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Samman fatt ning 
Den na mi ljö kon se kvens be skriv ning av ser an sö kan om vat ten verk sam het en ligt
11 ka pit let i mi ljö bal ken för ut fö ran de av en sta bi li se ran de tryck bank i Li dan.
Tryck ban ken ska an läg gas in till om rå de där fram ti da de talj pla nep röv ning ar kom -
mer att ske. Den äldre ka jen be h över ges skred f öre byg gan de åt gär der och vat ten -
verk sam he ten in ne bär bland an nat an läg gning av en tryck bank för att med ge fast -
stäl lan de av de talj pla nen.  Lid kö pings kom mun kom mer att äga och för val ta
tryck ban ken och är verk sam het su tö va re.

Lo ka li se ring, om fatt ning, ut form ning

En cir ka 190 me ter lång tryck bank av kross ma te ri al är pla ne rad längs ga tan Vä stra 
hamnen. Tryck ban ken är till stör sta de len 9,5 me ter bred med ett un dan tag på ca
25 m i sin all ra nord li gas te del där bred den är 12 me ter. Det in ne bär att tryck ban -
ken kom mer att ta cir ka 1900 m² av bot ten i an språk. 

Fär digt an lagd lig ger tryck ban kens övre de lar på ni vån +44,0. Vän erns me del -
vat ten ni vå är +44,58, och me del låg vat ten ni vån är +44,32. Kaj kan ten lig ger mel -
lan +45,9 – +46,2 m.  

För änd ring en av Li dans mor fo lo gi be döms som li ten. Vat ten dra gets tvärs nitt -
sa rea, där tryck ban ken läggs, blir mar gi nellt min dre. Skill na den be döms inte ha
nå gon be ty del se, då vat ten dra get har två träng re sek tio ner nära upp ströms det
ak tu el la om rå det. Li dan kom mer allt så kun na flöda förbi en ny tryckbank
obehindrat. 

Risk för skred kvar står i ak tu el la mar kom rå den även om inte tryck ban ken
genom förs. En på gå en de ero sion gör ock så att sta bi li te ten min skar över tid om
ing en åtgärd vidtas.

Sam råd.  Under sök nings sam råd har inte ge nom förts.

För sik tig het såt gär der

Om rå det pas se ras av vand ran de fisk, där ibland röd lis ta de ar ter och vand ran de
fisk bör ges stor hän syn vid ar bet sut fö ran det. Där för bör an lägg nings ar be ten i vat -
ten ut fö ras un der som ma rens låg vat ten fö ring men ef ter juli må nads ut gång.

Grum ling av su spen de rat ma te ri al har en hög på ver kan på fau na, för säm rar
ljus för hål lan den i vat ten och bi drar till se di ment flykt. För att und vi ka grum ling
kan an vän dan de av ma te ri al typ med min dre in ne håll av fin kor nigt ma te ri al (så
kal lad 0-frak tion) till tryck ban ken användas. Ifall så dant ma te ri al ändå an vänds
mås te den grum lan de in ver kan even tu ellt be grän sas, ex em pel vis ge nom att en
läns gar din el ler bub bel ri då an ord nas kring ar bets om rå det un der ti den tryck ban -
ken an läggs. För änd ring en blir inte så stor då Li dan har en tur bi di tet på 11 FNU
vil ket klassas som starkt grumlat.

Re strik tio ner, ut märk ning ar och var ning ar för sjö tra fi ken skall ut for mas i sam -
råd med sa mord nings an sva rig för ham nan lägg ning en. An vis ning ar i Sjö farts ver -
ket för fatt nings sam ling ar (SJÖFS) ska tillämpas.
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1 In led ning
Ar be te med att för verk li ga den förd ju pa de över siktspla nen för Vä stra ham nom -
rå det, Hamn sta den på går. I sam band med det har sta bi li te ten ut med Li dan un -
der sökts. Av un der sök ning fram går att sta bi li te ten inte är till freds stäl lan de.
Området som berörs av tänkt sta bi li tets hö jan de åt gärd lig ger cen tralt i Lid köping
stad i an slut ning till Li dans v ästra strand inom en ki lo me ter från ut loppet i
Vänern. 

Den äldre ka jen be h över ges skred f öre byg gan de åtgär der och vat ten verk sam -
he ten in ne bär bland an nat an läg gning av en tryck bank för att med ge fast stäl lan de
av de talj pla ner. 

I om ställ ning en av om rå det så kom mer de talj pla ner tas fram som in ne bär för -
slag till förän dring ar av till å ten mar kan vänd ning. I det kom man de de talj pla ne ar -
be tet ska mar kens läm plig het prö vas vil ket in ne bär att sta bi li te ten för gata och
ka jom rå de måste vara tillfredställande.
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Fi gur 1. Pla ne rad tryck bank i Lidan mar ke rad med röd-prick ig lin je. Ung e fär lig ut bred ning av 
det när lig gan de de talj pla ne om rå det Stä det (skraf fe rat om rå de). Efter Lantmäteriet.



2 Upp dra get
Syf tet med den na mi ljö kon se kvens be skriv ning är att ut gö ra under lag för till -
stånd spröv ning av vat ten verk sam het en ligt mi ljö bal kens 11 ka pi tel. Mål sätt ning -
en är att re do göra för och be döma alla vä sent li ga följ der den pla ne ra de tryck ban -
ken kan för vän tas få för oli ka mi ljöa spek ter för män ni skor, djur och be rörda eko -
sys tem i stort. Ex em pel på aspek ter som kan tän kas be rö ras är vat ten, luft, kli -
mat, kul tur mi ljö och re surs hushåll ning. Mi ljö kon se kven ser na ska stäl las i för hål -
lan de till kon se kven ser na ifall inga åt gär der görs, det så kal la de nol lal ter na ti vet.
Mi ljö kon se kvens be skriv ning en ska i fö re kom man de fall före slå al ter na tiv och
skydd såt gär der för att tryck ban ken ska kun na ut fö ras och fyl la sin funk tion utan
be ty dan de mi ljö på ver kan.

För att få an läg ga en tryck bank el ler fyl la ut i ett vat te nom rå de krävs an ting en
an mä lan el ler till stånd till vat ten verk sam het en ligt Mi ljö bal kens 11 ka pi tel.
Kom mu nen har där för be slu tat att en mi ljö kon se kvens be skriv ning ska utföras. 

3 Verk sam hets be skriv ning

Ge o tek nis ka un der sök ning (Bo hus geo AB, 2019e) har vi sat att en mar kan vänd -
ning en ligt de talj pla nen kan in ne bä ra en risk för skred, som kan motver kas ge nom
att åkan tens sta bi li tet för bät tras. Kom mu nen ön skar där för an läg ga en tryck bank
i Li dan. För åt gär den kom mer en an sö kan om till stånd för vat ten verk sam het, en -
ligt 11 kap 9 § mi ljö bal ken gö ras hos Mark- och Mi ljö doms to len ef ter det att sam -
råd hål lits med läns sty rel sen och and ra som kan vara be rörda.
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Fi gur 3.1. Kaj kan ten längs Li dan där tryck ban ken ska an läg gas i vatt net strax ned an för. Tryck -
ban ken an läggs på bot ten ma te ri a let och ban ken sträck er sig vid a re i vattnet ca 190 meter.



Om fatt ning

Tryck ban ken ska an läg gas in till ett om rå de där fram ti da de talj pla nep röv ning ar
kom mer att ske. Plat sen lig ger längs med Li dans vä stra sida, cir ka 30 me ter norr
om järn vägs bron och sträck er sig vid a re 190 m ned ströms, se figur 3.1 och figur
3.2. 

