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1 Administrativ information
Sökande
Uddevalla kommun
Samhällsbyggnad, tekniska kontoret
451 81 Uddevalla
Org nr 212000-1397
Vxl 0522-69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Kontaktperson:
Salwan Zaynal

Sökandes ombud
Per-Håkan Sandström
Sigma Civil AB
Mobil 070-682 92 42
per-hakan.sandstrom@sigma.se

Fastighetsbeteckning och ägare

Söder om Bäveån
Stadskärnan 1:136, Uddevalla kommun
Stadskärnan 1:140, Uddevalla kommun
Stadskärnan 1:137, Uddevalla kommun
Badhuset 2, Uddevalla kommun

Norr om Bäveån
Stadskärnan 1:163, Uddevalla kommun
Museet 1, Stiftelsen Bohusläns museum

2 Planerad verksamhet
På grund av säkerhetsrisker i form av stabilitetsproblem, sättningar och översvämningsrisk 
behöver den norra och södra kajen i Bäveåns inre hamn förstärkas och förses med 
översvämningsskydd. De aktuella kajerna är Museikajen/Ångbåtsbryggan samt en kajsträcka 
mellan Badhuskajen och Västerbron. Detta är en första del i att upprätta ett 
översvämningsskydd för Bäveån nedströms Västerbron.

Museikajen/Ångbåtsbryggan byts ut mot en ny kaj och förses med översvämningsskydd. 
Museikajen utformas som en betongmur på en betongplatta grundlagd på pålar som slås ned till 
fast botten. För att möjliggöra schaktning och gjutning kommer därför en skyddsspont i stål att 
tryckas ned utanför arbetsområdet och vattnet innanför pumpas upp till en (eller två) 
sedimenteringscontainrar innan vattnet släpps tillbaka till ån. Betongmuren kan ytligt förses med 
granitstenar för visuell anpassning. Översvämningsskyddet utformas som en trätrappa längs 
med museiparken. Tryckbankar anläggs eventuellt längs sträckan för befintlig betongspontkaj 
för att säkra markstabliteten. Pollare kommer att anläggas med ca 20 m mellanrum för att 
möjliggöra angörande av båtar.

För att stabilisera den södra kajen kommer en stålspont att tryckas ned i Bäveåns botten, 
framför befintlig kaj. Därefter ersätts de saknade granitblocken och hålrummen mellan blocken 
fylls med cement genom att göra små hål i sponten som sedan tätas. Efter att betongen härdat 
klipps sponten under vattennivån så att granitblocken blir synliga. Bakom kajen kommer det 
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också att krävas stabiliseringsåtgärder. Här ska material grävas upp och transporteras bort. 
Sedan fylls marken igen med lättfyllning i form av leca. Avsikten är att hantera 
förstärkningsåtgärderna som ett anmälningsärende. Översvämningsskyddet kommer att ligga 
på ett ungefärligt avstånd om 7 m från kajen och utgöras av en upphöjd gång- och cykelbana. 

3 Lokalisering
Bäveåns inre hamn ligger lokaliserad direkt nedströms Västerbron. Norr om hamnen ligger 
museiparken och Bohusläns museum. Söder om hamnen ligger Teaterplantaget, en parkyta i 
anslutning till det gamla badhuset. Drygt en kilometer nedströms den inre hamnen mynnar 
Bäveån i Byfjorden där den nedre hamnen som är av mer industriell karaktär tar vid. Det är två 
kajer i Bäveåns inre hamn som omfattas av åtgärderna. Dels Ångbåtsbryggan/Museikajen som 
ligger längs med Bäveåns norra strand i anslutning till Museiparken. Denna kaj utgör en sträcka 
på ca 140 m. Den andra kajen ligger mellan Badhuskajen och Västerbron längs med Bäveåns 
södra strand och är ca 50 m lång, se figur 1 och 2. Längs med kajerna ska även 
översvämningsskydden anläggas. På den norra sidan anläggs dock bara översvämningsskydd 
på den västra sidan om kajens brytpunkt, se figur 2.

Figur 1. Figuren visar de kajer som avser att åtgärdas. Blå markering anger Museikajen och gul markering visar 
kajsträckan mellan Badhuskajen och Västerbron. Bildkälla: www.hitta.se
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Figur 2. Figuren visar de kajer som ska åtgärdas med mörkblått samt de översvämningsskydd som ska upprättas med 
ljusblått. Bildkälla: kso.etjanster.lantmateriet.se

4 Områdesbestämmelser

4.1 Översiktsplan 2010 för Uddevalla kommun
I Uddevalla kommuns översiktsplan beskrivs kommunens strategi att bli ett maritimt centrum i 
Sverige. För att möte båtturismens behov så driver kommunen två gästhamnar, varav den ena 
utgörs av platsen för planerade åtgärder. Vidare anges som framtidsfråga om 
hamnverksamheten i inre hamnen ska flyttas längre ut för att frigöra hamnen för andra 
användningsområden.

Bohusläns museum som ligger i anslutning till aktuella åtgärder är Sveriges mest välbesökta 
länsmuseum.
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4.2 Fördjupad översiktsplan för Uddevalla stad (2000)
I den fördjupade översiktsplanen utreds specifikt centrala Uddevalla. Här betonas vikten av en 
stark koppling mellan staden och vattnet samt att göra Bäveån till en attraktiv del av staden. 
Som åtgärdsförslag anges bland annat att flytta fjordbåtarnas kajplats till stranden vid 
Museiparken där folk vistas. Även ett antal åtgärder för att underlätta vistelse i närheten av ån 
och tillgängliggöra natur- och kulturmiljön i detta område föreslås. Här anges även att åtgärder 
inte får vidtas som ändrar t ex laxens förutsättningar att leka.

