Miljökonsekvensbeskrivning av vattenverksamhet
för tryckbank i Lidan, Västra hamnen i Lidköping
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Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning avser ansökan om vattenverksamhet enligt
11 kapitlet i miljöbalken för utförande av en stabiliserande tryckbank i Lidan.
Tryckbanken ska anläggas intill område där framtida detaljplaneprövningar kommer att ske. Den äldre kajen behöver ges skredförebyggande åtgärder och vattenverksamheten innebär bland annat anläggning av en tryckbank för att medge fastställande av detaljplanen. Lidköpings kommun kommer att äga och förvalta
tryckbanken och är verksamhetsutövare.

Lokalisering, omfattning, utformning
En cirka 190 meter lång tryckbank av krossmaterial är planerad längs gatan Västra
hamnen. Tryckbanken är till största delen 9,5 meter bred med ett undantag på ca
25 m i sin allra nordligaste del där bredden är 12 meter. Det innebär att tryckbanken kommer att ta cirka 1900 m² av botten i anspråk.
Färdigt anlagd ligger tryckbankens övre delar på nivån +44,0. Vänerns medelvattennivå är +44,58, och medellågvattennivån är +44,32. Kajkanten ligger mellan +45,9 – +46,2 m.
Förändringen av Lidans morfologi bedöms som liten. Vattendragets tvärsnittsarea, där tryckbanken läggs, blir marginellt mindre. Skillnaden bedöms inte ha
någon betydelse, då vattendraget har två trängre sektioner nära uppströms det
aktuella området. Lidan kommer alltså kunna flöda förbi en ny tryckbank
obehindrat.
Risk för skred kvarstår i aktuella markområden även om inte tryckbanken
genomförs. En pågående erosion gör också att stabiliteten minskar över tid om
ingen åtgärd vidtas.

Samråd. Undersökningssamråd har inte genomförts.
Försiktighetsåtgärder
Området passeras av vandrande fisk, däribland rödlistade arter och vandrande
fisk bör ges stor hänsyn vid arbetsutförandet. Därför bör anläggningsarbeten i vatten utföras under sommarens lågvattenföring men efter juli månads utgång.
Grumling av suspenderat material har en hög påverkan på fauna, försämrar
ljusförhållanden i vatten och bidrar till sedimentflykt. För att undvika grumling
kan användande av materialtyp med mindre innehåll av finkornigt material (så
kallad 0-fraktion) till tryckbanken användas. Ifall sådant material ändå används
måste den grumlande inverkan eventuellt begränsas, exempelvis genom att en
länsgardin eller bubbelridå anordnas kring arbetsområdet under tiden tryckbanken anläggs. Förändringen blir inte så stor då Lidan har en turbiditet på 11 FNU
vilket klassas som starkt grumlat.
Restriktioner, utmärkningar och varningar för sjötrafiken skall utformas i samråd med samordningsansvarig för hamnanläggningen. Anvisningar i Sjöfartsverket författningssamlingar (SJÖFS) ska tillämpas.
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1 Inledning
Arbete med att förverkliga den fördjupade översiktsplanen för Västra hamnområdet, Hamnstaden pågår. I samband med det har stabiliteten utmed Lidan undersökts. Av undersökning framgår att stabiliteten inte är tillfredsställande.
Området som berörs av tänkt stabilitetshöjande åtgärd ligger centralt i Lidköping
stad i anslutning till Lidans västra strand inom en kilometer från utloppet i
Vänern.
Den äldre kajen behöver ges skredförebyggande åtgärder och vattenverksamheten innebär bland annat anläggning av en tryckbank för att medge fastställande
av detaljplaner.
I omställningen av området så kommer detaljplaner tas fram som innebär förslag till förändringar av tillåten markanvändning. I det kommande detaljplanearbetet ska markens lämplighet prövas vilket innebär att stabiliteten för gata och
kajområde måste vara tillfredställande.

Figur 1. Planerad tryckbank i Lidan markerad med röd-prickig linje. Ungefärlig utbredning av
det närliggande detaljplaneområdet Städet (skrafferat område). Efter Lantmäteriet.
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2 Uppdraget
Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning är att utgöra underlag för tillståndsprövning av vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 kapitel. Målsättningen är att redogöra för och bedöma alla väsentliga följder den planerade tryckbanken kan förväntas få för olika miljöaspekter för människor, djur och berörda ekosystem i stort. Exempel på aspekter som kan tänkas beröras är vatten, luft, klimat, kulturmiljö och resurshushållning. Miljökonsekvenserna ska ställas i förhållande till konsekvenserna ifall inga åtgärder görs, det så kallade nollalternativet.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska i förekommande fall föreslå alternativ och
skyddsåtgärder för att tryckbanken ska kunna utföras och fylla sin funktion utan
betydande miljöpåverkan.
För att få anlägga en tryckbank eller fylla ut i ett vattenområde krävs antingen
anmälan eller tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalkens 11 kapitel.
Kommunen har därför beslutat att en miljökonsekvensbeskrivning ska utföras.

3 Verksamhetsbeskrivning
Geotekniska undersökning (Bohusgeo AB, 2019e) har visat att en markanvändning enligt detaljplanen kan innebära en risk för skred, som kan motverkas genom
att åkantens stabilitet förbättras. Kommunen önskar därför anlägga en tryckbank
i Lidan. För åtgärden kommer en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, enligt 11 kap 9 § miljöbalken göras hos Mark- och Miljödomstolen efter det att samråd hållits med länsstyrelsen och andra som kan vara berörda.

Figur 3.1. Kajkanten längs Lidan där tryckbanken ska anläggas i vattnet strax nedanför. Tryckbanken anläggs på bottenmaterialet och banken sträcker sig vidare i vattnet ca 190 meter.
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Figur 3.2 Utbredning av tryckbank i vattendraget Lidan. Läget för två tvärsektioner är markerade D respektive E. I bildens nedre kant syns en del av den närliggande järnvägsbron, efter
Bohusgeo AB, 2019d.

