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Abstract 

Water that has to be removed from shafts and excavations is called drainage water. The 

drainage water is made up by rainwater, groundwater and from water that is used in 

different processes in the excavation or on the construction place. The drainage water needs 

to go through a purification process before being released to a recipient, since that water is 

often polluted by different substances and materials. During this project different 

construction companies, municipal- and government- agencies were contacted and 

information was gathered from their webpages. A literature search was conducted with the 

database “ISI web of science” to find scientific articles about the hazards of the expected 

pollutants that might exist in drainage water. 

During the project two rivers, Göta älv and Mölndalsån, were identified as possible 

recipients of the drainage water. Two different sets of limit values for the drainage water are 

suggested for the different rivers with the suggestion that, if possible all of the drainage 

water should after purification be released to Göta älv.  

Sammanfattning 

Länshållningsvatten är vatten som man får föra bort från arbetsplatsen vid arbeten vid 

schaktgropar. Vattnet kan ha olika ursprung, och vara såväl inläckande grundvatten, 

processvatten och regnvatten. Länshållningsvattnet kan dock vara förorenat, vilket kräver 

rening innan det släpps vidare till en recipient. I vårt arbete har vi arbetat med Västlänken, 

en tågtunnel som byggs under Göteborg. Vi kommer enbart att fokusera på de bitar av 

tunneln som byggs i schakt och inte de som byggs genom bergmassor.  

Vilka halter som länshållningsvattnet ska renas till är idag väldigt olika, beroende på vilken 

kommun det berör och vilka krav som finns där. Kraven på reningen av länshållningsvatten 

kan sålunda variera kraftigt. Vilka krav som kommer att finnas vid det enskilda bygget och 

reningen där bestäms av miljöförvaltningen i området. Miljöförvaltningen har generella 

riktvärden som gäller om det bedöms att omständigheterna kring bygget inte kräver andra 

riktvärden – så kallade platsspecifika riktvärden. Förslag till platsspecifika riktvärden kan 

läggas fram av entreprenör och konsult till miljöförvaltningen. Det slutgiltiga beslutet om 

vilka reningskrav som ska gälla sätts av miljöförvaltningen.  

Vi har i arbetet gjort en litteraturstudie för att ta fram egna förslag till platsspecifika 

riktvärden för länshållningsvattnet vid Västlänken. I studien har vi tittat på 

infrastrukturprojekt som liknar Västlänken för att kunna jämföra de riktvärden som är 

upprättade för dessa med Göteborgs generella riktvärden. Vi har också undersökt de 

utsläppshalter som sker från verksamheter som på annat sätt kan jämföras med Västlänken, 

exempelvis verksamheter som släpper ut vatten till samma recipient. Vi har också tagit med 

lagar och miljömål och undersökt vilka som kan tänkas beröra reningen av 

länshållningsvattnet för att också kunna uppfylla dessa då vi lägger fram våra egna förslag. 
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Resultatet av arbetet är förslag till platsspecifika riktvärden anpassade från ett 

recipientperspektiv till Göta älv och Mölndalsån efter hur mycket dessa recipienter kan 

tänkas klara i ökad belastning av föroreningar från byggandet av Västlänken.  
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Förord 

Det här projektarbetet har gjorts som avslutning på Miljö- och Hälsoskyddsprogrammet vid 

Högskolan i Halmstad och omfattar 15 högskolepoäng.  

Vi tackar vår handledare Per Magnus Ehde för hjälp under arbetets gång. Vi tackar också Lars 

Grahn och Staffan Kaltin vid SWECO Environment genom vilka vi fått möjlighet att arbeta 

med det här projektet. 
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1 Inledning 
I Göteborg har förberedelserna för byggandet av järnvägsprojektet Västlänken påbörjats. 

Västlänken kommer att bli ett 8 km långt järnvägsspår och 6 km av spåret kommer att bestå 

av tunnlar som går under mark (Trafikverket, 2013a). 

Vid alla byggprojekt där man gräver under markens grundvattennivå så kommer det att ske 

visst läckage av vatten in till schakten man grävt. Detta vatten kan i sin tur komma i kontakt 

med föroreningar som varit bundna i marken men som har frigjorts under grävningen, eller 

med partiklar som slammats upp under markarbetet. Regnvatten som rinner ner i 

schaktgropar kan förorenas på samma sätt som grundvattnet. Vattnet som måste pumpas 

bort ur schaktgroparna går under namnet Länshållningsvatten. (Norin, Johansson, 

Malmsborg, Magnusson, & Svegerud, 2006) 

Länshållningsvatten måste renas innan de får släppas ut till recipient. Miljöförvaltningen i 

Göteborg har generella riktvärden som gäller för länshållningsvatten, och dessa tillämpas om 

inget behov av platsspecifika riktvärden finns. Om man däremot anser att det behövs 

platsspecifika riktvärden så är det upp till entreprenören att ta fram dessa och 

åtgärdsförslag. Förslagen på platsspecifika riktvärden lämnas till miljöförvaltningen som gör 

enskilda bedömningar från fall till fall. Det kan finnas anledning att ta fram platsspecifika 

riktvärden för ett projekt om de generella riktvärdena anses behövas sänkas eller höjas. 

Denna bedömning görs efter att en utredning av området har gjorts där de lokala 

omständigheterna visar på att ändring av de generella riktvärdena behövs göras. (Norin, 

Johansson, Malmsborg, Magnusson, & Svegerud, 2006) 

Vid större byggen i berg och jord bygger man i schakt. Föroreningar som funnits bundna i 

marken kan lakas ut då regnvatten rinner ner i schaktgropar som grävts, och vattnet får 

också en hög halt av suspenderat material. Grundvatten som läcker in i schaktgroparna blir 

även detta förorenat av suspenderat material och andra föroreningar som funnits lagrade i 

jorden. För att kunna arbeta i schaktgroparna måste vattnet pumpas bort så att man kan få 

en torr arbetsplats. Beroende på vart man pumpar vattnet så måste länshållningsvattnet 

renas till de gällande riktvärdena för recipienten som vattnet tillförs till (Norin, Johansson, 

Malmsborg, Magnusson, & Svegerud, 2006).  

Hantering Av Länshållningsvatten 
Det finns tre olika primära hanteringsmöjligheter för länshållningsvatten: Infiltration av 

länshållningsvattnet till mark, rening av länshållningsvatten i ett kommunalt reningsverk eller 

utsläpp av länshållningsvattnet till en recipient. Innan något av dessa alternativ får användas 

måste vattnet genomgå lokal rening så att satta riktvärden uppfylls (Norin, Johansson, 

Malmsborg, Magnusson, & Svegerud, 2006).  
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Infiltration 

Vid infiltration av länshållningsvatten renas vattnet genom att föras tillbaka till marken. Vid 

återinfiltrationen så filtreras vattnet av sand- och jordpartiklar i marken där kemiska, 

biologiska och fysikalisk processer sker. Infiltration av mindre förorenat länshållningsvatten 

används för att återställa grundvattenbalansen som kan rubbas vid större 

schaktningsarbeten. Infiltration bör användas vid mindre mängder vatten med låga 

föroreningshalter då marken lätt blir vattenmättad vid större mängder vatten (Norin, 

Johansson, Malmsborg, Magnusson, & Svegerud, 2006).  

Reningsverk 

Länshållningsvatten som innehåller höga halter av föroreningar bör ledas till 

vattenreningsverk. Länshållningsvatten från bergstunnlar behöver ofta renas av ett 

reningsverk då vattnet innehåller höga halter av kväve som blir kvar efter bergssprängning. 

Vid utsläpp från reningsverk till recipient gäller reningsverkets riktvärden (Dromberg, 2012). 

Utsläpp till recipient 

Vatten som är mindre förorenat bör inte belasta reningsverk utan kan släppas ut till en 

recipient efter att vattnet har genomgått lokal rening. Vatten som bildas i schaktgropar kan 

oftast ledas till recipient så länge de uppfyller vissa riktvärden. En bedömning av hur tålig 

recipienten är måste göras och beroende på mängden länshållningsvatten som beräknas 

bildas så kan man ta fram olika riktvärden. Mer förorenat vatten kan ibland släppas till 

recipient om de är tekniskt svårt att leda vattnet till reningsverk (Norin, Johansson, 

Malmsborg, Magnusson, & Svegerud, 2006). 

SWECO har i uppdrag att ta fram riktvärden för de delar av bygget som kommer att byggas i 

schaktgropar. Länshållningsvatten som bildas i schaktgropar är ofta mindre förorenat och 

kan potentiellt efter lokal rening släppas ut till lokala recipienter.  Man befarar att stora 

mängder länshållningsvatten kommer att bildas i samband med schaktarbetena vilket 

utesluter infiltration. Bygget kommer utföras i redan tätbebyggda delar av Göteborg och 

hanteringen av länshållningsvattnet kan bli problematisk om vattnet måste ledas till de 

kommunala reningsverken.  

Om länshållningsvattnet släpps till recipient vilka recipienter kan tänkas ta emot vattnet? 

Hur stort flöde kan recipienterna maximalt tåla? Vilka koncentrationer av olika föroreningar 

kan recipienterna maximalt tåla? 

1.1   Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett underlag för hantering av länshållningsvatten i 

byggprojekt i Sverige. Underlaget är tänkt att användas för att ta fram platsspecifika riktlinjer 

och riktvärden för hantering av länshållningsvatten inom projektet Västlänken.  
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Detta görs genom att skriva en litteraturstudie där vi undersöker andra projekts riktvärden 

och faktorer som kan komma att påverka Västlänkens egna riktvärden.  

1.2   Frågeställning 

Vid stora infrastrukturprojekt bildas mycket stora mängder länshållningsvatten. Reningen av 

länshållningsvattnet får ofta stränga krav vilket gör att reningsprocesserna kring vattnet blir 

kostsamma. Generella riktvärden finns satta av miljöförvaltningen i Göteborg stad, men 

platsspecifika riktvärden för Västlänken finns idag inte. De riktvärden som finns är mycket 

generella, och anpassade för att passa även de minsta och känsligaste recipienterna. 

Generella riktvärden är inte satta för olika vattendrag och omständigheterna kring just 

dessa, och tar på så vis relativt lite hänsyn till större recipienters ökade tålighet i förhållande 

till de mindre och känsligare. Miljöförvaltningar i olika kommuner har inte alltid exakt 

samma riktvärden för samma föroreningar utan riktvärde för ett enskilt ämne kan variera 

från miljöförvaltning till miljöförvaltning trots att risken för påverkan borde vara den samma. 

De huvudsakliga frågorna som ska besvaras i arbetet är:  

• Vad är länshållningsvatten och vad är problematiken kring det? 

• Vilka riktvärden gäller för länshållningsvatten i Göteborg och i andra kommuner?  

• Finns det andra riktvärden, lagrum eller direktiv som kan påverka riktvärdena för 

länshållningsvatten? 

• Kan man tänka ur ett recipientperspektiv, och se till recipientens storlek och status vid 

framtagandet av riktvärden för länshållningsvatten? 

1.3   Avgränsningar 

I den här litteraturstudien har vi avgränsat oss till olika tunnelprojekt som rör infrastruktur i 

städer. Detta för att de ska bli så lätta att jämföra som möjligt med Västlänken. Med detta 

avses projekt som helst ska vara förlagda vid städer, vara större byggen och producera rikliga 

mängder länshållningsvatten. Helst ska de också ha jordtunnlar byggda via schakt och inte 

enbart bergstunnlar. Riktvärden för länshållningsvatten för kraftverk och andra typer av 

verksamheter inkluderas därför inte, trots att information om riktvärden kring dessa finns 

tillgängligt.  

De huvudsakliga tunnelbyggena vi har tittat på är Västlänken, Citybanan samt bygget vid 

Hallandsåsen. Det har inte alltid varit möjligt att få den information från dessa som vi 

önskade, men det vi fått fram genom litteraturstudien inkluderas ändå i sammanställningen. 

En jämförelse med reningsverket Ryaverket och förslag till dagvattenutsläpp tas också med i 

arbetet i jämförande syfte då dessa kan belysa utsläpp ur ett recipientperspektiv. 
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Vi inriktar oss i arbetet på länshållningsvattnet som bildas vid tunnlarna och har inte att tagit 

med markföroreningar, grundvattenförändringar och andra förändringar i miljö och natur 

som bygget kommer att ge upphov till.  

1.4   Material och Metoder 

Projektarbetet är en litteraturstudie kring olika riktvärden för länshållningsvatten och en 

jämförelse av dessa.  Riktvärdena har angivits i beslut och domar för de olika byggprojekten 

eller som generella riktvärden från en miljöförvaltning. För att se hur problematik med 

länshållningsvatten lösts vid andra tunnelbyggen har en undersökning av dessa gjorts. 

En undersökning av vad för underlag man grundat besluten och riktvärdena på har också 

gjorts. Riktvärden vid olika byggen och andra typer av verksamheter och deras utsläpp har 

jämförts för att se skillnader mellan utsläppshalterna. Här var framförallt ett kommunalt 

reningsverk aktuellt som jämförelse. 

Vi har främst använt entreprenörer och konsulters hemsidor för att hämta information, vi 

har även kontaktat olika företag och projekt. I dessa fall rör det sig om framförallt NCC och 

trafikverket. Dokument i form av underlagsrapporter, miljökonsekvensbeskrivningar, 

miljödomar samt rapporter har framförallt använts.  Årsrapporter från vattendrag samt 

information från olika verksamheters hemsidor har också innefattats. För att finna 

vetenskapliga artiklar använde vi oss av databasen ISI web of science.  Vi sökte på specifika 

ämnen som kan finnas i länshållningsvatten och andra faktorer som vi funnit vara viktiga 

gällande länshållningsvatten från entreprenör- och företagsrapporter. Sökorden vi använde 

oss av i ISI web of science var ”ämnen eller viktig faktor” och olika kombinationer av 

sökorden ”aquatic” and ”toxic” and ”toxicity” and “carcinogen” and ”marine” and ”fish” and 

”effect*”. Vid val av vetenskapliga artiklar så har vi försökt att använda oss utav 

översiktsartiklar för att få en helhetsbild och översikt över kunskapsområdet som möjligt.    

2 Länshållningsvatten och miljölagstiftning  

2.1   Miljömål relaterade till Länshållningsvatten 

Vid hantering av länshållningsvatten finns det en del lagar, föreskrifter och miljömål att ta i 

beaktning. För miljömål så finns det dels nationella miljömål, och dels lokala miljömål som 

berör tunnelbygget vid Västlänken. 

Nationella Miljökvalitetsmål 

I Sverige finns ett miljömålssystem som baseras på 16 grundläggande miljökvalitetsmål samt 

ett generationsmål. Systemet har funnits sedan 1999 och är tänkt att hjälpa till att skapa ett 

välstrukturerat miljöarbete. Miljömålen definierar de miljötillstånd som ska vara uppnådda 

senast år 2020 (Göteborgs miljöförvaltningen, 2012). 
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De nationella miljömålen är tagna från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2013a). Flera av 

de nationella miljömålen påverkas av länshållningsvatten. Levande sjöar och vattendrag och 

Giftfri miljö är de två miljömålen som främst berörs av detta. Det är framförallt dessa vi 

kommer att fokusera på. Miljömålen Hav i balans samt Levande kust och skärgård och God 

bebyggd miljö berörs också utav länshållningsvatten, men dessa anser vi inte vara lika viktiga 

i sammanhanget.  