Att slå vakt om de historiska elementen i staden anges också som en viktig utgångspunkt för 
stadsplaneringen. Förslag på åtgärder är bland annat att varsamt underhålla och sköta 
kulturhistoriskt intressanta miljöer samt att skapa/bibehålla förutsättningar för skutskepp att 
angöra kajer ända in till Västerbron.

Som strategisk plan för utbyggnad av centrala Uddevalla anges att man bör planera för fortsatt 
utbyggnad längs med ån väster om Västerlånggatan, främst på norra sidan ån och i andra hand 
på den södra sidan.

Kopplat till området Kultur, nöjen och fritid föreslås bland annat att ge plats för tillfälliga 
nöjesaktiviteter vid Museiparken med omnejd.

Observera att en ny fördjupad översiktsplan är under framtagande. Sista datum för inlämnande 
av synpunkter på denna var den 1 maj 2017.

4.3 Detaljplaner
Kv Windingsborg mm, 1977
Kajerna vid Teaterplantaget utgör allmän mark som ska användas till park eller plantering. Det 
gamla badhuset och den närmaste markytan utgör kulturreservat. Detta område får endast 
användas för allmänna ändamål och ska utgöra reservat för befintlig, kulturhistorisk bebyggelse.

Kv Kampenhof m.fl, 1981
Området vid de norra kajerna utgör parkmark. Bäveån ska utgöra vattenområde och får inte 
fyllas ut eller överbyggas.

Kampenhofsområdet, 1989
Området närmast de norra kajerna utgörs av parkmark med restriktionerna att markyta och 
botten inte får belastas och uppfyllning och avschaktning får inte ske så att släntstabiliteten 
försämras.

4.4 Riksintressen
Hamnen vid Bäveåns utlopp och farleden söderut genom Hakefjorden utgör riksintresse för 
sjöfarten. 

Byfjorden är utpekad som riksintresse för yrkesfisket på grund av funktionen som lekområde för 
torsk (Fiskeriverket 2006). Fiskeriverket (2006) anger även att det i Skagerraks kustområde 
finns skyddsvärda rekryterings- och uppväxtområden för kommersiellt viktiga fiskarter men att 
dessa är svåra att avgränsa som riksintresse p g a brist på underlag.

4.5 Övrigt
Planerad verksamhet ligger inom ett område med förbud mot markavvattning. 

Öster om Västerlånggatan finns en fast fornlämning i form av ett medeltida stadslager, se 
figur 3. Ett sådant lager kan innehålla rester från matlagning, bebyggelse, hantverk och andra 
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aktiviteter. I genomförda arkeologiska förundersökningar har bland annat bebyggelselämningar, 
stengods, ben, keramik, glas och stenlagda ytor påträffats.

Området för planerade åtgärder är idag avstängt med hänsyn till rasrisken. Närmsta hus för fast 
boende ligger ca 40 meter från åtgärderna, öster om Västerlånggatan.

Figur 3. Figuren visar den fasta fornlämningen i form av ett medeltida stadslager som breder ut sig öster om 
Västerlånggatan. Fornlämningarna markerade i Bohusläns museum utgörs av två liljestenar som använts som 
gravmarkering och numera förvaras på museet. Bildkälla: Fornsök, Riksantikvarieämbetet.

5 Förutsedd miljöpåverkan

5.1 Stadsbild och kulturmiljö
För att bedöma kulturmiljövärden kan begreppen kunskapsvärde, upplevelsevärde och 
bruksvärde användas. Kunskapsvärdet utgör kulturmiljöns informationsinnehåll eller potentiella 
informationsinnehåll. Upplevelsevärdet utgörs av de upplevelser kulturmiljön skapar hos 
brukare eller besökare, eller det identitetsskapande eller symboliska värdet som ett objekt 
medför. Med bruksvärde avses värdet av att den aktuella kulturmiljön används idag och värdet 
av att den utvecklas.

Nuläge/Nollalternativ
Kunskapsvärdet av området för ansökta åtgärder är högt i och med att hamnarna i sig, och att 
dessa används av fiskebåtar och ”vita båtar”, vittnar om sjöfartens och fiskets betydelse för 
staden. Kajernas konstruktion och utformning är också knutet till kunskapsvärdet. I och med att 
denna historiska anknytning utgör ett centralt inslag i stadsmiljön har området sannolikt en 
identitetsskapande funktion för staden och dess invånare vilket ger ett högt upplevelsevärde. 
Detta förstärks bland annat genom att museiparken nyttjas för olika publika arrangemang så 
som midsommarfirande, samt även genom raden av flaggstänger längs den södra stranden 
som markerar att området är av vikt.
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Med tanke på närheten till bussterminalen, Riverside hotel, Bohusläns museum, parkytorna och 
närheten till vattnet är området lämpligt beläget som gästhamn och för utomhusvistelse både för 
ortsbor och turister. Detta tillsammans med att fiskebåtar och ”vita båtar” använder kajen bidrar 
till stadsbilden och kulturmiljöns upplevelsevärde och bruksvärde. Att området brukas och 
utvecklas är även viktigt kopplat till Uddevalla kommuns strategi om att bli ett maritimt centrum.

Som situationen är idag kan ytorna inte användas p g a stabilitetsproblem. Följden av ras- och 
översvämningsrisken blir att hamnen inte kommer att kunna användas och kommunens strategi 
att bli ett maritimt centrum samt viljan av att knyta an staden till vattnet motverkas.