Omfattning
Tryckbanken ska anläggas intill ett område där framtida detaljplaneprövningar
kommer att ske. Platsen ligger längs med Lidans västra sida, cirka 30 meter norr
om järnvägsbron och sträcker sig vidare 190 m nedströms, se figur 3.1 och figur
3.2.
Tryckbanken är till största delen 9,5 m bred med ett undantag på en sträcka av
ca 25 meter i tryckbankens allra nordligaste del där bredden är 12 m. Det innebär
att tryckbanken kommer att ta ca 1900 m² av botten i anspråk.
Tryckbanken ska anläggas intill området för detaljplanen för Städet 12 med flera, som ligger i Västra Hamnområdet. Området har länge präglats av industriell
verksamhet men på senare år har andelen kontorslokaler och liknande ökat. För
framtiden finns planer på att utveckla Västra Hamnområdet med bostäder.

Utformning
Enligt den geotekniska utredningen för tryckbanken (Bohusgeo AB, 2019a) uppskattas tryckbankens totala volym till ca 1 000 m³. Tvärsnittsarean varierar mellan ca 3,7 m² till 4,5 m², vilket motsvarar en generell tjocklek av krossmaterialet
upp till 80 cm respektive upp till 100 cm, vid sektion D respektive sektion E, se
figur 4.3 och 4.4 . Den cirka 190 meter långa tryckbanken anläggs med släntlutning 1:2 på befintligt botten.
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Vid sektion D anläggs tryckbanken nästan i anslutning till kajen och vid sektion
E cirka 3,6 meter ifrån. Från kajen sträcker sig tryckbanken ca 10–12 meter ut i
Lidan.
Tryckbankens överkant anläggs så att sin högsta del är på nivån +44. Vid medelvattenstånd i Vänern, +44,58 är tryckbanken helt täckt av vatten. Vid lågmedelvattenstånd, +44,32 kommer tryckbankens översta delar fortfarande vara under vattenbrynet med ca 30 cm. (Samtliga vattennivåer är sammanställda i tabell
12-1 med referens och angivna höjdsystem).
Kajkanten ligger på nivå +45,9 och upp till + 46,2.
Använt referenssystem RH2000.

Utförande
Tryckbanken anläggs med krossmaterial med kornstorleksfördelning inom intervallet 16-300 mm och har valts för att skapa bästa möjliga geotekniska förutsättningarna för stabiliseringsåtgärden. De mindre kornfraktioner undviks och risk
för grumling vid arbetena. Materialet läggs ut så försiktigt som möjligt för att
minska grumling av åvattnet. Vid tidigare erfarenhet av liknande tryckbank kunde ingen visuell påverkan av grumling ses efter en ca 10 meter lång sträcka. Vid
behov kan sedimentskärm, länsgardin eller annan åtgärd vidtas för att minska
grumling av vattnet vid genomförandet.
Krossmaterialet till tryckbanken kan transporteras till platsen med lastbil eller
båt/pråm och läggas ut med grävmaskin med lång räckvidd. Tryckbanken som anlades högre upp i Lidan anlades med grävmaskin från land.

Berört vattenområde och förhållanden på platsen
Området är ett hamnområde och Lidan är här lugnt flytande och vattennivåen är
förmodligen påverkad av Vänerns dämning.
Vid den aktuella platsen för tryckbanken är Lidan som djupast vid östra (motsatta) sidan, som har en kaj för angöring av lastfartyg. Från åns mitt släntar botten
upp mot västra sidan, där tryckbanken ska anläggas. Bottenslänten består här av
sten med ca 200 mm diameter och ansluter till en murad kajkant (WSP 2020).
Djupförhållanden på platsen för tryckbanken visar enligt sjökort en 3 meterskurva på västra sidan som sticker ut cirka 10 meter i Lidan. För motsvarande
sträckning på Lidans östra sida så markeras djupet till 5,4–5,5 m, motsvarar nivån
+39 m.ö.h.
Vattendjupet strax invid kajkanten är idag alltså mindre och den aktuella
sträckningen längs kajkanten kan inte användas för fartygstrafik. Platsen har under 60-talet utnyttjas för småbåtar men idag sker endast passage av småbåtar
enligt kommunen.
Ett nytt vattenskyddsområde planeras för Kinneviken, där tryckbankens läge
antas komma att tillhöra den primära skyddszonen (Västra hamnstaden,
hamnområden).
Lidan har en turbiditet på 11 FNU vilket klassas som starkt grumlat.
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4 Bakgrund (befintliga planer)
Strandskydd och vattenskyddsområde
Ett nytt vattenskyddsområde har föreslagits för Lidköpings och Götenes råvattenintag och omfattar hela Kinneviken.

Riksintresse kulturmiljö
Planområdet ligger i hamnområdet, strax utanför stadens äldre delar som idag är
av riksintresse.

Figur 4.1 Skrafferat område i rött visar stadens inre delar som har riskintresse för kulturmiljö.
Tryckbanken anläggs i sin helhet norr om Rörstrandsbron, efter Sweco 2018.

Riksintresse friluftsliv
Lidan, där åtgärden ska genomföras, ligger inom riksintresset (4 kap 2 § MB) för
rörligt friluftsliv, Vänern, figur 4.2.

Riksintresse för kommunikationsanläggningar för sjötransport
Området mellan Lidans utlopp och järnvägsbron strax uppströms utredningsområdet har bedömts vara av intresse för sjöfarten. Tryckbanken kommer att göra
vattnet vid den anslutande kajen något grundare men skillnaden blir marginell,
särskilt på sikt då tryckbanken lär sätta sig efter hand. Anläggningen placeras i en
mindre del av hamnen som redan i utgångsläget är så grunt att den inte används av
djupgående fartyg. Tryckbanken ska göras tillräckligt smal för att inte utgöra något hinder för förbipasserande fartyg.
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Figur 4.2 Riksintreset för rörligt friluftsliv är markerat i grönt, efter Sweco, 2018.

Enskildas intresse (ledningar)
Enligt uppgift från kommunen finns inga privata ledningar där tryckbanken ska
placeras och inga enskildas intressen berörs. Dagvattenledningar har säkerställts
mynna ut i kajkanten vid minst fem platser. Cirka 10 till 12 meter söder om
tryckbanken korsas ån enligt kommunens kartverk av två distributionsledningar.