 Levande Sjöar och Vattendrag: 

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas."  

Vid utsläpp av länshållningsvatten till recipient kommer vissa föroreningar att följa med ut 

till recipienten. Föroreningarna har en negativ påverkan på olika vattenorganismer och det 

är därför viktigt att riktvärden sätts som minimerar risken för vattenlevande organismers 

hälsa. Det är främst den naturliga produktionsförmågan och biologiska mångfalden som 

kommer att påverkas av utsläppt länshållningsvatten från Västlänken.  

Av de elva preciseringar av levande sjöar och vattendrag är det punkterna god ekologisk och 

kemisk status, ytvattentäkters kvalitet samt strukturer och vattenflöden som kommer att 

påverkas. 

God ekologisk och kemisk status påverkas då metaller, suspenderat material och kolväten 

släpps ut.  

Ytvattentäkters kvalitet kan påverkas om föroreningarna transporteras uppåt i Göta älv till 

Lärjeholmens ytvattentäkts. 

Strukturer och vattenflöden påverkas dels av mängden länshållningsvatten som släpps ut 

men även av mängden suspenderat material, då detta kan hindra laxens vandring upp till 

Lärjeån. 

 Giftfri miljö 

”Förekomsten av ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 

nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystem är försumbar. Halterna av 

naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” 

I Målet står det att halterna av naturligt förekommande ämnen ska vara nära 

bakgrundsnivån. Detta gäller för de flesta föroreningar som kan tänkas släppas ut med 

länshållningsvattnet. Det är därför viktigt att upprätta riktvärden som gör att detta mål 
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uppnås, då vattenmängden i Göta älv är så stor blir det svårt att uppskatta om utsläppen 

kommer att ha någon påverkan på älven eftersom utspädningen blir så stor.  

Ser man till de metaller som det finns angivna riktvärden för vad gäller länshållningsvatten 

till Göta älv, så motsvarar bakgrundshalterna av dessa 1-10 % av de koncentrationer som 

finns angivna i riktvärdena för länshållningsvattnet.  

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 

biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 

mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 

nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 

värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.” 

Oberoende om vilken recipient som länshållningsvattnet släpps ut till kommer stora 

mängder av föroreningarna slutligen att hamna i havet där påverkan på den ekologiska 

mångfalden kommer att ske. Detta miljömål kommer att påverkas på samma sätt som 

miljömålet för Levande sjöar och vattendrag, men då hav är mer tåliga än vattendrag så 

kommer påverkan att bli mindre i havet än i Göta älv. 

 God bebyggd miljö  

I miljömålet står det ”Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas.”  

Detta miljömål kommer att påverkas av de reningsanläggningar för länshållningsvatten som 

kommer att upprättas vid byggplatserna. Det kan möjligen bli svårt att välja en plats att 

anlägga dem på platser som potentiellt kan störa omgivningen. Detta miljömål kommer att 

bli svårt att uppnå då reningsanläggningarna är temporära och anläggningarna är till för att 

uppnå de andra miljömålen, Levande sjöar och vattendrag samt Giftfri miljö. En temporär 

anläggning på en mindre lämpad plats kan alltså ändå väga upp genom att vara till hjälp med 

de andra två miljömålen. 

Lokala Miljömål 

Göteborgs stad har miljömål uppsatta som ska nås senast år 2020. Det finns 12 miljömål 

uppsatta för staden. Miljömålen för Göteborg utgår från de 16 nationella miljömålen, där 

man valt ut tolv som man anser vara viktigast för Göteborg. Under dessa finns även 

specificerade delmål. Av de 12 miljömålen anser vi att följande berör länshållningsvattnet 

som släpps från Västlänken: Giftfri miljö, Levande Sjöar och Vattendrag, Hav i Balans samt 

Levande kust och skärgård, och God bebyggd Miljö.  
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Man bedömer att det är svårt att nå målet för Giftfri miljö i tid, även om trenden är positiv. 

För Levande sjöar och vattendrag bedöms målet kunna nås med ytterligare åtgärder, även 

om trenden är negativ. För Hav i balans samt Levande kust och skärgård bedöms målet å 

andra sidan vara mycket svårt att uppnå även med ytterligare åtgärder, och detsamma gäller 

för God bebyggd miljö (Göteborgs miljöförvaltningen, 2012). 

2.2  Naturvårdsverkets rapport 4913  

Naturvårdsverkets rapport 4913 använder sig av ett klassificeringssystem som går mellan 

mycket låga halter klassificerade som klass 1, till mycket höga halter klassificerade som klass 

5. Klasserna kan ses i tabell 1 (Naturvårdsverket, 2000). I Göteborgs stads riktlinjer för 

länshållningsvatten har man valt riktvärden för metaller som är de högsta värden och 

klassificeras som klass 3, eller de lägsta riktvärdena som hamnar i klass 4 (Mossdal & 

Carlsrud, 2008). 

Denna rapport är väldigt central i framtagande av riktvärden för länshållningsvatten. De 

byggen och miljöförvaltningar vi har studerat har använt sig utav värdena i tabell 1 då de tar 

fram riktvärden.  

Tabell 1: Klassning av olika metallkoncentrationer i vatten och deras potentiella påverkan förbiologiska effekter 

(Naturvårdsverket, 2000). 

Klass: Klass 1 

Mycket låga 

Halter 

Klass 2 Låga 

Halter 

Klass 3 

Måttligt höga 

Halter 

Klass 4 Höga 

halter  

Klass 5 Mycket 

höga halter 

Effekt: Inga eller 

små risker 

för biologiska 

effekter 

Små risker 

för biologiska 

Effekter 

Biologiska 

effekter kan 

förekomma 

Ökade risker 

för biologiska 

effekter 

Påverkar 

överlevnad hos 

vattenlevande 

organismer 

Cu (µg/l) ≤ 0,5 0,5-3 3-9 9-45 >45 

Zn (µg/l) ≤ 5 5-20 20-60 60-300 >300 

Cd (µg/l) ≤ 0,01 0,01-0,1 0,1-0,3 0,3-1,5 >1,5 

Pb (µg/l) ≤ 0,2 0,2-1 1-3 3-15 >15 

Cr (µg/l) ≤ 0,3 0,3-5 5-15 15-75 >75 

Ni (µg/l) ≤ 0,7 0,7-15 15-45 45-225 >225 

As (µg/l) ≤ 0,4 0,4-5 5-15 15-75 >75 

2.3  Fisk- och musselvattenförordning (2001:554) 

Vid de generella riktvärdena för länshållningsvattensutsläpp har man vissa riktvärden som 

berörs av förordningen om Fisk- och Musselvatten. Både Göta älv, Lärjeån och Säveån 

bedöms vara fiske- och musselvatten (Göteborgs miljöförvaltningen, 2012). 
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För Lärjeån finns ett par arter som måste bevaras i området. De som berör vårt arbete mest 

är lax och flodpärlmussla. Laxen vandrar genom Göta älv upp till Lärjeån där de sedan leker 

och de unga individerna spenderar sina första år. Lärjeån anses vara av stor vikt för 

västkustens laxbestånd (Länstyrelsen Västa Götalands Län , 2005). Göta älv anses vara ett 

laxfiskevatten då laxfiskar vandra upp genom älven till Säveån där de leker.  Laxen vid 

Säveån har sin lek i oktober till november och efter leken vandra laxen tillbaka ut till havet. 

På våren kläcks laxäggen och laxynglen stannar i Säveån 1-3 år innan de själva vandrar ut till 

havet (Länstyrelsen, 2013a)  

Förordning 2001:554 tar upp och reglerar halten zink, koppar och suspenderat material som 

bör förekomma i vatten som är viktiga fiske- och musselvatten. Vattnets hårdhet påverkar 

vilka riktvärden som man får välja för dessa ämnen då hårdheten inverkar i effekten av dem. 

Hårdheten som antagits för Göta älv ligger på 10 mg kalcium per liter. Vid denna hårdhet får 

man riktvärden 30 µg/l Zn och 5 µg/l Cu. Riktvärdet för suspenderat material anges till 25 

mg/l om vattendraget inte tillförs högre mängder på naturlig väg.  

2.4   Natura 2000 

Natura 2000 områden är ett områdesskydd som kan upprättas för att skydda växter och 

djurs livsmiljöer och hindra utrotning av skyddade arter (Naturvårdsverket, 2012a). 

Lärjeån ligger lokaliserad uppströms i Göta älv, ovanför Säveån (bild 1). Denna å är ett 

Natura 2000-område och är därför extra skyddad. Det berörs av en rad olika lagar och 

föreskrifter på grund av sitt skydd. Det finns dels bestämmelser om områdesskydd i kap 7 i 

Miljöbalken som berör Natura 2000-områden, men då det även räknas som riksintresse så 

kommer även andra lagar i Miljöbalken att behövas tas i beaktning vid markanvändning som 

kan påverka området. (Länstyrelsen, 2013b)  

Kraven på miljökvaliteten i områden är redan höjt på grund av att det skyddas av Natura 

2000, och utöver detta finns också riktvärden för vattenutsläpp då vattnet innefattas av 

förordningen för fisk- och musselvatten (Förordning 2001:554). 
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Bild 1: Karta över mätstationer som har använts för att få som referensvärden och skyddsområden som potentiellt kan 

påverkas av bygget av Västlänken (Göta älvs vattenvårdsförbund, 2012), (Sahlén, 2005), (Miljöförvaltningen Göteborgs 

Stad, 2013). 

2.5 Vattenskyddsområde 

Vid bygget av Västlänken finns områden med extra områdesskydd och vattenskydd som 

kommer att beröras av utsläppen.  

Vattenskyddsområde är något som länsstyrelsen eller kommunen kan fastställa runt en 

dricksvattentäkt för att skydda detta från kontamination och föroreningar. 

Vattenskyddsområden berör ofta verksamheter i form av restriktioner bland annat för 

utsläpp, men kan ibland också beröra allmänheten såsom förbud mot båttrafik (Länstyrelsen 

Västra Götalands Län, 2013) 

Det vattenskyddsområde som kan tänkas påverkas av bygget av Västlänken är 

ytvattentäkten vid Lärjeholmen och Delsjöarna (Göteborgs stad, 2013). 
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2.6   Riktvärden för dricksvatten 

Då det finns en ytvattentäkt lokaliserad vid Lärjeholmen vid Göta älv tar vi även kvalitetskrav 

för dricksvatten i beräkning då denna dricksvattentäkt kan komma att beröras av eventuella 

utsläpp av länshållningsvatten från Västlänken. Det kan även vara intressant att jämföra hur 

riktvärden och gränsvärden skiljer sig från de generella riktvärden som Göteborgs Stad 

upprättat för länshållningsvatten. 

Vattnet ska bedömas som tjänligt för att få användas som dricksvatten.  För dricksvatten 

finns ett antal gränsvärden för olika ämnen att se till. Vi jämför med de ämnen som det även 

finns riktvärden för länshållningsvatten för i tabell 2 (Livsmedelsverket, 2011).   

Tabell 2: Gränsvärde för olika ämnen i dricksvatten enligt Livsmedelsverket (Livsmedelsverket, 2011).   

Ämnen Gränsvärde µg/l 

As 10 

Cr 50 

Cd 5 

Pb 10 

Cu 2 mg/l 

Ni 20 

Hg 1 

Nitrat 50 mg/l 

 

3. Resultat  
Länshållningsvatten bildas genom tre olika processer: Ytvattentillrinning, grundvattenintrång 

och vid användandet av processvatten. Ofta sker en blandning av vatten från de olika 

processerna där mindre förorenat vatten blandas med mer förorenat vatten och en 

utspädning eller ökning av föroreningarna sker (Norin, Johansson, Malmsborg, Magnusson, 

& Svegerud, 2006) 

 

Ytvattentillrinning 

Ytvattentillrinning är främst beroende av mängden nederbörd, men även schaktgropens 

storlek, schaktgropens avrinningsområde samt markens infiltrationskapacitet. Ytvattnet har 

varierande föroreningshalter beroende på hur marken ser ut. Ytor utan växtlighet kommer 

att eroderas mer än bevuxna ytor och vattnet kommer då att få med sig mer föroreningar 

från dessa. Regn som faller på hårdgjorda ytor som asfalt och hustak bildar mer 

länshållningsvatten, då regnvattnet inte kan infiltreras i marken och istället rinner ned i 

schaktgroparna. Vatten som bildas på detta sett kallas Dagvatten, och dagvatten från 

hårdgjorda ytor innehåller mer föroreningar än dagvatten från grönmarker. Dagvattnet som 
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vid hårdgjorda ytor tillförs schaktgroparna är sålunda ofta förorenat (Norin, Johansson, 

Malmsborg, Magnusson, & Svegerud, 2006). 

Grundvattenintrång 

Om en schaktgrop grävs under grundvattennivån så kommer grundvatten att tränga sig in i 

schaktgropen. Pumpas inte vattnet bort kommer schaktgropen att fyllas upp till markens 

egen grundvattennivå. Länshållningsvattnet förorenas främst av uppslammat material som 

finns i schaktgropen, men om det finns andra föroreningar i marken kommer även dessa att 

förorena vattnet. Andra ämnen som använts i schaktgropen, exempelvis olika oljor och 

lösningsmedel som används av maskiner, riskerar också att förorena vattnet (Norin, 

Johansson, Malmsborg, Magnusson, & Svegerud, 2006).   

Om schaktgropen är grävd på en plats där det är låga eller inga föroreningar i marken så kan 

länshållningsvattnet som pumpas ut ur schaktgropen efter att ha genomgått lokal rening, 

sedimentation och oljeavskiljning släppas vidare ut till en recipient.  

3.1   Föroreningar i länshållningsvatten 

I tabellerna som kommer att användas i arbetet framgår de föroreningar som uppmäts i 

länshållningsvatten, och som riktvärden berör. Här listas en snabb redogörelse för vilka de är 

och vilken toxisk verkan de har: 

Arsenik, As 

Arsenik och dess föreningar är giftiga för många organismer och kan ge allvarliga 

hälsoeffekter både vid akut exponering, såväl som kronisk (Berglund, Hanberg, & Lidén, 

2013). I vatten finner man oftast organiskt såväl som oorganisk arsenik, varav den organiska 

har en stor förmåga att bioackumuleras i fisk och marina djur. Oorganisk arsenik har visat sig 

vara cancerogent för djur och människor, och är den typ av arsenik som är mest toxisk 

(Sharma & Sohn, 2009). I fisk har man sett hur det sker en ökning av cytotoxicitet, oxidativ 

stress, samt en minskning av antioxidantenzymers aktivitet till följd av exponering av arsenik. 

Hur toxiskt en viss sort av arsenik är varierar mycket beroende på i vilket oxidationsstadium 

den är i (Ventura-Lima, Bogo, & Monserrat 2011). 

Krom, Cr 

Krom är mycket toxiskt för marina organismer och kan verka cancerogent, även om det är en 

essentiell metall. Likt en del andra ämnen förekommer den i många olika former och 

bindningar. Krom kan även bioackumuleras i växter och djur och är giftigt för såväl vatten- 

och landlevande djur (Baird & Cann, 2008). 

