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1 INLEDNING 

Detta dokument utgör underlag för samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet 

enligt 11 kap. och miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken angående utfyllnad av 

Lundbyhamnen och omledning av Kvillekanalen. Sökande är Älvstranden Utveckling AB, 

Göteborg Frihamns AB och Fastighets AB Fribordet (benämns nedan gemensamt som 

”Sökandena”). Älvstranden Utveckling AB ägs av göteborgarna genom Göteborgs Stad och är 

moderbolag i Älvstrandenkoncernen. Bolaget har två dotterbolag, Norra Älvstranden 

Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB, som i sin tur har ett flertal dotter- och 

dotterdotterbolag. Göteborgs Frihamns AB och Fastighets AB Fribordet är dotterdotterbolag 

till Norra Älvstranden Utveckling AB. 

 

Lundbyhamnen är den hamnbassäng i Frihamnen som tidigare var en del i hamnens 

expansion på Hisingen under 1950-talet. Kvillekanalen har sitt utlopp i Lundbyhamnen. Idag 

finns ingen hamnverksamhet kvar i Lundbyhamnen, utan Frihamnen är nu ett av Göteborgs 

mest centrala omvandlingsområden.  

 

I anslutning till det aktuella området för utfyllnad av Lundbyhamnen planeras även andra 

angränsande projekt, vilket tas hänsyn till i arbetet med tillståndsansökan. En samordning 

mellan projekten eftersträvas så att resurser och tider optimeras för bästa resultat för de 

olika projekten. Ansökan avses därför omfatta även rivning av befintliga kajkonstruktioner 

samt byggnation av nya stödkonstruktioner och påldäckskonstruktion samt pålning och 

spontning för Keillers kaj. 

 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Den framtida inriktningen 

för det nya 

omvandlingsområdet 

Frihamnen beskrivs i den 

nya Översiktsplanen för 

Göteborg, beslutad av 

Byggnadsnämnden den 14 

december 2021 och antagen 

av kommunstyrelsen den 4 

maj 2022, se Figur 1.1. 

Visionen för Frihamnen är 

att området ska omvandlas 

till tät blandstad som låter 

stadskärnan ta steget över 

älven. Översiktsplanen 

förväntas antas av 

Kommunfullmäktige under 

sommaren 2022.  

 

Figur 1.1. Omvandlingsområdet Frihamnen i ny Översiktsplan för Göteborg 
(Göteborgs Stad, 2022). 
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I den nya översiktsplanen och Planeringsförutsättningar för Frihamnen 2019 (Göteborgs 

Stad, 2019) redovisas att hamnbassängen i Lundbyhamnen ska fyllas ut för att på så vis 

utgöra ny mark för stadspark och kvarter, se Figur 1.1, något som funnits med redan som 

del i Frihamnens Planprogram från 2014.  

 

Utfyllnaden syftar således till att uppfylla översiktsplanens intentioner att knyta samman 

Lindholmen och Frihamnen genom att tillskapa ny landareal i centrala Göteborg som i det 

långa perspektivet kan utgöra både kvartersmark och allmän platsmark. Den planerade 

parkytan avser även tillgodose behovet av grönytor på Lindholmen och i Frihamnen i 

kommande detaljplanearbeten. Utfyllnaden kommer även utgöra ett älvkantskydd för 

högvatten för bakomliggande områden.  

 

 

 

 

Figur 1.2. Illustration från Planeringsförutsättningar Frihamnen 2019 (Göteborgs Stad, 2019). Karta över 
ungefärliga planområdesgränsen, samt gräns för området som omfattas av den pågående revideringen av 

planprogram. Utfyllnad av Lundbyhamnen enligt planeringsförutsättningarna är markerad med gul streckad linje. 
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1.2 ANSÖKAN 

Planerad ansökan omfattar utfyllnad av hamnbassängen i Lundbyhamnen och omledning av 

Kvillekanalen inklusive schaktarbeten. Åtgärderna utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. 

miljöbalken och omfattar även miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. I ansökan 

avses även ingå rivning av befintliga kajkonstruktioner samt byggnation av nya 

stödkonstruktioner och påldäckskonstruktion samt pålning och spontning för Keillers kaj. 

 

Ansökan planeras att lämnas in till mark- och miljödomstolen (prövningsmyndigheten) under 

hösten 2022. Åtgärderna planeras att genomföras med start samma år som tillståndet vinner 

laga kraft, förhoppningen är att så sker 2024, och färdigställas inom en arbetstid om 10 år. 

Tidplanen kan dock komma att påverkas av bland annat pågående planarbete avseende 

upphävande av befintliga stads- och detaljplaner i området för utfyllnad av Lundbyhamnen 

(se avsnitt 4.12) samt planprocessen för ”detaljplan för Blandstadsbebyggelse i Frihamnen, 

etapp 1, inom stadsdelen Tingstadsvassen i Göteborg” som omfattar Kvillekanalens nya 

sträckning (se avsnitt 3.3). Åtgärderna kan därför behöva påbörjas senare än år 2024 men 

avsikten är att en arbetstid om 10 år ska ge tillräcklig marginal för att åtgärderna ska kunna 

utföras inom föreskriven arbetstid även vid eventuell försening på grund av nämnda 

planarbeten.  

1.3 AVGRÄNSNING 

Samrådet berör utfyllnad av Lundbyhamnen, omledning av Kvillekanalen inklusive 

schaktarbeten, rivning av befintliga kajkonstruktioner samt byggnation av nya 

stödkonstruktioner och påldäckskonstruktion samt pålning och spontning för Keillers kaj. 

 

Den mest väsentliga påverkan på miljön och omgivningen är till stora delar knuten till 

byggtiden. I detta samrådsunderlag beskrivs dock även påverkan i driftskedet.  

1.4 SAMRÅD 

Samrådet utgör en del av tillståndsprocessen, se Figur 1.3 nedan, och syftar till att informera 

om och ge samrådskretsen möjlighet att lämna synpunkter på den planerade åtgärdens 

lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som åtgärden kan antas medföra i 

sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 

utformning. Samrådet genomförs med samrådskretsen som omfattar länsstyrelsen, 

tillsynsmyndigheten, övriga statliga myndigheter, kommunen samt den allmänhet, inklusive 

organisationer, som kan antas bli berörda av åtgärderna. Vidare omfattar samrådskretsen de 

enskilda som kan antas bli särskilt berörda av åtgärderna. Sökandena har bedömt att 

fastighetsägare, ledningsägare och nyttjanderättshavare (så som hyresgäster, 

bostadsrättsinnehavare och arrendatorer) inom definierat påverkansområde för buller under 

byggskedet, se med svart streckad linje i Figur 1.4 nedan markerat område, ska anses 

omfattas av den krets enskilda som kan antas bli särskilt berörda av planerade åtgärder. 

 

Sökandena anser att de planerade åtgärderna kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Samrådet genomförs därför som ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 

miljöbalken och har inte föregåtts av något undersökningssamråd. 
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Figur 1.3. Skedesindelning av aktiviteter för tillståndsprocessen avseende det aktuella projektet. 

 

 

 

 

 

Figur 1.4. Bedömt påverkansområde för buller under byggskedet syns med svart streckad linje, vilken bedöms 

innehålla den krets enskilda som kan antas bli särskilt berörda av planerade åtgärder. 
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2 LOKALISERING 

Lundbyhamnen utgör en av tre hamnbassänger som ligger i nära anslutning till varandra på 

Hisingens södra strand i centrala Göteborg och på västra sidan av Hisingsbron. De andra två 

bassängerna är Norra Frihamnsbassängen och Södra Frihamnsbassängen, se Figur 2.1.  

 

I norra delen av Lundbyhamnen har Kvillekanalen sitt utlopp efter att den passerat under 

Lundbyleden och Hamnbanan. 