Värdefulla vatten
För att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag
”utpekades i mitten av 2010-talet ett antal sjöar och vattendrag som ansågs inneha höga natur-, fisk/fiske- eller kulturvärden utpekats som ”nationellt särskilt
värdefulla” eller ”nationellt värdefulla”. Vattenmiljöerna valdes från början ut av
Länsstyrelserna varpå en nationell prioritering gjordes av Naturvårdsverket, (dåvarande) Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet. Lidan-Flian utpekades då
som ett särskilt värdefullt vatten. Men Lidans nedre del i Lidköpings stad vid området för arbetena har inga högre naturvärden utan fungerar mest som en vandringsled upp till områdena med höga naturvärden, Lidköpings kommun bilaga
C2 2016, avsnitt 3.8.

Tidigare undersökningar
Inventering av kulturmiljön har gjorts i två dykundersökningar i berört område
av Lidan. 2017 gjordes en inventering i samband med dragning av ny utloppsled9

ning från Ängen ARV (Sjöfartsmuseet, 2017). 2015 gjordes en inventering av Bohusläns museum för kulturmiljön vars resultat används i rapporten.
2018 gjordes en anmälan om vattenverksamhet (Sweco, 2018) för en liknande, fast kortare tryckbank ca 800 m uppströms i Lidan, nära Wennerbergsbron.
Utredningar som redovisades i anmälan (Tyréns, 2017) fastslog att tryckbanken
inte skulle ha någon påverkan för Lidans flöden eller vattenstånd.
I samband med miljöprövningen av ett nytt reningsverk i Lidköping utreddes
förutsättningarna för utläggning av två rörledningar i Lidans botten, delvis i närheten av den aktuella tryckbanken. Bland annat tog man fram en miljökonsekvensbeskrivning, en naturvärdesinventering (NVI), en inventering av stormusslor i Lidan och en påverkansanalys för Lidans miljökvalitetsnormer. Resultaten av dessa har beaktats vid utredningen för denna verksamhet. De två rörledningarna som ska anläggas på botten, i närheten av tryckbanken är ännu inte utförda.
Stabiliteten för nuvarande kaj i Västra Hamnens västra sida har undersökts
2019, (BohusGeo, 2019c Projekterings-PM/Geoteknik daterat 2019-09-06).
Utredningen kom fram till att släntstabiliteten för kajen under nuvarande förhållanden är otillfredsställande på fem av sex beräknade tvärsektioner.
Beräkningar med en släntstabilitetsförbättrande åtgärd i form av en tryckbank
har utförts i dessa sektioner, se även exempel på tryckbankens tvärsnittsutseende
i figur 4.3 och 4.4. Beräkningarna har utförts med cirkularcylindriska glidytor
med odränerad (c) och kombinerad analys (komb). Beräkningarna är utförda
med totalsäkerhetsanalys.Tabell 4-1 och tabell 4-2 redovisar delar av resultat
frånanalysen.
För att motverka risk för ras av landområdet med byggnader utmed kajen föreslår den geotekniska utredningen (Bohusgeo AB, 2019a) utläggning av en tryckbank i vattnet, det vill säga att massor med tyngre material som till exempel stenkross placeras på bottenslänten som mothållande kraft.
Bottenundersökning. Under 2020 inventerades östra och västra hamnen i Lidköping för tillståndsbedömning (WSP 2020). Undersökningen visade att efter ca
30 m från Lidans mynning och förbi tilltänkt plats för tryckbank, har murkajen
Tabell 4-1 Valda erforderliga säkerhetsfaktorer är ett utdrag ut Projekterings-PM/Geoteknik
daterat 2019-11-07.

Tabell 4-2 Friktionsvinkeln i föreslagen tryckbank har valts till 34 grader, tungheten har valts
till 16 kN/m³ och den effektiva tungheten har valts till 10 kN/m³
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Figur 4.3 och Figur 4.4 Två tvärsektioner av tryckbanken, vid Lidans västra sida, där sektion
E ligger ca 60 meter respektive sektion D som ligger 170 meter från tryckbankens södra
ände. Lidan är på dessa ställen 57 respektive 60 meter bred. Lidans östra strand visas inte i
figuren.

motfyllts med stenslänt med fraktion 200 mm. I undersökningen framgick att
bottensubstratet består av mjuka sediment.
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5 MKB-avgränsningar
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) gäller en tryckbank, som ska anordnas för
att höja stabiliteten vid gata och kajområde. Kommunen kan därefter också fortsätta att genomföra tankarna i den fördjupade översiktsplanen för området. Denna MKB behandlar inte detaljplanen i sin helhet eller annan miljöpåverkan som
kan uppkomma till följd av den.
Underlag för att beskriva nuvarande förhållanden har tagits fram genom studie
av tidigare utredningar som gjorts för det planerade läget för tryckbanken, för
närliggande områden och för liknande anläggningsprojekt som tillhandahållits av
Lidköpings kommun.

6 Val av alternativ
Enligt miljöbalkens 6 kap skall miljökonsekvensbeskrivningen redovisa alternativa utformningar tillsammans med en motivering varför vald åtgärd föredras. Att
utreda alternativa lokaliseringar ska om möjligt också redovisas. En alternativ lokalisering anses dock i det här fallet inte möjlig då den stabilitetshöjande åtgärden
måste göras på den specifika platsen.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ingen stabiliseringsåtgärd anläggs vilket medför att
släntstabiliteten inte är tillräcklig för gata och kajområde.
Risk för skred finns i aktuella markområden om inte tryckbanken genomförs
och med den risk för personskada och större materiella skador. En pågående erosion gör också att stabiliteten minskar över tid om ingen åtgärd vidtas.
Bottenfaunan på platsen bedöms som begränsad och bottensedimenten består
till stor del av stenmaterial. Därför görs bedömningen att när väl tryckbanken är
på plats kommer den inte påverka det akvatiska livet på platsen negativt. Det kritiska momentet bedöms till anläggandet av tryckbanken. Om tryckbanken inte
anläggs kommer inte grumling och buller påverka vattenlivet.