Kadmium, Cd 
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Kadmium är ett icke essentiellt ämne som är cancerogent och kan orsaka störd 

fortplantning, hämmad tillväxt och en del andra hälsoeffekter på arter.  Kadmium 

ackumuleras mycket effektivt i levande organismer. Kadmium är ett ämne som lätt 

ackumuleras i levande organismer då utsöndringstiden är mycket lång. I njurar hos 

människors har kadmium en halveringstid på 10-30 år. Flera studier har funnit att vid 

koncentrationen 0,5 µg/l så har inga observerade effekter hittats (Sharma & Sohn, 2009). 

Tillväxten på vattenlevande växter kan hämmas vid höga halter av kadmium (Berglund, 

Hanberg, & Lidén, 2013). 

Bly, Pb 

Bly är ett ämne som lätt bioackumuleras i musslor och en del andra marina organismer 

(Lithner, Holm, & Ekström, 2001) samtidigt som det är mycket toxiskt för både människor 

och djur och kan ge framförallt nervskador, minskad blodbildning, njurproblem och minskad 

reproduktionsförmåga. Då det är ett fettlösligt ämne tas det relativt lätt upp av koppen och 

kan vara skadligt redan vid låga doser (Berglund, Hanberg, & Lidén, 2013). 

Koppar, Cu 

Koppar är metall som är viktig för många biologiska processer. Exponering för ett överskott 

blir dock påverkan giftig för organismen istället. Den är som fri radikal bland cellerna mycket 

reaktiv, och kan på så vis störa cellens funktioner. Den första toxiska effekten av koppar ser 

man ofta på levern, men koppar kan också orsaka skada på njurar, hjärna och andra organ 

och stör de biologiska funktionerna i cellerna. Naturligt vatten har ofta koncentrationen 4-10 

µg Cu/l, där det mesta av kopparn är bundet till organiskt material (Geatke & Chow, 2003).  

För vattenlevande organismer och mikroorganismer blir exponering av stora mängder 

koppar det mycket alvarligt då dessa är extra känsliga för koppar. Ämnet kan även 

bioackumuleras (Länsstyrelsens i Örebro län, 2010).  
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Zink, Zn 

Zink kan ackumuleras och har viss toxisk effekt på vattenlevande organismer och växter. Det 

kan också bli cancerogent i stora mängder (Länsstyrelsens i Örebro län, 2010). Zink är det ett 

ämne som förekommer i högre frekvens i urbana områden med mycket trafik (Agency for 

Toxic Substances & Disease Registry, 2009).  

Nickel, Ni 

Nickel är en essentiell metall för en del djur-, växt- och bakteriegrupper. För människan är 

ämnet inte så giftigt men kan vara toxiskt och även cancerogent för andra grupper av 

organismer (Agency for Toxic Substances & Disease Registry, 2009).  

Silver, Ag 

Silver bioackumuleras mycket effektivt i organismer. Det är toxiskt för vattenlevande 

organismer och varmblodiga djur. Det kan även ackumuleras i växtplankton (Agency for 

Toxic Substances & Disease Registry, 2009).  

Kvicksilver, Hg 

Kvicksilver är en toxisk metall som finns i organisk och oorganisk form. Den organiska är 

mycket toxisk för organismer. Ämnet ackumuleras mycket effektivt i växter och djur 

(Berglund, Hanberg, & Lidén, 2013). 

Under de senaste åren har halterna av bioackumulerat kvicksilver i fisk i Sverige ökat 

markant. I en studie gjord på lax i svenska sjöar fann man att det i 36 % av sjöarna fanns en 

ökning på kvicksilvret i gäddorna på 3.7 ± 6.7 % av per år. Denna ökning korrelerade kraftigt 

med ökningen av det organiska kolet. Detta till följd av att kolet är en viktig bärare av 

kvicksilver i vatten. 

En ökning av ackumulerat kvicksilver i fisk är idag ett växande problem, och bör tas med i 

beräkningen då vi sätter upp våra förslag till platsspecifika riktvärden. Då Göta älv och även 

vattnet i havet där älven mynnar ut är rika fiskevatten så är risken stor att en kraftig ökning 

av kvicksilver i fisk skulle påverka människan, då vi konsumerar fisken (Åkerblom, Nilsson, 

Yu, Ranneby, & Johansson, 2012). 

Fosfor, P  

Fosfor är ett tillväxtbegränsande ämne, och stora utsläpp av detta till vatten kan leda till 

problem med eutrofiering. Fosfor ökar tillväxten hos alger och organiskt material varpå ett 

överskott av detta bildas. Överskottet riskerar sedan att inte brytas ned på ett normalt sätt 

vid bottnen, vilket i sin tur kan leda till syrebrist i vattnet och syrefria bottnar då det istället 

sjunker ned dit och organismerna här förbrukar syret vid nedbrytningen av algerna 

(Riktvärdesgruppen, 2009). 



19 

 

Kväve, N 

Kväve är ett ämne som anses vara det begränsande näringsämnet för tillväxten av marina 

växter och alger, och är liksom fosfor något som bör hållas på låga nivåer för att minska 

eutrofieringen.  

Kvävenivåer ökar oftast i områden med mycket trafik och tätbebyggelse (Riktvärdesgruppen, 

2009) Jordbruket är en stor utsläppskälla när det kommer till kväve. Tre fjärdedelar av kvävet 

och fosforn som hamnar i Östersjön och Västerhavet är orsakat av människan och har 

färdats dit med vattendrag. Endast en fjärdedel anses vara naturligt tillfört (Tidlund, Viklund, 

Brenner, & Åstrand Capetillo, 2013). 

 Polycykliska aromatiska kolväten, PAH  

Det finns många olika föreningar av Polycykliska aromatiska kolväten (PAH). En del har större 

toxisk påverkan än andra, men då alla lagras i fettvävnad så har alla en ackumulerande 

förmåga i olika omfattning. PAH-föreningar kan dock orsaka skada hos den enskilda 

organismen såväl som att minska diversiteten bland organismer som lever vid bottnen i 

vatten och hav. De är svårnedbrytbara och ibland cancerogena (Berglund, Hanberg, & Lidén, 

2013). 

Suspenderat Material, SS 

Suspenderade partiklar är massan eller koncentrationen av organiska eller oorganiska 

partiklar som finns i en vattenmassa. Partiklarna är ofta mindre än 62 μm i diameter, även 

om den mesta transporten av material i vattenmassorna sker via större partiklar än så. Ju 

större partiklarna är, ju snabbare sedimenteras de bort. Partiklarna har en mycket stor 

inverkan på vattenkvaliteten, och påverkar det marina livet mycket. Viss mängs suspenderat 

material är naturligt förekommande i vattendrag, men blir koncentrationen för hög så 

påverkas det marina livet och förhållandet i vattnet. 

För höga koncentrationer av suspenderat material kan leda till att mindre ljus släpps genom 

vattnet, att det bildas temperaturförändringar i vattnet och att bottnar fylls med partiklar 

som sedimenterats och kan där störa bottenfaunan. Suspenderade partiklar fungerar också 

som fästyta och transportmedel för tungmetaller och andra typer av föroreningar, och kan 

på så vis sprida miljögifter och föroreningar. Även näringsämnen som fosfor forslas effektivt 

med det suspenderade materialet. Då de suspenderade partiklarna även forslar mycket 

organiskt material, så kan detta organiska material på sikt leda till att vattnet blir syrefattigt 

då materialet som avsätts bryts ned. 

Suspenderat material kan påverka organismer på olika sätt, och vid olika nivåer. Laxfiskar är 

en av de känsligare fiskarterna för suspenderat material, och för dessa kan man se en ökad 

aktivitet hos lax på att söka föda redan vid 20 mg/l, medan regnbågslax påverkades först vid 
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47 mg/l. För fisk så kan suspenderat material dels påverka ägg, där det täpper igen porer i 

äggen och minskar andelen yngel då syretillförseln in till ynglet i ägget minskar, men kan dels 

också påverka de vuxna individerna. Gälarna på fisk och filtreringsorganen på organismer 

som är filtrerare kan täppas till av partiklarna, och sikten kan bli sämre vilket då försvårar 

vandring och födosökande. För makrofyter och alger fungerar suspenderat material som en 

födokälla, men man kan se en liten påverkan hos vad gäller produktivitet redan vid 8 mg/l 

vid en undersökning, och hos fytoplankton kan man se de tidigaste tecknen av påverkan vid 

10 mg/l. Först vid högre koncentrationer på 40 mg/l och uppåt kan man se en större effekt 

som kommer att påverka även konsumenterna av dessa arter. För dessa arter är det en 

större grumlighet av att suspendera material som påverkar ljusinsläppet i vattnet som är den 

största faktorn till den minskade tillväxten. 

Den exakta effekten av suspenderat material på organismer är dock svår att förutsäga, och 

koncentrationen är inte helt avgörande. Hur länge de utsätts för det materialet, vilken 

tidpunkt på året det gäller, vattenkemin och storlekar på partiklar och många andra 

parametrar påverkar vilken effekt på organismer det ger (Bilotta & Brazier, 2008). 

pH 

Ändring av pH kan förändra vissa metallers toxiska effekt på olika vattenlevande 

organismer. I en studie fann man att de undersökta metallernas toxicitet på vissa 

organismer inte påverkades vid ändring av pH, men kunde ändras för andra organismer 

med såväl ökad som minskad toxicitet (Ho, Kuhn, Pelletier, Hendricks, & Helmstetter, 

1999). Samma förorening kunde alltså påverka olika organismer helt olika med ökad 

eller sänkt pH. Eftersom en ändring i pH kan sänka toxiciteten för vissa metaller och 

samtidigt öka toxiciteten för andra metaller för samma organism bör pH på utsläppt 

länshållningsvatten vara nära recipientens pH för att undvika störning i den balans som 

finns i recipienten.  

Vattenhårdhet  

Vattenhårdhet baseras på mängden lösta kalcium- och magnesiumjoner som finns i vattnet. 

Vid ökade koncentrationer av dessa joner får man en ökad vattenhårdhet. Vattenhårdhet 

påverkar toxiciteten av metaller i vatten. Vid hög hårdhet minskar toxiciteten av 

tungmetaller då magnesium- och kalciumjonerna konkurrerar med tungmetallerna om att 

tas upp av organismer (Jin, Kyoung, & Sang, 2006).   

Turbiditet 

Turbiditet är ett en term som används för grumlighet i vatten. Det är ett mått som används 

för att mäta hur mycket av det infallande ljuset som avviker från sin rätlinjiga bana när det 

passerar vattnet, och istället sprids och absorberas. I ytvatten beror det här till största delen 

på mängden partiklar i vattnet, som ljuset då reflekteras mot. Turbiditet blir på så vis ett 
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mått på mängden partiklar i vattnet. Enheten detta mäts i är Formazine Nephelometic Unit, 

förkortat FNU (Sveriges lantbruksuniversitet, 2013). 

Turbiditet ger alltså inte någon information om en specifik förorening, men ger en 

uppfattning om den totala kontaminationen av vattnet.  

Partiklarna i vattnet kan bestå av lera, slam, växt- och djurplankton, organiskt material och 

andra små olösliga partiklar. I rinnande vatten är oorganisk material vanligast, och i sjöar är 

organiska partiklar vanligare (Göransson, Persson, & Lundström, 2011).  

3.2 Reningsmetoder för suspenderat material 

Det vanligaste sättet att rena suspenderat material från vatten är genom sedimentation. För 

att kunna bedöma vilken reningsmetod som behövs så måste man först veta vad för storlek 

de uppslammade partiklarna har, samt flödeshastigheten på vattnet som ska renas. En 

partikels radie är avgörande för hur snabbt partikeln sedimenteras. En partikel som är 

dubbelt så stor sedimenteras fyra gånger snabbare. Flödeshastigheten är viktig i 

sammanhanget att få så kort tid som möjligt för partikeln att nå bottnen. Tabell 3 visar 

sedimentationshastigheten för partiklar i stillastående vatten.  

För att kunna dimensionera reningsanläggningen behöver man veta markens uppbyggnad, 

för att på så sätt kunna avgöra mängd och storlek på det suspenderade materialet som kan 

finnas i länshållningsvattnet. Man behöver också göra en uppskattning av hur mycket vatten 

som kan tänkas behövas renas (Norin, Johansson, Malmsborg, Magnusson, & Svegerud, 

2006).  
Tabell 3: Sedimentationshastighet för partiklar med olika storlekar (Greppa Näringen , 2010). 

Fraktion Diameter (mm) Underavdelning Sedimentationshastighet* 

Tid/m 

Grus 20 - 6 Grovgrus 1 sekund 

 6 - 2 Fingrus  

Sand 2 - 0,6 Grovsand 10 sekunder 

 0,6 - 0,2 Mellansand  

Mo 0,2 -  0,06 Grovmo 2 minuter 

 0,06 – 0,02 Finmo  

Mjäla 0,02 – 0,006 Grovmjäla 2 timmar 

 0,006 – 0,002 Finmjäla  

Lera 0,002 – 0,0006 Grovlera 8 dygn 

 0,0006 – 0,0002 Finlera  

 <0,0002 Kolliodaler 2 år 
*Sedimentationshastighet tiden det tar för partikeln att sedimenteras en meter.  
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Sedimentationsfälla 

En sedimentationsfälla fungera genom att man leder vattnet som man vill rena till en damm. 

Där kommer vattenhastigheten att minska och man får mer eller mindre stillastående 

vatten, vilket leder till att partiklarna får möjlighet att sjunka till botten. Det går fortare för 

partiklar att sjunka till botten i stillastående vatten än i vatten som är i rörelse. Om det inte 

är möjligt att få stillastående vatten ska man minska flödeshastigheten så mycket som 

möjligt för att sedimentera så mycket av det suspenderade materialet som det går.   

Sedimentationsfällor bör användas som ett första reningssteg för att bli av med de grövsta 

fraktionerna, då länshållningsvattnet innehåller väldigt höga halter av suspenderat material. 

Genom att seriekoppla flera sedimentationsfällor efter varandra kan man få en effektiv 

rening av grövre partiklar. Då slipper efterföljande reningssteg som ska rena finare partiklar 

belastas av större partiklar (Norin, Johansson, Malmsborg, Magnusson, & Svegerud, 2006). 

Sedimentationsbassäng  

Sedimentationsbassänger är stora dammar där vattnet har en mycket lång uppehållstid så 

att de suspenderade materialet har tid att sjunka till botten och sedimenteras. 

Sedimentationsbassänger används ofta för rening av dagvatten ifrån vägar, men man kan 

också applicera bassängerna för rening av länshållningsvatten.  Bassängerna måste dock vara 

dimensionerade rätt och för dagvatten bör bassängen motsvara 1-1,5 % av 

tillrinningsområdet. För länshållningsvatten måste man räkna med den 

grundvattentillförseln som sker och därför borde sedimentationsbassänger för 

länshållningsvatten dimensioneras större. Studier visar på att bassängerna bör vara mellan 

100 - 150 m2/ha. Sedimentationsbassänger klarar dock inte av att rena kolloidala partiklar. 

För att kunna rena även dessa partiklar skulle bassängerna vara tvungna att ha en 

vattenuppehållstid på mer än två år vilket inte är rimligt. Ytterligare rening såsom kemisk 

rening krävs därför för att rena kolliodalpartiklar (Norin, Johansson, Malmsborg, Magnusson, 

& Svegerud, 2006).  