 

 

Figur 2.1. Översiktsbild över lokaliseringen av det ungefärliga arbetsområdet och där Kvillekanalen 

leder ned till Lundbyhamnen. 
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3 BESKRIVNING AV PLANERAD VATTENVERKSAMHET OCH 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

I följande avsnitt beskrivs de åtgärder som planeras, vilka består av: 

• Rivning av befintliga kajkonstruktioner.  

• Utfyllnad av Lundbyhamnen. 

• Omledning inklusive schakt av Kvillekanalen. 

• Byggnation av nya stödkonstruktioner och påldäckskonstruktion samt pålning och 

spontning för Keillers kaj. 

 

 

Figur 3.1. Översikt över planerad åtgärd för Lundbyhamnen (ungefärligt utfyllnadsområde och rivning av kaj) och 

Kvillekanalen (utredningsområde för omledning av Kvillekanalen). Keillers kaj och spårvägen är angränsande 

projekt och där delar av dessa projekt avses samordnas med utfyllnaden av Lundbyhamnen.  

3.1 RIVNING AV KAJ 

Lundbyhamnens befintliga kaj är grundlagd på pålar och har en slänt under befintligt 

betongdäck. Innan utfyllnaden påbörjas rivs kringliggande kaj, sammanlagt cirka 800 meter 

utmed den västra och södra sidan av bassängen. Rivningen innebär borttagning och 

krossning av befintliga betongkonstruktioner samt borttagning av pålar och spont.  
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3.2 UTFYLLNAD AV LUNDBYHAMNEN  

Utfyllnaden planeras att genomföras i två etapper, för att tidigt i byggprocessen stabilisera 

omgivande kajer och få en brukbar markyta där hamnbassängen ligger idag.  

 

Etapp 1: Större delen av bassängen fylls igen, förutom där Kvillekanalen har sitt utlopp i 

Lundbyhamnen och längs med Kvillepiren. Under denna etapp kommer Lundbyhamnen 

smalnas av och Kvillekanalen ledas utmed Kvillepirens nordvästra kant. I denna etapp kläs 

kanalen med ett erosionsskydd, dock inte mot Kvillepiren. Etapputbyggnaden kommer 

medföra att en användbar markyta skapas på stora delar av hamnbassängen. Under tiden 

bereds Kvillekanalens nya sträckning till Norra Frihamnsbassängen inom arbetet med 

”detaljplan för Blandstadsbebyggelse i Frihamnen, etapp 1, inom stadsdelen Tingstadsvassen 

i Göteborg”.  

 

Etapp 2: Resterande del av Lundbyhamnen fylls igen, efter att Kvillekanalen letts om, se 

vidare i avsnitt 3.3 nedan. 

 

Olika alternativ för utfyllnaden utreds utifrån metod och materialval och förslag är att 

använda friktionsmaterial. Exempel på friktionsmaterial som kan användas är sand eller 

krossmaterial. Sand kan med fördel transporteras med båt och blåsas in i bassängen 

skonsamt, packas hårt och snabbt sätta sig vilket är en tidsmässig fördel för etablering av 

den nya bebyggelsen. Krossmaterial finns inom regionen och kan transporteras till 

verksamhetsområdet med lastbil alternativt på pråm.  

 

I delar av hamnbassängen har Göteborgs Hamn AB, Trafikverket och Sjöfartsverket tidigare 

dumpat muddermassor och sluttäckt med sand över massorna. En förutsättning för planerad 

utfyllnad är att inte påverka det befintliga sandtäckets skyddande effekt för 

muddermassorna, och att förhindra läckage av föroreningar från muddermassorna till Göta 

älv. 

 

Utfyllnadsarbetet genomförs i Lundbyhamnen, som i dagsläget har ett vattendjup på ca fyra 

meter. Hela hamnbassängens yta fylls ut, vilken är cirka 100 000 m
2

. Det innebär att de 

volymer material som krävs för utfyllnaden uppgår till cirka 400 000 m
3

 för att komma upp 

till vattenytan, samt ytterligare cirka 400 000 m
3

 för att skapa en planerad framtida 

marknivå.   

3.2.1 SAMORDNINGSVINSTER 

Keillers kaj planeras under 2022-2023 att delvis byggas om med en hållplats för färja, se 

figur 3.1. Den åtgärden omfattas inte av nu planerad ansökan. Kajen är dock i sin helhet i 

behov av en ombyggnation. Genom en etappvis utfyllnad av Lundbyhamnen möjliggörs en 

samordnad lösning, där utfyllnaden i kombination med vissa stödkonstruktioner, 

påldäckskonstruktion samt pålning och spontning, som avses omfattas av nu planerad 

ansökan, ersätter såväl befintlig som ny kajkonstruktion. En dagvattenledning som mynnar 

ut vid Keillers kaj behöver ledas om för att möjliggöra nämnda åtgärder, och den 

omledningen avses genomföras i samband med nämnda åtgärder för Keillers kaj.  

 

Utbyggnaden av spårväg parallellt med Lundbyleden, ett projekt som trafikkontoret planerar, 

kräver en grundförstärkning i en trång sektion mellan Lundbyleden och hamnbassängen. För 

närvarande planeras kalkcementpelare i kombination med spontning som 

grundförstärkningsmetod, men en etappvis utfyllnad av hamnbassängen skulle kunna 

möjliggöra en miljömässigt mer hållbar lösning som grundförstärkning för spårvägen, då 

utfyllnaden i sig utgör en tryckbank för planerad anläggning av spårväg och tar därmed bort 

behov av kalkcementpelare och spont. Tidsaspekten för att påbörja utfyllnaden är viktig för 

att få samordningsvinster, eftersom utredning och projektering av spårvägen redan 

påbörjats.    
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Genom att fylla ut Lundbyhamnen och leda om Kvillekanalen tillskapas cirka 100 000 m
2

 

markyta som planeras användas för park och byggnader mm. Att inte utföra utfyllnaden 

innebär behov av att renovera eller bygga nya kajer och tryckbankar för de cirka 800 meter 

kaj som omger Lundbyhamnen. Genom att genomföra utfyllnaden tidigt etappvis kan 

värdefulla samordningsvinster uppnås.  

3.3 OMLEDNING AV KVILLEKANALEN  

3.3.1 KANALUTFORMNING 

Kvillekanalen behöver ledas om eftersom den i dagsläget har sitt utlopp i Lundbyhamnen. 

Urschaktning för ny kanal utförs och den slutliga omledningen innebär att utloppet flyttas till 

Norra Frihamnsbassängen, vilket är bassängen direkt öster om Lundbyhamnen. Ungefärligt 

utredningsområde för ny dragning av kanalen framgår av Figur 3.2.  

 

Den nya dragningen avses utföras utifrån:  

• att inte i omfattning av betydelse påverka vattennivåer uppströms, 

• att möjliggöra en fortsatt växtplats för knölnaten  

• möjligheten att ge ett tillskott med rekreativa värden för boende, verksamma och 

besökare i området, samt 

• att inte omöjliggöra portar för högvattenskydd vid Kvillekanalen.  

 

 

 

 
Figur 3.2. Gul markering visar ungefärligt utredningsområde för omledning av Kvillekanalen med nytt utlopp i 

Norra Frihamnsbassängen. 
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Den nya kanalen utformas avseende tvärsnittsarea för att klara skyfall från ett 100 års regn 

samt för att utgöra växtplats för knölnaten. Sektionen kan variera och anpassas längs 

kanalens sträckning utifrån upplevelsevärdet och bebyggelsestrukturen.  

 

Tvärsnittsarean påverkas även av hur lång sträckan är till utflödet i Norra 

Frihamnsbassängen. Ju längre sträcka desto större tvärsnittsarea behövs. Slänter och 

vattendjup som kan utgöra lokaler för knölnaten utgår ifrån ett vattendjup på max 1,5 

meter, se typsektion Figur 3.3. Slänthyllan för knölnate kan utföras på olika sätt. 