Huvudalternativ – Alternativ Tryckbank
För att motverka risk för ras av landområdet med byggnader utmed kajen föreslås
utläggning av tryckbank i vattnet, det vill säga utfyllnad av massor med tyngre material av till exempel stenkross. Denna tryckbank är en åtgärd för att förbättra stabiliteten för gata och kajområde på en sträcka av ca 190 meter.
Släntstabiliteten bedöms längs stora delar av kajkanten vara otillfredsställande
och det bedöms även finnas förutsättningar för att ett eventuellt skred kan bli
bakåtgripande och påverka delar av intill liggande fastigheter.
Den föreslagna åtgärden med en tryckbank bedöms tillfredsställande för att
säkra släntstabiliteten för gata och framtida detaljplaneprövningar enligt BohusGeo AB, 2019a. Utredningen lyfter dock att den otillfredsställande släntstabiliteten och erosionsproblemen vid den nedströms anslutande Kolkajen inte åtgärdas med föreslagen tryckbank.
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Alternativ Spontning i vatten
Alternativet innebär en stabiliseringsåtgärd med stålspont i vattnet längs med kajen. Före spontningen krävs schaktning som kan påverka den akvatiska miljön. Alternativet ger under byggtiden stora ljud- och sedimentförändringar i vattnet när
stålsponten drivs ned. Den ekonomiska kostnaden överstiger alternativet med
tryckbanken.

Alternativ Spontning på land
Alternativet innebär spontning en bit in på land för att stabilisera kajen men kräver i delar även att vattenytan inkluderas. Befintliga stenmur i kajkant behöver rivas för att kunna installera hammarband med mera. Sannolikt kan en del arbeten
behöva utföras från pråm. Den ekonomiska kostnaden bedöms överskrida
huvudalternativet Tryckbank.

Andra alternativ
Här kan diskuteras utförande med kalk-cementpelare men sådan lösning är inte
hållbar över tid då den inte är erosionsbeständig och då successivt mister sin stabiliseringsförmåga.
Ett utbyte av befintligt vägmaterial till en lättfyllning i gatan längs kajen är
möjlig. Lösningen säkerställer inte släntstabiliseringen eftersom gatans sträckning inte är optimal för kajens stabilisering samt att erosionen inte åtgärdas.

Motivering
Huvudalternativet med tryckbank har bedömts vara lämpligast med utgångspunkt av ekonomi, påverkan på befintlig stenkaj och vattenmiljön. Huvudalternativet Tryckbank har de hållbarhetsaspekter som tillfredställer släntstabiliteten
och som minskar erosionen i jämförelse med ovan nämnda alternativ.

7 Risker
Nuvarande förhållanden
Ras/skred
Enligt geotekniska undersökningar (Bohusgeo AB, 2019a) föreligger en betydande risk för bakåtgripande skred, som kan utgöra en allvarlig fara för människor,
byggnader och annan materiell egendom.

Översvämningsrisk
Aktuellt område längs kajkanten har marknivån på +45,9 till + 46,2 m.ö.h.
Framtida 100- och 200-årsnivå i Vänern har av Länsstyrelsen (2017b) beräknats
till +46,46 resp. +46,66 m.ö.h. i RH2000, vilket ger att vid scenariot för
200-årsflödet syns inga översvämningar inom Lidköpings stad.
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Tryckbankens stabilitetsförbättrande egenskaper berörs inte av höjning av
Vänerns vattenstånd. Lokaliseringen av tryckbanken kan inte bidra till ökad risk
för översvämning då den anläggs under vattenytan.
Lidan har vid tryckbankens läge en bredare tvärsnittsarea än uppströms vid
järnvägsbron och nedströms vid pirarna. Därför är sektionen här inte begränsande
för flödet och ger ingen effekt på vattenståndet.

Konsekvens av förslaget
Tryckbanken ska motverka den faran skred kan innebära så att säkerheten i området förbättras väsentligt. Anläggningen av tryckbanken bidrar inte till risker för
översvämning och tryckbankens stabilitetsförbättrande egenskaper påverkas inte
av en eventuell översvämning.

Skadeförebyggande åtgärder
Föreslaget utförandet av tryckbanken minskar risken för skred och med det de
negativa konsekvenserna för egendom och hälsa det kan medföra.
Ett nytt vattenskyddsområde planeras inrättas som omfattar hela Kinneviken.
Föreslagna föreskrifter innefattar bland annat bestämmelser i samband med anläggningsarbeten som lagring av drivmedel och uppställning av fordon med vissa
mängder drivmedel. De föreslagna föreskrifterna förutsätts behöva tillkomma
vid tillståndsansökan för denna vattenverksamhet med avseeende på dagvatten,
väg och markarbeten.

8 Påverkan på MKN (miljökvalitetsnormer)
Luft
Nuvarande förhållanden
Miljökvalitetsnormer gäller för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly samt
partiklar. Förutom svaveldioxid härstammar samtliga av ovan nämnda ämnen
från biltrafik. Mätningar för kvävedioxid (NO2) i Lidköping gjordes 2007 inom
Tabell 8.1 Resultat – Årsmedelvärden för aktuellt område. För en djupare beskrivning av bakgrund och metod vänligen se Miljökonsekvensbeskrivningen för Hamnstaden 1A, Bilaga 2
(Lidköpings kommun, 2016).
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ramen för länets luftvårdsförbund. Mätningarna visade en kvävedioxidnivå på 8
µg/m³. Urban bakgrundshalt av partiklar har uppskattats till 20 µg/m³ baserat på
årsmedelvärdesmätningar från sex liknande orter. Det finns inga mätningar för
övriga ämnen över Lidköping.
I samband med detaljplan Hamnstaden 1A i västra hamnen, Lidköpings kommun, har föroreningsspridningen från hamnområdets verksamheter modellerats i
Aermod. Behandlat område inkluderar området för anläggandet av kommande
tryckbank. Nedan tabell visar mellan vilka värden området för tryckbanken
hamnar.

Konsekvens av förslaget
Ovan nämnd föroreningsberäkning kom fram till att verksamheterna i området
ger upphov till förhöjda halter av partiklar, men miljökvalitetsnormer och miljömål överskrivs inte. Luftföroreningarna (främst kvävedioxid, kolmonoxid, bly
samt partiklar) kommer öka något under anläggningstiden för utläggning av
tryckbanken. De utsläppen som förekommer är från arbetsmaskiner och materialtransport. När material flyttas till tryckbanken kan viss damning ske.