Kemisk rening  
 
Det finns två huvudsakliga kemiska reningsmetoder: snabbare sedimentation och flotation. 

Båda metoderna är till för att ta bort de minsta partiklarna såsom finsilt och lera. Vid 

snabbare sedimentation tillsätter man ett kemiskt medel som får de små partiklarna att 

klumpa ihop sig och blir tyngre så att de på så vis sedimenteras snabbare. 

Vid flotation tillsätter man ett kemiskt medel som gör att partiklarna går samman och sedan 

tillsätter man luft i vattnet med övertryck så att luftbubblorna tar med sig partiklarna upp till 

ytan. Härifrån kan man sedan skrapa bort partikelslammet från ytan av bassängen (Norin, 

Johansson, Malmsborg, Magnusson, & Svegerud, 2006).   
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3.3 Tunnelbyggen 

Vi kommer här att ta upp ett par olika tunnelbyggen för infrastruktur i den mån vi fått fram 

information kring dem. Här framgår de riktvärden som finns för projekten, övergripande 

information om dem, hur omständigheterna kring dessa byggnadsprojekt ser ut och vilka 

lagrum som rör dem.  

3.3.1 Citybanan 

Citybanan är en underjordisk bana som byggs i Stockholm för att utöka spårkapaciteten och 

pendelmöjligheterna i staden (Banverket, 2007).  

Berggrunden består till största del av yngre granit och gnintes och anses vara av bra kvalitet 

för tunnelbygge. Då det mesta av tunnelbygget kommer att förläggas genom berggrunden så 

är det mest stationsuppgångar, brandventilation och tillfartstunnlar som ligger ovanför själva 

berggrunden som resulterar arbete i schakt.  

Länshållningsvatten och rening 

Länshållningsvattnet vid citybanan består av ytvatten, processvatten samt inläckande 

grundvatten. En del av vattnet går att återanvända, medan resten av vattnet renas och 

släppas ut till det allmänna Va-nätet. Länshållningsvattnet renas kontinuerligt under bygget 

och kommer även att renas efter tunneln har tagits i drift.  

Utläckande vattnet som kommer från bygget är till stor del förorenat av odetonerat 

sprängämne, oljerester, cement, borrkax och sprutbetongrester (Banverket, 2007) pH-värdet 

på vattnet är även förhöjt, liksom kvävehalten. För att rena detta vatten innan det går in i 

det kommunala ledningsnätet, leds det genom sedimentering, oljeavskiljning och vid behov 

även andra komplimenterande åtgärder. Kontrollprogram för att säkerställa vattenkvalitet 

och för att förhindra grundvattenförändringar finns också, kontrollprogrammen kommer att 

behållas under driftskedet som säkerhetsåtgärd.  

Det förorenade grund- och ytvatten som släpps ut från tunnlarna och bygget måste renas 

innan det får släppas vidare till recipienten eller det kommunala ledningssystemet. 

Kvalitetskraven för hur rent vattnet ska vara är framtaget av Stockholms Stads 

Miljöförvaltning, som är tillsynsmyndighet för utsläppen till recipienten. Stockholms Vatten 

är verksamhetsansvarigt för Va-systemen och definierar även kvaliteten. Solna Stad och 

Norrvatten tar över ansvaret i de norra delarna av projektet. Vattnet som leds till recipienten 

måste uppnå de krav som man ställt på kvaliteten.  

Under driftskedet kommer däremot vattnet som kommer från tunnlarna att samlas upp och 

omhändertas i en gemensam reningsanläggning. När behandlingen av vattnet är slutfört 

kommer vattnet tillföras Riddarfjärden.  
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Berggrunden som tunneln byggs genom är tät, med en del uppsprickningar och 

svaghetszoner där det mesta av grundvattnet rinner genom. Det är dock stor variation i 

berget, och där finns sprickor som är helt utan grundvattenflöde. Längs zonerna där 

Citybanan kommer att gå finns också flera byggnader som helt eller delvis dränerar det 

grundvatten i berget som väl finns där. Ovanför berggrunden varierar jordarterna.  

Det kan komma in grundvatten i tunnlarna då grundvattnet sipprar in genom berggrunden. 

(Banverket, 2007) Det grundvatten som läcker in i tunnlarna kontrolleras och om läckaget 

blir för stort så får man åtgärda det. Vid behov kan grundvattennivån behöva hållas jämn 

genom återinfiltration av vatten, för att förhindra sättning eller för att säkra byggnader där 

grundläggningen behöver en viss nivå.  

Vid tunnelsystemets lågpunkt anläggs en Va-anläggning som först och främst ska rena 

inläckande grundvatten. Även annat avloppsvatten såsom regn, smält snö från fordon, 

släckvatten och spolvatten från rengöring kommer att föras till Va-anläggningen. Reningen 

sker till största del i sedimenteringsanläggningar där partiklar skiljs ut. När reningen är färdig 

pumpas vattnet vidare genom en kommunal dagvattenskulvert och släpps sedan ut i 

recipienten Saltsjön.  

Nära denna VA-station finns en till station med tillhörande vattenmagasin. Till magasinet 

pumpas allt övrigt vatten som på något sätt kommer in i tunnlarna, och då magasinet även 

har en möjlighet att rena vatten och avsätta partiklar innan vattnet sedan pumpas vidare ut i 

Saltsjön (Banverket, 2007).  

Riktlinjer och Reningskrav 

Efter att ha haft e-mailkontakt med miljöförvaltningen i Stockholm och frågat efter vilka 

riktvärden som ges för länshållningsvatten har vi fått två dokument skickade till oss – 

”Stockholms Vattens riktlinjer för länshållningsvatten” (Dromberg, 2012) samt ”Utsläpp av 

avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet” (Stockholms Vatten AB, 2000). 

Det mesta länshållningsvattnet vid Citybanan i Stockholm uppkommer av inläckande 

grundvatten. Det leds efter lokal rening med slamavskiljare och oljeavskiljare till 

spillvattennätet till det kommunala reningsverket (Beslut om bortledande av 

länshållningsvatten, Citybanan , 2010) De villkor som gäller för länshållningsvatten som 

skickas till de kommunala reningsverken är angivna i ”Stockholms vattens riktlinjer för 

länshållningsvatten” för vattnet som finns inom Stockholm. Även riktvärden för Solnas 

kommun finns för den del av tunneln som berör Solna. Där anges halten suspenderat 

material och oljeindex som reningsverken kan ta emot i länshållningsvatten, samt pH-värdet 

som är accepterat. I ”utsläpp av avloppsvatten ifrån yrkesmässiga verksamheter” anges vilka 

metallhalter som reningsverken klarar av tabell 4. Om vattnet inte är påverkat av 

föroreningar ska det inte föras vidare till spillvattennätet, utan förs istället efter lokal rening 

till andra mark- och vattenområden via dagvattennätet (Stockholm Vatten AB, 2000). 
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För projektet Citybanan finns även ett vattenprogram som man följer (Banverket, 2007) 

Programmet är en redovisning av kommunens löpande vattenplanering, vari ingår ”Strategi 

för Stockholms Vattenarbete 2005-2015”. Det finns idag generella riktvärden satta av 

Stockholms Vatten för kommunal rening länshållningsvatten, vilka kan ses i tabell 4 

(Dromberg, 2012).  

Tabell 4: Stockholm vattens riktlinjer för länshållningsvatten, Utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet till 

kommunal rening (Dromberg, 2012) (Stockholm Vatten AB 2000). 

 

 

I skrivandets stund finns inga fastställda specifika riktvärden för Citybanan. Man arbetar med 

att ta fram förslag som kan lämnas till Miljöförvaltningen för att fastställa platsspecifika 

riktvärden för utsläpp till recipient efter lokal rening.  

3.3.2   Norra Länken 

Norra Länken är lokaliserad i Stockholm och är norra Europas största Vägtunnelprojekt. 

Bygget av tunneln är i full gång. Den sträcker sig från Tomteboda till Värtan och ansluter till 

Frescati och Roslagsvägen. 4 km av den totalt 5 km långa sträckan byggs som tunnel. Syftet 

med tunneln är att lösa många av de trafikproblem som området haft, samt få bättre 

förbindelser till de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. Första sträckan 

mellan Norrtull, Frescati och Värtan beräknas öppna 2015. År 2017 förväntas sträckan 

mellan Norrtull och Tomteboda öppnas och 2019 ska Värtabanans tunneldel öppnas 

(Trafikverket, 2013b).   

Det vatten som uppkommer i samband med bygget består dels av förhållandevis rent 

inläckande grundvatten, samt spolvatten som man använder vid borrning och sprängning. 

Ämnen  Koncentration mg/l 

Cr 0,05 

Cd Får inte förekomma 

Pb 0,05 

Cu 0,2 

Zn 0,2 

Ni 0,05 

Ag 0,05 

Hg Får inte förekomma 

pH 6,5–11 

Totalt kväve  45 

Oljeindex 50 

Suspenderat 

material 300 
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Det sistnämnda är mer förorenat än inläckande grundvatten. Vattnet måste oavsett hur det 

kommit in pumpas bort från arbetsplatsen. 

Vid högre föroreningshalter från exempelvis sprängning eller kemisk injicering får vattnet 

ledas till spillvattennätet. Innan det leds till spillvattennätet går dock vattnet till en tillfällig 

sedimentationsanläggning och oljeavskiljare innan det förs in i nätet. Då det mesta av 

arbetet vid Norra länken sker i bergstunnlar och länshållningsvattnet som uppstår i dessa 

tunnlar kommer ha höga halter av kväve, behövs därför vattnet därifrån renas av Stockholms 

Vatten. Länshållningsvatten som uppstår i schaktområden är generellt sett mindre förorenat 

än länshållningsvatten som bildas i bergtunnelområden. Stockholmsvattens dagvattensnät 

kan i nuläget inte klara av belastningen av att ta emot allt länshållningsvatten från bygget. 

Länshållningsvatten från schaktgropar och öppna ytor som innehåller lägre föroreningshalter 

ska inte belasta Stockholms reningsverk utan kan ledas till olika recipienter eller 

återinfiltreras efter oljeavskiljning och sedimentation (Trafikverket, 2011). 

Flödesproportionell provtagning av vattnet i den tillfälliga reningsanläggningen med 

avseende på pH, suspenderade ämnen, konduktivitet, totalkväve och oljeindex sker en gång 

per vecka. Kadmium, bly, kvicksilver, koppar, krom och nickel kontrolleras en gång per 

kvartal. Vid arbeten i öppna schakt kontrolleras metallerna en gång per månad (Trafikverket, 

2011a).  

Vid bygget av Norra länken i Stockholm har trafikverket tagit fram förslag till riktvärden för 

infiltration av länshållningsvatten vid Norr tull och Bellevue områdena, samt för utsläpp av 

länshållningsvatten direkt till Karlbergskanalen. De delar av bygget där man kommer att leda 

länshållningsvattnet till recipient är vid Norrtull, Frescati, Värtan och vid norra 

stationsområdet. 

Varje entreprenad har fått olika utsläppsförslag beroende på vilken recipient utsläppet går 

till (tabell 5). Brunnsviken beräknas komma att ta emot den största mängden 

länshållningsvatten på maximalt 980000 m3/år, motsvarande 31l/s. För Brunnsviken har man 

föreslagit de lägsta utsläppskoncentrationerna.  

De föreslagna riktvärdena för länshållningsvatten bygger på vad olika myndigheter har satt 

som krav för utsläpp, men även på vad recipienterna kan tänkas klara av ur ett 

belastningsperspektiv. Brunnsviken, Laduviken och Husarviken har klassats som ”känsliga” 

enligt (Naturvårdsverket, 2000).   
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Tabell 5: Föreslagna riktvärden för det olika recipienterna som kommer att ta emot länshållningsvatten vid Norra länken 
(Trafikverket, 2011a) 

Recipient Brunnsviken Laduviken Husarviken Lilla Värtan 

Ämne Koncentration 

µg/l 

Koncentration 

µg/l 

Koncentration 

µg/l 

Koncentration 

µg/l 

Cr 15 15 15 50 

Cd 0,3 0,3 0,3 5 

Pb 3 3 5 100 

Cu 9 9 50 200 

Zn 60 60 100 400 

PAH 1 1 5 5 

Suspenderat 

material 50mg/l 50-300mg/l 300mg/l 300mg/l 

Flöde 31l/s - - - 

Olja 500 500 5000 5000 

 

Brunnsviken 

Brunnsviken klassificeras som Mycket känslig för organiska föroreningar/tungmetaller, 

Mycket känslig för närsalter och Känslig för hydrologiska störningar (Ekvall, Strand, Lindgren, 

Johansson, Nilsson, Enarsson, Hjorth, Sjölander, Larm, 2000). 

Vid de delar av Norrtulls entreprenad som släpper ut vatten till recipienten Brunnsviken så 

har man satt riktvärdena i den undre kanten av naturvårdsverkets klassificering av måttliga 

halter (Stockholm Vatten, 2001). Det har gjorts beräkningar av hur hårt belastat Brunnsviken 

är av tungmetaller och PAH. Man har jämfört den nuvarande belastningen med vad som 

maximalt kan tillföras av länshållningsvatten till Brunnsviken med de föreslagna riktvärdena 

och det uppskattade maximala utsläppsflödet av länshållningsvatten till Brunnsviken. 

(Trafikverket, 2011a), se tabell 6.  
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Tabell 6: Jämförelse mellan potentiell belastning tillförd av länshållningsvatten från bygget vid Nortull och nuvarande 
belastning av Brunnsviken (Trafikverket, 2011a) 

*Belastning från bygge är uträknad från den maximalt uppskattade utsläppsmängden av länshållningsvatten på 31l/s 

Laduviken 

Laduviken klassificeras att vara Mycket känslig för organiska föroreningar/tungmetaller, 

Känslig för närsalter och Mindre känslig för hydrologiska störningar (Ekvall, Strand, Lindgren, 

Johansson, Nilsson, Enarsson, Hjorth, Sjölander, Larm, 2000). 

Utsläppen till laduviken föreslår att alla ämnen ska motsvara måttliga halter (Stockholm 

Vatten, 2001) då Laduviken bedöms ha högt skyddsvärde. Utsläpp av länshållningsvatten 

beräknas att öka belastningen med några procent (Trafikverket, 2011a). 

Husarviken 

Husaviken klassificeras som Känslig för organiska föroreningar och tungmetaller, Känslig för 

närsalter och Mindre känslig för hydrologiska störningar (Ekvall, Strand, Lindgren, Johansson, 

Nilsson, Enarsson, Hjorth, Sjölander, Larm, 2000). 

Man har bedömt att Husarviken kan klara större belastning av Cu, Zn, olja, PAH och 

suspenderat material och man har föreslagit högre riktvärden för dessa ämnen (Trafikverket, 

2011a).   

Lilla Värtan 

Lilla Värtan klassificeras som Mindre känslig för organiska föroreningar och tungmetaller, 

Mindre känslig för närsalter och Mindre känslig för hydrologiska störningar (Ekvall, Strand, 

Lindgren, Johansson, Nilsson, Enarsson, Hjorth, Sjölander, Larm, 2000). 