Öster om Västerlånggatan finns en fast fornlämning i form av ett medeltida stadslager, se 
figur 2. Ett sådant lager kan innehålla rester från matlagning, bebyggelse, hantverk och andra 
aktiviteter. I genomförda arkeologiska förundersökningar har bland annat bebyggelselämningar, 
stengods, ben, keramik, glas och stenlagda ytor påträffats (Riksantikvarieämbetet 2016).

Konsekvenser av förslaget
Förslaget innebär att kajernas funktion och utseende behålls. Det innebär att kulturmiljöns 
kunskapsvärde och upplevelsevärde bevaras samt att bruksvärdet både bibehålls samt får 
möjlighet att utvecklas. Detta har även positiva effekter på stadsbilden i och med att det görs 
möjligt att använda och vistas på kajerna vilket hjälper till att knyta an staden till vattnet. 
Utläggande av tryckbankar innebär att båtar inte kommer att ha möjlighet att angöra kajerna för 
dessa sträckor. Detta medför inte någon större skillnad jämfört med dagsläget och bedöms inte 
medföra någon påverkan på stadsbilden i och med att det fortfarande är möjligt att angöra längs 
den största delen av kajsträckorna. Uppströms hittades inga fornlämningar av större värde på 
Bäveåns botten. Sannolikheten för att hitta fornlämningar exempelvis i form av vrak eller 
vrakdelar bedöms dock öka ju längre ut mot fjorden man kommer.

Skyddsåtgärder
Till följd av närheten till den fasta fornlämningen bör samråd hållas med länsstyrelsen innan 
arbeten påbörjas för att förebygga onödig åverkan på fornlämningar i området. I och med att 
vattnet och fisket historiskt sett varit av betydelse för Uddevalla kan det förekomma lämningar 
knutet till detta i Bäveåns bottensediment. En marinarkeologisk undersökning bör därför 
genomföras innan arbetena påbörjas. För ett kulturmässigt och estetiskt enhetligt uttryck bör 
Museikajens övre del om möjligt förses med ytliga granitstenar.

Sammanfattningsvis bedöms alternativet få positiva konsekvenser både för kulturmiljön och 
stadsbilden.

5.2 Säkerhet
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap ska både tomter och allmänna ytor ordnas så att 
risken för olyckor begränsas. Där anges även att ett byggnadsverk ska ha de tekniska 
egenskaper som krävs i fråga om bland annat bärförmåga, stadga och beständighet samt 
säkerhet vid användning. Vidare anges i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) att det vid 
anläggningar ska finnas livräddningsutrustning i skälig omfattning.

Kajerna var förr arbetsområden som omfattades av arbetsmiljölagens krav på 
säkerhetsåtgärder. Vid ändring till bostadsområden blir området kvartersmark eller 
allmänplatsmark med samma säkerhetskrav som tomtmark.

Nuläge/Nollalternativ
I dagsläget är området runt kajerna avstängt på grund av den dåliga stabiliteten och risken att 
kajerna glider ut i åfåran. Detta kommer att kvarstå i scenariot för nollalternativet. Detta kommer 
även att innebära en fortsatt säkerhetsrisk om människor bestämmer sig för att ta sig in på 
området ändå eller angöra kajerna från vattnet.
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Konsekvenser av förslaget
Alternativet innebär att båda kajerna förstärks och ges betryggande bärförmåga för människor 
som kommer att vistas i området. Detta är en stor förbättring ur säkerhetssynpunkt och medför 
även att kommunen uppfyller plan- och bygglagens samt Lagen om skydd mot olyckors krav på 
byggnadsverks och anläggningars säkerhet.

I den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla klargörs en vilja att tydliggöra stadens 
anknytning till vattnet samt tillgängliggöra miljön runt ån. I den övergripande översiktsplanen 
anges även som strategi för kommunen att bli ett maritimt centrum i Sverige. Som det är idag 
har stabilitetsproblemen medfört att kajerna som är aktuella för åtgärder har stängts av. Detta 
går inte i linje med intentionerna varken i den fördjupade eller den övergripande 
översiktsplanen. Planerade åtgärder skulle däremot tillgängliggöra området för ortsbor och 
turister både från land och från vatten.

Skyddsåtgärder
Livräddningsutrustning bör finnas minst var 200:e meter, men gärna tätare om många 
människor vistas i området. Möjlighet att ta sig upp ur vattnet bör finnas minst var 50:e meter 
(MSB 2013). 

Med skyddsåtgärder inräknade i bedömningen väntas alternativet medföra positiva 
konsekvenser. Utan skyddsåtgärder är konsekvenserna jämfört med nollalternativet 
fortfarande positiva, dock finns det en viss risk för människors säkerhet kopplat till 
drunkningsrisken om inte några åtgärder vidtas kopplat till livräddningsmöjligheter.

5.3 Rekreation
Forskning visar att en stor del av det friluftsliv som utövas sker i människors närhet. Områden 
för rekreation och friluftsliv inom 1-3 km är därför viktiga (Naturvårdsverket 2015). 