Skadeförebyggande åtgärder
Anlitad entreprenör ska följa kommunens regelverk gällande utsläpp från arbetsmaskiner. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas vid åtgärdens genomförande.

Vattnets morfologi
Nuvarande förhållanden
Hela Västra hamnen är utfyllt område och utfyllnadsmassor förmodas ligga grunt
i tryckbankens södra del. Tegelrester, grus samt organiskt material har påträffats i
Lidan under sonderingar och det förekommer därför också med stor sannolikhet
fyllnadsmaterial.
Vattenområdet Västra hamnen har utbyggda kajer för handelsfartyg med ett
något djupare vattendjup uppströms och förmodas att hamnen kan ha muddrats,
även om ingen uppgift på det har erhållits.

Konsekvenser av förslaget
MKN-parametrar som bedöms kunna påverkas av den färdiga tryckbanken är Lidans morfologi, då vattendragets tvärsnittsarea där tryckbanken läggs blir marginellt mindre. Skillnaden bedöms inte ha någon betydelse, då vattendraget har flera betydligt trängre sektioner nära uppströms det aktuella området.

Skadeförebyggande åtgärder
Ingen åtgärd ses som nödvändig.
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9 Naturmiljö och landskapsbild
Nuvarande förhållanden
Hamnområdet med kajer är byggt på utfyllt område och saknar naturlighet, det
är hårdgjorda ytor, byggnader och upplag. Ett mynningsområde, i det här fallet Lidans utlopp i Vänern, är alltid värdefullt för den ekologiska mångfalden. Det skapar dynamik och är ofta uppehållsplats för olika arter, både akvatiska och terrestra.
Delen ingår inte de mer uppströms liggande delar som har höga naturvärden.
En stör re na tur vär de sin ven te ring en lig SIS-stan dard är ut förd 2016
(Lidköpings kommun, Bilaga C1) och beskriver även väl förhållandena för den aktuella sträckan. Här har därför endast kompletterats med en del uppgifter från
bland annat Artdatabanken.
En studie av öppna uppgifter på Artportalen visar att åsträckan är allmänt rik
på sjöfåglar som flyger eller simmar längs ån för födosök. Arter som storskrake,
gräsand, sot- och rörhöna är vanliga. Sträckan är framför allt en transportsträcka
för fåglar.
Stränderna vid den planerade tryckbanken består av en vertikal kajkant av sten
som håller tillbaka utfyllnadsmassorna innanför och har endast en mycket smal
remsa med bland annat gäddnate att bjuda för vattenfåglarna, se figur 9.1. I stora
drag gäller detta även växtlivet uppe på kajkanten, som inskränker sig till en tunn
bård av tåliga gräs och snabbt frösättande örter.
Att även utfyllnadsmassor kan utveckla intressanta växtmiljöer, visas dock
tydligt här av exemplet englandsnycklar. Englandsnycklar är en av Sveriges sällsyntaste orkidéer, idag bara känd från två lokaler i landet, varav Rörstrands utfyllnadsområde i Lidköpings hamn är det ena. Den växer här på markområden som
delvis anlagts på tippmassor från porslinstillverkning. Englandsnycklarna har troligen spridits till de svenska lokalerna genom transporter eller från odling. Till
Lidköping kan frön ha kommit tillsammans med råmaterial som gips, kaolin eller
bindemedel som använts vid Rörstrands porslinstillverkning, importerat från
England, Tyskland eller Frankrike. Sådana massor kan eventuellt finnas också i
den berörda kajkanten, men förhållandena där i övrigt med hårdgjord kaj av sten
och asfalt, tillåter knappast arten att fortleva här om den skulle dyka upp.

Konsekvenser av åtgärden (effekter)
Strandkanten utgörs av en kaj med en motfyllnad av sten (tryckbank) som framträder vid mycket låga vattennivåer. Kajen kommer vid anläggandet av tryckbanken att lämnas orörd och tryckbanken, som anläggs i vattnet kommer endast
ibland, vid lågvatten och då till liten del att synas ovanför Lidans vanligtvis grumliga vatten. Påverkan på landskapsbild och strandförhållanden blir alltså närmast
obefintlig.
Påverkan på växter på kajkanten ses som kortvarig och återetablering av växter
sker naturligt. Den variation av växter som etablerat sig i sprickorna kan bibehållas om inte kompletterande åtgärder tas som påverkar den vertikala kajens ytskikt. Befintliga vattenväxter bedöms i stort sett försvinna men har liten betydelse för födosök då liknande växtlighet har goda möjligheter att etablera sig på det
anlagda krossmaterial.
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Figur 9.1 Längs kajkanten finns i vattenbrynet en smal remsa växtlighet och i den vertikala
kajkantens stenar finns mellanrum med bland annat frossört, murreva , fibbla, strandgyllen
m.m. Längs kajen i vattnet finns starr, gäddnate, gul näckros, getväppling m.m.

Skadeförebyggande åtgärder
Verksamheten berör en begränsad del av Lidan inom ett område som sedan flera
hundra år är påverkad av utfyllnader för porslinstillverkning. Det är dock av största betydelse att arbetena inte medför någon körning på de vegetationsklädda utfyllnadsmassorna som finns i Östra och Västra hamnområdena.
Naturvärden längs aktuell åsträcka bedöms inte föranleda nån rekommendation om skydd.
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10 Kulturmiljö
Nuvarande förhållanden
Av registrerade fynd nedströms järnvägsbron finns ett enstaka fynd i hamnbassängen. Fyndet är en fartygs- eller båtlämning (L1959:2638, RAÄ-nummer: Lidköping 29 Fornsök).
Ytterligare en vrakrest finns ett kortare stycke uppströms, under en pelare på
järnvägsbron, även den är inte undersökt (L1959:2740 Fartygs-/båtlämning,
RAÄ nr Lidköping 32), även den ej undersökt.
Läget för tryckbanken ansluter till ett grundområde på 0–3 meters djup i övrigt djupare hamnområde, förmodligen muddrat till ca fem meters djup. En arkeologisk utredning omfattande området för tryckbanken genomfördes med ca 6
indikationsträffar med sonarskanningar (Bohus läns museum, 2015. Marinarkelogi inför Hamnstaden–Lidans mynning och del av Kinneviken, rapport nr
2015:17). Efter närmare undersökning medelst dykning kunde fastställas att inga
av dem var av arkeologiskt värde. Museet bedömer att fortsatta arkeologiska
undersökningar inte är nödvändigt.