 

Ämnen Cd Cu Pb Zn PAH-16 Suspenderat 

material 

Belastning 

nuläget (kg/år) 

2,4 101 81 376 4 282000 

Belastning från 

bygge (kg/år) * 

0,3 8,8 2,9 60 1 49000 

Ökad belastning 

(%)  

12,5 8,7 3,5 16 25 17,4 
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Lilla Värtan har fått de mildaste utsläppskraven då den beräknade belastningen från 

länshållningsvatten kommer att vara minimal jämfört med den belastning som Värtan redan 

idag får (Trafikverket, 2011a) tabell 7.  

Tabell 7: Jämförelse mellan potentiell belastning tillförd av länshållningsvatten från bygget och nuvarande belastning i 

Lilla Värtan (Trafikverket, 2011a). 

Parameter Cd Cr Cu Pb Zn Olja PAH-16 Suspenderat 

material 

Naturlig 

Belastning 

kg/år 

5,0 - 306 342 504 - 0,1 - 

Belastning 

från bygge 

kg/år 

0,05 0,5 2 1 4 50 0,05 3000 

Ökad 

belastning 

% 

1 - 0,6 0,2 0,7 - 50 - 

3.3.3   Hallandsås 

Genom Hallandsåsen pågår arbetet med att bygga en järnvägstunnel. Tunneln sträcker sig 

från Båstad på södra sidan och Förslöv på norra sidan. Längden på tunneln är 8,7 km, och 

den består av två parallella tunnelrör. Bygget är på sin sluttamp (Trafikverket, 2013c). 

Horsten som tunneln byggs genom är av en porös typ, och mängden vatten som finns i 

Hallandsåsen är därför stor. Tillståndet för byggandet medger att man får leda bort 100 l/s 

av inträngande grundvatten, mätt i ett rullande 30 dygn medelvärde. Man mäter också i ett 

rullande 7 dygns medelvärde, där inte mer än 300 l/s får avledas och släppas ut. 

Momentanvärdet här ligger dock på 400 l/s. 

Bortlett grundvatten renas i efterbehandlingsanläggningar på plats innan det förs till 

recipienterna Laholmsbukten och Skälderviken. Enda undantaget som gjorts under de 

senaste åren var då man gjorde en bräddning under 30 minuter under 8 juni 2007, under 

vilken tid vattnet då släpptes till Vadebäcken. 

Extra känsliga områden som kan komma att påverkas av utsläpp till Skälderviken och 

Laholmsbukten är det fredningsområde för torsk som finns i Kattegatt efter 

överenskommelse mellan Sverige och Danmark. Detta fredningsområde är indelat i fyra 

mindre områden som vardera har olika bestämmelser. På kartan nedan syns de områden 

som beskrivits ovan (Deldom Hallandsåsen, 2011).  
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Figur 1.  Karta över utsläppspunkter för länshållningsvatten från bygget vid Hallandsåsen, samt fredningsområden för torsk. (Findberg & 

Svensson, 2010). 

Det finns miljökvalitetsnormer som måste beaktas vid byggandet av tunnlarna vid 

Hallandsåsen. Dels för grundvatten som rör Laholmsslätten, Laholm och Bjärehalvön, dels för 

vattendrag som då rör Stensån och Örebäcken, samt för Kustvatten som då rör 

Laholmsbukten och Skälderviken. Dessa samlas under betäckningen Ytvattenförekomster 

hos länsstyrelsen i Västra Götaland, där Vattenmyndigheten Västerhavet finns.  

Både Skälderviken och Laholmsbukten anses ha god status och ha tillfredsställande 

badvattenkvalitet och gynnsam bevarandestatus. Laholmsbukten anses däremot vara av 

otillfredsställande ekologisk status.  

tabell 8: Beskrivning av områden och status för Hallandsåsens recipienter (Findberg & Svensson, 2010). 

Vattenföre

komst 
Avrinnings-

område 
Ekologisk 

status och 

ekologisk 

potential 

Kvalitetskr

av och 

tidpunkt 

Kemisk 

ytvattenst

atus  

2009 

Kvalitetskr

av och 

tidpunkt 

Skyddade områden 

Skäldervik

en 
Kustvatten Måttlig 

ekologisk 

status 

God 

ekologisk 

status 

2021 

God 

kemisk 

ytvattenst

atus 

God 

kemisk 

ytvattenst

atus 2015 

Tillfredställande 

badvattenkvalitet och 

gynnsam 

bevarandestatus 

Laholmsbu

kten 
Kustvatten Otillfredsstä

llande 

ekologisk 

status 

God 

ekologisk 

status 

2021 

God 

kemisk 

ytvattenst

atus 

God 

kemisk 

ytvattenst

atus 2015 

Tillfredställande 

badvattenkvalitet och 

gynnsam 

bevarandestatus 
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Tittar man på enskilda vattendrag som påverkas av bygget vid Hallandsåsen så anses både 

Örebäcken och Stensån vara av övergripande god status, med undantag av den ekologiska 

statusen för Stensån som anses vara av måttlig status. Stensån omfattas även av 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvattenförordningen (Förordning 2001:554). 

Det mesta av vattnet från tunnelbygget samlas upp och leds till en reningsanläggning vid 

Södra påslaget. Här behandlar man det genom för- och eftersedimenteringsdammar, 

vibrerande siktar, oljeavskiljare, hydrocykloner samt har ett steg för kemisk fällning och 

justerar pH till en lämplig nivå. Vattnet från denna anläggning leds sedan ut till recipienten 

Skälderviken. Vattnet som kommer till norra delen av bygget leds däremot till en 

reningsanläggning vid arbetsområdet där, och genomgår en rening genom för- och 

eftersedimentering i dammar, ett steg för kemisk fällning, lamellseparering, sandfilter samt 

oljeavskiljare och pH-justering. Detta vatten kommer sedan att tillföras Laholmsbukten 

(Lundkrantz, 2013) Mängden avloppsvatten som släppts ut till Laholmsbukten har under 

2007 till 2010 legat på 22-24 l/s som årsmedelvärde. 

Tabell 9: Årsmedelvärde för mängden bortlett länshållningsvatten och fördelning mellan recipienterna (Findberg & 

Svensson, 2010).  

Recipient Årsmedelvärde l/s     

 2006 (a) 

2007 

(a) 

2008 

(b) 

2009 

(b) 

2010 

(b, c) 

Laholmsbukten 28 23 22 22 24 

Skälderviken (d) 34 66 65 61 41 

Summa 62 89 87 84 66 
A = exklusive bortlett vatten från huvudtunnlar vid mellanpåslaget, motsvarande 1,2 l/s. B = inklusive bortlett vatten från 

huvudtunnlar vid mellanpåslaget, motsvarande 1,2 l/s. C = januari – augusti 2010. D = Varav 8 l/s (0,25 miljoner m3/år) är 

processvatten.  

Till Skälderviken släpptes det under 2007-2009 ut 61-66 l/s som årsmedelvärde. Detta 

uppgår till runt 2 miljoner m3/år. Under 2006 och 2010 var siffrorna något lägre. 

De vanligaste typerna av föroreningar som går att finna i länshållningsvattnet från bygget är 

suspenderat material i form av slam och små partiklar från sprängt berg, cement och 

vattenglas som är pH-sänkande, rester från injektions- och bakfyllnadsbruk samt betong och 

injektionsmedel, petroleumkolväten samt kväveföreningar från sprängningar. Provtagning 

innan vattnet släpps ut till recipient görs enligt ett kontrollprogram (Findberg & Svensson, 

2010)  
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Riktvärden 

Det vatten som bortförs från Hallandsåsen har föroreningshalter som understiger den nivå 

som finns i dagvatten från olika urbana ytor. Utsläppen härifrån anser man vara mycket små 

i förhållande till övriga utsläpp som sker ut till Laholmsbukten och Skälderviken via 

vattendragen. 

Stensån berörs av NFS Normer för laxfiskevatten Förordning 2001:554. Här framgår 

utsläppskoncentrationerna till 25 mg/l av suspenderat material, 0,3 mg/l för zink och 0,04 

mg/l för koppar. Tillståndet som har satts för bygget anger att flödet av inläckande 

grundvatten inte ska överstiga 150 l/s respektive 100 l/s vid västra tunnelröret som rullande 

30-dagars medelvärde, samt 300 l/s som rullande 7-dygns medelvärde. Momentanvärdet får 

dock inte överstiga 400 l/s.  

Suspenderat material får inte överstiga 30 mg/l i utsläpp till vattendrag och 65 mg/l vid 

utsläpp till hav, bägge räknat som månadsmedelvärde. Riktvärdena för pH anger att det i 

Vadebäcken inte får överstiga pH 8,5, samt 8 för Stensån (Findberg & Svensson, 2010). 

Opolära alifatiska kolväten till recipienterna får inte överstiga 5 mg/l som 

månadsmedelvärde och 10 mg/l som momentanvärde för utsläpp till recipient (Deldom 

Hallandsåsen, 2011).  

Suspenderat material får vid utsläpp till vattendrag inte överstiga 30 mg/l, och utsläpp till 

hav får inte överstiga 65 mg/l. Båda räknas i månadsmedelvärde. Värdena för suspenderade 

material och kolväten är angivna som gränsvärden och inte riktvärden. Detta innebär att 

man behöver marginal på sina utsläppsvärden för att minimera risken för överskridning. 

Värdena för suspenderat material i det utsläppta vattnet varierar beroende på recipient. 

Man tar in recipientens storlek för att se till att endast minimal grumling ska ske. I Stensån 

som är mycket naturligt grumlad tillförs mycket lite suspenderat material för att inte förvärra 

det.  

Man har idag två olika riktvärden, satta till vilken typ av recipient vattnet släpps ut till: ett för 

Hav och ett för Vattendrag, som ses i tabellen nedan. Metaller och PAH för 

länshållningsvattnet har inga satta riktvärden, utan kontrolleras endast genom egenkontroll 

för att se över mängderna i vattnet (Findberg & Svensson, 2010).  
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Tabell 10: Riktvärden för länshållningsvatten vid Hallandsåsen (Findberg & Svensson, 2010). 

 riktvärden för 

länshållningsvattens 

utsläpp till hav 

riktvärden för 

länshållningsvattens 

utsläpp till 

vattendrag 

pH 8-8.5 8-8.5 

Oljeindex 5mg/l 5mg/l 

Suspenderat 

material  65mg/l 30mg/l 

Flöde 150l/s 150l/s 

3.4   Järfälla 

I Järfälla kommun har man tagit fram generella riktvärden för utsläpp av länshållningsvatten 

för fem olika recipienter – Översjön, Säbysjön, Mälaren, Bällstaån och Igelbäcken. Vid 

särskilda fall kan hårdare riktvärden komma att tillämpas, men de generella används som 

utgångsläge och tillämpas om inte platsspecifika riktvärden behöver tas fram (Järfälla 

kommun, 2013).  

Recipienter 

Ser man till recipienterna som berörs av Järfällas riktvärden så är det relativt små 

vattenområden. Utsläppshalterna enligt riktvärdena är trots detta högre än för Stockholm 

och Göteborgs kommuner samt för byggena som inkluderats i litteraturstudien. På kartan 

som följer nedan visas de recipienter som här kommer tas upp: 
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Bild 2: Karta över recipienterna i Järfällas kommun (Järfälla kommun, 2013). 

Den ekologiska statusen för Bällstaån klassas som Dålig i dagens datum. Den kemiska 

statusen anses däremot vara god även om ån har problem med miljögifter och övergödning 

samt vissa problem med försurning. Igelbäckens ekologiska status däremot har klassificerats 

som Måttlig (VISS, 2012c). 

Mälaren är den största recipienten som berörs av Järfälla kommuns riktvärden. Inom 

Mälaren finns det i de östra delarna av området strängare föreskrifter som måste följas. 

Inom områden som räknas som vattenskyddsområden tillkommer också strängare lagkrav. 
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Riktvärdena är trots detta identiska med de riktvärden som är satta för Översjön och 

Säbysjön, trots skillnader i vattenmängder tabell 10. 

Riktlinjerna för länshållningsvatten vid Järfälla kommun säger att allt länshållningsvatten ska 

genomgår lokal rening innan utsläpp. Här ska minst oljeavskiljare och sedimentering ingå. 

Riktvärdena ska vara uppfyllda i punkten där utsläppet till recipient sker. I förorenade 

områden eller vid större markarbeten ska sanering och provtagning dessutom utföras innan 

bygget påbörjas. 

Tabell 11: Riktvärden för Länshållningsvatten vid olika recipienter i Järfällas kommun (Järfälla Kommun, 2013)

 

 

Järfälla 

riktvärden 

Igelbäcken 

Järfälla 

riktvärden 

Översjön 

Järfälla 

riktvärden 

Säbysjön 

Järfälla 

riktvärden 

Mälaren 

Järfälla 

riktvärden 

Bällstaån 

 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Cr 15 15 15 15 15 

Cd 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Pb 3 3 3 3 3 

Cu 9 9 9 9 9 

Zn 15 15 15 15 15 

Ni 45 45 45 45 45 

Hg 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

PAH 1 1 1 1 1 

pH 6,5-8 6,5-8 6,5-8 6,5-8 6,5-8 

Total Fosfor 80 100 100 100 80 

Total Kväve 1,2mg/l 5mg/l 5mg/l 5mg/l 2mg/l 

Oljeindex 0,5mg/l 1mg/l 1mg/l 1mg/l 0,5mg/l 

Suspenderat 

material  25mg/l 100mg/l 100mg/l 100mg/l 80mg/l 

3.5   Jämförelse med dagvatten 

De finns ingen tydlig definition av vad dagvatten är, men dagvatten brukar definieras som 

ytavrinnande vatten som regnvatten, smältvatten och spolvatten som via hårdgjorda ytor, 

diken och mark rinner till en recipient (Stockholm Vatten AB, 2005).   

Stockholms stad har tagit fram förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Vi motiverar 

jämförelsen med dagvattenutsläpp då det kan vara av intresse ur ett recipientperspektiv. 

Trots att det inte är ett tunnelbygge så rör det sig ändå om stora mängder vatten som förs ut 

i recipienterna. Vad man också kan se utifrån dessa förslag är att man har tagit hänsyn till 

storleken på recipienten som vattnet ska tillföras till (Larm & Pirard, 2010). 
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Stockholm Stad har vid framtagandet resonerat att hur alvarlig belastningen från dagvattnet 

blir beror på hur känslig recipienten är och på övrig belastning som den utsätts för. Den stora 

variationen i vad dagvattnet innehåller och tillflödet av dagvatten gör att det är svårt att 

tillämpa Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och förslag till miljökvalitetsnormer för 

ämnen som utgör en betydande risk för vattenmiljön. I förslaget har man tagit fram två olika 

förslag till riktvärden, se tabell 12. Den ena gäller för hav och större sjöar och den andra för 

mindre sjöar, vattendrag och havsvikar. För sjöar har man föreslagit striktare 

koncentrationer då man anser att sjöar och mindre vattendrag har en begränsad 

vattenomsättning och utspädningseffekten av föroreningarna som tillförs blir mindre.  

