren. 2011
uppges cirka 10 000 ton krossat material finnas i täkten.
Inget vattenutlopp ska finnas från grustäkten.

Avslutad täktverksamhet

Inom den del av Trollhättans kommun som ligger i Göta
älvs tillrinningsområde finns det 4 st. avslutade
materialtäkter som miljöförvaltningen känner till.
På fastigheten Hylteholmen 1:6 har en husbehovstäkt av
grus nyttjats.
På fastigheten Kortered 5:1 har en bergtäkt bedrivits med
ett tillstånd som medgivit ett uttag av 100 000 ton/år.
Efterbehandling av täkten slutfördes under 2010. Delar av
täkten har återställts till skogsmark medan andra delar
kommer att utnyttjas för en deponi.
På fastigheten Skinnmo 1:145 har en grustäkt bedrivits.
Enligt tillstånd från länsstyrelsen medgavs ett uttag av
6000 ton grus ur täkten. Besiktning av efterbehandling av
täkten utfördes 2005.
På fastigheten Hökebräckan 3:1 har täkt funnits som
avslutades 1995. Oklart vilket uttag som skett på
fastigheten.

Miljöfarlig verksamhet
B-verksamhet

Inom den del av Trollhättans kommun som ligger i Göta
älvs tillrinningsområde finns det 14 stycken verksamheter
som klassas som B-verksamheter. Dessa verksamheter
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utgörs av avfallsanläggningar, avloppsreningsverk,
begravningsplats, biogasanläggning, deponi,
hamnverksamhet, täktverksamhet, verkstadsindustrier och
värmeverk.
C-verksamhet

Inom den del av Trollhättans kommun som ligger i Göta
älvs tillrinningsområde finns det 84 stycken verksamheter
som klassas som C-verksamheter. De vanligaste
verksamhetstyper som förekommer är verkstadsindustrier
och bensinstationer/fordonstvättar men även
täktverksamheter och plastindustrier förekommer.

U-verksamhet

Inom den del av Trollhättans kommun som ligger i Göta
älvs tillrinningsområde finns det cirka 100 stycken kända
verksamheter som klassas som U-verksamheter bortsett
från jordbruksverksamheter. Utöver dessa finns det cirka
100 noterade mindre verksamheter där ytterligare uppgifter
ofta saknas. Den vanligaste verksamheten är verkstäder av
olika slag. I kommunen finns också verksamheter som
kommunen inte har kännedom om.

Industriområden

Det finns fyra stycken industriområden inom
tillrinningsområdet till Göta älv. Dessa är Stallbacka
industriområde (norr om Trollhättans centrum), Skogstorpa
industriområde (nordost om Trollhättans centrum), Håjums
industriområde (öster om Trollhättans centrum) och
Innovatum även kallat Nohab (söder om Trollhättans
centrum). Industriområdena ovan är rangordnade utifrån
deras storlek och den industri som bedrivs på dem.
Utöver dessa finns också två mindre industriområden vilka
är Källstorp och Tingvalla. Tingvalla är ett område som
utgörs av en blandning av små verksamheter, bl. a. en del
bilverkstäder. Källstorp är ett förorenat område och ingen
aktiv industriaktivitet förekommer där idag.
På Stallbacka industriområde förekommer tung industri,
där ligger bl. a. större verksamheter såsom SAAB och
Volvo Aero, större avfallsanläggningar t ex. IQR och SKM
samt kemikalietillverkaren EKA Chemicals. Inom
Skogstorpa industriområde förekommer både mellanstora
och små verksamheter. T.ex. är Siemens, som är en
mellanstor verksamhet, beläget inom området. Inom
Håjums industriområde förekommer olika
småverksamheter men det finns också inslag av handel-
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och kontorsverksamhet.
Innovatum (Nohab) har tidigare varit ett industriområde där
tung industri bedrivits. I dag finns endast ett antal mindre
verksamheter kvar, bl. a. en smedja. Stor del av området
har gjorts om till ett Science Center. Mark i södra delen av
området har tagits i anspråk för byggnation av bostäder.
Tillståndspliktiga verksamheter, särskilt om de nyligen
genomgått en tillståndsprocess, har i allmänhet vidtagit
relevanta försiktighetsåtgärder motsvarande sin
prövningsnivå. Vad som gäller för dessa verksamheter
finns angivet i respektive verksamhets tillstånd enligt
miljöbalken. Anmälningspliktiga verksamheter har lägre
krav på sig då det bedömts att miljöriskerna är lägre för de
verksamheterna jämfört med tillståndspliktiga.
Förorenad mark
Känt kontinuerligt läckage

I Trollhättans kommun finns inget känt läckage från
förorenade områden. Däremot kan det eventuellt förkomma
viss diffust utsläpp från utfyllnadsområden, t.ex. Stallbacka
och deponier, t.ex. Torpadeponin.

Potentiell förorenad mark

Trollhättans kommun har tidigare gjort en översyn och
inventerat de potentiellt mest förorenade områdena.
Informationen är hämtad från Miljöreda, registret över
förorenad mark. Här ingår även utfyllnader och PCBföroreningar. Vid en utsökning av objekt som inte är MIFOklassade, utfyllnader eller PCB-föroreningar, hittas ca 40
stycken objekt. Flera av dessa är nedlagda bensinstationer
och information om dessa har skickats till SPIMFAB. Vissa
av objekten kan därmed vara åtgärdade.

Konstaterat förorenad mark (ej
MIFO)

Inom den del av Trollhättans kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det fyra konstaterat förorenade
markobjekt som ej MIFO-klassats. Dessa är följande,
fastigheten Kronhjorten 1. På fastigheten har
markförorening påträffats vid exploatering. Exploatören
driver frågan om åtgärder på fastigheten vidare.
fastigheten Stallbacka 4:1 där förorening efter ett
stolpupplag har uppmärksammats vid tillsyn av
miljöförvaltningen.
fastigheten Väghyveln 1. nedlagda vägstation där kraftigt
förhöjda kloridhalter påträffats.
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Påträffades via tillsyn vid nedläggningen.
fastigheten Tingvalla 1:1, oljedepå och före detta lokstall.
Upptäcktes vid ansökan om rivningslov för lokstallarna.
Vattenverksamhet
Dammar

Utöver det som räknas till Trafikverkets dagvattendammar
finns det inom den del av kommunen som ligger inom
tillrinningsområdet inga kända dammar som fungerar som
uppsamlingsplatser eller fördröjningsmagasin för
avrinnande vatten.

Länshållning

Uppgifter saknas

Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning

Ingen fördjupad undersökning gjord av Trollhättans
kommun.