Tvärsnittsarean beräknas till cirka 15 m
2

.  

 

3.3.2 MASSHANTERING 

Det har i tidigare undersökningar konstaterats förorenade massor i Kvillepiren, läs mer i 

avsnitt 4.5.  

 

Det är i nuläget inte fastställt hur stora mängder massor som behöver schaktas inom 

området för omledning av Kvillekanalen, men det kan mycket grovt uppskattat röra sig om i 

spannet 6 000 –12 000 m
3

. Inför arbetets genomförande kommer det tas fram en plan för 

masshantering inom projektet. Det finns många undersökningar sedan tidigare men i det fall 

det saknas underlag för klassificering av massorna kommer det tas ytterligare markprover 

inför kommande schaktarbeten.  

 

I kommande plan för masshantering kommer förutom volymer och avfallsklasser även 

transporter och mottagningsanläggningar beskrivas. 

 

  

 

 

 

 

Figur 3.3. Exempel på principsektioner av Kvillekanalen med slänthylla för knölnate. 
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4 OMRÅDESBESKRIVNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 RÅDIGHET 

Området för åtgärderna är beläget på följande fastigheter, se Tabell 1 och Figur 4.1.  

 

Tabell 1. Berörda fastigheter med tillhörande fastighetsägare. 

Fastighet Fastighetsägare 

Tingstadsvass 739:146 Göteborgs Stad 

Lundbyvassen 736:155 Göteborgs Stad 

Lundbyvassen 736:167 Fastighets AB Fribordet  

Lundbyvassen 736:168 Göteborgs Frihamns AB  

 

 

 

Figur 4.1. Karta med fastigheter i det aktuella området. Bildkälla: Lantmäteriet, maj 2022. 

 

736:155 

736:168 

739:146 

736:167 
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4.2 YTVATTEN 

Ytvatten inom området utgörs av Göta älv och Kvillekanalen. Båda vattendragen tar emot 

dagvatten direkt via ytavrinning och det finns även en större dagvattenledning vid Keillers 

kaj som mynnar ut i Göta älv.  

4.2.1 GÖTA ÄLV 

Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv med en medelvattenföring på 565 m
3

/s. Älven stäcker 

sig från Vänern till havet genom en 93 kilometer lång dalgång, och vid Kungälv delar sig 

älven i två delar runt Hisingen varav den norra delen kallas Nordre älv och den södra delen, 

där Lundbyhamnen är lokaliserad, kallas Göteborgsgrenen. Älven har ett värde som 

vattentäkt för dricksvatten till cirka 700 000 invånare men även för kylning hos industrier, 

kraftproduktion, farled och fritidsaktiviteter som båtliv och fiske (Göta älvs 

vattenvårdsförbund, 2015).  

 

Göta älvs mynning har en tydlig estuarin cirkulation vilket innebär att en ytström med 

sötvatten från Göta älv går utåt mot havet, medan en reaktionsström med saltare och 

därmed tyngre bottenvatten går inåt och når en bit upp i älven. Reaktionsströmmen uppstår 

genom att ytströmmen river med sig underliggande saltvatten vilket i sin tur ersätts genom 

reaktionsströmmen. Detta innebär att ett markant språngskikt (haloklin) bildas kring 4-6 

meters djup i aktuell del av älven. Nivån på språngskiktet varierar beroende på flödet i älven, 

vindriktning och aktuellt vattenstånd i havet (Sweco, 2017).  

 

Göta älv är recipient inom området för åtgärden. 

 

De nuvarande karakteristiska vattenstånden för Göta älv inom centrala Göteborg framgår av 

SMHI:s vattenwebb och antas vara följande (höjdsystem RH2000): 

• Högsta högvattenstånd HHW +1,6 

• Normalt högvattenstånd NHW +1,0 

• Normalt medelvattenstånd MW +0,1 

• Normalt lågvattenstånd MLW -0,6 

• Lägsta lågvattenstånd LLW -1,1 

 

4.2.2 KVILLEKANALEN/KVILLEBÄCKEN 

Längst in i hamnbassängen i Lundbyhamnen mynnar 

Kvillekanalen ut från vattendraget Kvillebäcken, se Figur 

4.2. Kvillebäcken och Kvillekanalen har en 

medelvattenföring på cirka 0,13 m
3

/s och kanalens 

botten vid mynningen är belägen ovanför slutnivån för 

sandtäckningen som gjordes 2017 (se avsnitt 3.2 ovan).  

 

Lundbyhamnen är belägen i Göta älvs 

delavrinningsområde ”Ovan Kvillebäcken i Göta älvs 

vattendragsyta” (SE640590-127142) som är cirka 5 km
2

 

till storleken. Kvillekanalen ligger inom 

delavrinningsområdet ”Mynnar i Göta älvs 

vattendragsyta” (SE640592-127045) som är cirka 16 

km
2

 stort.  

 

 

 

 

 

Figur 4.2. Kvillekanalen, foto från 

Lundbybassängen mot nordost. 
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Vid kraftig nederbörd bräddar dag- och spillvatten ut i Kvillekanalen, bland annat från en 

pumpstation i närområdet. Detta innebär periodvis en transport av förorenat vatten ut i Göta 

älv via hamnbassängen. Utflödet av vatten från Kvillekanalen för även med sig finpartikulärt 

material ut i hamnbassängen som vid höga flöden i kombination med bräddning även kan 

medföra att partiklar förs vidare ut i älven (Sweco, 2017). 

 

Det finns ett markavvattningsföretag norr om området för planerade åtgärder. Med 

markavvattningsföretag avses en sammanslutning av fastigheter som gemensamt drar nytta 

av och ansvarar för markavvattningsanläggningar. Markavvattningsföretaget innefattar 

båtnadsområdet Kvillebäcken TF 1945 O-E1a-0411 och Kvillebäcken O-E1b-0411, se Figur 

4.3. 

 

 

 

 

Figur 4.3. Båtnadsområde, det område som får nytta av markavvattningen. Bildkälla: Länsstyrelsen. 

 

4.3 GRUNDVATTEN  

Grundvattenytan har observerats på mellan cirka en och två meters djup under markytan 

inom området för planerade åtgärder. Grundvattennivåerna påverkas troligtvis av befintliga 

ledningar/kablar och Göta Älvs vattennivå och varierar med årstid och nederbörd.  

 

Tidigare uppmätta portryck i området visar på mestadels hydrostatisk tryckfördelning 

(vattentrycksfördelning) men även ett något högre portryck än vattentrycket (cirka en till två 

meter högre än vattentrycket) på stort djup under markytan. Leran är homogen och inga 

vattenförande skikt med förhöjda portryck har noterats (Afry, 2020).  

 

4.4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Området för Lundbyhamnen var ursprungligen älvbotten då strandlinjen låg i anslutning till 

Ramberget och har benämnts vassområde, se Figur 4.4 och Figur 4.5. 
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Figur 4.4. Områdets utbredning på historisk karta. 

I mitten av 1800-talet vallades vassområdet in och området fylldes ut, se Figur 4.5. 

 

 

 

Figur 4.5. Områdets framställande, till vänster som ett vassområde och till höger som ett landområde. 
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Figur 4.6. Områdets utbredning på en karta från år 1855, inringat i rött. 

På 1950-talet grävdes hamnbassängen i Lundbyhamnen ut till ett vattendjup om nio meter. 

Därefter har hamnbassängen under åren 2014-2017 fyllts upp med muddermassor och ett 

en meter tjockt sandtäcke till ett vattendjup om fyra meter, se vidare avsnitt 4.5 nedan. 