Tryck ban ken är till stör sta de len 9,5 m bred med ett un dan tag på en sträcka av
ca 25 me ter i tryck ban kens all ra nord li gas te del där bred den är 12 m. Det in ne bär
att tryck ban ken kom mer att ta ca 1900 m² av bot ten i anspråk. 

Tryck ban ken ska an läg gas in till om rå det för de talj pla nen för Stä det 12 med fle -
ra, som lig ger i Vä stra Ham nom rå det. Om rå det har länge präg lats av in du stri ell
verk sam het men på se na re år har an de len kon tor slo ka ler och lik nan de ökat. För
fram ti den finns pla ner på att ut veck la Vä stra Ham nom rå det med bo stä der.

Ut form ning

En ligt den ge o tek nis ka ut red ning en för tryck ban ken (Bo hus geo AB, 2019a) upp -
skat tas tryck ban kens to ta la vo lym till ca 1 000 m³.  Tvärs nitt sa re an va ri e rar mel -
lan ca 3,7 m² till 4,5 m², vil ket mots va rar en ge ne rell tjock lek av kross ma te ri a let
upp till 80 cm re spek ti ve upp till 100 cm, vid sek tion D re spek ti ve sek tion E, se
fi gur 4.3 och 4.4 . Den cir ka 190 me ter långa tryck ban ken an läggs med slänt lut -
ning 1:2 på be fint ligt bot ten. 
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Fi gur 3.2 Ut bred ning av tryck bank i vat ten dra get Li dan. Lä get för två tvär sek tio ner är mar ke -
ra de D re spek ti ve E. I bil dens ned re kant syns en del av den när lig gan de järn vägs bron, ef ter
Bo hus geo AB, 2019d.



 Vid sek tion D an läggs tryck ban ken näs tan i an slut ning till ka jen och vid sek tion 
E cir ka 3,6 me ter ifrån. Från ka jen sträck er sig tryck ban ken ca 10–12 me ter ut i
Lidan.

Tryck ban kens över kant an läggs så att sin hög sta del är på ni vån +44. Vid me -
del vat ten stånd i Vän ern, +44,58 är tryck ban ken helt täckt av vat ten. Vid låg me -
del vat ten stånd, +44,32 kom mer tryck ban kens över sta de lar fort fa ran de vara un -
der vat ten bry net med ca 30 cm. (Samt li ga vat ten ni vå er är samman ställ da i ta bell
12-1  med referens och angivna höjdsystem).

Kaj kan ten lig ger på nivå +45,9 och upp till + 46,2. 

An vänt re fe rens sys tem RH2000.

Ut fö ran de

Tryck ban ken an läggs med kross ma te ri al med korn stor leks för del ning inom inter -
val let 16-300 mm och har valts för att ska pa bäs ta möj li ga ge o tek nis ka fö rut sätt -
ning ar na för sta bi li se rings åt gär den. De min dre korn frak tio ner und viks och risk
för grum ling vid ar be te na. Ma te ri a let läggs ut så för sik tigt som möj ligt för att
min ska grum ling av åv att net. Vid ti di ga re er fa ren het av lik nan de tryck bank kun -
de ing en vi su ell på ver kan av grum ling ses ef ter en ca 10 me ter lång sträcka. Vid
be hov kan se di ments kärm, läns gar din el ler annan åtgärd vidtas för att minska
grumling av vattnet vid genomförandet.

Kross ma te ri a let till tryck ban ken kan trans por te ras till plat sen med last bil el ler
båt/pråm och läg gas ut med gräv mas kin med lång räck vidd. Tryck ban ken som an -
la des hög re upp i Li dan an la des med grävmaskin från land.

Be rört vat te nom rå de och för hål lan den på plat sen

Om rå det är ett ham nom rå de och Li dan är här lugnt fly tan de och vat ten ni vå en är
för mod li gen på ver kad av Vän erns däm ning.

Vid den ak tu el la plat sen för tryck ban ken är Li dan som dju past vid öst ra (mot -
sat ta) si dan, som har en kaj för an gö ring av last far tyg. Från åns mitt slän tar bot ten
upp mot vä stra si dan, där tryck ban ken ska an läg gas. Bot tenslän ten be står här av
sten med ca 200  mm di a me ter och an sluter till en murad kajkant (WSP 2020).  

Djup för hål lan den på plat sen för tryck ban ken vi sar en ligt sjö kort en 3 me ter -
skur va på vä stra si dan som stick er ut cir ka 10 me ter i Li dan. För mot sva ran de
sträck ning på Li dans öst ra sida så mar ke ras dju pet till 5,4–5,5 m, mots va rar nivån
+39 m.ö.h.

Vat tend ju pet strax in vid kaj kan ten är idag allt så min dre och den ak tu el la
sträck ning en längs kaj kan ten kan inte an vän das för far tyg stra fik. Plat sen har un -
der 60-ta let ut nytt jas för små bå tar men idag sker en dast pas sa ge av småbåtar
enligt kom mu nen.

Ett nytt vat ten skydd som rå de pla ne ras för Kin ne vi ken, där tryck ban kens läge
an tas kom ma att till hö ra den pri mä ra skydds zo nen (Vä stra hamn sta den,
hamnområden).

Li dan har en tur bi di tet på 11 FNU vil ket klas sas som starkt grum lat.
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4 Bak grund (be fint li ga pla ner)

Strand skydd och vat ten skydd som rå de

Ett nytt vat ten skydd som rå de har fö resla gits för Lid kö pings och Gö te nes rå vat te -
nin tag och om fat tar hela Kinneviken. 

Riks in tres se kul tur mi ljö

Pla nom rå det lig ger i ham nom rå det, strax ut an för sta dens äld re de lar som idag är
av riks in tres se. 

Riks in tres se fri lufts liv

Li dan, där åt gär den ska genom fö ras, lig ger inom riks in tres set (4 kap 2 § MB) för
rör ligt fri lufts liv, Vän ern, fi gur 4.2. 

Riks in tres se för kom mu ni ka tion san lägg ning ar för sjö trans port

Om rå det mel lan Li dans ut lopp och järn vägs bron strax upp ströms ut red nings om -
rå det har be dömts vara av in tres se för sjö far ten. Tryck ban ken kom mer att göra
vatt net vid den an slu tan de ka jen nå got grun da re men skill na den blir mar gi nell,
sär skilt på sikt då tryck ban ken lär sät ta sig ef ter hand. An lägg ning en pla ce ras i en
min dre del av ham nen som re dan i ut gångs lä get är så grunt att den inte an vänds av
djup gå en de far tyg. Tryck ban ken ska gö ras till räck ligt smal för att inte ut gö ra nå -
got hin der för för bi pas se ran de fartyg.
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Fi gur 4.1 Skraf fe rat om rå de i rött vi sar sta dens inre de lar som har ris kin tres se för kul tur mi ljö.
Tryck ban ken an läggs i sin hel het norr om Rör strands bron, ef ter Swe co 2018.



En skil das in tres se (led ning ar)

En ligt upp gift från kom mu nen finns inga pri va ta led ning ar där tryck ban ken ska
pla ce ras och inga en skil das in tres sen be rörs. Dag vat ten led ning ar har sä ker ställts
myn na ut i kaj kan ten vid minst fem plat ser. Cir ka 10 till 12 me ter sö der om
tryck ban ken kor sas ån en ligt kom mu nens kart verk av två dis tri bu tionsled ning ar.