Erosion

Ingen fördjupad undersökning gjord av Trollhättans
kommun.

Skred

Ingen fördjupad undersökning gjord av Trollhättans
kommun.

Saltinträngning

Inte relevant för Trollhättans kommun inom
tillrinningsområdet.
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Föreliggande dokument är en bilaga till tekniskt underlag för Göta älvs vattenskyddsområde.
Det tekniska underlaget utgör beslutsunderlag vid fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Dokumentet har upprättats av Vänersborgs kommun i enlighet med en
gemensam mall, upprättad av Sweco, som används av samtliga berörda kommuner.
I kommande avsnitt redovisas information om riskkällor inom den del av kommunen som ligger
inom tillrinningsområdet till Vänersborgsviken och Göta älv. Informationen ligger till grund för en
riskbedömning vilken används för att sätta risknivån i området i relation till det förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter som kommer att föreslås.

Riskkällor
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Inom den del av Vänersborgs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 1500 st.
enskilda avloppsanläggningar. En grov bedömning är att ca
50 % av dessa uppfyller dagens krav på funktion enligt
Miljöbalken. Därtill finns det 1 s.k.
gemensamhetsanläggning i Gardesanna som bedöms ha
måttlig status. Hög skyddsnivå gäller i hela
avrinningsområdet.

Dagvatten

I Vänersborgs kommun sker omhändertagande av
dagvatten huvudsakligen genom utsläpp till recipienten via
rörledningar (tätorten) eller öppna diken. Utefter
Dalslandskusten sker utsläppen från enstaka fastigheter till
diken eller mer diffust.
Dagvattennätet i Vänersborgs kommun utgörs till 1,4 % av
kombinerat system och resterande del utgörs av åtskilda
system för dagvatten och spillvatten. Statusen i
kommunens dagvattennät bedöms på en övergripande
nivå vara måttlig

Bräddning av avloppsledningar

Vid hög belastning i avloppsledningsnätet och vid höga
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vattenflöden sker bräddning på ca 10 platser. Av den totala
bräddningen som bedöms ske i avloppsledningsnätet utgör
ca 15 % bräddning vid dessa kända punkter inom
tillrinningsområdet för vattenskyddsområdet.
Brott på avloppsledning

Avloppsledningsnätet i Vänersborgs kommun har en
uppskattad förnyelsetakt på ca 350 år. Statusen i nätet
bedöms på en övergripande nivå vara bristande med
avseende på förnyelsetakten och ett inläckage på 65 %. På
nätet finns det vissa kända riskpunkter vilka är
koncentrerade i områdena vid Lillån i Vänersborg samt
Dalbobron vid Vänern.

Oljecisterner

Inom den del av Vänersborgs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 1000
oljecisterner som ägs av privatpersoner. Därtill finns ca 200
st. cisterner som ägs av företag. Ungefär hälften av dessa
har vi kännedom om. En grov bedömning är att ca 90 % av
dessa har god status, resterande måttlig, bristande eller
okänd status.

Bilvårdsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Vänersborgs kommun
10 bilvårdsanläggningar, varav 6 uppfyller nuvarande krav
på funktion. Övriga är under utredning. Dessutom finns ett
antal mindre anläggningar exempelvis på bilfirmor. De skall
uppfylla Naturvårdsverkets utsläppskrav.

Energianläggningar/värmepumpar
i mark

Inom den del av Vänersborgs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 1 000
energianläggningar i mark för försörjning av privatbostäder.
Därtill finns ca 20 energianläggningar i mark som försörjer
flerbostadshus, allmänna lokaler eller näringslokaler. En
grov bedömning är att ca 90 % av dessa har god status,
resterande måttlig, bristande eller okänd status.

Energianläggningar i ytvatten

Inte relevant för Vänersborgs kommun inom
tillrinningsområdet.

Idrottsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Vänersborgs kommun 8
gräsplaner, 2 konstgräsplaner och 2 större grusplaner vilka
hålls fria från växtlighet (hyvling). Dessa planer används
huvudsakligen av idrottsföreningar. Dag- och
dräneringsvatten från planerna avleds till dagvattennätet
Vänersborgs kommun har 2 ishallar inom
tillrinningsområdet samt 3 utomhusisbanor (1 konstisbana
utanför inomhushallarna och 2 naturliga i Blåsut och
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Vargön). Is som skrapas bort från banorna i ishallarna
läggs utanför byggnaderna. Smältvatten rinner ut i
dagvattenledningarna. Is och snö från utomhusbanorna
skrapas upp utefter kanterna. Inga tillsatser tillsätts i det
vatten som fryses till is.
Övriga idrottsanläggningar som finns inom
tillrinningsområdet är 1golfbana i Onsjö och
1pistolskyttebana i Öxnered. Avrinning sker till marken.
Avloppsreningsverk

Kommunen har 1 allmänt avloppsreningsverk som är
beläget inom tillrinningsområdet. Reningsprocessen
omfattar mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Utsläppskraven gäller fosfor, kväve och BOD. Funktionen i
anläggningen bedöms vara bristande vad avser BOD.
Under 2012 kommer en utbyggnad att ske för att klara
gällande krav. Det renade avloppsvattnet släpps ut i det så
kallade ”älvsuget” d.v.s. Vänerns utlopp till Göta Älv. Ca
3
16 000 m avloppsvatten passerar verket varje dygn.

Däcklager

Det finns 2 däckfirmor inom den del av kommunen som
ligger inom tillrinningsområdet.
Dessutom finns mer eller mindre omfattande däcklager i
anslutning till 3-5 företag vars huvudsyssla inte är
hantering av däck, t.ex. fordonsverkstad med däckhotell.
Avrinningen från aktuella områden sker via dagvattennätet

Handelsträdgård

Inom den del av Vänersborgs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns inga
plantskolor där det sker odling. Utomhusförsäljning av
växter sker på 2 ställen i liten skala. Avrinningen från dessa
verksamheter sker till dagvattennätet

Jordbruk
Allmänt

Inom tillrinningsområdet finns det ca 60
verksamhetsutövare som bedriver yrkesmässigt jordbruk
av något slag. Ca 20 % av dessa har någon form av
djurhållning. Gödselhanteringen vid gårdarna bedöms
generellt vara god. Antal gårdar är betydligt fler i området.

Fiskodling

Inte relevant för Vänersborgs kommun inom
tillrinningsområdet.