Tabell 12: Förslag från Stockholm Stad för tillåtna koncentrationer av vissa ämnen i dagvatten. (Riktvärdesgruppen, 2009)  

 Förslag till riktvärden för 

dagvattenutsläpp mindre sjöar, 

vattendrag och havsvikar, 

Stockholms län 

Förslag till riktvärden för 

dagvattenutsläpp större 

sjöar och hav, Stockholms 

län 

Ämnen Koncentration µg/l Koncentration µg/l 

Cr 10 15 

Cd 0,40 0,45 

Pb 8 10 

Cu 18 30 

Zn 75 90 

Ni 15 20 

Hg 0,03 0,05 

Total fosfor 160 200 

Totalt kväve 2,0mg/l 2,5mg/l 

Oljeindex 0,4mg/l 0,5mg/l 

Suspenderat material  40mg/l 50mg/l 

3.6   Ryaverket 

En jämförelse med utsläppskoncentrationerna från Ryaverket, vilket är det reningsverk som 

ligger närmst den planerade Västlänken, har också utförts. Detta gjordes då det kan vara 

intressant att få en uppskattning av hur stora mängder av olika ämnen som uppkommer från 

andra vattenutsläpp och för att få en bild av mängder.  

 693 309 personer är anslutna till reningsverket, och verket ligger lokaliserat i Göteborg. Det 

renade vattnet från verket släpps ut 850 meter väster om Älvsborgsbron, vid Göta älvs 

mynning.   

Anledningen till jämförelsen var att vi ville undersöka hur mycket som ett lokalt 

vattenreningsverk släpper ut till recipienten, sett till mängd föroreningar. Det är stor skillnad 
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mellan utsläppskoncentrationen från Ryaverket och de riktvärdena som gäller för 

länshållningsvatten. Sett ur mängden vatten som renas kan ändå den slutliga mängden 

föroreningar som släpps ut vara högre för ett reningsverk än för de potentiella utsläppen 

från Västlänken.  

Mätningar på det utgående renade vattnet från Ryaverket görs kontinuerligt. Vid samtal 

med Ryaverket -anställde Jan Mattsson 2013-05-08 fick vi reda på utsläpp av suspenderat 

material vid Ryaverket. Årsmedelvärdet av suspenderat material låg på 4,0 mg/l. 

Minimivärdet var 2,0 mg/l och maximivärdet var 24 mg/l (Mattsson, 2013). Den totala 

mängden suspenderat material som släpps ut från Ryaverket är cirka 656 ton/år. I tabell 12 

visas årsmedelvärdet för ämnen som släpps ut i det utgående vattnet, samt hur mycket det 

blir räknat i kg per år. Utgående vatten från Ryaverket ligger på 140 100 000 m3/år. 

Medelvärdet blir 15 984 m3/h eller 4,5 m3/s (Mattson, 2012). 

Tabell 13: Ryaverket reningsverks utsläpp mät i årsmedelvärde som koncentration, samt uppskattat årsmedelvärde som 

utsläpp av vikt till Göta älv. (Mattson, 2012) 

Ämnen  Koncentration µg/l Vikt i kg/år 

As - 120 

Cr 0,4 57 

Cd 0,01 1,3 

Pb 0,16 22,9 

Cu 8 1120 

Zn 10 1732 

Ni 3 444 

Hg 0,01 0,9 

PAH - 12,6 

Total fosfor 190 26000 

Totalt kväve 8200 1128000 

Flöde 4,5m3/s  

Suspenderat 

material 4mg/l 653 ton/år * 
*Ryaverket s egna uppskattade värde på mängden suspenderat material.  
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3.7    Västlänken 

Västlänken är ett infrastrukturprojekt i Göteborg vars syfte är att öka tillgängligheten in till 

Göteborg och öka möjligheterna för kollektivt resande. Västlänken kommer att bli en 8 km 

lång järnvägssträcka varav 6 km kommer att gå under centrala Göteborg via tågtunnlar. 

Västlänken kommer att binda ihop pendeltågstrafiken och ska gå från Centralstationen via 

Älvstranden till Haga och sedan vidare till Korsvägen (Trafikverket, 2013d).  

 

Bild 3: Karta över Västlänkens planerade sträckning under Göteborg (Trafikverket, 2013d). 
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Göteborgs stads riktlinjer för länshållningsvatten 

Göteborgs stad har tagit fram rapporten ”Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för 

avloppsvattenutsläpp till dagvatten och recipienter”, riktvärdena presenteras i tabell 13.  

I rapporten har man använts sig främst av tre olika underlags-rapporter. Naturvårdsverkets 

rapport 4913, EU:s förslag till rikt/gränsvärden enligt vattendirektivet och Förordning 

2001:554. om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (Mossdal & Carlsrud, 2008). 

Tabell 14: Göteborgs Stads Generella riktvärden för länshållningsvatten (Mossdal & Carlsrud, 2008). 

Riktvärden från Göteborgs stad  

Ämnen Koncentration i µg/l 

As 15 

Cr 15 

Cd 0,3 

Pb 3 

Cu 9 

Zn 30 

Ni 45 

Ag 5 

Hg 0,07 

TOC 12mg 

PAH 3 

PCB 0,001 

pH 6 till 9 

Total fosfor 50 

Totalt Kväve 1250 

Oljeindex 1000-5000 

Suspenderat material 25-50mg/l 

Flöde Max 1/10 av momentanflödet* 
* flödet i recipient där man släpper ut länshållningsvattnet.   

Recipienter 

Där Västlänken kommer att lokaliseras finns två möjliga recipienter som kan tänkas ta emot 

länshållningsvatten: Göta älv och Mölndalsån. Vi har undersökt huruvida dessa recipienter 

skulle kunna påverkas av utsläpp av länshållningsvatten, hur känsliga de är för föroreningar 

och vilka bakgrundshalter som finns.  
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Göta älv 

Göta älv är Sveriges längsta och vattenrikaste älv med en längd på 93 km och 

medelvattenföring på 550 m3/s. Älven har sin början i Vänern och mynnar ut i Göteborg. Vid 

Kungälv delar sig älven till Nordre älv som rinner runt Hissningen och den andra delen 

fortsätter som Göta älv igenom Göteborg (Göta älvs vattenvårdsförbund, 2012).  

Göta älv är också viktig som vattentäkt då den förser upp mot 700 000 personer med 

dricksvatten. Utöver detta används den även till allt från industrier till rekreation och 

friluftsliv (Göta älvs Vattenvårdsförbund, 2006).  

Göta älv delar upp sig vid Kungälv till Nordre älv och Göta älvs Göteborgsgren och då finns 

cirka en tredjedel utav originalflödet av vatten i älvens Göteborgsgren. Den mätstationen 

som ligger närmast Göteborg och har tillräcklig med data över vattentransport är Lärjeholm. 

Mellan 2010 och 2012 var medelvattenföringen vid denna station 176,6 m3/s. 

Dygnsmedelvärdet vid Lärjeholm låg mellan 125 m3/s och 233 m3/s (Göta älvs 

vattenvårdsförbund, 2012). Bakgrundsnivåerna av oorganiskt suspenderat material vid 

Lärjeholmen låg mellan 3,5 mg/l till 6,5 mg/l mellan åren 2002-2009 (Göransson, Persson, & 

Lundström, 2011).   

Göta älv har en del naturlig grumlighet till följd av erosion. Syresättningen är dock god, och 

den kemiska statusen har under de senaste åren blivit allt bättre. Närsalter och miljögifter 

försvinner relativt snabbt ur älven till följd av det snabba flödet, men det finns vissa problem 

med förorenad mark, förorenad sediment, intensiv båttrafik och lokala utsläpp fortfarande 

(Göteborgs miljöförvaltningen, 2012).  

Vattenstatusen i Göta älv från inloppet till Mölndalsåns mynning är klassificerat som Måttlig 

status och riskerar att inte uppnå minst God status till 2015 (VISS, 2012a). Tabell 14 visar 

bakgrundskoncentrationer och uträkningar av hur mycket av de olika ämnen som 

transporteras genom Göta älv, mätt i kg per år. 

  



41 

 

Tabell 15: Medel koncentrationer mellan 2010 och 2012 i Göta älv. Medel vikt som transporteras ut genom Göta älv per 

år (Göransson, Persson, & Lundström, 2011). 

 Bakgrundskoncentrations 

medelvärde, 2010-2012 i Göta 

älv Göteborgsgrenen (Göta 

älvs vattenvårdsförbund, 

2012) 

Vikt per år som 

transporteras ut 

genom Göta älv* 

Ämnen µg/l kg/år 

As 0,28 1600 

Cr 0,32 1800 

Cd 0,008 45 

Pb 0,26 1450 

Cu 1,03 5800 

Zn 2,9 16200 

Ni 0,68 3800 

Hg 1,45ng/l 8 

pH 7,3  

Suspenderat Material 4,8mg/l† 26700ton‡ 

Flöde 176,6m3/s  
*Vikt per år räknas ut som medelvärde för bakgrundshalter gånger sekunder per år gånger medel flödet.  

† Medelvärde för suspenderat material mellan åren 2002-2009.   

‡ Vikt per år Suspenderat material räknas ut med medel koncentrationen för suspenderat material 2002-2009  gånger sekunder per år 

gånger medel flödet 2010-2012. 

Mölndalsån 

Mölndalsån har sin källa i Bollebygds kommun och rinner sedan genom skogsmark in mot 

Stadsmiljön i och utanför Göteborg. Ån innehåller uppströms vackra naturområden och fina 

fiskevatten. Där finns även arter som öring, lax, ål och flodpärlemussla som berörs av fisk- 

och musselvattenförordning. Dessa arter lever framförallt något uppströms i ån. Vid 

området för utsläpp av länshållningsvatten från Västlänken lever däremot den rödlistade 

vattenlevande växten Ävjebrodd. Det parti av Mölndalsån som kommer att beröras av 

utsläpp av länshållningsvatten ligger dock lokaliserad i mynningen av ån där den rinner ut i 

Göta älv (Nolbrant, 2011). 

Mölndalsån hade under 2012 ett flöde med ett årsmedelvärde på 5,24 m3/s vid 

Levgrensvägen, vilket är den mätstationen som ligger närmast och kan beröras av 

länshållningsvatten från Västlänken. Miniflödet under 2012 var 0,46 m3/s och maxflödet var 

17,81 m3/s (Mölndalsån, 2012).   

För Mölndalsån har vi antagit bakgrundshalter för metaller efter naturvårdsverkets rapport 

4913 dessa halter presenteras i tabell 15.  



42 

 

 
Tabell 16: Antagna bakgrundskoncentrationer i Mölndalsån från Naturvårdsverket rapport 4913 (Naturvårdsverket, 

2000). 

Metaller Cu Zn Cd Pb Cr Ni Co As Hg 

Uppskattade 

Koncentration i 

Mölndalsån 

(µg/l)  

 

1,3 

 

4,3 

 

0,014 

 

0,32 

 

0,4 

 

1,0 

 

0,13 

 

0,4 

 

0,004 

Vid mätstationen vid Levandervägen har man gjort turbiditetsmätningar och har mellan 

2010 och 2012 haft ett medelvärde på 4,66 FNU, vilket motsvara 4,66 till 7,66 mg 

suspenderat material per liter. Siffrorna varierar då FNU går att mäta på två sätt: Antingen 

räknat på att 1 FNU = 1 mg/l eller om 1 mg/l = 0,6 FNU (Göransson, Persson, & Lundström, 

2011).  

Mölndalsån riskerar att inte uppnå God status till 2015. statusen för Mölndalsån är Måttlig 

(VISS, 2012b).  

Grundvatten och Nederbörd 

Mängden inläckande grundvatten är svår att beräkna men man har jämfört Västlänken med 

Norra länken i Stockholm. Där beräknade man att i betongtunnel kommer man att ha ett 

årsgenomsnitt av vattenflödet på 4,0 L/s. För Västlänken har man antagit att nederbörden 

kommer att ligga på 600 mm/år av detta avdunstar 200 mm. Beroende på hur stora schakten 

byggs så kommer man multiplicera schaktstorleken med 400 mm/år för att få reda på hur 

stora mängder länshållningsvatten som kommer att uppstå ifrån nederbörd (Banverket, 

2006).  

Platsspecifika Riktvärden 

I vissa fall är förutsättningarna för området där riktvärdena ska tillämpas mycket annorlunda 

mot de förhållanden som antogs råda då det generella riktvärdet sattes. Vid dessa fall är det 

möjligt att gå in och skapa platsspecifika riktvärden.  

För ett riktvärde får man alltid ta flera faktorer med i beräkningen. Man får alltid räkna med 

att en människa utsätts för flera typer av exponering utöver för den specifika källan man 

själv räknar på, vilket gör det viktigt att ibland anpassa dem extra noga till rådande 

förhållanden för platsen. I de fall där bakgrundshalterna är högre än de som anges i det 

generella riktvärdet så är det lämpligt att sätta ett platsspecifikt riktvärde som tar de 

naturliga bakgrundshalterna i beräkning. Markanta skillnader i exponering, spridning och 

skyddsvärdet för området är faktorer som man ser till då man bedömer om huruvida 

platsspecifika riktvärden behöver tas fram (Naturvårdsverket, 2013).  
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Platsspecifika riktvärden sätts sammanfattningsvis i de situationer då de rådande faktorer 

och förhållanden för området där riktvärdena ska tillämpas skiljer sig från de antagna 

förhållandena som man räknade med då de generella riktvärdena sattes. De platsspecifika 

riktvärdena ska spegla förhållandena vid området på ett bättre och mer anpassat sätt 

(SWECO, 2009).  

4. Förslag till nya riktvärden  

Efter att ha utfört litteraturstudien så har vi kommit fram till två olika riktvärden för de olika 

recipienterna Mölndalsån och Göta älv. Vi har utgått från de generella riktvärdena för 

länshållningsvatten från Göteborg Stad, och sedan har dessa jämförts med riktvärden och 

utsläppskoncentrationer från andra projekt, verksamheter som kan jämföras med 

Västlänken samt lagrum och förordningar som är relevanta för framtagandet av förslag till 

riktvärden.  

Efter att detta gjorts gick vi igenom de ämnen som togs upp i de generella riktvärdena och 

gick igenom dessa var för sig, samtidigt som de undersöktes med andra utsläpp till Göta älv, 

bakgrundshalter och rådande riktvärden för andra verksamheter. Vi kom slutligen fram till 

vilka riktvärden vi själva ansåg vara rimliga för utsläpp av länshållningsvatten till Göta älv 

från Västlänken.  

Flöde: Gränsvärdet i de generella riktvärdena anger att flödet inte får vara högre är en 

tiondel av momentanflödet för recipienten. Detta anser vi inte behöver ändras. För Göta älv 

kommer det vara mycket svårt att uppnå en tiondel av momentanflödet oavsett hur mycket 

vatten från tunnelbygget som släpps ut. Göta älvs lägsta flöde är 130 m3/s vilket motsvara 

130000 l/s. Detta skulle innebära att man skulle släppa ut 13000 l/s. Detta flöde är så stort 

att det inte är realistiskt att så mycket vatten skulle kunna släppas ut från Västlänken. 