Vär de ful la vat ten

För att upp nå det na tio nel la mi ljö kva li tets må let ”Le van de sjöar och vat ten drag
”ut pe ka des i mit ten av 2010-ta let ett an tal sjöar och vat ten drag som an sågs in ne -
ha höga na tur-, fisk/fis ke- el ler kul tur vär den ut pe kats som ”na tio nellt sär skilt
vär de ful la” el ler ”na tio nellt vär de ful la”. Vat ten mi ljö er na val des från bör jan ut av
Läns sty rel ser na var på en na tio nell prio ri te ring gjor des av Na tur vårds ver ket, (då -
va ran de) Fis ke ri ver ket och Rik san ti kva ri e äm be tet. Li dan-Fli an ut pe ka des då
som ett sär skilt vär de fullt vat ten. Men Li dans ned re del i Lid kö pings stad vid om -
rå det för ar be te na har inga hög re na tur vär den utan fung e rar mest som en van -
drings led upp till om rå de na med höga na tur vär den, Lid kö pings kom mun bi la ga
C2 2016, av snitt 3.8.

Ti di ga re un der sök ning ar

In ven te ring av kul tur mi ljön har gjorts i två dyk un der sök ning ar i be rört om rå de
av Li dan. 2017 gjor des en in ven te ring i sam band med drag ning av ny ut loppsled -
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Fi gur 4.2 Riks in tre set för rör ligt fri lufts liv är mar ke rat i grönt, ef ter Swe co, 2018.



ning från Än gen ARV (Sjö farts mu se et, 2017). 2015 gjor des en in ven te ring av Bo -
husläns mu seum för kul tur mi ljön vars re sul tat an vänds i rap por ten.   

2018 gjor des en an mä lan om vat ten verk sam het (Swe co, 2018) för en lik nan -
de, fast kor ta re tryck bank ca 800 m upp ströms i Li dan, nära Wen ner bergs bron.
Ut red ning ar som re do vi sa des i an mä lan (Ty réns, 2017) fast slog att tryck ban ken
inte skul le ha nå gon på ver kan för Li dans flö den el ler vat ten stånd.

I sam band med mi ljöp röv ning en av ett nytt re nings verk i Lid kö ping ut red des
fö rut sätt ning ar na för ut läg gning av två rör led ning ar i Li dans bot ten, del vis i när -
he ten av den ak tu el la tryck ban ken. Bland an nat tog man fram en mi ljö kon se -
kvens be skriv ning, en na tur vär de sin ven te ring (NVI), en in ven te ring av stor -
musslor i Li dan och en på ver kan sa na lys för Li dans mi ljö kva li tets nor mer. Re sul ta -
ten av des sa har be ak tats vid ut red ning en för den na verk sam het. De två rör led -
ning ar na som ska an läg gas på bot ten, i när he ten av tryck ban ken är ännu inte ut för -
da.

Sta bi li te ten för nu va ran de kaj i Vä stra Ham nens vä stra sida har un der sökts
2019, (Bo hus Geo, 2019c Pro jek te rings-PM/Ge o tek nik da te rat 2019-09-06).
Ut red ning en kom fram till att slänt sta bi li te ten för ka jen un der nu va ran de för hål -
lan den är otill freds stäl lan de på fem av sex be räk na de tvär sek tio ner.

Be räk ning ar med en slänt sta bi li tets för bät tran de åt gärd i form av en tryck bank
har ut förts i des sa sek tio ner, se även ex em pel på tryck ban kens tvärs nitt sut se en de 
i fi gur 4.3 och 4.4. Be räk ning ar na har ut förts med cir ku lar cy lin dris ka gli dy tor
med odrä ne rad (c) och kom bi ne rad ana lys (komb). Be räk ning ar na är ut för da
med to tal sä ker het sa na lys.Ta bell 4-1 och tabell 4-2 redovisar delar av resultat
frånanalysen.

För att motver ka risk för ras av lan dom rå det med bygg na der ut med ka jen fö -
reslår den ge o tek nis ka ut red ning en (Bo hus geo AB, 2019a) ut läg gning av en tryck -
bank i vatt net, det vill säga att mas sor med tyng re ma te ri al som till ex em pel sten -
kross pla ce ras på bot tenslän ten som mothållande kraft.

Bot ten un der sök ning. Un der 2020 in ven te ra des öst ra och vä stra ham nen i Lid -
kö ping för till stånds be döm ning (WSP 2020). Un der sök ning en vi sa de att ef ter ca
30 m från Li dans myn ning och för bi till tänkt plats för tryck bank, har mur ka jen
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Ta bell 4-1 Val da er for der li ga sä ker hets fak to rer är ett ut drag ut Pro jek te rings-PM/Ge o tek nik
da te rat 2019-11-07.

Ta bell 4-2 Frik tion svin keln i fö resla gen tryck bank har valts till 34 gra der, tung he ten har valts
till 16 kN/m³ och den ef fek ti va tung he ten har valts till 10 kN/m³



mot fyllts med stenslänt med frak tion 200 mm. I un der sök ning en fram gick att
bot ten sub stra tet består av mjuka sediment.
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Fi gur 4.3 och Fi gur 4.4 Två tvär sek tio ner av tryck ban ken, vid  Li dans vä stra sida, där sek tion
E lig ger ca 60 me ter re spek ti ve sek tion D som lig ger 170 me ter från tryck ban kens sö dra
ände. Li dan är på des sa stäl len 57 re spek ti ve 60 me ter bred. Li dans öst ra strand vi sas inte i
fi gu ren.



5 MKB-av gräns ning ar
Mi ljö kon se kvens be skriv ning en (MKB) gäl ler en tryck bank, som ska an ord nas för
att höja sta bi li te ten vid gata och ka jom rå de. Kom mu nen kan dä ref ter ock så fort -
sät ta att ge nom föra tan kar na i den förd ju pa de över siktspla nen för om rå det. Den -
na MKB be hand lar inte de talj pla nen i sin hel het el ler an nan mi ljö på ver kan som
kan upp kom ma till följd av den.

Under lag för att be skri va nu va ran de för hål lan den har ta gits fram ge nom stu die
av ti di ga re ut red ning ar som gjorts för det pla ne ra de lä get för tryck ban ken, för
när lig gan de om rå den och för lik nan de an lägg nings pro jekt som till han da hål lits av
Lid kö pings kom mun. 

6 Val av al ter na tiv

En ligt mi ljö bal kens 6 kap skall mi ljö kon se kvens be skriv ning en re do vi sa al ter na ti -
va ut form ning ar till sam mans med en mo ti ve ring var för vald åt gärd fö re dras.  Att
ut re da al ter na ti va lo ka li se ring ar ska om möj ligt ock så re do vi sas. En al ter na tiv lo -
ka li se ring an ses dock i det här fal let inte möj lig då den sta bi li tets hö jan de åt gär den 
mås te gö ras på den spe ci fi ka platsen. 

Nol lal ter na tiv

Nol lal ter na ti vet in ne bär att ing en sta bi li se rings åt gärd an läggs vil ket med för att
slänt sta bi li te ten inte är till räck lig för gata och ka jom rå de. 

Risk för skred finns i ak tu el la mar kom rå den om inte tryck ban ken genom förs
och med den risk för per son ska da och stör re ma te ri el la ska dor. En på gå en de ero -
sion gör ock så att sta bi li te ten min skar över tid om ingen åtgärd vidtas.

Bot ten fau nan på plat sen be döms som be grän sad och bot ten se di men ten be står
till stor del av stenma te ri al. Där för görs be döm ning en att när väl tryck ban ken är
på plats kom mer den inte på ver ka det akva tis ka li vet på plat sen ne ga tivt. Det kri -
tis ka mo men tet be döms till an läg gan det av tryck ban ken. Om tryck ban ken inte
an läggs kom mer inte grumling och buller påverka vattenlivet.