Trafik och transporter
Underhåll av broar

I tillrinningsområdet finns det i kommunens vägnät 6
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vägbroar för som leder över vattendrag. Det finns också 3
järnvägsbroar över vattendrag. Mycket stora
reparationsarbeten utförs vart 20-30 år. Besiktning av
broarna görs vart 3: dje år. Besiktningarna leder även till
mindre åtgärder för att förbättra brostandarden. Vid
skrapning och målningsarbeten har krävts skyddsåtgärder
för att slippa spill i form av gamla färgflagor m.m.
Underhåll av vägar

Det finns ca 15 mil vägar inom tillrinningsområdet som ägs
eller sköts av kommunen. Vinterväghållningen sker genom
plogning och saltning och sandning. Kommunen försöker
undvika att salta vägarna så långt som möjligt. Saltning
sker enbart på genomfartsvägar och bussleder.
Asfalteringsarbeten och eventuell målning av gator och
vägar görs vid behov. Inga speciella skyddsåtgärder för
dagvattenavrinning görs.
Under vår, sommar och höst sopas de centrala delarna av
staden ett par gånger i veckan. Skräp plockas upp varje
dag. Utöver sandupptagning, som sker på våren, sopas
gatorna i bostadsområdena en gång per år.

Hamnverksamhet inkl.
småbåtshamnar

I Vänersborgs kommun finns det 1hamn för yrkesmässig
verksamhet som ligger inom tillrinningsområdet. Lastning
sker av ferrolegering (innehåller krom) från Vargön.
Lossning och uppläggning på kajen sker av gatsten, kol,
kvartsit och vägsalt. Saltet mellanlagras i särskild byggnad.
(se vidare- upplag av salt). Funktionen med hänsyn till
säkerhet för vattentäkten i dessa anläggningar bedöms
vara god.
Småbåtshamnar finns på 6 platser Sikhall, Grönvik,
Sanden, Länsan, Norskens brygga och Vänerparkens
Marina. Anläggning för omhändertagande av latrin från
båtar finns på 1 plats (Vänersborgs Marina med
gästhamn). Anläggningar avsedda för tvätt av båtar finns
vid Båtgården (vinteruppläggningsplats). Båttvätt sker vid
småbåtsvarvet i Blåsut som inte har någon
reningsutrustning för tvättvattnet. Funktionen med hänsyn
till säkerhet för vattentäkten i dessa hamnar bedöms vara
måttlig.

Upplag
Upplag av avfall

Inom tillrinningsområdet finns det i Vänersborgs kommun
ca 20 anordnade platser för upplag av avfall/produkter
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(flest platser för sten och jord och schaktmassor).
Slamupplag finns vid avloppsreningsverket i Vänersborg
(Holmängen).
Häljestorps deponi och mottagningsstation av avfall tar
emot hushålls- och verksamhetsavfall från flera kommuner.
Här finns diverse upplag (Se vidare verksamhetens
tillstånd och miljörapporter avseende kontrollprogram
m.m.).
Jord-, sten- och schaktmassor finns ett antal permanenta
och tillfälliga som kan variera mellan olika platser inom
området.
Upplag av kol och ferrokromslagg finns i Vargön
Upplag av snö

Det finns 11 anvisade platser för upplag av snö inom
tillrinningsområdet för 2010-11. Snön som läggs upp på
dessa platser härstammar från bebyggd mark (stadsmiljö,
parkeringar mm). Upplagsplatserna kan variera mellan
åren beroende på tillgängligheten av lediga markytor.
Sedan 2 år tillbaka redovisar Gatukontoret förslag till
snötippsplatser för miljö- och hälsoskyddskontoret.

Upplag av salt

Kommunen har 1 plats för förvaring av vägsalt vid
Holmängens återvinningsstation inom tillrinningsområdet till
Vänersborgsviken/Göta älv. Saltet förvaras inomhus i en
s.k. saltlada med asfalterat golv.
Vägverkets entreprenörer har ett saltlager (mellanlager)
som är beläget i Vänersborg hamn. Saltet förvaras
inomhus i ett slutet lagerutrymme med tät botten (asfalt)
utan dagvattenbrunnar.

ÅVC (större miljöstation)

Anordnade platser för omhändertagande och sortering av
avfall finns på 2 platser.
1 Holmängen där hushållen och företag kan lämna sorterat
avfall i öppna containrar som står på asfalterad mark.
Växtrester och jord läggs direkt på marken som inte är
asfalterad. Avrinningen från dessa platser sker via
dagvattennätet.
2. Kommunens deponeringsanläggning finns i Häljestorp.
Här får enbart företag lämna sorterat avfall. Anläggningen
är en gammal tipp. Avrinning från tippområdet sker via
diken, dränering och genom marklagren. Efter

pm04s 2010-12-15

5 (9)
VÄNERSBORGS KOMMUN
2011-12-22
BILAGA TILL TEKNISKT UNDERLAG FÖR
GÖTA ÄLVS VATTENSKYD DSOMRÅDE

p:\1313\1311579_göta_älv_vso\000\100 riskbedömning\10
arbetsmtrl_dok\inventering\redovisade\vänersborg\vänersborg_granskad_2012-01-12.docx

Bilaga 1

sedimentationsdammar leds avloppsvatten från tippen via
rörledningssystem ut i Göta Älv.
Anordningarnas funktion bedöms generellt vara av god –
tveksam (okänd) standard.
2 mottagningsplatser hör hushållens miljöfarliga avfall finns
(Vargön och Vänersborg). Avfallet sätts i täta låsbara
containrar som står på asfalterad mark med avrinning via
dagvattenledningar.
Dessutom finns ett stort antal återvinningsstationer för glas,
plåt, papper, tidningar, plast och små batterier.
Återvinningsstationerna (containrar) står på asfalterad
mark med avrinning till dagvattennätet.
Utfyllnadsområden

I Vänersborgs kommun finns tre större utfyllnadsområden
runt Vänersborgs tätort varav två delvis består av nedlagda
deponier. Ett annat större område är industriområdet i
Vargön. Det finns också flertal platser inne i Vänersborgs
tätort som är utfyllda. I Vargön finns främst restmaterial
från industriverksamheten. På Sanden finns
muddermassor och annat okänt fyllnadsmaterial. Ferrokalk
förekommer på flera platser.

Avslutat avfallsupplag

I Vänersborgs kommun finns det inom tillrinningsområdet 3
avslutade avfallsupplag. Hushållsavfall och byggavfall
ingår. I en deponi kan även industriavfall finnas. Tipparna
är övertäckta med jord. Någon kontinuerlig kontroll sker
inte. Prov har tagits i vattenbrunnar runt den nedlagda
tippen i Vargön. Proverna visar ingen påverkan på vattnet i
brunnarna. Prov ska tas vid tippen med ev. industriavfall

Markarbeten
Täktverksamhet

Inom den del av Vänersborgs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 1 aktiv
materialtäkt. Det gäller en matjordstäkt vars tillstånd
nyligen löpt ut, men täkten har inte efterbehandlas
eftersom ett nytt tillstånd skall sökas. Omfattningen är
mycket begränsad och bedöms inte påverka vattenkvalitén
inom vattenskyddsområdet.