För att kunna göra mer realistiska uträkningar så valde vi att titta på de andra tunnelbyggena 

som vi studerat. Här valde vi ett flöde från Hallandsåsen, där villkoret på maximalt flöde är 

100 l/s. Berget som tunneln genom Hallandsåsen är byggd genom är dock mycket 

vattenförande och ger stora mängder länshållningsvatten, och 100 l/s bör sålunda inte vara 

mindre än vad man kan förvänta sig komma från Västlänken. När vi räknar på flödet och 

mängden utsläppta ämnen från Västlänken i arbetet så får vi förmodligen resultat som är 

betydligt högre än vad som kommer bildas i verkligheten. Vi föreslår att man i första hand 

använder Göta älv som huvudsaklig recipient, men om man måste släppa ut 

länshållningsvatten till Mölndalsån så föreslår vi att Mölndalsån bör ha lägre utsläppt mängd 

länshållningsvatten. Mölndalsåns har ett mycket lägre flöde än Göta älv, och det lägsta 

flödet under 2012 uppmättes till 0,46 m3/s, vilket alltså är 460 l/s. För att inte påverka 

riktvärdet ”en tiondel av momentanflödet” så föreslår vi för Mölndalsån maximalt tillåtet 

flödet 40 l/s.  



44 

 

Arsenik: De generella riktvärdena från Göteborg Stad för arsenik är 15 µg/l, vilket ligger 

mellan klass 3 och 4 (”måttligt höga halter” och ”höga halter”) i Naturvårdsverkets rapport 

4913 ”Sjöar och Vattendrag”. Då inget av de andra byggprojekten som användes i 

litteraturundersökningen har några riktvärden för arsenik i länshållningsvatten och någon 

siffra från övriga verksamheter inte heller finns, så hade vi egentligen ingenting att jämföra 

med vad gäller redan fastslagna riktvärden för andra byggprojekt. 

Ser man vidare framgår det i länsstyrelsens förordning om dricksvatten att halter över 10 

µg/l av arsenik klassas som hälsofarliga, och är inte lämpligt som dricksvatten.  

Vi använde de gällande generella riktvärdena från Göteborgs stad att räkna på. Från detta 

framkom att max 47 kg/år arsenik skulle släppas ut till Göta älv. Resultatet jämfördes med 

den mängd arsenik som transporteras i Göta älv per år, vilket rör sig om 1559 kg/år. Till 

Mölndalsån skulle 19 kg maximalt tillföras.  I Mölndalsån transporteras 66 kg/år som 

bakgrundsmängd. Detta gav oss en uppfattning om hur mycket recipienterna kan belastas i 

förhållande till det naturliga bakgrundsvärdet. I Göta älv skulle det bli en maximal ökning av 

3,03 %. För Mölndalsån skulle det å andra sidan maximalt bli en ökning på 29 % jämfört med 

den årliga mängden av arsenik som transporteras genom ån.  

Vi tittade även på Göteborgs reningsverk Ryaverket. Härifrån släpps ca 120 kg arsenik per år 

ut. Det potentiella utsläppet från Västlänken till Göta älv skulle då motsvara 30 % av det som 

släpps ut från Ryaverket.  

Vårt förslag för riktvärden för Västlänken när det gäller arsenik är satta till 15 µg/l. Detta är 

den halt som anges i de redan satta generella riktvärdena för Göteborgs stad. De 

rekommenderade halterna för Dricksvatten anger ett lägre värde på 10 µg/l. Då 

dricksvattentäkterna inte kommer att beröras av länshållningsvattnet från Västlänken och 

skillnaderna mellan de 15 µg/l i de generella riktvärdena och de 10 µg/l för dricksvatten är 

små så anser vi att de 15 µg/l som angavs i de generella riktvärdena från Göteborg Stad bör 

gälla.  

Krom: De generella riktvärdena för krom anger 15 µg/l. Man följer också här 

Naturvårdsverkets rapport 4913, med en definition mellan klass 3 och 4. 

För krom finns det riktvärden satta från andra kommuner. För Järfälla är riktvärdet satt till 15 

µg/l, och för Norra Länken ligger deras förslag till riktvärden på 15 µg/l. Bägge är baserade 

på Naturvårdsverkets rapport 4913.  

Allmänna råd om dricksvatten definierar gränsen för ett hälsomässigt farligt vatten har över 

50 µg/l. Dagvattenutsläpp till mindre sjöar och vattendrag sätter sina förslag till 10 µg/l, och 

15 för större sjöar och hav.  

Enligt de generella riktvärdena på 15 µg/l så skulle man släppa ut max 47 kg per år till Göta 

älv. Det skulle innebära en ökning på 2,65 % till Göta älv jämfört med årstransporten av krom 
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i älven. För Mölndalsån skulle det tillföras maximalt 19 kg vilket i sin tur skulle motsvara 29 % 

av den årliga mängden av krom som transporteras genom ån. 

Vid jämförelse mellan Göta älv och Ryaverket så framgick att Ryaverket släpper ut 57 kg/år. 

Västlänkens tillförsel av krom till Göta älv skulle sålunda motsvara ca 80 % av det krom som 

Ryaverket släpper ut. Jämförelsevis kan man se att Hallandsåsen tunnelbygge tillåts släppa 

12 µg/l. Detta ger uppskattningsvis 28 kg per år till dess recipienter.  

Vi anser inte att någon höjning eller sänkning av riktvärdena bör göras, utan vårt förslag på 

riktvärden för Länshållningsvattnet är 15 µg/l för både Göta älv och Mölndalsån.  

Kadmium: De generella riktvärdena från Göteborg anger 0,3 µg/l som riktvärde för 

Kadmium. Det är också samma koncentration som man föreslagit från de flesta 

entreprenaderna vid Norra Länken. 0,3 µg/l är den siffra som anges i Naturvårdsverkets 

rapport 4913 för gränsen mellan klass 3 och 4. Järfällas riktvärden är satta efter samma 

klassificering och är även den satt till 0,3 µg/l. 

Dricksvattendirektivet anger 5 µg/l som acceptabel nivå för dricksvatten av god kvalitet. 

Därefter finns risk för hälsomässiga effekter. Förslagen för riktvärden för dagvatten har å 

andra sidan högre gränser. För mindre Sjöar och vattendrag anges där 0,4 µg/l, och för större 

sjöar och hav anges 0,45 µg/l som riktvärde.  

Det kan maximalt tillföras 1 kg kadmium per år till Göta älv från Västlänken, vilket ger en 

ökning på 2,12 % av det kadmium som redan transporteras genom Göta älv varje år. För 

Mölndalsån skulle det å andra sidan maximalt tillföras 0,4 kg kadmium per år, vilket skulle 

innebära en ökning av 16,4 % av kadmiumet i ån. Jämförelsevis kan man se att tunnelbygget 

vid Hallandsåsen släpper ut 0,1 µg/l, vilket ger 0,2 kg kadmium per år som släpps till 

recipient.  

Jämförs siffrorna från Göta älv med Ryaverket så skulle det utsläppta kadmiumet från 

Västlänken motsvara 73 % av det som släpps ut av Ryaverket.  

Då förslagen för dagvattensutsläpp och rekommendationerna för dricksvatten anger en 

högre halt tillåten kadmium som får finnas i vattnet så skulle detta möjligen kunna indikera 

att det skulle gå att höja riktvärdena för kadmium. Baserat på att utsläppet av kadmium om 

man räknar på de redan befintliga generella riktvärdena skulle motsvara 2,12 % av Göta älvs 

totala kadmiumtransport så anser vi dock inte att det riktvärdet bör höjas.  

Bly: Det generella riktvärdet från Göteborg Stad är angett till 3 µg/l. Detta är också vad de 

flesta verksamheter har satt riktvärden. Järfälla har 3 µg/l, och även vad man från Norra 

Länken föreslagit för två av sina entreprenader. För de recipienten Lilla Värtan har man 

föreslagit utsläppskoncentrationen 100 µg/l och för Husarviken 5 µg/l. 
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Enligt allmänna råd om dricksvatten ger halter över 10 µg/l hälsoeffekter och anses vara 

hälsofarligt. Dagvattenutsläpp för mindre sjöar och vattendrag däremot ligger på 8 µg/l, och 

för större sjöar och hav är den satt till 10 µg/l.  

Göta älv skulle tillföras maximalt 11,5 kg bly per år. Det motsvarar en ökning på 0,65 % av 

det bly som transporteras genom Göta älv varje år. För Mölndalsån skulle det bly som släpps 

ut från Västlänken till ån innebära en ökning på ca 7,16 %.  

Jämför man Göta älv med Ryaverket så är det 41 % av det bly som släpps ut från 

reningsverket.  

Riktvärdena skulle sålunda kunna höjas utan att äventyra föreskrifter för dricksvatten. 3 µg/l 

verkar dock vara det vanligaste tillämpade riktvärdet, även om man förmodligen hade 

kunnat höja halten. Blyet som via beräkningarna skulle släppas ut till Göta älv är så väldigt 

liten till mängden jämfört med den halt som redan finns i älven att det hade varit möjligt att 

höja riktvärdet utan att det blivit en anmärkningsvärd skillnad i vattnet. 

Rekommendationerna för dricksvatten såväl som de föreslagna riktvärdena för 

dagvattenutsläpp anger högre halter, vilket också skulle kunna indikera att det går att höja 

riktvärdet.  

Vårt förslag till platsspecifika riktvärden sätter vi därför till 8 µg/l för Göta älv. Detta ger 

fortfarande en mycket liten ökning av det som redan forslas genom Göta älv, och hamnar på 

under 2 % av älvens innehåll av bly. Det är heller inte högre än den halt som nämns i 

dagvattenförslagen samt i rekommendationerna för dricksvatten, och därtill under den 

mängd bly som släpps ut från Ryaverket. För Mölndalsån så föreslår vi att 3 µg/l kan behållas 

som riktvärde. 

 

Koppar: De generella riktvärdena från Göteborg Stad för koppar är 9 µg/l.  

Vid jämförelse med andra kommuner framkom att man vid Norra Länken har föreslagit 9 

µg/l som riktvärde. Tittar man istället på fastslagna riktvärden så har Järfälla kommun 

antagit 9 µg/l. Hallandsåsens tunnelbygge släpper ut 4 µg/l, vilket ger nästan 6 kg koppar 

som förs ut till Hallandsåsens recipienter varje år.  

För dricksvatten anses hälsofarliga effekter uppkomma vid 2 mg/l av koppar i vattnet. 

Förslagen för dagvatten för mindre sjöar och vattendrag har riktvärdet värdet 18 µg/l, och 

för större sjöar och hav gäller 30 µg/l. För fisk- och muskelvattendirektivet finns koppar 

omnämnt, och här anges 5 µg/l som det riktvärde man satt.  

För koppar anser vi att en låg nivå bör behållas. Det marina livet är känsligt, och 

förordningen för fisk- och musselvatten bör således tas i beaktning då koppar starkt påverkar 

detta. Vi anser dock att även en fördubbling av riktvärdet inte skulle göra en stor skillnad. 

Den befintliga transporten av koppar i Göta älv uppgår till 5736 kg per år. Från Ryaverket 



47 

 

släpps 1120 kg koppar per år ut. Från Västlänken så skulle det på ett år släppas ut maximalt 

28 kg till älven, vilket alltså är 2,5 % av den mängd koppar som transporteras genom älven 

per år. För Mölndalsån skulle det istället innebära att maximalt 11,4 kg koppar släpptes ut 

årligen, vilket motsvarar en ökning av 21,5 % av det koppar som redan transporteras genom 

ån. 

Vi anser sålunda att man utan att inverka mycket på den befintliga nivån skulle kunna höja 

riktvärdet för koppar till 18 µg/l, vilket är det värde som anges i förslagen för riktvärden för 

dagvattenutsläpp i kategorin ”utsläpp till mindre sjöar och vattendrag”. För Mölndalsån 

föreslår vi istället riktvärdet 9 µg/l.  

Zink: De generella riktvärdena från Göteborg Stad anger 30 µg/l som 

utsläppskoncentrationen för zink.  

För zink skiljer det sig mellan de olika verksamheterna när det kommer till riktvärden. För 

Järfälla är kraven satta till 15 µg/l, men ser man vidare till Norra Länken har man däremot 

föreslagit 60 µg/l.  

För dagvatten för mindre sjöar och vattendrag är riktvärdet föreslagit till 75 µg/l, och för 

större sjöar och hav 90 µg/l. Förordningen för Fisk- och Musselvatten definierar 30 µg/l som 

den nivå som bör hållas för laxvatten vid den hårdhet som vattnet håller i Göta älv. 

Hallandsåsens tunnelbygge släpper ut 6 µg/l till recipienterna enligt deras mätningar. Detta 

ger en mängd på 19 kg per år.  

Baserat på Göta älvs bakgrundsvärde borde älven klara ett så högt riktvärde på zink som 60 

µg/l. Påverkan på denna nivå bör fortfarande bli minimal. Genom Göta älv transporteras på 

ett år 16150 kg zink enligt senaste årets statistik. Ryaverket släpper enligt sina uppgifter ut 

1732 kg på ett år. På ett år skulle det släppas ut maximalt 94 kg zink till Göta älv. Det är 0,6 % 

av det som transporteras av älven på ett år. Ökar man riktvärdet till 60 µg/l skulle detta 

innebära 1,2 % av den mängd zink som årligen transporteras genom älven.  

Skulle samma ökning göras för Mölndalsån så skulle detta motsvara 35,24 % av det zink som 

transporteras genom ån. Vi föreslår 60 µg/l som riktvärde för utsläpp av zink till Göta älv och 

Mölndalsån. 

Nickel: De generella riktvärdena från Göteborg Stad ligger på 45 µg/l.  

 Man har inga föreslagna riktvärden för nickel vid Norra Länken. Vid Järfälla har man bedömt 

och slagit fast att 45 µg/l är en acceptabel gräns. Hallandsåsens tunnelbygge släpper ut 1 

µg/l, vilket ger 3,6 kg nickel per år.  

Förslagen för dagvattenutsläpp för mindre sjöar och vattendrag definierar 15 µg/l som en 

önskad nivå, och större sjöar och hav anger 20 µg/l.  De allmänna råden om dricksvatten 

anger också dessa 20 µg/l som en gräns innan vattnet anses hälsofarligt.  
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Vi anser inte att en höjning av riktvärdet för nickel bör göras. Vi har inte funnit några andra 

projekt eller kommuner som har satt högre gränser i sina riktvärden än 45 µg/l för zink. 

Rekommendationen för dricksvatten angav en lägre halt för nickel. Någon anledning att 

föreslå ett högre riktvärde än 45 µg/l fanns alltså inte, utan snarare indikationer om att 

sänka den. Vårt föreslagna riktvärde är sålunda 20-45 µg/l för både Mölndalsån och Göta älv.  

Kvicksilver: De generella riktvärdena från Göteborg Stad anger 0,07 µg/l som den tillåtna 

halten som får släppas ut till recipient. Detta skulle motsvara 2,73 % av det kvicksilver som 

redan transporteras i Göta älv, samt 33,3 % av transporten i Mölndalsån. Hallandsåsens 

tunnelbygge släpper ut 0,1 µg/l kvicksilver, vilket ger 0,2 kg per år.  

Norra Länken nämner inget om kvicksilver. Järfälla å andra sidan har sitt tillåtna riktvärde för 

kvicksilver satt till 0,04 µg/l. Förslag för dagvattenutsläpp till mindre sjöar och vattendrag 

anger 0,03 µg/l som sitt tänkta riktvärde, och för större sjöar och hav anges 0,05 µg/l. De 

allmänna råden för Dricksvatten anger halten 1 µg/l som den nivå som inte får överstigas för 

att vattnet ska anses som av god kvalitet och inte hälsofarligt.  