Huvud al ter na tiv – Al ter na tiv Tryck bank

För att motver ka risk för ras av lan dom rå det med bygg na der ut med ka jen fö reslås
ut läg gning av tryck bank i vatt net, det vill säga ut fyll nad av mas sor med tyng re ma -
te ri al av till ex em pel sten kross. Den na tryck bank är en åt gärd för att för bätt ra sta -
bi li te ten för gata och kajområde på en sträcka av ca 190 me ter. 

Slänt sta bi li te ten be döms längs sto ra de lar av kaj kan ten vara otill freds stäl lan de
och det be döms även fin nas fö rut sätt ning ar för att ett even tu ellt skred kan bli
 bakåt gripande och på ver ka de lar av in till lig gan de fastigheter. 

Den fö reslag na åt gär den med en tryck bank be döms till freds stäl lan de för att
säk ra slänt sta bi li te ten för gata och fram ti da de talj pla neprövningar en ligt Bo hus -
Geo AB, 2019a. Ut red ning en lyf ter dock att den otill freds stäl lan de slänt sta bi li -
te ten och ero sions proble men vid den ned ströms an slu tan de Kol ka jen inte åt gär -
das med fö resla gen tryck bank.

12



Al ter na tiv Spont ning i vat ten

Al ter na ti vet in ne bär en sta bi li se rings åt gärd med stålspont i vatt net längs med ka -
jen. Före spont ning en krävs schakt ning som kan på ver ka den akva tis ka mil jön. Al -
ter na ti vet ger un der byg gti den sto ra ljud- och se di ment fö rän dring ar i vatt net när
stålspon ten drivs ned. Den eko no mis ka kost na den över sti ger al ter na ti vet med
tryck ban ken.

Al ter na tiv Spont ning på land

Al ter na ti vet in ne bär spont ning en bit in på land för att sta bi li se ra ka jen men krä -
ver i de lar även att vat te ny tan in klu de ras. Be fint li ga sten mur i kajkant be hö ver ri -
vas för att kun na in stal le ra ham mar band med mera. San no likt kan en del ar be ten
be höva ut fö ras från pråm. Den eko no mis ka kost na den be döms översk ri da
huvud al ter na ti vet Tryck bank.

And ra al ter na tiv

Här kan dis ku te ras ut fö ran de med kalk-ce ment pe la re men så dan lös ning är inte
håll bar över tid då den inte är ero sions bes tän dig och då suc ces sivt mis ter sin sta -
bi li se rings för må ga.

Ett ut by te av be fint ligt väg ma te ri al till en lätt fyll ning i ga tan längs ka jen är
möjlig. Lös ning en sä ker stäl ler inte slänt sta bi li se ring en efter som ga tans sträck -
ning inte är op ti mal för ka jens sta bi li se ring samt att erosionen inte åtgärdas.

Mo ti ve ring  

Huvud al ter na ti vet med tryck bank har be dömts vara läm pli gast med ut gångs -
punkt av eko no mi, på ver kan på be fint lig sten kaj och vat ten mi ljön. Huvud al ter -
na ti vet Tryck bank har de håll bar he tsa spek ter som till fred stäl ler slänt sta bi li te ten
och som min skar ero sio nen i jäm förel se med ovan nämn da al ter na tiv.

7 Ris ker

Nu va ran de för hål lan den

Ras/skred

En ligt ge o tek nis ka un der sök ning ar (Bo hus geo AB, 2019a) fö re lig ger en be ty dan -
de risk för ba kåt gri pan de skred, som kan ut gö ra en all var lig fara för män ni skor,
bygg na der och an nan ma te ri ell egen dom.

Över sväm nings risk

Ak tu ellt om rå de längs kaj kan ten har mar kni vån på +45,9 till + 46,2 m.ö.h.
Fram ti da 100- och 200-års ni vå i Vän ern har av Läns sty rel sen (2017b) be räk nats
till +46,46 resp. +46,66 m.ö.h. i RH2000, vil ket ger att vid sce na riot för
200-års flö det syns inga över sväm ning ar inom Lid kö pings stad. 

13



Tryck ban kens sta bi li tets för bät tran de egen ska per be rörs inte av höj ning av
Vän erns vat ten stånd. Lo ka li se ring en av tryck ban ken kan inte bi dra till ökad risk
för över sväm ning då den an läggs under vattenytan. 

Li dan har vid tryck ban kens läge en bre da re tvärs nitt sa rea än upp ströms vid
järn vägs bron och ned ströms vid pi rar na. Där för är sek tio nen här inte be grän san de 
för flö det och ger ing en ef fekt på vat ten stån det.

Kon se kvens av för sla get

Tryck ban ken ska motver ka den fa ran skred kan in ne bä ra så att sä ker he ten i om rå -
det för bät tras vä sent ligt. An lägg ning en av tryck ban ken bi drar inte till ris ker för
över sväm ning och tryck ban kens sta bi li tets för bät tran de egen ska per på ver kas inte 
av en even tu ell över sväm ning.

Ska de fö re byg gan de åt gär der

Fö resla get ut fö ran det av tryck ban ken min skar ris ken för skred och med det de
ne ga ti va kon se kven ser na för egen dom och häl sa det kan medföra.

Ett nytt vat ten skydd som rå de pla ne ras in rät tas som om fat tar hela Kin ne vi ken.
Fö reslag na fö re skrif ter in ne fat tar bland an nat be stäm mel ser i sam band med an -
lägg nings ar be ten som lag ring av driv me del och upp ställ ning av for don med vis sa
mäng der driv me del. De fö reslag na fö re skrif ter na fö rut sätts be hö va till kom ma
vid till stånd san sö kan för den na vat ten verk sam het med av se e en de på dag vat ten,
väg och mark ar be ten.

8 På ver kan på MKN (mi ljö kva li tets nor mer)

Luft

Nu va ran de för hål lan den

Mi ljö kva li tets nor mer gäl ler för kvä ve diox id, sva vel diox id, kol mo nox id, bly samt
par tik lar. Fö ru tom sva vel diox id här stam mar samt li ga av ovan nämn da äm nen
från bil tra fik. Mät ning ar för kvä ve diox id (NO2) i Lid kö ping gjor des 2007 inom

14

Ta bell 8.1 Re sul tat – Års me del vär den för ak tu ellt om rå de. För en dju pa re be skriv ning av bak -
grund och me tod vän li gen se Mi ljö kon se kvens be skriv ning en för Hamn sta den 1A, Bi la ga 2
(Lid kö pings kom mun, 2016).



ra men för lä nets luft vårds för bund. Mät ning ar na vi sa de en kvä ve diox id ni vå på 8
µg/m³. Ur ban bak grunds halt av par tik lar har upp skat tats till 20 µg/m³ ba se rat på
års me del vär des mät ning ar från sex lik nan de or ter. Det finns inga mät ning ar för
öv ri ga äm nen över Lid kö ping.

I sam band med de talj plan Hamn sta den 1A i vä stra ham nen, Lid kö pings kom -
mun, har fö ro re nings sprid ning en från ham nom rå dets verk sam he ter mo del le rats i 
Aer mod. Be hand lat om rå de in klu de rar om rå det för an läg gan det av kom man de
tryck bank. Ned an ta bell vi sar mel lan vil ka värden området för tryckbanken
hamnar.  

Kon se kvens av för sla get

Ovan nämnd fö ro re nings be räk ning kom fram till att verk sam he ter na i om rå det
ger upp hov till för höj da hal ter av par tik lar, men mi ljö kva li tets nor mer och mi ljö -
mål översk rivs inte. Luft fö ro re ning ar na (främst kvä ve diox id, kol mo nox id, bly
samt par tik lar) kom mer öka nå got un der an lägg nings ti den för ut läg gning av
tryck ban ken. De ut släp pen som fö re kom mer är från ar bets mas ki ner och ma te ri -
al trans port. När ma te ri al flyt tas till tryck ban ken kan viss dam ning ske.