Underliggande naturligt lagrad lera förekommer ner till mellan 100-110 meter och under 

leran finns friktionsjord med okänd mäktighet. Leran bedöms delvis redan ha varit utsatt för 

laster till följd av tidigare utfyllnader, motsvarande uppfyllnad till nivå +2 i höjdsystem RH 

2000. Detta innebär att det inte pågår några större sättningar av befintliga utfyllnader och 

inte heller några pågående sättningar i underliggande lera. Sättningarna i de massor som 

dumpades under 2014-2017 har uppgått till i storleksordningen 0,5-1 meter, där merparten 

har utbildats inom fem år från att sandtäckningen utfördes 2017 (Geoverkstan, 2019). 

 

4.5 FÖRORENINGAR I MARK OCH SEDIMENT 

4.5.1 LUNDBYHAMNENS HAMNBASSÄNG 

I delar av hamnbassängen har Göteborgs Hamn AB, Trafikverket och Sjöfartsverket tidigare 

dumpat muddermassor i enlighet med dom meddelad 2008-12-10 i mål nr M 3772-08 av 

dåvarande Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. År 2017 avslutades utfyllnaden genom 

sluttäckning med sand, över muddret, upp till nivån + 6 meter (enligt GH 88) vilket 

motsvarar 4,0 meters vattendjup. Som avgränsning mot Göta älv anlades en sprängstensvall 

med invändig tätning (Göteborgs Hamn, 2020). 

 

Hamnbassängens bottensediment innehöll sedan tidigare föroreningar i motsvarande 

omfattning som innehållet i de muddermassor som dumpades. Göteborgs Hamn AB har i 

enlighet med meddelad dom genomfört olika provtagningar i hamnbassängen. I januari 

2020 genomfördes kolvprovtagning och kontroller av sandlagrets porvatten för analys av 

TBT och andra parametrar. Dessa redovisades i årsrapporten för 2019 (Göteborgs Hamn, 

2020). Kontrollprogram finns upprättat 2020-03-20 och nästa kontroll av sandtäckets 

överyta och mäktighet planeras till 2024, enligt Årsrapport för 2020. 



 

 

 

Uppdrag: 317856, MKb & TB för utfyllnad Lundbyhamnen samt förbiledning 

Kvillebäcken, IK170-18005 

2022-05-20 

Beställare: Älvstranden Utveckling AB Samrådsunderlag 

 

19(38) 

4.5.2 KVILLEKANALEN 

Under 1850-talet konstruerades Kvillekanalen vid Kvillebäckens södra utlopp i samband med 

omfattande muddringsarbeten vid Lundbyvassen och Tingstadsvassen.  

Kvillekanalen/Kvillebäcken är en förorenad vattenförekomst med en måttlig ekologisk status 

och en kemisk status som uppnår ej god enligt VISS. Markområdet kring Kvillekanalen och 

Lundbyhamnen har tidigare nyttjats för hamn- och industriverksamheter, vilket innebär att 

marken och kanalens bottensediment blivit förorenade.  

 

4.5.3 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KVILLEPIREN 

Miljötekniska markundersökningar har tidigare utförts inom Frihamnsområdet, men i 

begränsad omfattning. Under 2016 utförde Sweco Environment på uppdrag av Göteborgs 

Frihamns AB översiktliga miljötekniska markundersökningar inom aktuellt område.  

 

Undersökningen visade att ytskiktet vanligen utgjordes av asfalt, huvudsakligen 

bitumenasfalt. Närmast markytan påträffades vanligen ett lager av grova fyllnadsmassor 

(sand, grus, sten). Dessa grova fyllnadsmassor överlagrade vanligen finkorniga 

muddermassor (lera, ställvis med inslag av sand). Muddermassorna innehöll ställvis även 

organiskt material i form av vass och träbitar. Under muddermassorna vidtog, på varierande 

djup, naturligt avsatt lera. Inom aktuellt område fanns tidigare två större kanaler, 

Kvillekanalen (tidigare dragning) och Ringkanalen, vilka numera är igenfyllda, se ljusblå 

markering i Figur 4.7. Här påträffades de mäktigaste lagren av grovkorniga fyllnadsmassor, 

vilka underlagras av vad som bedömdes vara ”omlagrade” muddermassor med inslag av 

tegel, trä med mera. Det var främst inom dessa områden som även grundvattenrör 

installerades (Sweco, 2016).  

 

 

 

 

 

Figur 4.7. Situationsplan över redovisning av utförda miljötekniska markundersökningar inom svart streckad linje. 

Utförda av Sweco under 2016.  

 

Kvillepiren 
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Av analyserade jordprover uppvisade cirka 30% halter under Naturvårdsverkets riktvärden för 

KM (känslig markanvändning). Cirka 50% visade på halter mellan KM och MKM (mindre 

känslig markanvändning). Cirka 20% visade på halter över MKM. Enstaka prov uppvisade 

halter över rekommenderad haltgräns för farligt avfall. De analysparametrar som var 

förhöjda var främst alifatiska och aromatiska petroleumkolväten, PAH-M och PAH-H samt 

metaller. Förhöjda halter påträffades främst i det övre, grövre lagret med fyllnadsmassor, 

särskilt inom det tidigare kanalområdet. Muddermassorna uppvisade däremot halter under 

KM, eller ställvis mellan KM och MKM. Analyserade asfaltprover uppvisade låga halter PAH, 

det vill säga att de ej innehöll stenkolstjära. Uppmätta halter i grundvattenprover var 

vanligen låga, något förhöjda halter av PAH och alifatiska petroleumkolväten påträffades 

dock (Sweco, 2016). 

 

4.6 NATURMILJÖ 

Närområdets naturvärden är begränsade eftersom det i huvudsak utgörs av hårdgjorda ytor 

med infrastruktur, byggnader och industrier. Naturvärdena i närområdet är främst knutna till 

Kvillekanalen och till anlagda alléer och ruderatmark, öppna områden med växtlighet, som 

finns längs med pirarna. Som redovisas i avsnitt 4.5 ovan är Kvillekanalen påverkad av 

näringsämnen och troligen andra ämnen vilket har haft en påverkan på kanalens 

bottenfauna. Under 2019 utfördes en naturvärdesinventering, se Figur 4.8, av Sweco på 

uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.  

 

Växtligheten i Lundbyhamnens hamnbassäng är begränsad till följd av den tidigare 

dumpningen av muddermassor. Det har etablerat sig en del växter och djur på botten sedan 

sandtäckningen 2017.  

 

 

 
Figur 4.8. Inventeringsområde för naturvärdesinventering genomförd av Sweco 2019, tillsammans med de tio 

registrerade naturvärdesobjekten inom området. 
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4.6.1 KNÖLNATE 

Knölnate är en liten, nedsänkt vattenväxt som förekommer i näringsrika sötvatten utan en 

alltför starkt utvecklad flytbladsflora. Knölnate är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen 

och rödlistad (i kategorin sårbar, VU) (Artdatabanken, 2022). 8 § artskyddsförordningen 

föreskriver ett förbud mot att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada 

exemplar av växterna, och att ta bort eller skada frön eller andra delar (Artskyddsförordning, 

2007:845).  

 

Under 2018 utfördes en inventering av knölnate i Kvillekanalen av Park- och 

naturförvaltningen, Göteborgs Stad. Kanalen inventerades från Minelundsvägen i norr till 

utflödet i Lundbyhamnen i söder. Knölnate påträffades i större delen av det undersökta 

området, förutom längst i norr samt längst i söder.  

 

Under Swecos inventering 2019, se inventeringsområde i Figur 4.8, påträffades knölnate vid 

Kvillekanalens utlopp via Lundbyhamnen samt längst norrut i hamnbassängen, se 

rödmarkerade område 8 och 9 i Figur 4.8.  