Nuläge/Nollalternativ
Området runt de planerade kajerna har höga friluftslivs- och kulturmiljövärden varför 
tillgänglighet till området är viktigt. Som tidigare nämnts finns idag ingen tillgång till kajerna för 
allmänhetens räkning till följd av de säkerhetsrisker detta skulle medföra. Av den anledningen 
har de inte tillgång till vattnet i samma utsträckning som tidigare t ex genom vistelse i parkerna 
eller promenader längs med stranden. Nollalternativet innebär att området kommer att vara 
fortsatt avstängt för allmänheten. Fler och mer omfattande översvämningar är också sannolikt 
vilket ytterligare kan begränsa tillgången till omgivande parkområden. Samtidigt medför 
närheten till Västerlånggatan att det finns ett visst mått av buller i området, en faktor som drar 
ner upplevelsevärdet i friluftslivs- och rekreationssammanhang (Naturvårdsverket 2015).

Konsekvenser av förslaget
Genom förslaget skapas förutsättningar för människor att vistas eller passera i närheten av 
Bäveån och omgivande parker för den aktuella sträckan. Detta möjliggörs både genom de 
stabilitetshöjande åtgärderna för kajerna men även genom anläggandet av 
översvämningsskydd. Detta är åtgärder som ligger i linje med miljökvalitetsmål, friluftslivsmål 
samt viljeriktningar uttryckta i kommunens fördjupade översiktsplan för Uddevalla stad.

Skyddsåtgärder
För att ytterligare höja kvaliteten för området ur rekreations- och friluftslivssynpunkt kan en 
åtgärd vara att minska bullret genom bullerplank.

Sammanfattningsvis bedöms förslaget medföra positiva konsekvenser avseende rekreation.
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5.4 Vibrationer

Nuläge/Nollalternativ
De geotekniska förutsättningarna i området är inte de mest fördelaktiga vare sig kopplat till 
stabilitet eller vibrationer. Förutom att vibrationer kan ge upphov till skador på omgivande 
byggnadsverk kan de även medföra komfortstörningar. Källor till vibrationer är främst olika 
markarbeten såsom sprängning, pålning och packning. Även trafik av framförallt det tunga 
slaget kan alstra vibrationer. Vibrationer från trafik medför dock främst problem ur 
komfortsynpunkt (SGF 2013). I detta fall medför nollalternativet inte några vibrationsalstrande 
anläggningarbeten kopplade till kajerna. Förekomsten av markföroreningar kan dock kräva 
saneringsåtgärder vilket i många fall innebär schaktning med återföljande fyllning och eventuell 
packning. I övrigt är det den passerande Göteborgsgatan/Västerlånggatan samt den 
närliggande busstationen som utgör den kontinuerliga vibrationskällan i scenariot för 
nollalternativet.

Konsekvenser av förslaget
Vibrationer kan uppstå vid nedslagning av stålspont för de båda kajsträckorna samt vid 
schaktning och packning av marken. I byggforskningsrådets publikation T43:1982 anges följande 
riktlinjer för vibrerande packningsredskap: 

 Traktordragna och självgående vibrationsvältar med drivande gummihjul, normalt med stor 
amplitud. Säkerhetsavstånd i m =1,5 x valsvikten *(ton)

 Vibrerande tandemvältar, normalt med liten till medelstor amplitud. Säkerhetsavstånd i
m=1,0 x valsvikten* (ton)
*Valsens egenvikt + del av ramvikt överförd till valsen.

Med tanke på att det är ca 20 m till närmaste byggnad kan därmed en relativt tung vibrationsvält användas 
utan någon risk för skador på omgivande byggnadsverk. Däremot kan eventuellt komfortstörningar 
uppstå. Eftersom dessa är av tillfällig karaktär bedöms inte konsekvenserna speciellt allvarliga.

Skyddsåtgärder
Med tanke på att lera och silt är de jordarter som medför störst risker med avseende på 
vibrationer bör säkerhetsmarginaler användas vid val av packningsredskap för att minimera 
riskerna för skador och störning. Om det är möjligt bör spont tryckas istället för att slås ned. En 
riskanalys för vibrationer bör även tas fram där vibrationsriktvärden för omgivande byggnader 
anges.

Förutsatt att förslagna skyddsåtgärder vidtas bedöms alternativet innebära inga eller 
försumbara konsekvenser, till ett måttligt värde. Tillämpas inte skyddsåtgärder bedöms de 
negativa konsekvenserna marginellt högre.

5.5 Materiella konsekvenser

Nuläge/Nollalternativ
Uddevalla stad har stora problem med översvämningar, se figur 4.
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Figur 4. Figuren visar översvämningssituationen ut mot Bäveåns mynning vid en havsnivå mellan +1,0 och +1,3. 
Bildkälla: Förstudie översvämningsskydd, WSP, 2016-03-04.

Förekommande översvämningar i kombination med sättningsbenägen mark och 
stabilitetsproblem medför risk för materiella skador. I området för föreslagna åtgärder finns 
förutom ett antal byggnader även befintliga ledningar. I figur 5 redovisas befintliga spill- och 
dagvattenledningar. Om förstärkning av kajerna uteblir finns främst risk för att ledningar skadas 
vid ett eventuellt ras. Översvämningar kan också orsaka fuktskador på bebyggelse samt 
vattensjuk mark och vegetation. Förutom att området längs med ån kan drabbas kan skador 
även uppstå via vattenfyllda källare till följd av bakvattenströmning. Idag ser man problem med 
bakvattenströmning i de dagvattenledningar som mynnar i Bäveån. En annan konsekvens av 
översvämningar är ovidkommande vatten som letar sig in i spillvattensystemet vilket kan orsaka 
bräddning av orenat spillvatten eller en försämrad rening av spillvattnet när det väl når 
avloppsreningsverket.
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Figur 5. Befintliga VA-ledningar i området. Bildkälla: Förstudie översvämningsskydd, WSP, 2016-03-04.