Ska de fö re byg gan de åt gär der

An li tad en tre pre nör ska fö lja kom mu nens re gel verk gäl lan de ut släpp från ar bets -
mas ki ner. Mi ljö kva li tets nor mer na be döms inte översk ri das vid åt gär dens ge nom -
fö ran de.

Vatt nets mor fo lo gi   

Nu va ran de för hål lan den

Hela Vä stra ham nen är ut fyllt om rå de och ut fyll nads mas sor för mo das lig ga grunt
i tryck ban kens sö dra del. Te gel res ter, grus samt or ga niskt ma te ri al har på träf fats i
Li dan un der son de ring ar och det fö re kom mer där för ock så med stor san no lik het
fyll nads ma te ri al.

Vat te nom rå det Vä stra ham nen har ut bygg da ka jer för han dels far tyg med ett
nå got dju pa re vat ten djup upp ströms och för mo das att ham nen kan ha mud drats,
även om ing en upp gift på det har erhållits.  

Kon se kven ser av för sla get

MKN-pa ra me trar som be döms kun na på ver kas av den fär di ga tryck ban ken är Li -
dans mor fo lo gi, då vat ten dra gets tvärs nitt sa rea där tryck ban ken läggs blir mar gi -
nellt min dre. Skill na den be döms inte ha nå gon be ty del se, då vat ten dra get har fle -
ra be tyd ligt träng re sek tio ner nära upp ströms det ak tu el la om rå det.

Ska de fö re byg gan de åt gär der

Ing en åt gärd ses som nöd vän dig.
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9  Na tur mi ljö och lands kaps bild

Nu va ran de för hål lan den

Ham nom rå det med ka jer är byggt på ut fyllt om rå de och sak nar na tur lig het, det
är hård gjor da ytor, bygg na der och upp lag. Ett myn nings om rå de, i det här fal let Li -
dans ut lopp i Vän ern, är all tid vär de fullt för den eko lo gis ka mång fal den. Det ska -
par dy na mik och är ofta upp e hållsplats för oli ka ar ter, både akva tis ka och ter re -
stra.

De len in går inte de mer upp ströms lig gan de de lar som har höga na tur vär den.

En stör re na tur vär de sin ven te ring en lig SIS-stan dard är ut förd 2016
(Lidköpings kom mun, Bi la ga C1) och be skri ver även väl för hål lan de na för den ak -
tu el la sträck an. Här har där för en dast kom plet te rats med en del upp gif ter från
bland annat Artdatabanken. 

En stu die av öpp na upp gif ter på Art por ta len vi sar att åsträck an är all mänt rik
på sjö fåg lar som fly ger el ler sim mar längs ån för fö do sök. Ar ter som storsk ra ke,
grä sand, sot- och rör hö na är van li ga. Sträck an är fram för allt en trans port sträcka
för fåglar.

Strän der na vid den pla ne ra de tryck ban ken be står av en ver ti kal kaj kant av sten
som hål ler till ba ka ut fyll nads mas sor na in nan för och har en dast en myck et smal
rem sa med bland an nat gädd na te att bju da för vat ten fåg lar na, se fi gur 9.1. I sto ra
drag gäl ler det ta även växt li vet uppe på kaj kan ten, som in skrän ker sig till en tunn
bård av tå li ga gräs och snabbt frösättande örter. 

 Att även ut fyll nads mas sor kan ut veck la in tres san ta växt mi ljö er, vi sas dock
tyd ligt här av ex em plet eng lands nyck lar. Eng lands nyck lar är en av Sve ri ges säll -
syn tas te or ki dé er, idag bara känd från två lo ka ler i lan det, var av Rör strands ut fyll -
nad som rå de i Lid kö pings hamn är det ena. Den väx er här på mar kom rå den som
del vis an lagts på tipp mas sor från por slin still ver kning. Eng lands nyck lar na har tro -
li gen spri dits till de svens ka lo ka ler na ge nom trans por ter el ler från od ling. Till
Lid kö ping kan frön ha kom mit till sam mans med rå ma te ri al som gips, ka o lin el ler
bin de me del som an vänts vid Rör strands por slin still ver kning, im por te rat från
Eng land, Tysk land el ler Frankri ke. Så da na mas sor kan even tu ellt fin nas ock så i
den be rörda kaj kan ten, men för hål lan de na där i övrigt med hårdgjord kaj av sten
och as falt, till å ter knappast arten att fortleva här om den skulle dyka upp. 

Kon se kven ser av åt gär den (ef fek ter)

Strand kan ten ut görs av en kaj med en mot fyll nad av sten (tryck bank) som fram -
trä der vid myck et låga vat ten ni vå er. Ka jen kom mer vid an läg gan det av tryck ban -
ken att läm nas orörd och tryck ban ken, som an läggs i vatt net kom mer en dast
ibland, vid låg vat ten och då till li ten del att sy nas ovan för Li dans van ligt vis grum li -
ga vat ten. På ver kan på lands kaps bild och strand för hål lan den blir allt så när mast
obe fint lig.

På ver kan på väx ter på kaj kan ten ses som kort va rig och åte re table ring av väx ter
sker na tur ligt. Den va ri a tion av väx ter som etable rat sig i sprick or na kan bi be hål -
las om inte kom plet te ran de åt gär der tas som på ver kar den ver ti ka la ka jens yt -
skikt. Be fint li ga vat ten väx ter be döms i stort sett för svin na men har li ten be ty del -
se för fö do sök då lik nan de växt lig het har goda möj lig he ter att etablera sig på det
anlagda krossmaterial.
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Ska de fö re byg gan de åt gär der

Verk sam he ten be rör en be grän sad del av Li dan inom ett om rå de som se dan fle ra
hun dra år är på ver kad av ut fyll na der för por slin still ver kning. Det är dock av stör -
sta be ty del se att ar be te na inte med för nå gon kör ning på de ve ge ta tion skläd da ut -
fyll nads mas sor na som finns i Öst ra och Vä stra ham nom rå de na.

Na tur vär den längs ak tu ell åsträcka be döms inte fö ran le da nån re kom men da -
tion om skydd.
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Figur 9.1 Längs kaj kan ten finns i vat ten bry net en smal rem sa växt lig het och i den ver ti ka la
kaj kan tens ste nar finns mel lan rum med bland an nat fros sört, mur re va , fibbla, strand gyl len
m.m. Längs ka jen i vatt net finns starr, gädd na te, gul näck ros, getväp pling m.m.



10 Kul tur mi ljö

Nu va ran de för hål lan den

Av re gi stre ra de fynd ned ströms järn vägs bron finns ett en sta ka fynd i hamn bas -
säng en. Fyn det är en far tygs- el ler båt läm ning (L1959:2638, RAÄ-num mer: Lid -
kö ping 29 Forn sök).

Yt ter li ga re en vrak rest finns ett kor ta re stycke upp ströms, un der en pe la re på
järn vägs bron, även den är inte un der sökt (L1959:2740 Far tygs-/båt läm ning,
RAÄ nr Lid kö ping 32), även den ej un der sökt.

Lä get för tryck ban ken an sluter till ett  grun dom rå de på 0–3 me ters djup i öv -
rigt dju pa re ham nom rå de, för mod li gen mud drat till ca fem me ters djup. En ar ke -
o lo gisk ut red ning om fat tan de om rå det för tryck ban ken genom för des med ca 6
in di ka tion sträf far med so nar skan ning ar (Bo hus läns mu seum, 2015. Ma ri nar ke -
lo gi in för Hamn sta den–Li dans myn ning och del av Kin ne vi ken, rap port nr
2015:17). Ef ter när ma re un der sök ning me delst dyk ning kun de fast stäl las att inga 
av dem var av ar ke o lo giskt vär de. Mu se et bedömer att fortsatta arkeologiska
undersökningar inte är nödvändigt.