Avslutad täktverksamhet

Inom den del av Vänersborgs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 1känd
avslutad bergtäkt. Täkten ligger till större delen i
Trollhättans kommun som också haft tillsynen på täkten.
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Förmodligen ger täkten ingen särskild miljöpåverkan.
Miljöfarlig verksamhet
B-verksamhet

Inom den del av Vänersborgs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 8 st.
verksamheter som klassas som B-verksamheter. Dessa
verksamheter utgörs av fjärrvärmeverk, hamn, krematorie,
verkstadsindustri, matjordstäkt och avloppsreningsverk.

C-verksamhet

Inom den del av Vänersborgs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 25 st.
verksamheter som klassas som C-verksamheter. De
vanligaste verksamhetstyper som förekommer är
bensinstationer, verkstadsindustrier, avfallsanläggningar
men även lackering, jordbruk, värmeanläggning,
betongindustri och fordonstvätt förekommer.

U-verksamhet

Inom den del av Vänersborgs kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det ca 75
st. verksamheter som klassas som U-verksamheter
(beroende på var man drar gränsen för miljöfarlig
verksamhet). De vanligaste verksamhetstyper som
förekommer är verkstadsindustrier.

Industriområden

Det finns 7 st. industriområden inom tillrinningsområdet till
Göta älv/Vänersborgsviken:
2

Trestad center: knappt 1 km stort. Betongindustri,
lackering, åkeri mm.
2

Vassbotten, Vbg: ca 0,12 km stort. Fordonstvätt, hamn,
foderfabrik, fjärrvärmeverk mm.
2

Onsjö, Vbg: ca 0,12 km stort. Fordonsverkstad,
bensinstation mm.
2

Tengrenstorp, Vbg: ca 0,25 km . Verkstadsindustrier,
bensinstationer, lackering mm.
2

Astern, Vbg: ca 0,1 km . Småindustriområde som håller på
att planläggas som område för handel och bostäder.
2

Holmängen, Vbg: ca 0,3 km . Verkstadsindustrier,
avloppsreningsverk, fordonsverkstäder mm.
2

Holmenområdet, Vargön: ca 1,2 km . Smältverk samt
framtida verksamheter.
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Förorenad mark
Känt kontinuerligt läckage

Inom den del av Vänersborgs kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns kännedom om storleken på
utläckage från Holmen Papers industrimark. Detta har
kontrollerats vid markundersökningar i samband med
nedläggning av verksamheten. I övrigt finns ingen kunskap
om utläckage från övriga förorenade områden.

Potentiell förorenad mark

Inom den del av Vänersborgs kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det ca 90 platser där det befaras
att marken är förorenad. Dessa finns registrerade i Mifodatabasen. Denna mark utgörs av alla typer av verksamhet
som kan ha förorenat mark såsom verkstadsindustrier,
bensinstationer, lackeringar, deponier, kemtvättar m.m.
Undersökningar utförs i dagsläget främst vid exploatering
eller avveckling av verksamhet.

Konstaterat förorenad mark (ej
MIFO)

Inom den del av Vänersborgs kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det 17 platser där marken
konstaterats vara förorenad. Även dessa finns med i Mifo.
Denna mark utgörs främst av industrier, ferrokalk, rödfyr.
Sanering sker vid nedläggning av verksamhet eller vid
exploatering av området.

Vattenverksamhet
Dammar

Utöver det som räknas till Trafikverkets dagvattendammar
finns det inom den del av kommunen som ligger inom
tillrinningsområdet finns inga kända dammar som fungerar
som uppsamlingsplatser eller fördröjningsmagasin för
avrinnande vatten.

Länshållning

Mer eller mindre kontinuerlig länshållning av vatten saknas
inom tillrinningsområdet. Mottagningsanläggningen för
avfall i Häljestorp har viss pumpning av lakvatten från
tippområdet till sina reningsdammar. Vattnet leds efter
reningsdammarna ut i Karls Grav (Göta Älv).

Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning

Kommunen har gjort en kartläggning av olika nivåer
(dimensionerade samt 100-årsnivå) för tätorterna
Vänersborg och Vargön. Kommunen har påbörjat arbetet
med att ta fram ett översvämningsprogram.
Övriga utredningar: SMHI Rapport Nr 2011-45
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Klimatanalys för Västra Götalands län tar bl.a. upp
översvämningsrisker för Vänern
Erosion

Kommunen utgår från en ”Inventering av
lutningsförhållanden inom tätorternas lerområden” SGI
1978 (Karta finns hos byggnadsförvaltningen).
Vid detaljplanering vid vatten görs alltid geotekniska
utredningar angående markens beskaffenhet och
skredrisker.
Utefter vissa strandsträckor vid Vänerkusten, delar av Karls
Grav och Göta Älv finns risk för erosion. På grund av högt
vattenstånd i Vänern har skred bland annat skett i Rörvik.
En pågående Göta älv-utredning skall visa möjligheter och
risker med ökad avtappning av Vänern (SGI).
Projektet GÄVSO kan hämta färsk information om skred
och erosion från den utredningen.

Skred

Se ovan (erosion)

Saltinträngning

Inte relevant för Vänersborgs kommun inom
tillrinningsområdet.
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ALINGSÅS KOMMUN
UPPDRAG

FÖRFATTARE

DATUM

BILAGA TILL TEKNISKT UNDERLAG FÖR
GÖTA ÄLVS VATTENSKYDDSOMRÅDE

Catharina Pettersson

2012-01-11

UPPDRAGSNUMMER

GRANSKAD AV

Sweco Environment 1311579

Emelie Arnoldsson

2012-01-12

Föreliggande dokument är en bilaga till tekniskt underlag för Göta älvs vattenskyddsområde.
Det tekniska underlaget utgör beslutsunderlag vid fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Dokumentet har upprättats av Alingsås kommun i enlighet med en
gemensam mall, upprättad av Sweco, som används av samtliga berörda kommuner.
I kommande avsnitt redovisas information om riskkällor inom den del av kommunen som ligger
inom tillrinningsområdet till Vänersborgsviken och Göta älv. Informationen ligger till grund för en
riskbedömning vilken används för att sätta risknivån i området i relation till det förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter som kommer att föreslås.