Konsekvens av förslaget
Tryckbankens läge bedöms inte påverka arkeologiska fornlämningar.

Skadeförebyggande åtgärder
Ytterligare arkeologiska undersökningar bedöms inte vara nödvändiga.

11 Rekreation
Nuvarande förhållanden
Längs kajkanten finns ett smalare grundområde som åtminstone fram till 1964
används som bryggplatser för ett större antal småbåtar, se figur 11.1 och sjökortet
i figur 12.1 . Idag passeras sträckan av småbåtstrafik.

Konsekvens av förslaget
Passerande småbåtstrafik berörs inte av åtgärden.

Skadeförebyggande åtgärder
Samordnas med åtgärder under arbetenas genomförande kapitel Påverkan under
byggtiden, t.ex. ankring förbjuden.
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12 Vattenfrågor
Nuvarande förhållanden
Grumling
Den aktuella sträckningen för tryckbanken ligger i utfyllt område som utgör
hamn och kajplatser för handelsfartyg. Betydande grumlingar kan säkert uppstå
vid större fartygsmanövrar på grund av propellerströmmar i hamnbassängen.
Under anläggningsskedet kan vattnet bli grumligt av eventuellt stenmjöl i materialet till tryckbanken eller av sediment som rörs upp från botten vid anläggningsarbetet. Grumligare vatten som flyter ut i Vänern kan påverka sjöns ljusförhållanden, som ingår bland de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna. Påverkan
av grumligt vatten från den aktuella verksamheten är försumbar för vattenförekomsten i sin helhet men kan potentiellt inverka på vattenmiljön lokalt.
Lidan har här i utloppet en turbiditet på 11 FNU vilket klassas som starkt
grumlat.
Bottensediment
De naturliga bottensedimenten är ett cirka 5,5–12 meter mäktigt lager av lera.
Under lerlagret finns friktionsjord på berg, (Bohusgeo AB, 2019e).
Tegelrester, grus samt organiskt material har påträffats i Lidan under tidigare
sonderingar och det förekommer därför också med sannolikhet fyllnadsmaterial.
Under 2019 utfördes en dykinspektion längs kajkanten och visade på sten i storleken med diameter på ca 200 mm (WSP, 2020).
Strax uppströms tryckbanken, söder om järnvägsbron förändras Lidan markant till lägre djupförhållanden. Vid en inventering av botten (med Lutherräfsa)

Figur 11.1 Småbåtarna vid sina små bryggor längs kajkanten år 1964. Skogsstyrelsens öppna karttjänst.
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Figur 12.1 Spännvidder för de två broarna strax uppströms den planerade tryckbanken. Sjökortet redovisar en tunnare 3-meters kurva på det planerade läget. Den troliga bestämmande
sektionen har lagts in i figuren. Efter Eniro.

uppskattades botten bestå uteslutande av sten (upp till 200 mm) från Järnvägsbron till Wennerbergsbron (Lidköpings kommun Bilaga C2).
Strömning och hydrodynamik
Tryckbanken ska anläggas ca 460 – 650 m från Vänerns mynning, det antas därför
att Vänerns nivå kommer vara avgörande för Lidans vattennivå på anläggningsplatsen.
Lidans bredd är vid tryckbanken ca 57 till 60 meter vid vattenytan, se figur
12.1. Lokaliseringen av tryckbanken medför att Lidans flödesarea minskar marginellt, från nuvarande flödesarea på 280 m² till 276 m², vilket motsvarar en minskning på runt en och en halv procent av Lidans våta tvärsnittsarea.
Eftersom Vänerns vattennivå normalt är styrande vid den aktuella platsen för
tryckbanken och inte Lidans vattenflöde, så kommer tryckbanken helt ligga under vattenytan vid medellågvattennivå i Vänern. Medellågvattennivån för Värnen
är +44,32 och tryckbankens högsta punkt ligger på +44,00. Järnvägsbron (som
ligger 30 m uppströms planerad tryckbank) har en spännvidd på 51 m och Rörstrandsbron (ca 100 m uppströms planerad tryckbank) har en spännvidd på 48 m,
se figur 12.1. Lidans flöde passerar alltså redan i dagsläget genom ett par sektionsförträngningar, före den planerade tryckbanken har anlagts.
Tryckbanken anläggs där Lidan är bredare och har större tvärsnitt än vid utloppet mellan pirarna, två längre betongbarriärer. Vid medelvattenstånd i Vänern är
tvärsnittsarean vid tryckbanken 250 m² medan den vid loppet mellan pirarna är
Tabell 12.1 Vänerns nivå. Ett par av nivåerna är omräknade från RH00 till RH2000 (efter
Länsstyrelsen 2017).

Medellåg nivå (m)

44,01 i RH00 (SMHI 2017) ˜ 44,32 i RH2000

Medelnivå Lidköping (m)

44,58 i RH2000 (Länsstyrelsen 2017b)

Medelhög nivå (m)

44,49 i RH00 (SMHI 2017) ˜ 44,80 i RH2000

100-årsnivå Lidköping (m)

46,46 i RH2000 (Länsstyrelsen 2017b)

200-årsnivå Lidköping (m)

46,66 i RH2000 (Länsstyrelsen 2017b)
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Figur 12.2
Tidigare utförd inventering av naturvärden gjordes på en 3, 3 km lång sträcka
år 2016. I figuren markeras även läget för tre av ett tiotal lokaler som undersöktes vid inventering av stormussla som utfördes 2017. Efter Lidköpings kommun, bilaga C2.