Kon se kvens av för sla get

Tryck ban kens läge be döms inte på ver ka ar ke o lo gis ka forn läm ning ar.

Ska de fö re byg gan de åt gär der

Yt ter li ga re ar ke o lo gis ka un der sök ning ar be döms inte vara nöd vän di ga.

11 Rek re a tion

Nu va ran de för hål lan den

Längs kaj kan ten finns ett sma la re grun dom rå de som åt min sto ne fram till 1964
an vänds som brygg plat ser för ett stör re an tal små bå tar, se fi gur 11.1 och sjö kor tet 
i fi gur 12.1 . Idag pas se ras sträck an av små båt stra fik. 

Kon se kvens av för sla get

Pas se ran de små båt stra fik be rörs inte av åt gär den.

Ska de fö re byg gan de åt gär der

Sa mord nas med åt gär der un der ar be te nas ge nom fö ran de ka pi tel På ver kan un der
byg gti den, t.ex. an kring för bju den.
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12 Vat ten frå gor

Nu va ran de för hål lan den

Grum ling

Den ak tu el la sträck ning en för tryck ban ken lig ger i ut fyllt om rå de som ut gör
hamn och kaj plat ser för han dels far tyg. Be ty dan de grum ling ar kan sä kert upp stå
vid stör re far tygs ma növ rar på grund av pro pel ler ström mar i hamn bas säng en.

Un der an lägg nings ske det kan vatt net bli grum ligt av even tu ellt sten mjöl i ma -
te ri a let till tryck ban ken el ler av se di ment som rörs upp från bot ten vid an lägg -
nings ar be tet. Grum li ga re vat ten som fly ter ut i Vän ern kan på ver ka sjöns ljus för -
hål lan den, som in går bland de fy si ka lisk-ke mis ka kva li tets fak to rer na. På ver kan
av grum ligt vat ten från den ak tu el la verk sam he ten är för sum bar för vat ten fö re -
kom sten i sin helhet men kan potentiellt inverka på vattenmiljön lokalt.

Li dan har här i ut lop pet en tur bi di tet på 11 FNU vil ket klas sas som starkt
grum lat.

Bot ten se di ment

De na tur li ga bot ten se di men ten är ett cir ka 5,5–12 me ter mäk tigt la ger av lera.
Un der ler lag ret finns frik tions jord på berg, (Bo hus geo AB, 2019e).  

Te gel res ter, grus samt or ga niskt ma te ri al har på träf fats i Li dan un der ti di ga re
son de ring ar och det fö re kom mer där för ock så med san no lik het fyll nads ma te ri al.
Un der 2019 ut för des en dy kin spek tion längs kaj kan ten och vi sa de på sten i stor -
le ken med diameter på ca 200 mm (WSP, 2020). 

Strax upp ströms tryck ban ken, sö der om järn vägs bron fö rän dras Li dan mar -
kant till läg re djup för hål lan den. Vid en in ven te ring av bot ten (med Lut her räf sa)
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Fi gur 11.1 Små bå tar na vid sina små bryg gor längs kaj kan ten år 1964. Skogs sty rel sens öpp -
na kart tjänst.



upp skat ta des bot ten be stå ut eslu tan de av sten (upp till 200 mm) från Järn vägs -
bron till Wen ner bergs bron (Lidköpings kom mun Bi la ga C2).

Ström ning och hy dro dy na mik

Tryck ban ken ska an läg gas ca 460 – 650 m från Vän erns myn ning, det an tas där för
att Vän erns nivå kom mer vara av gö ran de för Li dans vat ten ni vå på an lägg nings -
plat sen.

Li dans bredd är vid tryck ban ken ca 57 till 60 me ter vid vat te ny tan, se fi gur
12.1. Lo ka li se ring en av tryck ban ken med för att Li dans flö de sa rea min skar mar gi -
nellt, från nu va ran de flö de sa rea på 280 m² till 276 m², vil ket mots va rar en min -
skning på runt en och en halv pro cent av Li dans våta tvärsnittsarea.

Efter som Vän erns vat ten ni vå nor malt är sty ran de vid den ak tu el la plat sen för
tryck ban ken och inte Li dans vat tenflöde, så kom mer tryck ban ken helt lig ga un -
der  vatten ytan vid me del låg vat ten ni vå i Vänern. Me del låg vat ten ni vån för Vär nen 
är +44,32 och tryck ban kens högsta punkt lig ger på +44,00. Järn vägs bron (som
lig ger 30 m upp ströms pla ne rad tryck bank) har en spänn vidd på 51 m och Rör -
strands bron (ca 100 m upp ströms pla ne rad tryck bank) har en spänn vidd på 48 m, 
se fi gur 12.1. Li dans flö de pas se rar allt så re dan i dags lä get ge nom ett par sek tions -
för träng ning ar, före den planerade tryckbanken har anlagts.

Tryck ban ken an läggs där Li dan är bre da re och har stör re tvär snitt än vid ut lop -
pet mel lan pi rar na, två läng re be tong bar ri ä rer. Vid me del vat ten stånd i Vän ern är
tvärs nitt sa re an vid tryck ban ken 250 m² me dan den vid lop pet mel lan pi rar na är
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Fi gur 12.1 Spänn vid der för de två broar na strax upp ströms den pla ne ra de tryck ban ken. Sjö -
kor tet re do vi sar en tun na re 3-me ters kur va på det pla ne ra de lä get. Den tro li ga be stäm man de 
sek tio nen har lagts in i fi gu ren. Ef ter Eni ro.

Me del låg nivå (m) 44,01 i RH00 (SMHI 2017) ˜ 44,32 i RH2000

Me del ni vå Lid kö ping (m) 44,58 i RH2000 (Läns sty rel sen 2017b)

Me del hög nivå (m) 44,49 i RH00 (SMHI 2017) ˜ 44,80 i RH2000

100-års ni vå Lid kö ping (m) 46,46 i RH2000 (Läns sty rel sen 2017b)

200-års ni vå Lid kö ping (m) 46,66 i RH2000 (Läns sty rel sen 2017b)

Ta bell 12.1    Vän erns nivå. Ett par av ni vå er na är om räk na de från RH00 till RH2000 (ef ter
Läns sty rel sen 2017).



ca 210 m². Det ta il lu stre ras i fi gur 12.1 med två av tryck ban kens sek tio ner, sek -
tion E och D samt sek tio nen vid Lidans utlopp, den troliga bestämmande
sektionen.

Över sväm ning kan upp stå dels när Vän erns nivå är för höjd och/el ler när Li dans 
vat ten yta på grund av hög flö den över sväm mar områden.

I för sta fal let – Vän erns över sväm ning. För att den pla ne ra de tryck ban ken skul -
le kun na på ver ka över sväm ning från Vän ern så skul le vo ly men över vat te ny tan
vara så stor att den kun de min ska den reg ler ba ra vat ten vo ly men i Vän ern. Tryck -
ban ken lig ger un der nor mal vat te ny tan vid Vän erns me del vat ten ni vå och in ne bär
där med ing en för änd ring på Vän erns reg ler ba ra vo lym och på ver kar där med inte
ev över sväm ning från Vän ern.