Riskkällor
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Inom den del av Alingsås kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 90 st.
enskilda avloppsanläggningar. En grov bedömning är att ca
40 % av dessa uppfyller dagens krav på funktion enligt
Miljöbalken.

Dagvatten

I Alingsås kommun sker omhändertagande av dagvatten
huvudsakligen lokalt.

Bräddning av avloppsledningar

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet.

Brott på avloppsledning

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet.

Oljecisterner

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet.

Bilvårdsanläggningar

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet.

Energianläggningar/värmepumpar
i mark

Inom den del av Alingsås kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns inga
dokumenterade energianläggningar i mark. Möjligen kan
enstaka ha tillkommit de senaste åren.

Energianläggningar i ytvatten

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet.

Idrottsanläggningar

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet.
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Avloppsreningsverk

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet.

Däcklager

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet.

Handelsträdgård

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet.

Jordbruk
Allmänt

Inom tillrinningsområdet finns det ca 5 st. gårdar som
bedriver yrkesmässigt jordbruk av något slag. Ytterligare 7
gårdar finns men de har gissningsvis hobbyverksamhet.
100 % av samtliga 12 gårdar har någon form av
djurhållning. Gödselhanteringen vid gårdarna och dess
status är okänd, men kännedom finns fastigheter med
brister.

Fiskodling

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet.

Trafik och transporter
Underhåll av broar

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet.

Underhåll av vägar

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet.

Hamnverksamhet inkl.
småbåtshamnar

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Upplag
Upplag av avfall

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Upplag av snö

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Upplag av salt

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

ÅVC (större miljöstation)

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Utfyllnadsområden

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Avslutat avfallsupplag

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Markarbeten
Täktverksamhet

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Avslutad täktverksamhet

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Miljöfarlig verksamhet
B-verksamhet

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

C-verksamhet

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet
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U-verksamhet

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Industriområden

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Förorenad mark
Känt kontinuerligt läckage

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Potentiell förorenad mark

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Konstaterat förorenad mark (ej
MIFO)

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Vattenverksamhet
Dammar

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Länshållning

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Erosion

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Skred

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet

Saltinträngning

Inte relevant för Alingsås kommun inom tillrinningsområdet
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ESSUNGA KOMMUN
UPPDRAG

FÖRFATTARE

DATUM

BILAGA TILL TEKNISKT UNDERLAG FÖR
GÖTA ÄLVS VATTENSKYDDSOMRÅDE

Eva Bayard

2011-12-28

UPPDRAGSNUMMER

GRANSKAD AV

Sweco Environment 1311579

Emelie Arnoldsson

2012-01-12

Föreliggande dokument är en bilaga till tekniskt underlag för Göta älvs vattenskyddsområde.
Det tekniska underlaget utgör beslutsunderlag vid fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Dokumentet har upprättats av Essunga kommun i enlighet med en
gemensam mall, upprättad av Sweco, som används av samtliga berörda kommuner.
I kommande avsnitt redovisas information om riskkällor inom den del av kommunen som ligger
inom tillrinningsområdet till Vänersborgsviken och Göta älv. Informationen ligger till grund för en
riskbedömning vilken används för att sätta risknivån i området i relation till det förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter som kommer att föreslås.

Riskkällor
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Inom den del av Essunga kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 26 st.
enskilda avloppsanläggningar. En grov bedömning är att ca
90 % av dessa uppfyller dagens krav på funktion enligt
Miljöbalken. Det finns inga gemensamt ägda
avloppsanläggningar, s.k. Gemensamhetsanläggningar.
Området kring Ulvebäcken har belagts med hög
skyddsnivå med avseende på miljöskydd i Essunga
kommun. Detta gäller hundra meter från bäcken.

Dagvatten

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Bräddning av avloppsledningar

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Brott på avloppsledning

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Oljecisterner

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Bilvårdsanläggningar

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.
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Energianläggningar/värmepumpar
i mark

Inom den del av Essunga kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 1 st.
energianläggningar i mark för försörjning av privatbostäder.

Energianläggningar i ytvatten

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Idrottsanläggningar

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Avloppsreningsverk

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Däcklager

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Handelsträdgård

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Jordbruk
Allmänt

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Fiskodling

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Trafik och transporter
Underhåll av broar

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Underhåll av vägar

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Hamnverksamhet inkl.
småbåtshamnar

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Upplag
Upplag av avfall

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Upplag av snö

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Upplag av salt

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

ÅVC (större miljöstation)

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.
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Utfyllnadsområden

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Avslutat avfallsupplag

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Markarbeten
Täktverksamhet

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Avslutad täktverksamhet

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Miljöfarlig verksamhet
B-verksamhet

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

C-verksamhet

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

U-verksamhet

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Industriområden

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Förorenad mark
Känt kontinuerligt läckage

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Potentiell förorenad mark

Inom den del av Essunga kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det 1 st. plats där det befaras att
marken är förorenad. Denna mark utgörs av skjutbana med
hagel, branschklass 3.

Konstaterat förorenad mark (ej
MIFO)

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Vattenverksamhet
Dammar

Utöver det som räknas till Trafikverkets dagvattendammar
finns det inom den del av kommunen som ligger inom
tillrinningsområdet 3 st. dammar som fungerar som
uppsamlingsplatser eller fördröjningsmagasin för
avrinnande vatten.

Länshållning

Inte relevant för Essunga kommun inom
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tillrinningsområdet.
Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Erosion

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Skred

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.

Saltinträngning

Inte relevant för Essunga kommun inom
tillrinningsområdet.
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GRÄSTORPS KOMMUN
UPPDRAG

FÖRFATTARE

DATUM

BILAGA TILL TEKNISKT UNDERLAG FÖR
GÖTA ÄLVS VATTENSKYDDSOMRÅDE

Johan Stern

2011-12-20

UPPDRAGSNUMMER

GRANSKAD AV

Sweco Environment 1311579

Emelie Arnoldsson

2012-01-25

Föreliggande dokument är en bilaga till tekniskt underlag för Göta älvs vattenskyddsområde.
Det tekniska underlaget utgör beslutsunderlag vid fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Dokumentet har upprättats av Grästorps kommun i enlighet med en
gemensam mall, upprättad av Sweco, som används av samtliga berörda kommuner.
I kommande avsnitt redovisas information om riskkällor inom den del av kommunen som ligger
inom tillrinningsområdet till Vänersborgsviken och Göta älv. Informationen ligger till grund för en
riskbedömning vilken används för att sätta risknivån i området i relation till det förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter som kommer att föreslås.