Konsekvenser av förslaget
Vid anläggandet av de nya kajerna finns en risk att befintliga ledningar skadas. Om detta kan 
undvikas bör dock risken för ledningsskador minska genom att kajerna och närliggande mark 
hålls intakta. Anläggande av översvämningsskydd ger i detta fall inte någon skyddande effekt i 
och med att vattnet kommer att kunna leta sig runt vallarna. I ett längre perspektiv med ett 
utbyggt översvämningsskydd kommer dock omgivande bebyggelse, ledningsnät, mark och 
växtlighet att erhålla ett betydligt bättre skydd från översvämningsskador jämfört med dagsläget. 
Samtidigt kommer vattnet att behöva leta sig någonstans vilket kan medföra att översvämningar 
blir större på en annan plats, nedströms eller uppströms översvämningsskydden.

Skyddsåtgärder
Kontroll av ledningarnas exakta lägen samt utsättning av dessa innan markarbeten påbörjas. 
Det bör genomföras en bedömning av var vattnet kommer att leta sig istället vid höga 
vattennivåer.

Oavsett om skyddsåtgärderna vidtas eller inte bedöms förslaget medföra positiva 
konsekvenser kopplat till materiella skador, framförallt i ett längre perspektiv när 
översvämningsskyddet byggts ut ytterligare. Detta beror dock på vilka konsekvenser som kan 
tänkas uppstå om följden blir värre översvämningar på annan plats. Tillsammans med 
föreslagna skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna som något mer positiva.

5.6 Vattenmiljö

Nuläge/Nollalternativ
Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är den ekologiska statusen på Bäveån bedömd 
som måttlig. Detta beror på att Bäveån har påverkats kraftigt fysiskt vilket har medfört att 
spridningsförutsättningar för djur och växter både längs med vattendraget samt med omgivande 
mark är mycket försämrade. Naturliga livsmiljöer i strandzonen saknas och vattendraget är även 
reglerat vilket medför att lekområden för lax och öring i de nedre delarna av vattendraget 
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torrläggs under perioder. Parametrar för att bedöma biologiska kvalitetsfaktorer är inte 
undersökta men vattendraget har inte några problem med näringsämnen eller försurning. 
Miljökvalitetsnormen är beslutad som God ekologisk status 2021.

Bäveån uppnår för närvarande inte god kemisk status. Detta beror på halter av 
PBDE*(polybromerade difenyletrar) och Hg (kvicksilver) som överskrider EU:s gränsvärden. 
Dessa ämnen överskrids dock i alla ytvatten i Sverige. Till följd av detta har vattenmyndigheten 
för Västerhavet i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön beslutat att Bäveån har ett mindre strängt krav för Hg och PBDE. De höga halterna 
av Hg kommer från atmosfärisk deposition från långväga globala utsläpp. Det har sedan 
ackumulerats i humuslagret på marken varifrån det sker kontinuerligt läckage till ytvatten. 
Problemet med PBDE beror också på långväga luftburna transporter av föroreningar. 
Bedömningen är att problemet med dessa ämnen har en sådan omfattning och karaktär att det i 
dagsläget saknas tekniska förutsättningar att lösa det. Föreslagen miljökvalitetsnorm för Bäveån 
är därför god kemisk ytvattenstatus med undantag av Hg och PBDE.

Bäveån berörs inte av några miljökvalitetsnormer kopplat till fisk- eller musselvatten.

En huvudregel i vattenförvaltningen är att ingen status på vattendragen får försämras.

*Polybromerade difenyletrar (PBDE) är en bromorganisk förening som används som 
flamskyddsmedel. 

5.6.1 Grumling
Grumling innebär att små markpartiklar håller sig svävande i vattnet en tid innan de 
sedimenterar på botten. Detta kan uppstå naturligt men uppkommer även vid markarbeten i 
eller intill vattendrag. Detta kan få ekologiska effekter så som att lekbottnar förstörs, att födosök 
försämras, ökad dödlighet av musslor, kräftdjur och fiskrom, minskad produktion och att 
filtrerande insektsarter påverkas negativt (Vägverket m.fl. 2006).

Nuläge/nollalternativ
En tidigare genomförd undersökning av Bäveåns botten direkt öster som Västerbron visade att 
miljön är tydligt marin. Spridda grupper av tarmsjöpungar, havstulpaner och blåmusslor 
påträffades (HydroGIS AB 2011). I och med att läget för planerade kajförstärkningar ligger ännu 
närmare havsviken är det mycket sannolikt att bottenmiljön i Bäveån även här är av marin 
karaktär. Förekommande fiskarter i nedre Bäveån är lax, öring, mört, gädda och abborre.

Bäveån mynnar i Byfjorden som är en tröskelfjord med dåligt utbyte av vatten. Detta i 
kombination med näringstillförsel har medfört problem med syrebrist och svavelvätebildning. 
Det biologiska livet i de djupare delarna är därför mycket begränsat medan det i ytvattnet 
förekommer goda torskbestånd (8 fjordar, 2005).

I scenariot för nollalternativet kommer inte några kajförstärkningar att genomföras varför någon 
grumling orsakad av material från området inte är sannolik. I värsta fall sker ett sönderfall eller 
ett ras av delar av kajsträckorna vilket i sig kan medföra grumling. Ett större ras kan även 
medföra att spridningsförutsättningarna för växter och djur längs med ån försämras ytterligare, 
vilket är negativt för miljökvalitetsnormen. Även om fyllningen delvis består av större och tyngre 
partiklar så finns även innehåll av finare material som kommer att hålla sig svävande en tid. Ett 
ras kan även medföra att bottensediment virvlar upp i vattnet vilket också ger en 
grumlingseffekt. Naturlig grumling kan också förekomma, exempelvis vid stora 
nederbördsmängder.