Vi anser inte att riktvärdet för kvicksilver borde höjas. De generella riktvärdena från 

Göteborgs stad har de högsta tillåtna utsläpps koncentrationer av kvicksilver vi har hittat 

under litteratur sökningen, därför finns det inget som kan motivera högre 

utsläppskoncentrationer. De generella riktvärdena bör gälla för Göta älv och för Mölndalsån 

bör lägre utsläppskoncentrationer på 0,04 µg/l gälla.  

Silver: I de generella riktvärdena finns ett värde för silver angett, vilket är satt till 5 µg/l. Vi 

har dock inte hittat något annat projekt eller verksamhet i litteraturstudien där riktvärden 

eller rekommendationer för silver är upptaget. Vi har således inget att jämföra med, och 

kommer därför inte att föreslå ett annat riktvärdena för silver under byggandet av 

Västlänken än de som angetts i de generella riktvärdena från Göteborg stad. 

Suspenderat Material: De generella riktvärdena för länshållningsvatten satta av Göteborgs 

Stad är 25-50 mg/l.  

Jämför man med andra verksamheter så har Järfälla kommun satt sina riktvärden för 

suspenderat material till olika värden baserat på recipientens storlek. För sjöar har de angett 

100 mg/l, för åar har de angett 80 mg/l och för bäckarna 25 mg/l. Den vattensamling som 

främst liknar Göta älv av Järfällas recipienter är Mälaren, som är den som har mest snarlik 

vattenföring. Här är riktvärdet satt till 100 mg/l, och det är till denna recipient det mesta av 

länshållningsvattnet kommer att tillföras. 

Norra Länken har för sina förslag också olika värden baserat på hur stor mängd vatten man 

kommer att tillföra till recipienten i fråga. Enligt deras förslag har de satt 50 mg/l till 

Brunnsviken, vilket är den recipient där det mesta av vattnet kommer att tillföras.  
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Hallandsåsens tunnelbygge har 2 olika riktvärden satta för det suspenderade materialet som 

kommer att föras ut till recipienten. För Hav är riktvärdet satt till 65 mg/l, och för vattendrag 

är det satt till 30 mg/l.  

Gemensamt för alla byggena är att man satt sina riktvärden antingen utefter mängden 

vatten som kommer att tillföras till recipienten, eller utefter recipientens storlek.  

Förslag för riktlinjer för dagvatten anger riktvärden för Större sjöar och Hav till 50 mg/l, och 

för Mindre sjöar och vattendrag till 40 mg/l. Förordningen för fisk- och musselvatten anger 

den tillåtna halten för suspenderat material till 25 mg/l om vattnet inte tillförs högre halter 

på naturlig väg. 

Jämförs andra verksamheter som släpper ut suspenderat material så kan man se på 

Ryaverket. Från Ryaverket släpps det ut 653 ton suspenderat material per år till Göta älv. 

Från Västlänken så kan man beräkna på 100 l/s som flöde och riktvärdet 50 mg/l och får då 

fram att det skulle släppa ut 157680 kg - ca 157,5 ton - per år. Detta är således mindre än 

vad Ryaverket släpper ut. Jämför man med mängden suspenderat material som förs genom 

Göta älv varje år så uppgår detta till närmare 50 123 ton. Detta får vi genom att beräkna 9 

FNU suspenderat material med det genomsnittliga flödet för älven. Siffran är framtagen på 

det lägsta värdet för FNU, och det kan därför mycket väl vara så att mängden suspenderat 

material som transporteras varje år är högre än detta. Vad vi får fram av detta är att den 

mängd suspenderat material som tillförs Göta älv som mest motsvarar 0,3 % av den totala 

mängden suspenderat material, men kan också vara mindre än detta.  

Vi anser att suspenderade materialet kan höjas till 100 mg/l för utsläpp till Göta älv. Detta 

skulle motsvara 0,6 % av det befintliga suspenderade materialet i älven. Vi bedömer att 

skillnaderna i riktvärde inte kommer att göra någon märkbar skillnad för det marina livet 

eller miljön i Göta älv.  

Mölndalsån har en bakgrundskoncentration på 4,7 mg/l suspenderat material och mängden 

suspenderat material som transporteras genom ån är 770 ton per år. Utsläpp till Mölndalsån 

skulle maximalt på ett år vara 63 ton vilket motsvara 8,2 % av totala mängden suspenderat 

material. För Mölndalsån föreslår vi riktvärdet 80mg/l för suspenderat material.  

Partiklar: Kravet i de generella riktvärdena anger att 90 % av alla partiklar större än 0,1 mm 

ska rensas ut innan utsläpp. 

Vi bedömer att detta inte behöver ändras. Används sedimentationsbassänger krävs en 

uppehållstid på mer än 2 minuter för att detta material nästan helt sjunkit till bottnen. Det är 

alltså relativt enkelt att uppnå detta krav och det kommer att uppnås via de metoder som 

används under den andra delen av den lokala reningen. Vi anser därför inte att kravet 

kommer att behöva ändras.  
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Totalkväve och Totalfosfor: Detta är föroreningar som till största delen bildas vid 

sprängning. Då vi koncentrerar oss på en del av bygget som grävs i jordschakt så berör den 

här delen inte vårt arbete i så stor omfattning, och vi har inte koncentrerat oss på totalfosfor 

eller totalkväve. Vi kommer därför inte att ge andra förslag på riktvärden än de som anges i 

de generella riktvärdena.  

pH 

De generella riktvärdena har satt pH 6 till 9. 

Bakgrundsvärdet för pH i Göta älv ligger på 7,3 vid närmsta mätstation. Eftersom en ändring 

i pH kan sänka toxiciteten för vissa metaller och samtidigt öka toxiciteten för andra 

metaller för samma organism bör pH på utsläppt länshållningsvatten vara nära 

recipientens pH för att undvika störning i den balans som finns i recipienten. Vi föreslår 

att riktvärdet för pH bör ligga mellan 6,5 till 8,5 för att minimera eventuella störningar.  

PAH: De generella riktvärdena anger halten 3 µg/l för PAH.  

Vi kan jämföra detta med de föreslagna riktvärdena för Norra länken samt de satta 

riktvärdena för Järfälla. Bägge anger halten 1 µg/l som riktvärde för PAH. Vi kan inte hitta 

något som tyder på att de platsspecifika riktvärdena för Västlänken skulle kunna höjas, så vi 

kommer inte att ta fram nya förslag för riktvärden för detta.   

Tabell 17: Våra förslag till riktvärden för utsläpp av länshållningsvatten från Västlänken till Göta älv och Mölndalsån  

 Förslag till 
riktvärden Göta 
älv 

Förslag till 
riktvärden 
Mölndalsån 

Parametrar  µg/l µg/l 

As 15 15 

Cr 15 15 

Cd 0,3 0,3 

Pb 8 3 

Cu 18 9 

Zn 60 60 

Ni 20-45 20-45 

Ag 5 5 

Hg 0,07 0,04 

PAH 3 3 

pH 6,5 till 8,5 6,5 till 8,5 

Totalfosfor 50 50 

Totalkväve 1250 1250 

Suspenderat 
material 100 80 
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Flöde 100 l/s 40 l/s 

 

5. Diskussion 

Vi har fått göra vissa ändringar i vårt arbete, jämfört med den ursprungliga idén. Vår plan var 

att använda en del olika riktvärden för olika byggprojekts fastslagna riktvärden. Tyvärr visade 

det sig under projektets gång att detta var svårare att faktiskt utföra. Två av de viktigaste 

projekten som var de som var mest lika Västlänken visade sig inte gå att jämföra med. För 

Citybanan så fanns inga fastslagna riktvärden, och för Citytunneln har vi åtskilliga gånger 

försökt kontakta olika personer inom projektet, men fortfarande inte kunnat få fram de 

riktvärden som gällde. Då andelen jämförbara byggnadsprojekt blev så mycket mindre, så 

fick vi börja se till andra typer av verksamheter som skulle kunna gå att använda för arbetet.  

Vad man kan se om man tittar till vad andra byggverksamheter som släpper ut 

länshållningsvatten, är att samtliga har en högre gräns satt för de flesta av 

föroreningsämnena än de som tillåts att släppas ut av de generella riktvärdena för Göteborg 

stad. Göteborg har alltså de strängaste kraven av de kommuner som vi jämfört, trots att 

recipienten är mer vattenrik och spädningen skulle bli större än för en del andra av 

byggprojekten. Effekten på vattnet av utsläppen i Göteborg borde således bli mycket mindre 

än vid många andra recipienter. De flesta av projekten har också gjort en tydlig skillnad i 

riktvärdena för olika recipienter, då man tittat på dem ur ett recipientperspektiv. Något 

sådant finns inte för Göteborgs generella riktvärden. 

Sett ur ett recipientperspektiv borde viss skillnad göras mellan Göta älv och Mölndalsån när 

det kommer till utsläpp av länshållningsvatten, då den mindre recipienten är känsligare än 

den större till följd av en minskad möjlighet till utspädning. Alternativen för Mölndalsån var 

därför att antingen sätta strängare krav och lägre utsläppskoncentration för vart och ett av 

föroreningsämnena, eller att sätta en lägre gräns för mängden länshållningsvatten som får 

tillföras Mölndalsån. I nuläget har man samma generella riktvärden för bägge recipienterna, 

men då det är så stor skillnad mellan den så föreslår vi alltså att det bör sättas två olika 

gränsvärden för dem, varav det med högre krav sätts för Mölndalsån.  

För Göta älv har det funnits mycket data att använda men för Mölndalsån har vi varit 

tvungna att använda oss av schablonvärden från naturvårdsverkets rapport 4913, tabell 1. På 

grund av det stora flödet i Göta älv på 176,7 m3/s så borde de mesta av länshållningsvattnet 

ledas ut till Göta älv istället för Mölndalsån om detta är möjligt då påverkan på Mölndalsån i 

jämförelse med det som släpps ut till Göta älv är väldigt stor. Viss mängd länshållningsvatten 

kan ledas till Mölndalsån, men mängden bör dock inte överskrida 40 l/s under 

sommarmånaderna då flödet i ån är lågt och som lägst uppmätt till 0,46 m3/s. Vi vill helst se 

att Göta älv används som huvudsaklig recipient för utsläpp av länshållningsvatten.  
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För våra uträkningar har vi använt oss av ”värsta falls”-mängder och koncentrationer. För 

utsläpp har vi räknat på den maximala koncentration av föroreningar och maximalt 

utsläppsflöde samtidigt som vi för recipienter har räknat på lägsta möjliga flöde. Detta för att 

ge oss stora marginaler när vi satte riktvärdena och minska att dessa övertrasseras. 

Uträkningarna och riktvärdena är satta så att man vid eventuella extrema förhållanden eller 

olyckor fortfarande ska kunna hålla sig under riktvärdena. 

 Lokalt vid utsläppspunkterna kan påverkan bli mätbar då länshållningsvattnet inte hunnit 

spädas ut. Ser man däremot till utspädningseffekten så kommer föroreningarna satta till den 

mängd som våra föreslagna riktvärden kan ge upphov till spädas ut med minst en tiondel, 

vilket kommer att minska den potentiella påverkan av föroreningarna i recipienterna.  

Vi har i vårt arbete försökt se till eventuella naturtyper och kulturarv som kräver extra skydd. 

Dock har vi vid våra riktvärden inte tagit med eventuell påverkan på Lärjeån, trots att detta 

är ett Natura2000-område. Detta då ån ligger uppströms, och vi bedömer att 

länshållningsvattnet som släpps ut från bygget inte bör komma att påverka ån i någon 

anmärkningsvärd omfattning. Det område som framför allt kommer att påverkas av 

utsläppet av länshållningsvattnet som släpps ut från västlänken ligger lokaliserat vid 

mynningen av Göta älv. Denna del är redan tungt industrialiserad och påverkas kraftigt av 

båttrafik. Nedströms utsläppskälla i Göta älv finns inga naturskyddade områden, och 

bakgrundshalterna för föroreningar är högre än de man hittar uppströms. 

När vi valde riktvärden för suspenderat material har vi tagit flera faktorer med i beräkningen. 

Vi tittade på de befintliga generella riktvärdena som är satta av Göteborg Stad. Dessa ligger 

på 25-50 mg/l. Vi har sedan jämfört dessa med andra riktvärden, bakgrundshalter och annan 

lagstiftning som kan komma att påverka riktvärdena. Vi har satt en högre 

utsläppskoncentration än de 25-50 mg/l suspenderat material som anges i Göteborgs 

generella riktvärden för länshållningsvatten. Då vi satte våra egna förslag tittade vi på hur 

man gjort vid många andra projekt och kommuner, och såg att man där ofta tittat på 

storleken på recipienten och utspädningsfaktor och sedan satt våra egna förslag på samma 

sätt. Göteborgs stad har själva inte tagit utspädningsfaktor eller recipientstorlek i beräkning 

för sina generella riktvärden, så i det avseendet frångick vi tidigare principer. 

Man kan också försöka se på effekten av Västlänken som projektet kommer ha på sikt. Kan 

byggandet av Västlänken och utsläpp av ett förorenat länshållningsvatten på sikt hjälpa 

staden att uppnå miljömålen? Exempelvis ”God bebyggd miljö”, där ett ökande kollektivt 

resande skulle kunna hjälpa till att minska föroreningarna från motordriven trafik i staden 

och övriga störningar som denna bidrar till och på så vis ge en lugnare miljö och bättre luft i 

staden. Detta miljömål kan viktas mot ”Giftfri miljö”, som förmodligen är det miljömål som 

kommer påverkas mest av utsläpp av förorenande ämnen från Västlänken via 

länshållningsvatten. Om man under en kortare period släpper ut förorenande ämnen, kan 

detta på sikt ändå bidra till en bättre miljö för staden och naturen?  
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Vilket av dessa som väger tyngst och orsakar mest skada är svårt att säga, men vi tycker 

absolut att det är något att se till. Om de generella riktvärdena skulle göra det mycket svårt 

att utföra bygget eller skulle ge en problem sett ur kostnadsfråga, så kan det kanske finnas 

anledning till att just mildra dem för att lättare kunna möjliggöra bygget.  

Vi bedömer att utsläppen av länshållningsvatten från Västlänken till Göta älv nedströms vid 

platsen där bygget ligger inte kommer att kunna påverka det Natura 2000-skyddade 

området i någon stor utsträckning. Lärjeån ligger lokaliserad uppströms, och vår bedömning 

är att föroreningarna inte kommer att kunna nå området i någon grad värd att notera.  Inte 

heller dricksvattentäkten uppströms bedömer vi ligga belägen nära nog för att bli påverkad 

av bygget av Västlänken. Vi har därför tagit upp dem i arbetet för att undersöka om där finns 

en möjlig påverkan på dessa, men har sedan bedömt att de inte bör påverkas av 

länshållningsvattnet. Viss påverkan går inte att komma ifrån däremot bedömer vi att bara en 

viss lokal påverkan kommer att ske då utspädningseffekten kommer att balansera ut högre 

utsläppta koncentrationer.  
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