I and ra fal let – Li dan sväm mar över. Hög flö den i Li dan som kan or sa ka över -
sväm ning in leds med däm ning i en be stäm man de sek tion, tvär sek tio nen där vat -
ten dra get har minst tvärsnitt. Li dans tvär snitt är vid ut lop pet 210 m² och vid
tryck ban ken har Li dan stör re tvärsnitt, vid me del vat ten ni vå är sek tio nen vid
tryck ban ken 250 m². Där med är det sek tio nen vid ut lop pet som fung e rar som
däm man de för flö det i Li dan. 

Sek tio nen vid ut lop pet är dock bre da re än vid tryck ban ken och för var je me -
ters höj ning av Vän ern över me del vat ten ni vå ökar tvärs nit tet vid ut lop pet med 5
m² mer än vid tryck ban ken. Men sek tio nen vid ut lop pet kom mer inte att kunna
bli lika stor som vid tryckbanken innan områdena översvämmas.

21

Fi gur 12.2    Ti di ga re ut förd in ven te ring av na tur vär den gjor des på en 3, 3 km lång sträcka 
år 2016. I fi gu ren mar ke ras även lä get för tre av ett tio tal lo ka ler som un der sök tes vid in ven -
te ring av stor mussla som ut för des 2017. Ef ter Lid kö pings kom mun, bi la ga C2.



Fisk

San no likt an vän der inga idag röd lis ta de fis kar Li dans ned re del inom Lid kö pings
stad för lek. Där e mot ut nytt jar ett fler tal fis kar ter, där ibland röd lis ta de ar ter, Li -
dans ned re del som van drings led för att nå and ra om rå den i Li dans vat ten sys tem,
(Lid kö pings kom mun, 2016 bi la ga C2 av snitt 3.5.) 

Skyd da de och skydd svär da ar ter

Av den knapp hän di ga be skriv ning en, Lid kö pings kom mun 2016, bi la ga C2 fram -
går att de röd lis ta de/ho ta de ar ter na asp, vim ma och ål fö re kom mer. På pe kas ska
att inte nå gon av Vän erns sjö le van de stam mar av lax och öring idag van drar upp i
Li dan för lek.  

Stor musslor 

Djup för hål lan den på plat sen för tryck ban kens sö dra de lar vi sar, en ligt sjö kort (fi -
gur 12.1), en 3-me ter skur va på vä stra si dan som stick er ut cir ka 10 me ter i Li dan.
För mot sva ran de sträck ning på Li dans öst ra sida så mar ke ras dju pet till 5,4–5,5
m.

Det inte tro ligt att det finns stor musslor i om rå det för den pla ne ra de tryck ban -
ken. Slut sat sen är grun dad på in ven te ring en av stor musslor som ut för des i juli
2017. Från Vän ern och upp till lo kal 2 (Torg bron), be döms strän der na vara hård -
gjor da och fle ra me ter dju pa dvs. utan grun dom rå den för musslor na att växa på.
Om rå det upp till lo kal 2 är tyd ligt ar ti fi ci ellt, bot ten be stod av ut eslu tan de av
sten upp till 20 cm. Inga fynd av stor musslor gjor des på lo kal 1 (järn vägs bron) och 
lo kal 2 (Torg bron). Än mer upp ströms, vid lo kal 3 i höjd med ST Ni co lai kyr kan,
på träf fa des 28 musslor av ar ten spet sig må lar mussla på ett djup av cir ka 0,5 me -
ter. Fler musslor på träf fa des på upp ströms lo ka ler men då ock så på grun da bott -
nar. Skal av musslor på träf fa des dju pa re men är troligtvis ditspolade vid
högfloden, Lidköpings kommun 2017, bilaga 3.

Kon se kven ser av åt gär den (ef fek ter)

Tryck ban ken i Li dan ligger i ett om rå de där fisk bio lo gis ka vär den sak nas och är
där för inte en del av Li dan som har höga na tur vär den. 

Tryck ban ken ska be stå av stenkross ma te ri al och pla ce ras på en yta som en ligt
WSP (2020) re dan i ut gångs lä get ut görs av sten. Sten är in ert och be döms inte in -
ver ka på Li dans el ler Vän erns ke mis ka till stånd.

Verk sam he ten har ing en el ler li ten be ty del se för fisk van dring. Dock kan grum -
ling ar fö re kom ma så ar be te na bör i möj li gas te mån gö ras un der låg vat ten fö ring.
Vid myck et kraf ti ga och lång va ri ga grum ling ar bör man över vä ga att an vän da
grum lings skydd.
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Ta bell 12-2. Lek pe rio der för fis kar som står med på röd lis tan 2020. NT = Nära ho tad. VU =
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De upp ströms lig gan de broar na på ver kar idag Li dan ge nom att spänn vid der na
vid des sa sek tio ner träng er ihop Li dans vat ten flö de nå got. Den pla ne ra de tryck -
ban ken kom mer ge högst obe tyd lig, lik nan de för träng ning av Lidans flöde.

Ska de fö re byg gan de åt gär der

Grum ling kan fö re kom ma så ar be te na bör i möj li gas te mån gö ras un der låg vat ten -
fö ring. Vid myck et kraf ti ga och lång va ri ga grum ling ar bör man över vä ga att an -
vän da grum lings skydd.

An gå en de fis kars an vänd ning av ned re Li dan som trans port led för att nå lek -
plat ser som är be läg na läng re upp ströms så finns där någ ra röd lis ta de ar ter vil kas
lek pe rio der samman lagt om fat tar må na der na de cem ber till och med juli, ta bell
12.2. Lax och öring i Vän ern, som le ker på hös ten, ver kar inte gå upp i Li dan för
att leka. Så le des är byg gan de i vat ten önsk värt un der som ma rens låg vat ten fö ring
men ef ter juli må nads ut gång. Med de fö re skriv na skydds- och för sik tig het såt gär -
der na kan tryck ban ken an läg gas och fun ge ra utan att för säm ra Li dans el ler Vän -
erns vattenkvalitet eller förutsättningar att uppnå miljökvalitetsnormerna.

13 Na tur re sur ser

Inga and ra na tur re sur ser än sten (spräng sten och sten kross) och små mäng der pe -
tro leum ba se ra de driv me del tas i an språk i sam band med genom fö ran det av åt gär -
den.

14 På ver kan un der byg gti den

Un der ut fö ran det

An lägg nings tiden för tryck ban ken upp skat tas till ett an tal må na der. Ut fö ran det
kan ske från pråm el ler med gräv mas kin på kaj kan ten. 

Tryck ban ken an läggs längs en kaj som an sluter en lo kal ga ta, Vä stra Ham -
nen/Gas verks ga tan. Ga tan har be grän sad tra fik och be byg gel sen är åt kom lig ock -
så via Fis ka re ga tan och en al ter na tiv väg kan upprättas.

Ökan de bul ler ni vå er kom mer att ske un der ut läg gning av ma te ri al till tryck -
ban ken om ma te ri al trans por te ras med bil. Det är Na tur vårds ver kets rikt lin jer
för ”bul ler un der byg gti den” som är gräns sät tan de.  Tryck ban ken an läggs i när het
av Cam pus ut bild ning vid Rör strands cen ter och grän svär den ut om hus vid fa sad
för under vis nings lo ka ler är 60 dBA (Na tur vårds ver ket, 2019). Na tur vårds ver -
kets rikt lin jer gäl lan de bul ler och bulleralstrande arbetstider gäller under
anläggningsskedet. 

Inga vib ra tions re la te ra de un der sök ning ar har utförts.