Riskkällor
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Inom den del av XXX kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 50-100
st. enskilda avloppsanläggningar. En grov bedömning är att
ca 30 % av dessa uppfyller dagens krav på funktion enligt
Miljöbalken. Det finns inga gemensamt ägda
avloppsanläggningar, s.k. gemensamhetsanläggningar.
Inom området finns ingen del som generellt har högre krav.
Platsspecifik bedömning gäller.

Dagvatten

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Bräddning av avloppsledningar

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Brott på avloppsledning

Endast en mycket begränsad del av kommunalt
avloppsledningsnät finns ev. inom Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde, om någon del
alls.

Oljecisterner

Inom den del av Grästorps kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns okänt antal
oljecisterner som ägs av privatpersoner. Därtill finns ca 20
st. cisterner som ägs av företag (lantbruk). En grov
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bedömning är att ca 95 % av dessa har god status,
resterande måttlig status.
Inom kommunens system finns inga aktuella uppgifter om
privata cisterner.
Bilvårdsanläggningar

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Energianläggningar/värmepumpar
i mark

Inom den del av Grästorps kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns 1 st.
energianläggningar i mark för försörjning av privatbostäder.
Därtill finns inga energianläggningar i mark som försörjer
flerbostadshus, allmänna lokaler eller näringslokaler. Den
existerande anläggningen bedöms ha god status.

Energianläggningar i ytvatten

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Idrottsanläggningar

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Avloppsreningsverk

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Däcklager

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Handelsträdgård

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Jordbruk
Allmänt

Inom tillrinningsområdet finns det ca 14 st. gårdar som
bedriver yrkesmässigt jordbruk av något slag. Ca 50 % av
dessa har någon form av djurhållning. Gödselhanteringen
vid gårdarna bedöms generellt vara god.

Fiskodling

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Trafik och transporter
Underhåll av broar

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Underhåll av vägar

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Hamnverksamhet inkl.

Inte relevant för Grästorps kommun inom
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småbåtshamnar

tillrinningsområdet.

Upplag
Upplag av avfall

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Upplag av snö

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Upplag av salt

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

ÅVC (större miljöstation)

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Utfyllnadsområden

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Avslutat avfallsupplag

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Markarbeten
Täktverksamhet

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Avslutad täktverksamhet

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Miljöfarlig verksamhet
B-verksamhet

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

C-verksamhet

Inom den del av Grästorps kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 1 st.
verksamheter som klassas som C-verksamheter.
Verksamhetstypen som förekommer är lantbruk.

U-verksamhet

Inom den del av Grästorps kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 14st
verksamheter som klassas som U-verksamheter. De
vanligaste verksamhetstyper som förekommer är lantbruk
men även ett mycket litet sågverk förekommer.

Industriområden

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Förorenad mark
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Känt kontinuerligt läckage

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Potentiell förorenad mark

Inom den del av Grästorps kommun som ligger inom
tillrinningsområdet kan det finnas platser där marken är
förorenad. Detta för att det inom Grästorps kommun finns
rödfyrsförekomster. Exakt placering av dessa är oklart.
Kommunen hänvisar till Länsstyrelsen i denna fråga.
Förekomsten kan ligga inom tillrinningsområdet då rödfyr
är förknippat med platåbergen.

Konstaterat förorenad mark (ej
MIFO)

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Vattenverksamhet
Dammar

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Länshållning

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Erosion

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Skred

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.

Saltinträngning

Inte relevant för Grästorps kommun inom
tillrinningsområdet.
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LERUMS KOMMUN
UPPDRAG

FÖRFATTARE

DATUM

BILAGA TILL TEKNISKT UNDERLAG FÖR
GÖTA ÄLVS VATTENSKYDDSOMRÅDE

Anna Pettersson
Anna Engström

2012-01-26

UPPDRAGSNUMMER

GRANSKAD AV

Sweco Environment 1311579

Emelie Arnoldsson

Föreliggande dokument är en bilaga till tekniskt underlag för Göta älvs vattenskyddsområde.
Det tekniska underlaget utgör beslutsunderlag vid fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Dokumentet har upprättats av Lerum kommun i enlighet med en gemensam
mall, upprättad av Sweco, som används av samtliga berörda kommuner.
I kommande avsnitt redovisas information om riskkällor inom den del av kommunen som ligger
inom tillrinningsområdet till Vänersborgsviken och Göta älv. Informationen ligger till grund för en
riskbedömning vilken används för att sätta risknivån i området i relation till det förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter som kommer att föreslås.

Riskkällor
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Inom den del av Lerums kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 241 st.
enskilda avloppsanläggningar. En grov bedömning är att ca
50 % av dessa uppfyller dagens krav på funktion enligt
Miljöbalken.

Dagvatten

I Lerums kommun sker omhändertagande av dagvatten
huvudsakligen genom LOD samt duplikat ledningssystem.
Dagvattennätet i Lerums kommun (inom Göta älvs
tillrinningsområde) utgörs till ca 3 % av kombinerat system
(det finns några enstaka fastigheter med kombinerad
anslutning) och resterande del utgörs av åtskilda system
för dagvatten och spillvatten. Statusen i kommunens
dagvattennät bedöms på en övergripande nivå vara måttlig
till god.

Bräddning av avloppsledningar

Brott på avloppsledning

Vid hög belastning i avloppsledningsnätet sker bräddning
på ca 3 platser. Av den totala bräddningen som bedöms
ske i avloppsledningsnätet utgör ca 90 % bräddning vid
dessa kända punkter.
Avloppsledningsnätet i Lerums kommun har en uppskattad
förnyelsetakt på ca 175 år. Statusen i nätet bedöms på en
övergripande nivå vara god. På nätet finns det inga kända
riskpunkter på nätet.
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Oljecisterner

Inom den del av Lerums kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 43 st.
oljecisterner som ägs av privatpersoner. Därtill finns ca 2
st. cisterner som ägs av företag. En grov bedömning är att
ca 50 % av dessa har god status, resterande måttlig,
bristande eller okänd status.

Bilvårdsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Lerums kommun 8 st.
bilvårdsanläggningar. I dag finns inga förelägganden (krav)
riktade på dessa anläggningar.

Energianläggningar/värmepumpar
i mark

Inom den del av Lerums kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 40 st.
energianläggningar i mark för försörjning av privatbostäder.
En grov bedömning är att ca 90 % av dessa har god status,
resterande måttlig, bristande eller okänd status.