 

En inventering av knölnaten och bottenfaunainventering i hamnbassängen i Lundbyhamnen, 

för att få kännedom om ytterligare arter etablerats efter att sandtäcket påförts 

muddermassorna, är planerad till juni 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 FÅGLAR  

Vid Swecos naturvärdesinventering 2019 observerades totalt nio olika fågelarter i 

Lundbyhamnen. I huvudsak måsfågel men även enstaka individer av ladusvala, några 

knölsvanar, ett par fisktärnor, ett antal havstrutar, storskarvar, en stenskvätta och en 

sparvhök.  

 
Figur 4.9. Foto över norra delen av Lundbyhamnen, vid Kvillekanalens utlopp. 
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4.7 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Göta älv trafikeras både av privatpersoner och olika verksamheter, varav några med nöjes- 

och rekreationssyfte, bland annat båtsightseeing, båtutflykter och restaurangkryssningar. 

Det är möjligt för båttrafik att ta sig in i Lundbyhamnens hamnbassäng, men till följd av 

tidigare utfyllnader är denna hamnbassäng så pass grund att den endast kan besökas av 

mindre djupgående båtar. I Göteborg finns många fiskevatten och det fiskas ute i Göta älv i 

närheten av planerad åtgärd. I Norra Frihamnsbassängen som ligger direkt öster om 

Lundbyhamnen finns rekreationsmöjligheter för besökare i form av bastu och en 

utomhusbassäng med saltvatten lokaliserad i älven.  

4.8 STADSBILD OCH KULTURMILJÖ 

Lundbyhamnen invigdes 1951 och var då en modern torrlasthamn som till exempel hade 

balkonger på skjulen och stora kajytor för godshantering. Hamnen avvecklades 1989 och 

idag har kajerna ett större renoveringsbehov. Området har stora och tomma hårdgjorda ytor, 

men även områden för bostäder, utbildning och högteknologiska företag samt 

konferenscentra (Göteborgs Hamn, u.å.).  

 

Göta älv är av Naturvårdsverket klassat som särskilt värdefullt vatten ur kulturperspektiv. I 

Informationskartan från Länsstyrelsen i Västra Götaland beskrivs vattendraget som en 

kommunikationsled med stort historiskt djup, industrimiljöer med stor transporthistorisk 

betydelse, övriga industrietableringar, slussar och kanalanläggningar, stadsbildningar sedan 

tidig medeltid, försvarsanläggningar samt hamn- och varvsanläggningar.  

 

Som beskrivs i avsnitt 4.4 har omfattande urgrävning och igenfyllning tidigare skett i 

hamnbassängen varför marinarkeologi är en fråga som inte bedöms relevant att undersöka 

för de planerade åtgärderna.  

4.9 RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN 

Området för planerade åtgärder omfattas inte av några riksintressen, men ligger i närheten 

av riksintressen för kulturmiljövård och för kommunikationer. Längre bort finns även 

riksintressen för friluftsliv och för naturvård, se Figur 4.10 nedan.  

 

 

 

Figur 4.10. Riksintressen i närheten av Lundbyhamnen och Kvillekanalen. Det ungefärliga arbetsområdet syns inom 

svart ruta i kartan. 
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4.10 ANGRÄNSANDE PROJEKT ATT BEAKTA 

1. Temporära bostäder 

På Kvillepiren pågår sedan hösten 2019 byggnation av det som ska bli minst 900 bostäder 

med tidsbegränsat bygglov, se Figur 4.11. Bostäderna byggs för studenter, företag med 

behov av bostäder för sina anställda samt för allmänhet och kommer stå kvar i 15 år från 

uppförandet. De temporära bostäderna fick tillstånd att etableras på både mark och vatten i 

Frihamnen men byggnationen av bostäderna på vattnet kommer inte att genomföras. De 

första bostäderna stod klara för inflyttning under våren 2020, se Figur 4.12, och projektet 

bedöms vara helt inflyttat under 2025 (Älvstranden Utveckling, 2022). 

 

 

 

 
Figur 4.11. Karta över de temporära bostäderna på Kvillepiren, som syns i grått. 

 

 

 
Figur 4.12. Foto av temporära bostäder i Frihamnen. 
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2. Utbyggnad av spårväg 

En ny spårväg planeras byggas som ska gå från Hisingsbron genom Frihamnen till 

Lindholmsallén, se Figur 4.13. Spårvägen ska, i enlighet med visionen för Älvstaden, knyta 

samman staden över älven, ge korta restider samt skapa förutsättningar för att möta de 

ökade behov som Älvstadens utbyggnad av bostäder och arbetsplatser medför. Utbyggnaden 

av spårvägen ska vara färdigställd 2025 i enlighet med Sverigeförhandlingen (Göteborgs 

Stad, 2021c).  

 

 

 
Figur 4.13. Planerad dragning av spårvägen genom Frihamnen och Lindholmsallén. 

 

3. Färjeläge Keillers kaj 

I genomförandet av detaljplanen ”Verksamheter vid Pumpgatan”, etapp 2 (1480K-II-2518) 

ingår en upprustning av befintlig kaj, Keillers kaj. Västtrafik planerar att etablera ett nytt 

färjeläge med hållplats vid Keillers kaj, se Figur 4.14. Se också angående anmälan om 

vattenverksamhet för färjeläget i 

avsnitt 4.11 nedan. 

 

Ambitionen är att färjetrafiken över 

älven ska fortsätta att öka och att 

det nya färjeläget kan bli ett bra 

komplement som förbättrar 

möjligheten att ta sig till 

Lindholmens östra delar. Med en 

utfyllnad av Lundbyhamnen kan 

färjeläget på sikt även försörja 

Frihamnen med kollektivtrafik. 

Färjeläget planeras att anläggas 

under 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.14. Illustrationskarta över den del av planområdet som 

färjehållplatsen på Keillers kaj ska anläggas. Röd streckad och 

punktprickad linje markerar planområdet. Färjehållplatsen 

markerad i sydöstra delen av planområdet i Lundbyhamnen. 
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4. Gång- och cykelbro 

Det planeras för en gång- och cykelbro som förbinder Hugo Hammars kaj på Lindholmen 

med Packhuskajen på fastlandet, se Figur 4.15 (Göteborgs Stad, 2021b). I dagsläget 

beräknas den nya gång- och cykelbron att vara på plats under 2031 (Stadsutveckling 

Göteborg, 2022b). 

 

 

 
Figur 4.15. Området mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen där det planeras för en gång- och cykelbro. 

 

4.11 GÄLLANDE TILLSTÅND OCH BESLUT AV RELEVANS I NÄROMRÅDET 

 

1. Fjärrvärmeledning i Kvillekanalen 

Göteborg Energi AB har genom en anmälan om vattenverksamhet fått godkännande att lägga 

ned fjärrvärmeledningar i Kvillekanalen, norr om Kvillekanalens utlopp i Lundbyhamnen. 

Aktuell etapp för fjärrvärmeledningarna är totalt en kilometer. Den sammanlagda 

tidsåtgången för denna åtgärd är 21 månader varav tidsåtgången för arbetet med att passera 

Kvillekanalen väntas vara 12 veckor. Länsstyrelsen Västra Götaland har 2021-12-10 meddelat 

artskyddsdispens för arbetena och att flytt av knölnate i kanalen behöver ske innan arbetet 

påbörjas. Detta planeras att genomföras under juli-augusti 2022. Dnr 522-30608-2021. 

 

2. Nytt färjeläge vid Keillers Kaj 

Under 2020 gjorde Göteborgs stad Trafikkontoret en anmälan om vattenverksamhet 

gällande anläggande av flytbrygga och erosionsskydd till ett nytt färjeläge på fastigheten 

Lundbyvassen 736:155. 2020-08-27 fattade Länsstyrelsen i Västra Götaland beslut i frågan. 