ca 210 m². Detta illustreras i figur 12.1 med två av tryckbankens sektioner, sektion E och D samt sektionen vid Lidans utlopp, den troliga bestämmande
sektionen.
Översvämning kan uppstå dels när Vänerns nivå är förhöjd och/eller när Lidans
vattenyta på grund av högflöden översvämmar områden.
I första fallet – Vänerns översvämning. För att den planerade tryckbanken skulle kunna påverka översvämning från Vänern så skulle volymen över vattenytan
vara så stor att den kunde minska den reglerbara vattenvolymen i Vänern. Tryckbanken ligger under normal vattenytan vid Vänerns medelvattennivå och innebär
därmed ingen förändring på Vänerns reglerbara volym och påverkar därmed inte
ev översvämning från Vänern.
I andra fallet – Lidan svämmar över. Högflöden i Lidan som kan orsaka översvämning inleds med dämning i en bestämmande sektion, tvärsektionen där vattendraget har minst tvärsnitt. Lidans tvärsnitt är vid utloppet 210 m² och vid
tryckbanken har Lidan större tvärsnitt, vid medelvattennivå är sektionen vid
tryckbanken 250 m². Därmed är det sektionen vid utloppet som fungerar som
dämmande för flödet i Lidan.
Sektionen vid utloppet är dock bredare än vid tryckbanken och för varje meters höjning av Vänern över medelvattennivå ökar tvärsnittet vid utloppet med 5
m² mer än vid tryckbanken. Men sektionen vid utloppet kommer inte att kunna
bli lika stor som vid tryckbanken innan områdena översvämmas.
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Tabell 12-2. Lekperioder för fiskar som står med på rödlistan 2020. NT = Nära hotad. VU =
Sårbar. Under lekperioder (grön markering) ska arbeten inte utföras som stör fisk.

Fisk
Sannolikt använder inga idag rödlistade fiskar Lidans nedre del inom Lidköpings
stad för lek. Däremot utnyttjar ett flertal fiskarter, däribland rödlistade arter, Lidans nedre del som vandringsled för att nå andra områden i Lidans vattensystem,
(Lidköpings kommun, 2016 bilaga C2 avsnitt 3.5.)

Skyddade och skyddsvärda arter
Av den knapphändiga beskrivningen, Lidköpings kommun 2016, bilaga C2 framgår att de rödlistade/hotade arterna asp, vimma och ål förekommer. Påpekas ska
att inte någon av Vänerns sjölevande stammar av lax och öring idag vandrar upp i
Lidan för lek.

Stormusslor
Djupförhållanden på platsen för tryckbankens södra delar visar, enligt sjökort (figur 12.1), en 3-meterskurva på västra sidan som sticker ut cirka 10 meter i Lidan.
För motsvarande sträckning på Lidans östra sida så markeras djupet till 5,4–5,5
m.
Det inte troligt att det finns stormusslor i området för den planerade tryckbanken. Slutsatsen är grundad på inventeringen av stormusslor som utfördes i juli
2017. Från Vänern och upp till lokal 2 (Torgbron), bedöms stränderna vara hårdgjorda och flera meter djupa dvs. utan grundområden för musslorna att växa på.
Området upp till lokal 2 är tydligt artificiellt, botten bestod av uteslutande av
sten upp till 20 cm. Inga fynd av stormusslor gjordes på lokal 1 (järnvägsbron) och
lokal 2 (Torgbron). Än mer uppströms, vid lokal 3 i höjd med ST Nicolaikyrkan,
påträffades 28 musslor av arten spetsig målarmussla på ett djup av cirka 0,5 meter. Fler musslor påträffades på uppströms lokaler men då också på grunda bottnar. Skal av musslor påträffades djupare men är troligtvis ditspolade vid
högfloden, Lidköpings kommun 2017, bilaga 3.

Konsekvenser av åtgärden (effekter)
Tryckbanken i Lidan ligger i ett område där fiskbiologiska värden saknas och är
därför inte en del av Lidan som har höga naturvärden.
Tryckbanken ska bestå av stenkrossmaterial och placeras på en yta som enligt
WSP (2020) redan i utgångsläget utgörs av sten. Sten är inert och bedöms inte inverka på Lidans eller Vänerns kemiska tillstånd.
Verksamheten har ingen eller liten betydelse för fiskvandring. Dock kan grumlingar förekomma så arbetena bör i möjligaste mån göras under lågvattenföring.
Vid mycket kraftiga och långvariga grumlingar bör man överväga att använda
grumlingsskydd.
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De uppströms liggande broarna påverkar idag Lidan genom att spännvidderna
vid dessa sektioner tränger ihop Lidans vattenflöde något. Den planerade tryckbanken kommer ge högst obetydlig, liknande förträngning av Lidans flöde.

Skadeförebyggande åtgärder
Grumling kan förekomma så arbetena bör i möjligaste mån göras under lågvattenföring. Vid mycket kraftiga och långvariga grumlingar bör man överväga att använda grumlingsskydd.
Angående fiskars användning av nedre Lidan som transportled för att nå lekplatser som är belägna längre uppströms så finns där några rödlistade arter vilkas
lekperioder sammanlagt omfattar månaderna december till och med juli, tabell
12.2. Lax och öring i Vänern, som leker på hösten, verkar inte gå upp i Lidan för
att leka. Således är byggande i vatten önskvärt under sommarens lågvattenföring
men efter juli månads utgång. Med de föreskrivna skydds- och försiktighetsåtgärderna kan tryckbanken anläggas och fungera utan att försämra Lidans eller Vänerns vattenkvalitet eller förutsättningar att uppnå miljökvalitetsnormerna.

13 Naturresurser
Inga andra naturresurser än sten (sprängsten och stenkross) och små mängder petroleumbaserade drivmedel tas i anspråk i samband med genomförandet av åtgärden.

14 Påverkan under byggtiden
Under utförandet
Anläggningstiden för tryckbanken uppskattas till ett antal månader. Utförandet
kan ske från pråm eller med grävmaskin på kajkanten.
Tryckbanken anläggs längs en kaj som ansluter en lokalgata, Västra Hamnen/Gasverksgatan. Gatan har begränsad trafik och bebyggelsen är åtkomlig också via Fiskaregatan och en alternativ väg kan upprättas.
Ökande bullernivåer kommer att ske under utläggning av material till tryckbanken om material transporteras med bil. Det är Naturvårdsverkets riktlinjer
för ”buller under byggtiden” som är gränssättande. Tryckbanken anläggs i närhet
av Campus utbildning vid Rörstrands center och gränsvärden utomhus vid fasad
för undervisningslokaler är 60 dBA (Naturvårdsverket, 2019). Naturvårdsverkets riktlinjer gällande buller och bulleralstrande arbetstider gäller under
anläggningsskedet.
Inga vibrationsrelaterade undersökningar har utförts.