Energianläggningar i ytvatten

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Idrottsanläggningar

Inom tillrinningsområdet finns det i Lerums kommun 1st
gräsplan 1 st. konstgräsplan och 1st större grusplan vilka
hålls fria från växtlighet. Dessa planer används
huvudsakligen av idrottsföreningar/privatpersoner. Dagoch dräneringsvatten från planerna avleds till Lärjeån
Övriga idrottsanläggningar som finns inom
tillrinningsområdet är en golfbana (stora Lundby golfklubb,
Stannum), tre skjutbanor (Aggetorp 6:1, Hjällsnäs 4:33 och
Skepplaskog 2:5). Samtliga anläggningar har sin avrinning
till Lärjeån

Avloppsreningsverk

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Däcklager

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Handelsträdgård

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Jordbruk
Allmänt

Inom tillrinningsområdet finns det ca 21 st. gårdar som
bedriver yrkesmässigt jordbruk av något slag. Ca 90 % av
dessa har någon form av djurhållning. Dessutom finns det
ca 24 häststall. Gödselhanteringen vid gårdarna bedöms
generellt vara måttlig.

Fiskodling

Inom tillrinningsområdet finns det 1 st. Hobbyverksamheten
fiskodlingar.
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Trafik och transporter
Underhåll av broar

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Underhåll av vägar

Det finns ca 2,1 mil vägar inom tillrinningsområdet som ägs
eller sköts av kommunen. Vinterväghållningen sker genom
plogning och saltning och/eller sandning med flis ock salt.
Vi saltar i detta område (c:a 6km) och det är där vi har
kollektivtrafik på dessa vägar. Vi har ingen strategi men vi
försöker hålla på nere förbrukningen så mycket vi kan.
I området som markerats kommer vi till våren pröva
miljövänligare dammbindning av våra grusvägar.
Närmast vattenskyddsområdet f.d. grusgropen i Gråbo går
LV 190 som tillhör Trafikverket och även den är en saltväg.

Hamnverksamhet inkl.
småbåtshamnar

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Upplag
Upplag av avfall

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Upplag av snö

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Upplag av salt

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

ÅVC (större miljöstation)

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Utfyllnadsområden

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Avslutat avfallsupplag

I Lerums kommun finns det inom tillrinningsområdet 4 st.
kända avslutade avfallsupplag:
Aggetorpstippen (Hjällsnäs 4:33 - i huvudsak hushållsavfall
deponeras, ingen slutbehandling har gjorts och krav på
kontrollprogram kommer att ställas. Viss konstaterat
utläckage av tungmetaller);
Mindre tipp i Aggetorp (Hjällsnäs 4:33 - osäkert innehåll i
deponin, ingen slutbehandling har gjorts. Ytterligare
undersökning bör göras);
Slamdeponi i Stannum (Hällingsbo 3:20 - enligt uppgift har
avloppsslam från Ryaverket deponerats på platsen. Inga
tydliga indikationer på någon miljöpåverkan men
provtagningar påvisar förhöjda halter av näringsämnen);
Tipp vid kolerakyrkogården (Hjällsnäs 69:1 - mycket liten
omfattning och därför trolig gårdsdeponi eller liknande så
risker för spridning av föroreningar bedöms som små).

Markarbeten
Täktverksamhet

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.
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Avslutad täktverksamhet

Inom den del av Lerums kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 1 st.
avslutade materialtäkter. Verksamheten hade tillstånd och
har brutit grus och sand under grundvattenytan.
I dag är verksamheten avslutad och på platsen finns en
täktsjö.

Miljöfarlig verksamhet
B-verksamhet

Inom den del av Lerum kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 1 st.
verksamheter som klassas som B-verksamheter. Dessa
verksamheter utgörs av kemisk industri.

C-verksamhet

Inom den del av Lerum kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 5 st.
verksamheter som klassas som C-verksamheter. De
vanligaste verksamhetstyper som förekommer är
bilvårdsanläggningar men även skjutbana och upplaga av
avfall förekommer.

U-verksamhet

Inom den del av Lerum kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 69 st.
verksamheter som klassas som U-verksamheter. De
vanligaste verksamhetstyper som förekommer är
jordbruk/djurhållning men även småindustrier och nedlagda
deponier förekommer.

Industriområden

Det finns 1 st. industriområden inom tillrinningsområdet till
Göta älv/Vänersborgsviken. Detta ligger i Lekstorp i västra
delen av Gråbo, mest småindustri/verkstäder. Inga
särskilda försiktighetsåtgärder.

Förorenad mark
Känt kontinuerligt läckage

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Potentiell förorenad mark

De miljöfarliga verksamheter som räknats upp räknar
miljöenheten med kan medföra föroreningar i marken. För
tillfället planeras inte några markundersökningar i området.

Konstaterat förorenad mark (ej
MIFO)

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Vattenverksamhet
Dammar

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.
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Länshållning

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Erosion

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Skred

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.

Saltinträngning

Inte relevant för Lerums kommun inom tillrinningsområdet.
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STENUNGSUNDS KOMMUN
UPPDRAG

FÖRFATTARE

DATUM

BILAGA TILL TEKNISKT UNDERLAG FÖR
GÖTA ÄLVS VATTENSKYDDSOMRÅDE

Fredrik Cederholm

2012-01-03

UPPDRAGSNUMMER

GRANSKAD AV

Sweco Environment 1311579

Emelie Arnoldsson

2012-01-12

Föreliggande dokument är en bilaga till tekniskt underlag för Göta älvs vattenskyddsområde.
Det tekniska underlaget utgör beslutsunderlag vid fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Dokumentet har upprättats av Stenungsunds kommun i enlighet med en
gemensam mall, upprättad av Sweco, som används av samtliga berörda kommuner.
I kommande avsnitt redovisas information om riskkällor inom den del av kommunen som ligger
inom tillrinningsområdet till Vänersborgsviken och Göta älv. Informationen ligger till grund för en
riskbedömning vilken används för att sätta risknivån i området i relation till det förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter som kommer att föreslås.

Riskkällor
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Inom den del av XXX kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 22 st.
enskilda avloppsanläggningar. En grov bedömning är att
ca90 % av dessa uppfyller dagens krav på funktion enligt
Miljöbalken. Det finns inga gemensamt ägda
avloppsanläggningar, s.k. gemensamhetsanläggningar.

Dagvatten

I Stenungsunds kommun sker omhändertagande av
dagvatten huvudsakligen genom LOD.
Dagvattennätet i X kommun utgörs till 0 % av kombinerat
system och resterande del utgörs av åtskilda system för
dagvatten och spillvatten. Statusen i kommunens
dagvattennät bedöms på en övergripande nivå vara
god/måttlig/bristande.