Dnr 535-20258-2020. 

 

3. Blå badet 

2019-11-12 gav Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i mål nr M 246-19 

tillstånd till Göteborgs Frihamns AB och Älvstranden Utveckling AB att anlägga en flytande 

badanläggning vars vatten hämtas i saltvattenskilen från älven, med tillhörande vistelseytor 

och landgångar. Det blå badet placeras i Norra Frihamnsbassängen och är en del av 

Jubileumsparken (Göteborgs Stad. 2021a). Planeras färdigställas våren 2023. 
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4. Tryckbank 

2019-09-03 gav Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i mål nr M 1808-18 

tillstånd till Göteborgs Frihamns AB och Älvstranden Utveckling AB att anlägga en tryckbank 

utmed Kvillepiren i Norra Frihamnsbassängen. Domen fastställer att arbetena ska vara 

utförda inom 5 år från det att den vann laga kraft. 

 

5. Dumpning av muddermassor 

2008-12-10 gav dåvarande miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i mål nr M 3772-08 dispens 

till Göteborgs Hamn AB till dumpning av muddermassor i Lundbyhamnen enligt 15 kap. 33 § 

miljöbalken, läs mer i avsnitt 4.5. 

 

6. Skyddsvall 

2006-02-15 gav dåvarande miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i mål nr M 1672-05 

tillstånd till Göteborgs Hamn AB att utföra tryckbankar och en cirka 220 meter lång 

skyddsvall i Lundbybassängens mynningsområde. 

4.12 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLANER  

Gällande översiktsplan är från 2009 och redovisar bebyggelseområden med grönytor och 

rekreationsytor för området kring Lundbyhamnen och den planerade omledningen av 

Kvillekanalen. Den nya översiktsplanen för Göteborg, som är beslutad av Byggnadsnämnden 

och kommunstyrelsen och förväntas antas av kommunfullmäktige under sommaren 2022, 

beskrivs i avsnitt 1.1 Bakgrund och syfte. I avsnitt 1.1 redovisas även en karta med 

planeringsförutsättningar för Frihamnen, samt de nya detaljplanerna som planeras för 

Frihamnen. 

Majoriteten av det aktuella området för planerade 

åtgärder ligger i dagsläget utanför detaljplanerat 

område. Det finns dock två detaljplaner (1480K-II-4581 

och 1480K-2-5503) och en stadsplan (1480K-II-2518) i 

området vilka angränsar till Lundbyhamnen. Dessa är 

markerade i rött i Figur 4.16.  

Bedömningen har gjorts att utfyllnaden av 

hamnbassängen i Lundbyhamnen står i strid med 

detaljplan 1480K-II-4581 i de delar som föreskriver 

öppet vattenområde, småbryggor. Genomförandetiden 

för detaljplan 1480K-II-4581 har löpt ut.  

Utfyllnaden står även i strid med delar av stadsplan 

1480K-II-2518 som föreskriver vattenområde, och 

eftersom stadsplanen går in över området som ska 

fyllas ut innebär det att delar av den behöver upphävas.  

En process har påbörjats för upphävande av erforderliga 

delar inom ovanstående planer. 

 

Detaljplan 1480K-2-5503 medger uppförande av 

kontorsbyggnader samt ett torg med färjehållplats vid 

kajen, Keillers kaj.  

Utredningsområdet för omledningen av Kvillekanalen 

omfattas i dagsläget inte av någon gällande detaljplan, 

men omfattas av den detaljplan som är under 

framtagande (”detaljplan för Blandstadsbebyggelse i 

Frihamnen, etapp 1, inom stadsdelen Tingstadsvassen i 

Göteborg”).  

 
Figur 4.16. Illustration över befintliga 

detalj- och stadsplaner kring 

Lundbyhamnen. Aktuella planer 

markerade i rött. 
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4.13 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter om den lägsta acceptabla miljökvaliteten för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller 

miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

Påverkan på miljökvalitetsnormer för luft, ytvatten samt fisk- och musselvatten bedöms vara 

aktuellt att bedöma för planerad åtgärd. Miljökvalitetsnormer för buller, havsmiljö och 

badvatten bedöms inte behöva studeras närmare för aktuellt projekt då de inte bedöms som 

relevanta för projektet. 

 

4.13.1 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för 

utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla 

krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG.  

 

4.13.2 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN 

Uppströms och genom Lundbyhamnen rinner ytvattenförekomsten Kvillebäcken (SE640781-

127057) som genom Kvillekanalen mynnar ut i den kraftigt modifierade ytvattenförekomsten 

Göta älv – Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron (SE640423-126995). Såväl 

Kvillebäcken som Göta älv – Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron är 

statusklassade som ”måttlig ekologisk status” eller ”måttlig ekologisk potential” samt 

”uppnår ej god kemisk status”.  

 

 

Tabell 2. Berörda vattendrags statusklassning och kvalitetskrav enligt miljökvalitetsnormerna för ytvatten. 

Vattenförekomst Statusklassning Kvalitetskrav 

Kvillebäcken 

(SE640781-127057) 

Måttlig ekologisk status 

 

Uppnår ej god kemisk 

status 

 

 

God ekologisk status 2027 

 

God kemisk ytvattenstatus 

Undantag för PFOS, Hg, bromerade 

difenyler, flertal PAH:er och TBT 

målår 2027 

Göta älv - Säveåns 

inflöde till mynningen 

vid Älvsborgsbron. 

(SE640423-126995) 

Måttlig ekologisk potential 

 

Uppnår ej god kemisk 

status 

 

God ekologisk potential 2027 

 

God kemisk ytvattenstatus 

Undantag för PFOS, Hg, bromerade 

difenyler och TBT målår 2027 

 

 

4.13.3 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR FISK- OCH MUSSELVATTEN 

Göta älv – Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron omfattas av förordningen 

(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, med klassificeringen 

laxfiskvatten. Laxfiskvatten omfattas av flera gräns- och riktvärden där bland annat 

riktvärdet för uppslammade fasta substanser är 25 mg/l vatten. Detta riktvärde får endast 

överskridas om vattnet på naturlig väg har tillförts ämnen från omgivande mark eller i fall av 

exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden.  
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5 MILJÖPÅVERKAN OCH SKYDDSÅTGÄRDER I BYGGSKEDET 

Nedan presenteras den miljöpåverkan som förväntas uppstå från genomförande av 

planerade åtgärder. En del av de aspekter som nämns under avsnitt 4 bedöms inte påverkas i 

större utsträckning av projektet i byggskedet. Dessa aspekter är stadsbilden och 

kulturmiljön som beskrivs i avsnitt 6 samt riksintressen och skyddade områden. 

5.1 UTSLÄPP TILL LUFT 

Utfyllnadsarbetet i hamnbassängen och omledningen av Kvillekanalen innebär en del fartygs- 

och/eller lastbilstransporter till och från området under byggskedet. Om hänsyn tas till 

antalet befintliga fartygsrörelser (passagerarfärjor, bogserbåtar, bunkerbåtar med mera) 

mellan Älvsborgsbron och Göta älvbron årligen i nuläget, ökar eventuella transporter med 

massor den befintliga fartygstrafiken i älven högst marginellt under byggskedet. De 

tillkomna transporterna på land innebär även en marginell påverkan på övrig trafik i 

området.  

 

Området är påverkat av luftföroreningar från trafiken på Lundbyleden norr om området för 

de planerade åtgärderna. Lundbyleden hade under 2019 en årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 

23 000 fordon, varav cirka 3000 lastbilar enligt Trafikverkets Vägtrafikflödeskarta. Påverkan 

på luftkvaliteten från transportfordon och arbetsmaskiner i området under byggskedet 

bedöms som marginell, både avseende utsläpp från transporter och arbetsmaskiner på land 

och i älven. Upphandlingskrav ställs och Göteborgs Stads ”Gemensamma miljökrav för 

entreprenader” tillämpas. 