Konsekvenser av åtgärden (effekter)
Anläggningen kommer också orsaka ljudföroreningar i vattenmiljön. När stenmaterial läggs ut kan undervattensbuller uppstå närmast i Lidan. Det buller som kan
uppstå i vattnet bedöms med marginal understiga nivåer där skador på fiskfauna
kan förväntas. Studier har visat att även väsentligt kraftigare och mer kontinuerligt undervattensbuller, såsom från pålning i vatten i värsta fall kan avskräcka
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vandrande fisk från att passera området medan arbetet aktivt pågår, normal är
detta dagtid.
Arbetena innebär bullrande maskiner, ljud från anläggningsverksamhet och
vibrationer i mark. Det buller som kan uppstå i vattnet bedöms med marginal
understiga nivåer där skador på fiskfauna kan förväntas.
Anläggningen kommer också orsaka mer ljudföroreningar i vattenmiljön men
bedöms med marginal understiga nivåer där skador på fiskfauna kan förväntas.
Arbetena kan påverka sjötrafiken inom hamnen men bedöms inte hindra den.
Inga vibrationsutredningar vid anläggningsarbeten på fisk har kunnat hittats.

Skadeförebyggande åtgärder
För att undvika grumling kan användande av finkornigt material (stenmjöl /
0-fraktion) till tryckbanken undvikas. Ifall sådant material ändå används måste
den grumlande inverkan eventuellt begränsas, exempelvis genom att en länsgardin eller bubbelridå anordnas kring arbetsområdet under tiden tryckbanken anläggs.
Restriktioner, utmärkningar och varningar skall utformas i samråd med samordningsansvarig för hamnanläggningen. Anvisningar i Sjöfartsverket författningssamlingar (SJÖFS) ska tillämpas.
Lämplig tid för utförandet ska anpassas vandrande fisk, se kapitel Vattenfrågor.
Således är byggande i vatten önskvärt under sommarens lågvattenföring men efter juli månads utgång.
Lidan är bred och kan avdelas i längsled med skärmar vilket medför möjlighet
att vandrande fisk kan passera längs Lidans östra sida.
Valet att anlägga en tryckbank i stället för en spont kan ses som en skadeförebyggande åtgärd eftersom bullernivåerna vid anläggning av tryckbanken inte är
lika kraftiga som vid nedtryckning av spont.
Åtgärder för sjötrafikens säkerhet kan vara nödvändiga. Även båttrafiken i Lidan och i hamnen kan orsaka vissa störningar för vattenlivet i Lidan.

15 Miljömål
Nationella miljömål
Sverige har 16 olika miljökvalitetsmål beslutade av riksdagen. Miljökvalitetsmålen anger olika inriktningar för att uppnå det övergripande ”generationsmålet”,
som är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att ha orsakat ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser. Tryckbanken i Lidan bedöms kunna utföras utan att försvåra uppfyllandet av något av de nationella miljömålen.

Regionala miljömål
Mot bakgrund av de globala och nationella miljömålen har Länsstyrelsen i Västra
Götaland i samråd med Skogsstyrelsen beslutat om 50 regionala tilläggsmål för
miljöarbetet. Inget av tilläggsmålen bedöms försvåras av tryckbanken.
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Hållbarhetsmålen
År 2015 beslutade FN om 17 stycken mål för en global hållbar utveckling som en
del i Agenda 2030. Projektet och dess konsekvenser har ställts mot vart och ett av
dessa mål. Ingen risk för negativ påverkan på någon av dessa 17 hållbarhetsmål har
bedömts.

16 Slutsats
Huvudfrågan för denna miljökonsekvensbeskrivning har varit om anläggningen av
tryckbanken påverkar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna. Eftersom
tryckbanken anläggs i vattendraget Lidan är endast påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten av intresse. Som beskrivs ovan är den största påverkan, förutom konsekvenser av själva anläggandet, förändring av Lidans morfologi. Vattendragets tvärsnittsarea, där tryckbanken läggs, blir marginellt mindre. Skillnaden
bedöms inte ha någon betydelse, då vattendraget har flera betydligt trängre sektioner nära uppströms det aktuella området. Lidan kommer alltså kunna flöda
förbi en ny tryckbank obehindrat.
Det finns inga undersökningar eller indikationer på att berört avsnitt av Lidan
har en skyddsvärd bottenfauna eller rikt akvatiskt liv vid kajen där tryckbanken
ska anläggas, bottensedimenten är sten och fyllnadsmaterial. Påverkan på fiskmigrationen anses liten eftersom tvärsnittet av Lidan inte påverkas nämnvärt.
Vissa fiskarter passerar genom Lidköpings stad när de vandrar från Vänern upp
till sina lekområden längre upp i Lidan. Det finns inga uppgifter på att fisk leker
vid sträckan för planerad tryckbank. Mot bakgrund av ovanstående görs bedömningen att anläggandet av tryckbanken inte kommer att innebära någon negativ
påverkan på de fiskarter som vanligtvis finns i Lidan inom området eller på de
arter som passerar förbi.
Den tid då den akvatiska miljön kan påverkas är under anläggningsskedet. Under anläggningsskedet kan vattnet bli grumligt av eventuellt stenmjöl i materialet
till tryckbanken eller av sediment som rörs upp från botten vid anläggningsarbetet. Grumligare vatten som flyter ut i Vänern kan påverka sjöns ljusförhållanden,
som ingår bland de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna. Påverkan av grumligt
vatten från den aktuella verksamheten är försumbar för vattenförekomsten i sin
helhet men kan potentiellt inverka på vattenmiljön lokalt. För att undvika det bör
användande av finkornigt material (stenmjöl / 0-fraktion) till tryckbanken undvikas. Ifall sådant material ändå används behövs sedimentbegränsande åtgärder anordnas kring arbetsområdet under tiden tryckbanken anläggs. Tillskottet av
grumling är inte så stort då Lidan har en turbiditet på 11 FNU vilket klassas som
starkt grumlat.
Med här föreslagna skydds- och försiktighetsåtgärderna kan tryckbanken anläggas och fungera utan att försämra Lidans eller Vänerns vattenkvalitet eller förutsättningar att uppnå miljökvalitetsnormerna.
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