Konsekvenser av förslaget
Vid nedslagning/tryckning av stålspont kommer en tillfällig grumling att uppstå. Största 
grumlingen kommer dock att ske när material till eventuella tryckbankar läggs ned i vattnet. 
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Grumlingen kommer att vara som störst i anläggningsskedet och avtar sedan allteftersom utlagt 
material spolas rent av åvattnet. I och med att det under fyllningen finns silt eller lera rör det sig 
om partiklar som kan hålla sig svävande länge. Enligt Rivinoja och Larsson (2001) tar det 2 tim 
för silt att sjunka 1 m och mellan 8 dygn till 2 år för lerpartiklar av olika grovlek att sjunka 1 m. 
De långa sedimenteringstiderna i kombination med att åtgärderna utförs i ett strömmande 
vatten kommer att medföra att stora delar av materialet transporteras ut i Byfjorden. Här 
kommer det att ske en stor utspädningseffekt vilket i kombination med begränsat biologiskt liv 
på fjordens botten inte bedöms medföra någon märkbar skada.

Vuxna fiskar undviker i regel grumligt vatten och för rom och yngel kan grumling vara skadlig 
(Rivinoja och Larsson 2001). Fisk nedströms planerade åtgärder kan tillfälligt påverkas av 
grumlingen genom att de förflyttar sig ned till mynningen mot Byfjorden. Till följd av hög 
saltvatteninblandning från Byfjorden är förutsättningarna inte gynnsamma för rom varför någon 
ytterligare skada på denna via grumling bedöms osannolik. En eventuell utplacering av 
tryckbank kan dock störa laxens och öringens lekvandring om arbete sker under perioden för 
denna.

Skyddsåtgärder
I stället för att slå ned sponten bör den tryckas ned för att minimera grumling. Möjligheten att 
sätta ut en siltgardin i vattnet för att minimera grumlingen ytterligare bör övervägas. Grumlande 
arbeten kommer inte att utföras under perioden 15 september-30 november samt april-maj för 
att inte störa lekuppvandringen respektive smoltutvandringen. 

Förutsatt att förslagna skyddsåtgärder vidtas bedöms alternativet innebära små eller 
obetydliga negativa konsekvenser. Tillämpas inte skyddsåtgärder bedöms de negativa 
konsekvenserna som större.

5.6.2 Föroreningar i mark, sediment och grundvatten

Nuläge/nollalternativ
En miljöteknisk markundersökning genomfördes i anslutning till kajerna under december 2016. 
Undersökningen genomfördes i ett område norr om Bäveån och ett område söder om Bäveån, 
se figur 5. Jordprov togs i 12 punkter både norr och söder om Bäveån. Två grundvattenrör, ett i 
vardera område, installerades  och provtogs. Dessutom hämtades två sedimentprov från 
Bäveåns botten, ett vid den norra och ett vid den södra kajen, se figur 6.
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Figur 6. Det norra och södra undersökningsområdet samt ungefärlig lokalisering för sedimentprovtagningen. Källa: 
Sigma Civil AB, PM Miljöteknisk Markundersökning.

I provpunkterna närmast vattnet i det norra området påträffades inga halter överskridande 
riktvärdet för känslig markanvändning (KM) eller mindre känslig markanvändning (MKM). Den 
mest förorenade provpunkten ligger i undersökningsområdets nordvästra hörn där flyktiga 
kolväten påvisades samt halter av alifater och aromater överskridande MKM och halter av 
bensen överskridande KM. I sex prov överskred halterna av PAH:er riktvärdet för KM och i två 
punkter påträffades PCB överskridande KM.

I de två provpunkterna närmast vattnet i det södra undersökningsområdet, påträffades i den ena 
punkten halter av koppar över MKM samt halter av bly, kvicksilver och PAH H över KM. I den 
andra punkten hittades halter av PCB över riktvärdet för KM. I övrigt överskreds riktvärdet för 
KM för PAH:er i en ytterligare punkt samt för MKM i tre punkter. För aromater överskreds 
riktvärdet för aromater i två punkter. Halter av bly och kvicksilver överskred riktvärdet för KM i 
två ytterligare punkter. I fyra av sex analyserade prover överskreds riktvärdet för KM för PCB.

I grundvattenprovet från det norra området påträffades halter av PAH:er och aromater som kan 
utgöra en miljörisk för ytvattnet i Bäveån, enligt riktvärden från Svenska Petroleum och 
Biodrivmedel Institutet.

För sediment finns inga nationella riktlinjer. Jämfört med norska tillståndsklasser bedömdes 
dock metallhalterna i sedimenten för det norra provet som mest vara allvarliga samt för det 
södra som måttliga. I båda provtagningspunkterna bedöms halterna av TBT (Tributyltenn) som 
mycket allvarliga och halterna av PCB7 som allvarliga. Jämfört med begränsningsvärden som 
slagits fast vid ett ärende om dispens för dumpning av muddermassor i havet, överskrider 
halterna av alifater C16-C35, TBT och PCB7 begränsningsvärdet i båda proverna. Även halterna 
av bly, koppar, kvicksilver och zink överskreds i det norra provet och halten av bly överskreds i 
det södra.