Kon se kven ser av åt gär den (ef fek ter)

An lägg ning en kom mer ock så or sa ka ljud fö ro re ning ar i vat ten mi ljön. När sten ma -
te ri al läggs ut kan under vat tens bul ler upp stå när mast i Li dan. Det bul ler som kan
upp stå i vatt net be döms med mar gi nal under sti ga ni vå er där ska dor på fisk fau na
kan för vän tas. Stu di er har vi sat att även vä sent ligt kraf tig are och mer kon ti nu er -
ligt under vat tens bul ler, så som från pål ning i vat ten i vär sta fall kan av skräcka
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vand ran de fisk från att pas se ra om rå det me dan ar be tet ak tivt på går, nor mal är
det ta dag tid.

Ar be te na in ne bär bull ran de mas ki ner, ljud från an lägg nings verk sam het och
vib ra tio ner i mark. Det bul ler som kan upp stå i vatt net be döms med mar gi nal
under sti ga ni vå er där ska dor på fiskfauna kan förväntas.

An lägg ning en kom mer ock så or sa ka mer ljud fö ro re ning ar i vat ten mi ljön men
be döms med mar gi nal under sti ga ni vå er där ska dor på fisk fau na kan förväntas.

Ar be te na kan på ver ka sjö tra fi ken inom ham nen men be döms inte hin dra den.

Inga vib ra tion su tred ning ar vid an lägg nings ar be ten på fisk har kun nat hittats. 

Ska de fö re byg gan de åt gär der

För att und vi ka grum ling kan an vän dan de av fin kor nigt ma te ri al (sten mjöl /
0-frak tion) till tryck ban ken und vi kas. Ifall så dant ma te ri al ändå an vänds mås te
den grum lan de in ver kan even tu ellt be grän sas, ex em pel vis ge nom att en läns gar -
din el ler bub bel ri då an ord nas kring ar bets om rå det un der ti den tryck ban ken an -
läggs.

Re strik tio ner, ut märk ning ar och var ning ar skall ut for mas i sam råd med sa -
mord nings an sva rig för ham nan lägg ning en. An vis ning ar i Sjö farts ver ket för fatt -
nings sam ling ar (SJÖFS) ska tillämpas.

Lämp lig tid för ut fö ran det ska an pas sas vand ran de fisk, se ka pi tel Vat ten frå gor. 
Så le des är byg gan de i vat ten önsk värt un der som ma rens låg vat ten fö ring men ef -
ter juli månads utgång.

Li dan är bred och kan av de las i längs led med skär mar vil ket med för möj lig het
att vand ran de fisk kan pas se ra längs Li dans östra sida.

Va let att an läg ga en tryck bank i stäl let för en spont kan ses som en ska de fö re -
byg gan de åt gärd efter som bul ler ni vå er na vid an läg gning av tryck ban ken inte är
lika kraf ti ga som vid nedtryckning av spont.

Åt gär der för sjö tra fi kens sä ker het kan vara nöd vän di ga. Även båt tra fi ken i Li -
dan och i ham nen kan or sa ka vis sa stör ning ar för vat ten li vet i Li dan.

15 Mi ljö mål

Na tio nel la mi ljö mål

Sve ri ge har 16 oli ka mi ljö kva li tets mål be slu ta de av riks da gen. Mi ljö kva li tets må -
len an ger oli ka in rikt ning ar för att upp nå det över gri pan de ”ge ne ra tions må let”,
som är att till näs ta ge ne ra tion läm na över ett sam häl le där de sto ra mi ljöp roble -
men är lös ta, utan att ha or sa kat öka de mil jö- och häl sop roblem ut an för Sve ri ges
grän ser. Tryck ban ken i Li dan be döms kun na ut fö ras utan att för svå ra upp fyl lan -
det av nå got av de na tio nel la mi ljö må len.

Re gio na la mi ljö mål

Mot bak grund av de glo ba la och na tio nel la mi ljö må len har Läns sty rel sen i Vä stra
Gö ta land i sam råd med Skogs sty rel sen be slu tat om 50 re gio na la till ägg smål för
mi ljö ar be tet. Inget av till ägg små len be döms för svå ras av tryck ban ken.
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Håll bar hets må len

År 2015 be slu ta de FN om 17 styck en mål för en glo bal håll bar ut veck ling som en
del i Agen da 2030. Pro jek tet och dess kon se kven ser har ställts mot vart och ett av
des sa mål. Ing en risk för ne ga tiv på ver kan på nå gon av des sa 17 håll bar hets mål har 
be dömts.

16 Slut sats

Huvud frå gan för den na mi ljö kon se kvens be skriv ning har va rit om an lägg ning en av 
tryck ban ken på ver kar möj lig he ten att upp nå mi ljö kva li tets nor mer na. Efter som
tryck ban ken an läggs i vat ten dra get Li dan är en dast på ver kan på mi ljö kva li tets -
nor mer för vat ten av in tres se. Som be skrivs ovan är den stör sta på ver kan, fö ru -
tom kon se kven ser av själ va an läg gan det, för änd ring av Li dans mor fo lo gi. Vat ten -
dra gets tvärs nitt sa rea, där tryck ban ken läggs, blir mar gi nellt min dre. Skill na den
be döms inte ha nå gon be ty del se, då vat ten dra get har fle ra be tyd ligt träng re sek -
tio ner nära upp ströms det ak tu el la om rå det. Li dan kom mer allt så kun na flö da
för bi en ny tryck bank obe hin drat.

Det finns inga un der sök ning ar el ler in di ka tio ner på att be rört av snitt av Li dan
har en skydd svärd bot ten fau na el ler rikt akva tiskt liv vid ka jen där tryck ban ken
ska an läg gas, bot ten se di men ten är sten och fyll nads ma te ri al. På ver kan på fisk -
mig ra tio nen an ses li ten efter som tvärs nit tet av Li dan inte på ver kas nämn värt.
Vis sa fis kar ter pas se rar ge nom Lid kö pings stad när de van drar från Vän ern upp
till sina le kom rå den läng re upp i Li dan. Det finns inga upp gif ter på att fisk le ker
vid sträck an för pla ne rad tryck bank. Mot bak grund av ovan stå en de görs be döm -
ning en att an läg gan det av tryck ban ken inte kom mer att in ne bä ra nå gon ne ga tiv
på ver kan på de fiskarter som vanligtvis finns i Lidan inom området eller på de
arter som passerar förbi.

Den tid då den akva tis ka mil jön kan på ver kas är un der an lägg nings ske det. Un -
der an lägg nings ske det kan vatt net bli grum ligt av even tu ellt sten mjöl i ma te ri a let
till tryck ban ken el ler av se di ment som rörs upp från bot ten vid an lägg nings ar be -
tet. Grum li ga re vat ten som fly ter ut i Vän ern kan på ver ka sjöns ljus för hål lan den,
som in går bland de fy si ka lisk-ke mis ka kva li tets fak to rer na. På ver kan av grum ligt
vat ten från den ak tu el la verk sam he ten är för sum bar för vat ten fö re kom sten i sin
hel het men kan po ten ti ellt in ver ka på vat ten mi ljön lo kalt. För att und vi ka det bör 
an vän dan de av fin kor nigt ma te ri al (sten mjöl / 0-frak tion) till tryck ban ken und vi -
kas. Ifall så dant ma te ri al ändå an vänds be hövs se di ment beg rän san de åt gär der an -
ord nas kring ar bets om rå det un der ti den tryck ban ken an läggs. Till skot tet av
grum ling är inte så stort då Li dan har en tur bi di tet på 11 FNU vil ket klas sas som
starkt grum lat.

Med här fö reslagna skydds- och för sik tig het såt gär der na kan tryck ban ken an -
läg gas och fun ge ra utan att för säm ra Li dans el ler Vän erns vat ten kva li tet el ler fö r -
ut sätt ning ar att upp nå miljökvalitetsnormerna.
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