 

Damning kan uppstå vid schaktnings- och fyllnadsarbeten och vid körning med fordon i torra 

väderförhållanden. Detta kan tillfälligt påverka luftkvaliteten i omgivningen negativt och ge 

effekter för närboende. För att bekämpa damningen kan till exempel varsam 

vattenbegjutning genomföras vid behov.  

 

5.2 UTSLÄPP TILL MARK OCH VATTEN 

Schaktarbeten som utförs i samband med omledning av Kvillekanalen kan eventuellt 

innebära viss grumling eller att vissa föroreningar från sediment och jordmassor frigörs och 

färdas med vattenföringen ut i recipienten Göta älv. I samband med utfyllnaden av 

Lundbyhamnen med friktionsmaterial kan viss grumling uppstå i Lundbyhamnens 

hamnbassäng och i Göta älv om inte skyddsåtgärder vidtas.  

 

Miljöpåverkan i samband med omledning av Kvillekanalen minimeras genom att kanalen i 

huvudsak anläggs i torrhet innan vattnet omleds i den nya kanalen. 

 

Eventuell grumling och spridning av föroreningar kan minskas genom att vid behov anlägga 

en bubbelridå eller siltgardin utanför Kvillekanalens utlopp och/eller vid och strax utanför 

utfyllnadsområdet i Lundbyhamnen. Vid behov kan även kontroller av grumling (suspension) 

och partikelspridning utföras i älven, med syfte att upptäcka eventuell spridning av 

suspenderat material.  

 

Marken på Kvillepiren, där omledningen av Kvillekanalen utförs, är förorenad, se mer i 

avsnitt 4.5. Vid schaktarbeten för den nya kanalen finns risk att dessa markföroreningar 

sprids i marken. Vidare kan utsläpp av kemiska produkter från exempelvis arbetsmaskiner 

och transportfordon ske, vilket innebär att föroreningar kan spridas till recipienten och 

påverka mark och vatten. Omledningen av Kvillekanalen kan delvis medföra transporter av 

blöta massor som schaktats ur för ny kanal. 
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Aktuella skyddsåtgärder för att begränsa spridning av föroreningar via fordon är till exempel 

rengöring av fordon. Blöta och rinnande massor transporteras i fordon med tät botten och 

saneringsutrustning finns tillgängligt inom arbetsområdet och i fordonen. 

 

De massor som förs bort och som klassas som avfall eller farligt avfall omhändertas enligt 

aktuell avfallslagstiftning. 

5.3 GRUNDVATTEN 

Till följd av planerade åtgärder i byggskedet kommer grundvattennivån i området att ändras 

genom att ny grundvattenyta skapas inom området för Lundby hamnbassäng, däremot 

bedöms grundvattenströmningen bibehålla samma karaktär och riktning ut mot Göta älv.  

 

I samband med planerade schaktarbeten för omledning av Kvillekanal kommer det eventuellt 

krävas länshållning av vatten. Eventuell påverkan med avseende på hydrogeologin inom 

arbets- och påverkansområdet kommer beaktas i det fortsatta arbetet med 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

5.4 NATURMILJÖ 

Åtgärden innebär en total täckning av bottnen i Lundbyhamnen och befintlig bottenfauna 

påverkas. Utgångspunkten är att samtliga naturvärden försvinner från Lundbyhamnen och 

den del av Kvillekanalen som fylls igen efter omledning. 

 

Knölnatebeståndet som vid inventeringen år 2019 hittades vid Kvillekanalens 

mynningsområde i hamnbassängen i Lundbyhamnen försvinner. En naturvärdesinventering 

utförs under juni 2022, för att vidare utreda och analysera effekter och konsekvenser 

avseende områdets flora och fauna. 

 

5.5 BULLER OCH VIBRATIONER 

Arbetet med utfyllnad av hamnbassängen i Lundbyhamnen medför buller och vibrationer 

från tippning av fyllnadsmassor, fartyg/pråmar, landtransporter och arbetsmaskiner samt 

pålning och spontning. Detta kan ge störningar för boende och störningskänsliga 

verksamheter i närområdet. Vidare kan det påverka djurlivet i älven, bland annat vandrande 

fisk. Tippning av fyllnadsmassor planeras utföras kontinuerligt under dygnet.  

 

Påverkan under byggtiden för Kvillekanalens omledning bedöms vara måttlig och utgörs 

främst av arbetsmaskiner och de transporter som uppstår när grävningsarbete pågår. 

 

Olika byggmetoder utreds utifrån omgivningspåverkan, för att minimera buller- och 

vibrationsstörningar och i arbetet beaktas Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från 

byggplatser (NFS 2004:15) som ska innehållas så långt som möjligt. Vibrationer kommer 

beaktas på vedertaget sätt. Skyddsåtgärder kommer att vidtas om det bedöms nödvändigt 

och skäligt. 

 

Åtgärder som kan vidtas under arbetet är exempelvis att undvika tomgångskörning för att 

begränsa påverkan på närboende, samt eventuellt att tidsbegränsa pålnings- och 

spontarbeten om det även krävs med hänsyn till vandrande fisk. Närboende och 

angränsande verksamheter informeras om arbetena i god tid innan och buller- och 

vibrationsnivåer kontrolleras under byggtiden.   

 

5.6 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Under arbetet med de planerade åtgärderna upphör rekreationsmöjligheter för aktiviteter på 

vattnet i Lundbyhamnen helt. Åtgärderna påverkar inte de frilufts- och 
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rekreationsmöjligheter som finns i Göta älv eller vid de andra hamnbassängerna i området. 

Friluftslivet påverkas inte heller längs övriga kajer i älven där exempelvis fiske bedrivs, 

förutom för de kajer som ingår i aktuell åtgärd. 

5.7 MILJÖKVALITETSNORMER 

5.7.1 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 

Det uppstår luftutsläpp i byggskedet från främst transporter och arbetsmaskiner samt 

damning. De planerade åtgärderna bedöms dock inte påverka miljökvalitetsnormerna 

negativt. Bedömningen baseras på att verksamheten varken varaktigt eller i betydande 

omfattning motverkar möjligheterna att inte överskrida föroreningsnivån enligt 

miljökvalitetsnormerna, samt att rimliga åtgärder planeras vidtas för att undvika att 

föroreningsnivån överskrids, läs mer om åtgärder i avsnitt 5.1.  

 

5.7.2 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN 

De schaktarbeten och utfyllnadsarbeten som utförs kan påverka vattenkvaliteten i 

byggskedet. Åtgärderna kan innebära en tillfällig grumling och tillfälliga utsläpp. Risken för 

påverkan är dock tillfällig och lokal och ej varaktig. I byggskedet förväntas därför planerade 

åtgärder inte påverka ytvattenförekomsternas status och inte heller äventyra möjligheten att 

uppnå den status eller potential som ytvattenförekomsterna ska ha enligt gällande 

miljökvalitetsnormer. 

 

5.7.3 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR FISK- OCH MUSSELVATTEN 

I byggskedet förväntas planerade åtgärder inte överskrida de gräns- och riktvärden som 

framgår av förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, 

med klassificeringen laxfiskvatten.  

 

5.8 ÖVRIG PÅVERKAN 

Eventuella kumulativa effekter från projektet och andra närliggande projekt (se avsnitt 4.10 

och 4.11 för mer detaljer) eller bulleralstrande verksamheter (exempelvis buller från 

Lundbyleden) utreds i arbetet med tillståndsansökan. Det relativa bidraget av projektets 

påverkan beror mycket på när i tiden åtgärderna genomförs, vilket gör det svårt att avgöra 

detaljerad påverkan i dagsläget.  
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6 MILJÖPÅVERKAN OCH SKYDDSÅTGÄRDER I DRIFTSKEDET 

Nedan presenteras den miljöpåverkan som förväntas uppstå i driftskedet, efter 

genomförande av planerade åtgärder. En del av de aspekter som nämns under avsnitt 4 

bedöms inte påverkas av projektet i driftskedet. Dessa aspekter är riksintressen och 

skyddade områden samt föroreningar i mark.  