Geotekniska undersökningar har även påträffat sulfidfläckig gyttjig siltig lera i någon enstaka 
punkt vid 1,5-3 m. I ett par borrpunkter har även sulfidfläckig lera påträffats på ca 12-20 m djup. 
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Undersökningen baseras på stickprov varför det kan finnas föroreningar som inte har upptäckts. 
Resultatet ger dock en indikation på föroreningsproblematiken i närområdet till planerade 
åtgärder. Om översvämningar kommer att fortsätta finns det risk att både grund- och dagvatten 
samt omgivande markområden påverkas av befintliga föroreningar i mark.

Konsekvenser av förslaget
Förslaget kommer att kräva en del markarbeten vid anläggandet. Risk finns därför för påverkan 
från de föroreningar som hittats i marken närmast vattnet. Koppar kan vara skadligt för 
akvatiska organismer, redan vid låga halter kan bakterier och akvatiska växter påverkas 
negativt (Sternbeck 2000). Kvicksilver kan medföra blindhet, skadade gälar och nedsatt 
luktsinne hos fiskar. Kvicksilvret kan också ackumuleras i näringskedjan och orsaka skador hos 
fåglar och däggdjur. Bly kan även orsaka en försämrad fortplantningsförmåga samt skador på 
skelettet hos fiskar (Naturvårdsverket 2014 A). PCB och PAH ansamlas i fettvävnad och kan 
påverka vattenlevande organismer men har oftast de största negativa effekterna högre upp i 
näringskedjan (Naturvårdsverket 2014 B). Dock är det framförallt föroreningarna i sedimenten 
som bör utgöra den största risken för den limniska miljön. TBT har använts i båtbottenfärger 
sedan 1960-talet men är idag förbjudet då det är mycket giftigt för vattenlevande organismer, 
framförallt musslor och snäckor. Mycket små halter har visat sig ge effekter, redan vid 
miljarddels gram per liter vatten (Stockholms universitet och Umeå universitet, 2017). Förutom 
de metaller som redan nämnts fanns det i det norra provet zink vilket i höga halter kan vara 
skadligt för vattenlevande organismer. Bland tungmetallerna är däremot zink bland de mindre 
giftigare (Naturvårdsverket 2016).

Flera av de föroreningar som har påträffats finns även med bland de prioriterade ämnen som 
ingår i bedömningen av en vattenförekomsts kemiska status, t ex TBT, bly och kvicksilver. Ett 
tillskott av dessa ämnen kan därför även medföra negativa konsekvenser för 
miljökvalitetsnormen.

Skyddsåtgärder
För att minimera risken för att sprida markföroreningar till vattnet från den södra sidan kommer 
länspumpar att finnas tillgängliga under schaktarbetena på landsidan om kajen. På så sätt 
riskerar inte förorenat vatten att leta sig ut i ån om det skulle bli problem med stora 
nederbördsmängder eller höga grundvattennivåer. Vattnet pumpas i sådant fall till en 
vattenreningsanläggning innan det släpps ut. Vid eventuellt anläggande av tryckbankar bör 
ytterligare prov tas av sedimentet för att bedöma risken för skadliga effekter på vattenmiljön. 
Eventuellt kan någon typ av muddring av de förorenade sedimenten bli aktuell.

Förutsatt att förslagna skyddsåtgärder vidtas bedöms alternativet innebära små eller 
obetydliga negativa konsekvenser. Tillämpas inte skyddsåtgärder bedöms de negativa 
konsekvenserna som större.

5.7 Djurliv

Nuläge/Nollalternativ
Enligt uppgifter (ovaliderade) från Artportalen har knubbsäl observerats i Bäveån i höjd med 
planerade åtgärder vid två tillfällen under perioden 2015-2017. Även Öronmanet har 
observerats vid ett tillfälle under 2015. Mellan 3-22 januari 2016 uppehöll sig enligt godkända 
uppgifter två Kungsfiskare längs med ån (Artportalen 2017). Kungsfiskare finns med bland 
rödlistade arter och är där bedömd som sårbar. Andra sårbara arter som har rastat eller sökt 
föda i området är tornseglare, ejder och gråtutar (Artportalen 2017). I figur 7 redovisas inom 
vilket område sökningen i Artportalen genomfördes.
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Figur 7. Sökningen i Artportalen genomfördes för det geografiska område som markerats med rött i figuren.

Typiska vattenstånd i havet anges nedan i höjdsystem RH2000. Nivåerna överensstämmer väl 
med nivåerna i Bäveån (ÅF 2016).

HHW +1,85
MHW +1,27
MW +0,05
MLW -0,61
LLW -1,25

Djupaste punkten i Bäveån mellan de två kajerna ligger ungefär på nivå -2,8 m. Vid lägsta 
lågvattennivå torrläggs delar av ån närmast kajerna. Nollalternativet kan vid ett ras av en eller 
båda kajerna medföra att en större del av Bäveåns botten torrläggs vid lågvatten, något som i 
sin tur kan förändra förutsättningarna för vattenlevande djur. Detta bör dock inte påverka de 
arter som observerats via Artportalen samt som bedömts som sårbara. Däremot kommer mer 
ljus att leta sig ned i vattnet vilket kan påverka vattenlevande djur och växter.

Konsekvenser av förslaget
Förslaget kan medföra tillfälliga störningar för djurlivet under anläggningsskedet, framförallt för 
vattenlevande arter såsom de observerade knubbsälarna samt öronmaneten. Fåglarna bör inte 
störas i någon nämnvärd omfattning i och med att arbetet kommer att utföras inom ett 
begränsat geografiskt område samt att miljön redan idag är relativt bullrig. Tänkt nivå på en 
eventuell tryckbank är -1,25 m. Om en sådan anläggs kommer ån att bli något grundare vilket 
kommer att märkas vid lågvatten. Det kommer även att medföra en större ljustillgång i vattnet. 
Detta kan i kombination med tryckbankens grövre material skapa livsmiljöer för nya arter såsom 
blåmusslor.