Bräddning av avloppsledningar

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Brott på avloppsledning

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Oljecisterner

Inom den del av Stenungsunds kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns okänt antal
oljecisterner som ägs av privatpersoner. Därtill finns ett

pm04s 2010-12-15

1 (4)
Sw e co Envi ro nme nt AB

p:\1313\1311579_göta_älv_vso\000\100 riskbedömning\10 arbetsmtrl_dok\inventering\övriga
kommuner\redovisade\stenungsund\stenungsund_granskad_2012-01-12.docx

Bilaga 1

okänt antal cisterner som ägs av företag. Statusen på
dessa är okänd.
Bilvårdsanläggningar

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Energianläggningar/värmepumpar
i mark

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Energianläggningar i ytvatten

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Idrottsanläggningar

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Avloppsreningsverk

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Däcklager

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Handelsträdgård

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Jordbruk
Allmänt

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Fiskodling

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Trafik och transporter
Underhåll av broar

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Underhåll av vägar

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Hamnverksamhet inkl.
småbåtshamnar

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Upplag
Upplag av avfall

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Upplag av snö

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.
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Upplag av salt

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

ÅVC (större miljöstation)

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Utfyllnadsområden

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Avslutat avfallsupplag

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Markarbeten
Täktverksamhet

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Avslutad täktverksamhet

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Miljöfarlig verksamhet
B-verksamhet

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

C-verksamhet

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

U-verksamhet

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Industriområden

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Förorenad mark
Känt kontinuerligt läckage

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Potentiell förorenad mark

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Konstaterat förorenad mark (ej
MIFO)

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Vattenverksamhet
Dammar

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Länshållning

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
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tillrinningsområdet.
Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Erosion

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Skred

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

Saltinträngning

Inte relevant för Stenungsunds kommun inom
tillrinningsområdet.

pm04s 2010-12-15

4 (4)
STENUNGSUNDS KOMMUN
2012-01-03
BILAGA TILL TEKNISKT UNDERLAG FÖR
GÖTA ÄLVS VATTENSKYD DSOMRÅDE

p:\1313\1311579_göta_älv_vso\000\100 riskbedömning\10 arbetsmtrl_dok\inventering\övriga
kommuner\redovisade\stenungsund\stenungsund_granskad_2012-01-12.docx

Bilaga 1

UDDEVALLA KOMMUN
UPPDRAG

FÖRFATTARE

DATUM

BILAGA TILL TEKNISKT UNDERLAG FÖR
GÖTA ÄLVS VATTENSKYDDSOMRÅDE

Helena Olausson

2011-12-28

UPPDRAGSNUMMER

GRANSKAD AV

Sweco Environment 1311579

Emelie Arnoldsson

2012-01-12

Föreliggande dokument är en bilaga till tekniskt underlag för Göta älvs vattenskyddsområde.
Det tekniska underlaget utgör beslutsunderlag vid fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Dokumentet har upprättats av Uddevalla kommun i enlighet med en
gemensam mall, upprättad av Sweco, som används av samtliga berörda kommuner.
I kommande avsnitt redovisas information om riskkällor inom den del av kommunen som ligger
inom tillrinningsområdet till Vänersborgsviken och Göta älv. Informationen ligger till grund för en
riskbedömning vilken används för att sätta risknivån i området i relation till det förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter som kommer att föreslås.

Riskkällor
Bebyggelse
Enskilda avlopp

Inom den del av XXX kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 40 st.
enskilda avloppsanläggningar. En grov bedömning är att ca
26 % av dessa uppfyller dagens krav på funktion enligt
Miljöbalken. Därtill finns det 3 st. gemensamt ägda
avloppsanläggningar, s.k. gemensamhetsanläggningar. 2
bedöms vara i måttligt skick medan den sista är utdömd
och ska åtgärdas under 2012.

Dagvatten

I Uddevalla kommun sker omhändertagande av dagvatten
huvudsakligen i privat regi, inget kommunalt dagvattennät
finns i området.

Bräddning av avloppsledningar

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Brott på avloppsledning

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Oljecisterner

Inom den del av Uddevalla kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 33 st.
oljecisterner som ägs av privatpersoner. En grov
bedömning är att ca 75 % av dessa har god status,
resterande måttlig, bristande eller okänd status.
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Bilvårdsanläggningar

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Energianläggningar/värmepumpar
i mark

Inom den del av XXX kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns ca 5 st.
energianläggningar i mark för försörjning av privatbostäder.
En grov bedömning är att ca 80 % av dessa har god status,
resterande måttlig, bristande eller okänd status.

Energianläggningar i ytvatten

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Idrottsanläggningar

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Avloppsreningsverk

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Däcklager

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Handelsträdgård

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Jordbruk
Allmänt

Inom tillrinningsområdet finns det ca 11 st. gårdar som
bedriver yrkesmässigt jordbruk av något slag. Ca 50 % av
dessa har någon form av djurhållning. Gödselhanteringen
vid gårdarna bedöms generellt vara god/måttlig/bristande.

Fiskodling

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Trafik och transporter
Underhåll av broar

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Underhåll av vägar

Det finns ca 1,2 mil vägar inom tillrinningsområdet som ägs
eller sköts av kommunen. Vinterväghållningen sker genom
plogning och saltning och/eller sandning

Hamnverksamhet inkl.
småbåtshamnar

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Upplag
Upplag av avfall

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.
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Upplag av snö

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Upplag av salt

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

ÅVC (större miljöstation)

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Utfyllnadsområden

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Avslutat avfallsupplag

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Markarbeten
Täktverksamhet

Inom den del av Uddevalla kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 1 st.
aktiva materialtäkter. Tillstånd för uttag av 40700 ton
naturgrus

Avslutad täktverksamhet

Inom den del av XXX kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 1 st.
avslutade materialtäkter. (Naturgrus, avslutades på 70talet)

Miljöfarlig verksamhet
B-verksamhet

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

C-verksamhet

Inom den del av Uddevalla kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 3st
verksamheter som klassas som C-verksamheter.
Betongtillverkning, kabelfabrik, flygplats

U-verksamhet

Inom den del av Uddevalla kommun som ligger i Göta
älvs/Vänersborgsvikens tillrinningsområde finns det 1st
verksamheter som klassas som U-verksamheter.
Skjutbana

Industriområden

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Förorenad mark
Känt kontinuerligt läckage

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.
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Potentiell förorenad mark

Inom den del av Uddevalla kommun som ligger inom
tillrinningsområdet finns det 1 st. plats där det befaras att
marken är förorenad. Denna mark utgörs främst av
gammal skjutbana från försvaret.

Konstaterat förorenad mark (ej
MIFO)

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Vattenverksamhet
Dammar

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Länshållning

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Erosion

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Skred

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.

Saltinträngning

Inte relevant för Uddevalla kommun inom
tillrinningsområdet.
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