6.1 UTSLÄPP TILL VATTEN 

Att fylla ut Lundbyhamnen innebär att nederbörden i området inte längre når recipienten 

direkt utan tar vägen via utfyllnaden. Utfyllnaden består av massor anpassade för ändamålet 

och bedöms därför inte i sig medföra några betydande miljöeffekter i form av spridning av 

föroreningar ut i vattendragen. Utfyllnaden i Lundbyhamnen kapslar även in de 

underliggande förorenade muddermassorna, från dumpningen 2014/2015, mer än i nuläget 

vilket förväntas bibehålla dagens förutsättningar och inte innebära någon försämring för 

vattenkvaliteten i Göta älv. 

 

Långsiktigt avses utfyllnaden i Lundbyhamnen innebära att området delvis bebyggs med 

byggnader och gator, vilket gör att dagvattnet tar vägen via dessa ytor och därigenom kan 

föra med sig föroreningar ut i recipienten Göta älv. Dock avses även anläggas parkmiljöer 

och grönytor, vilka fungerar som en barriär då de infiltrerar dagvattnet i stället för att det 

går direkt till recipienten. Avledning av dagvatten kommer att hanteras i framtida detaljplan 

men bedöms få en mycket liten påverkan på recipienten och omgivande markområden i 

driftskedet. 

 

Kvillekanalens omledning ger inga förändringar avseende mängd och kvalitet av föroreningar 

som idag transporteras via Kvillekanalen till Göta älv. Den nya utsläppspunkten innebär att 

utsläppen sker i Norra Frihamnsbassängen istället för i Lundbyhamnen. Detta bedöms dock 

inte påverka vattenkvaliteten för det nya flytande badet i Norra Frihamnsbassängen, 

eftersom inloppet av vatten till badanläggningen ligger tillräckligt djupt ned i inströmmande 

saltvattenskil.  

6.2 GRUNDVATTEN 

När utfyllnaden är färdigställd kommer det bildas en ny grundvattenyta inom området men 

bedömningen är att grundvattengradientens flödesriktning kommer bli densamma, det vill 

säga i riktning ut mot älven. 

6.3 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Uppfyllnad av hamnbassängen i Lundbyhamnen kan påverka närliggande konstruktioner 

såsom ökad sättningshastighet eller påhängslaster på befintliga pålar. Detta gäller framför 

allt de närliggande byggnaderna i hamnbassängens sydvästra hörn. Ur stabilitetssynpunkt 

medför dock utfyllnaden positiva effekter då dagens nivåskillnader mellan landområde och 

hamnbassängens bottennivå försvinner. Utfyllnaden kommer att sätta sig, varför en tidig 

utfyllnad med möjlighet till lång liggtid, vilket möjliggörs vid en etappvis utfyllnad, är av stor 

fördel inför framtiden. 

6.4 STADSBILD OCH KULTURMILJÖ 

När åtgärderna är genomförda är området inledningsvis ett hamnområde med uppgrusade 

ytor. Skillnaden blir att Kvillekanalen leds en annan väg och att vattenytan minskar, vilket ger 

visuella förändringar för de som vistas i området. Sett ur ett större perspektiv bedöms 

stadsbilden påverkas endast i liten omfattning.  

 

Långsiktigt innebär åtgärden en förändrad stadsbild genom möjliggörandet av en blandning 

av arbetsplatser, service, boenden, parker och kollektivtrafik, där Lindholmen och Frihamnen 
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knyts ihop. Hamnområdets förändring och nya markområden innebär att de historiska 

sambanden i området blir svårare att avläsa. 

6.5 NATURMILJÖ 

Utfyllnaden av hamnbassängen och omledningen av Kvillekanalen ger ändrade 

förutsättningar för flora och fauna i driftskedet. De nya markförhållandena på utfyllnaden 

och Kvillekanalens nya sträckning kan ge möjlighet för etablering av nya arter och för 

återetablering av arter som försvinner under byggtiden. I ett långsiktigt perspektiv 

omvandlas området till kvarterstrukturer med hårdgjorda ytor och anlagda grönområden. 

Den nya sträckningen av Kvillekanalen planeras bli hemvist till knölnaten, vilket beskrivs i 

avsnitt 5.4. 

6.6 FRILUFTSLIV OCH REKREATION 

I driftskedet upphör rekreationsmöjligheterna i Lundbyhamnen (småbåtstrafik, fiske eller 

liknande) helt. Övriga frilufts- och rekreationsmöjligheter kan fortsätta att bedrivas längs 

kvarvarande kajer och i Göta älv på samma sätt som tidigare. Aktiviteter på vattnet ersätts i 

framtiden av andra rekreationsmöjligheter på land och parkmark. 

 

6.7 KLIMAT- OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK 

6.7.1 KLIMAT 

Den klimatpåverkan som bedöms uppstå kommer främst från koldioxidutsläpp i 

anläggningsskedet och i ett större perspektiv även användningen av naturresurser som 

friktionsmaterial för utfyllnaden av hamnbassängen.   

 

6.7.2 ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Vad gäller översvämningsrisken i vattennära områden, så visar vattenståndet i havet redan 

idag tendenser att stiga både i ett globalt perspektiv och längs den svenska västkusten. Den 

permanenta havsnivåhöjningen kan vidare stiga i snabbare takt fram till sekelskiftet. 

Landhöjningen, som är störst i norra Sverige och avtar söderut, motverkar dock i viss 

utsträckning havsnivåhöjningen i Västra Götalands län; på 100 år förväntas landhöjningen bli 

cirka tre decimeter (Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, 2011). Att fylla ut 

hamnbassängen i Lundbyhamnen skapar älvkantskydd för bakomliggande områden, vilket 

minskar risken för översvämning. Havsnivån är styrande när det gäller översvämningsrisken 

uppströms Kvillebäcken. 

 

En följdeffekt är att utfyllnaden i Lundbyhamnen även möjliggör för anläggande av 

parkmiljöer och grönområden, vilka dels kan ta upp växthusgaser ur atmosfären, dels kan 

infiltrera dagvatten och därmed ytterligare minska risken för översvämning i området.  
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6.8 MILJÖKVALITETSNORMER 

6.8.1 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 

I driftskedet förväntas planerade åtgärder inte innebära några luftutsläpp och därför inte 

heller påverka miljökvalitetsnormerna för luft.  

 

6.8.2 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN 

I driftskedet förväntas planerade åtgärder inte påverka ytvattenförekomsternas status och 

inte heller äventyra möjligheten att uppnå den status eller potential som 

ytvattenförekomsterna ska ha enligt gällande miljökvalitetsnormer. Utfyllnaden av 

hamnbassängen kapslar in de underliggande muddermassorna som dumpades 2014/2015 

mer än i nuläget vilket bibehåller dagens förutsättningar och bedöms inte innebära någon 

försämring för vattenkvaliteten i Göta älv. 

 

6.8.3 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR FISK- OCH MUSSELVATTEN 

I driftskedet förväntas planerade åtgärder inte medföra något överskridande av de gräns- 

och riktvärden som framgår av förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- 

och musselvatten, med klassificeringen laxfiskvatten.  

 

7 PLANERADE OCH PÅGÅENDE UTREDNINGAR 

• Naturvärdesinventering (NVI) i juni 2022. 

• Bullerutredning 

• Klimatkalkyl 
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