Skyddsåtgärder
Grumlande arbeten kommer inte att utföras under perioden 15 september-30 november samt 
april-maj för att inte störa lekuppvandringen respektive smoltutvandringen.

Förutsatt att förslagna skyddsåtgärder vidtas bedöms alternativet innebära små eller 
obetydliga negativa konsekvenser. Tillämpas inte skyddsåtgärder bedöms de negativa 
konsekvenserna som något större.
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5.8 Energiproduktion

Nuläge/Nollalternativ
För ett par år sedan anlades tryckbankar uppströms de nu föreslagna åtgärderna. Efter detta 
har Uddevalla Energi som har vattenkraftverk i ån märkt av att vattnet inte tar undan lika bra när 
vattenföringen är hög.

Konsekvenser av förslaget
Eventuellt kommer en tryckbank att läggas längs med den norra kajen. Detta innebär att åns 
botten byggs upp vilket kan medföra en viss dämningseffekt. 

Skyddsåtgärder
Om det är möjligt att stabilisera kajerna utan utläggande av tryckbank bör ett sådant alternativ 
övervägas.

Bedömningen är att förslaget vid anläggande av en tryckbank medför negativa konsekvenser 
för energiproduktionen. Om det inte anläggs någon tryckbank bedöms läget oförändrat jämfört 
med nollalternativet.

5.9 Anläggningsskedet
Under anläggningsskedet kan det uppstå en del buller från arbetsmaskiner, transport och 
materialhantering. Närmsta fast boende ligger ca 40 meter från åtgärderna, öster om 
Västerlånggatan. Dessa bör vara dem som har störst risk att störas av bullret. Risken bedöms 
dock inte som stor i och med att det redan är en relativt bullrig miljö till följd av att den 
trafikerade Västerlånggatan passerar mellan åtgärden och bostadshuset. De verksamheter som 
ligger närmast väster om Västerbron är Uddevalla turism AB som huserar i det gamla badhuset 
som ligger ca 35 m från planerade åtgärder samt Bohusläns museum som ligger knappt 30 m 
från den norra kajen. Dessa verksamheter hyser en något större risk att störas av bullret.

Det kan också finnas en viss risk för damning vilken kan störa och påverka gång- och 
cykeltrafikanter samt nyttjare av lekparken norr om Asplundsgatan.

Skyddsåtgärder
Arbeten bör utföras under dagtid för att inte störa den viktiga nattsömnen för närboende. Vid 
särskilt blåsiga dagar bör eventuella materialupplag täckas över alternativt blötläggas för att 
minimera spridning.
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Södra Badhuskajen

16147

Uddevalla kommun

Sektion B - C analys (Partialkoeff.)

SKALA: 1:200 (A3)

Analysmetod: Morgenstern-Price
Glidytor: Entry and Exit (Optimerade: No)
Portryck och GW: Pressure Head Spatial Function
Filnamn: Sektion B-förstärkning-alt2.gsz
Utförd av: Mats Falck, 2017-03-03

K:\2016\16147_Bäveån Södra delen\Teknik\Utredning\Beräkningar\Stabilitet\Sektion 
B-förstärkning-alt2.gsz

Color Name Model Unit 

Weight

(kN/m³)

Cohesion'

(kPa)

Phi'

(°)

Constant

Unit Wt. 

Above 

Water 

Table 

(kN/m³)

C-Datum

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

C-Maximum

(kPa)

Datum 

(Elevation)

(m)

Cohesion

(kPa)

C-Top

of 

Layer

(kPa)

MG 
saSi

Mohr-Coulomb 20 0 32 19

Cl1 S=f(datum) 15 12 0 0 -1

Cl2 S=f(datum) 15.6 12 1.5 0 -3

Cl3 S=f(datum) 15.8 18 0.79 0 -7

Mn/Gr Mohr-Coulomb 21 0 35 20

Mur Undrained (Phi=0) 24 200

LWA Mohr-Coulomb 4.5 0 35

siGy S=f(depth) 14 4 0 1

Cl4 S=f(datum) 16 23.5 0.59 0 -14

Cl5 S=f(depth) 15.7 1.4 17 10

Cl6 S=f(datum) 15.5 17 1.63 0 -10

Cl7 S=f(datum) 15.8 23.5 0.59 0 -14

gySi Mohr-Coulomb 15 0 31

ÖB. Mohr-Coulomb 22 0 34

CSLWA Undrained (Phi=0) 7 50

5 kPa - Trafiklast (odränerad analys)
5 kPa - Långtidslast (kombinerad 
analys)

-1.34 LLW (RH2000) - BÄVEÅN

+1.1+1.0+1.0

-2.8

+1.8

GC-väg
3.5 m

Leca t=1,3 m
11 m3/m

+2.7

Befintlig mur repareras
Tätspont vid murfot utgör skydd mot vatten för Leca
samt injektering av bakomliggande mur och rustbädd.

Högvattenskydd till nivå +2.7 i form av tätspont av plast/stål.
Tätspont kläds in med konstruktion av trä eller betong.
Marksättningar pågår i området, vilket medför att högvattenskyddet
behöver "säkras" mot sättning.

Befintliga marknivåer behålls
med undantag av GC-väg

LLP 0.3 m armerad 
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