


Bilaga 1, Beskrivning och motivering av 

projektet 

Trollhättan Energi AB har sedan 2012 arbetat med att utreda befintligt 

vattenverk och råvattentäkt. Under åren 2014–2016 har två förstudier 

genomförts och 2017 tog Trollhättan Energis styrelse beslut om att bygga 

ett nytt vattenverk med Vänern som ny huvudsaklig vattentäkt. Provtagning 

av vatten i Vänern har skett under flera års tid på flera olika punkter. 

Under våren 2020 togs ett historiskt beslut om regional samverkan för 

framtidens vattenförsörjning där Trollhättan och Uddevalla ska samarbeta 

för att få vatten från Vänern till de respektive kommunerna. Trollhättan 

Energi kommer ensamt bygga den nya sjöledningen ute i Vänern och 

råvattenstationen i Nordkroken men med kapacitet även för Uddevallas 

behov. Vidare kommer Trollhättan Energi AB och Uddevalla Vatten AB 

tillsammans bygga överföringsledning(ar) ned till Överby, Trollhättan. 

Slutligen kommer Uddevalla Vatten AB att ensamt att bygga 

överföringsledning för råvatten vidare till Uddevalla. 

Det är också beslutat att Lilla Edet kommun ska försörjas med vatten från 

Vänern. Lilla Edet ska få färdigt dricksvatten direkt från Trollhättans 

vattenverk. 

Lokaliseringsutredning 

Under 2018 har Trollhättan Energi tillsammans med COWI utfört en 

lokaliseringsutredning genom en stråkvalsanalys för att utreda olika 

potentiella ledningsdragningar från Vänern ner till Överby i Trollhättan. 

Arbetet har genomförts i samarbete mellan COWI och TEAB där 

stråkvalsanalysen har genomförts med stöd av multikriterieanalys (MKA) 

där tekniska, ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter har beaktats. 

Arbetet har omfattat att identifiera kriterier för analysen, viktning av 

kriterier samt utveckling av MKA-modellen som tillämpats i studien. 

Resultatet visar att de mest fördelaktiga stråken (betraktat från Vänern mot 

Överby) är att välja ett landfall i området på den västra sidan av Halleberg, 



 

 

vidare söderut genom Vargön, därefter längs Göta älvs östra strand fram till 

en punkt öster om det befintliga vattenverket vid Överby där ledningen 

passerar under Göta älv till sin slutpunkt (stråkalternativen betecknas 

A+A1/A2/A3, se Figur 1). 

 

Figur 1. Olika stråk för ny överföringsledning från Vänern till Överby. 

Under 2019 har Trollhättan Energi AB tillsammans med Peab Anläggning 

AB fortsatt att utreda de olika alternativen genom ytterligare 

skrivbordsstudier, fältstudier, geotekniska undersökningar, 

naturmiljöinventering längs stråken och kompletterande bottenscanningar på 

Vänern. Marinarkeologiska utredningar i Vänern såväl som arkeologiska 

utredningar vid landföringspunkten har också utförts. Resultaten har 

sammanfattats i PM, MUR och kartunderlag. 

Den sammantagna bedömningen, utifrån resultaten av undersökningarna, är 

att A+A1 är den mest lämpliga ledningsdragningen. 



 

 

Den 20 augusti 2020 redovisades lokaliseringsarbetet för Vänersborgs 

kommun. Rapporter och PM överlämnades. Eftersom handlingarna kan 

innehålla känslig information inhämtades sekretessförbindelser från 

tjänstepersonal som önskade att ta del av underlaget.  

Den 31 augusti 2020 redovisades också lokaliseringsarbetet för Vänersborgs 

kommuns kommunalråd på ärendegenomgången, om än på en mer 

övergripande nivå. 

Den 2 december 2020 hölls en ny genomgång av lokaliseringsutredningen. 

Nytt arbetsmöte kring lokaliseringsutredningen planeras under januari 

månad 2021. 

Ansökan hänvisar till ovan presentationer och underlag men bifogas ej i 

samband med ansökan. 

Fysisk säkerhet råvattenstation 

Fysisk säkerhet är viktigt för en råvattenstation som är en viktig funktion i 

dricksvattenproduktionen. Begreppet fysisk säkerhet omfattar såväl 

områdesskydd (ex stängsel runt anläggningen) och skalskydd 

(anläggningens omslutningsytor) samt tekniskt skydd (ex passagesystem, 

larm, kameror etc) och mekaniskt skydd (ex låssystem, galler, fordonshinder 

etc).  

Ett arbetsdokument, i form av ett PM, kring fysisk säkerhet har tagits fram 

för råvattenstationen i Nordkroken som grundar sig på en workshop och en 

tidig riskbedömning. Arbete med detta pågår, nedan är en initial bedömning. 

Projektets ledord och ambitionsnivå när det gäller säkerhet (enligt projektets 

säkerhetspolicy) är följande: 

”Projektets säkerhetsarbete ska präglas av anpassade, balanserade och 

kostnadseffektiva åtgärder som står i rimlig proportion till hotbild samt 

konsekvenser för verksamheten” 

 

Den initiala bedömningen är att, utifrån dagens riskbild, är att skalskydd 

med stängsel inte måste vara nödvändigt. Inriktningen bör vara att försöka 

bygga upp säkerheten för anläggningen utan att det behövs områdesskydd i 



 

 

form av ett stängsel, med tanke på det geografiska läget. En tidig 

bedömning är att det istället krävs flera barriärer av fysiskt skydd i 

anläggningen där verifiering kan ske via tekniskt skydd, ex genom 

inbrottslarm och eventuell kameraövervakning.  

Däremot bör anläggningen ha förutsättningar för att i framtiden, vid behov, 

kunna komplettera med områdesskydd. Exempelvis vid en förhöjd hotbild 

eller andra ändrade förutsättningar. 

Övriga utredningar 

Förutom bifogade utredningar har omfattande geotekniska undersökningar 

utförts, såväl traditionella borrprover som geofysiska undersökningar. Dessa 

bifogas inte, men kan skickas över till Vänersborgs kommun. 
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1 Bakgrund och syfte 

COWI AB har på uppdrag av Trollhättan Energi AB genomfört en fågel- och na-

turvärdesinventering vid ett vassområde vid badplatsen Nordkroken vid Vänerns 

strand i Vänersborgs kommun. Fältinventeringen utfördes vid två tillfällen i maj 

2019 och innefattade det område som visas i figur 1. Syftet med inventeringen var i 

första hand att undersöka om det finns skyddsvärd eller störningskänslig fågelfauna 

i det vassområde som påverkas av geotekniska undersökningar. Till skyddsvärda 

arter räknas i allmänhet arter som är hotade eller upptagna på EU:s fågeldirektivs 

bilaga 1. För arter upptagna i fågeldirektivet ska bland annat "särskilda skyddsom-

råden" upprättas (artikel 4). Till hotade arter räknas de som rödlistats i kategorierna 

CR-akut hotad, EN - starkt hotad och VU- sårbar (Blank, 2010). 

Inventeringarna utfördes enligt metodik för punkttaxering i första halvan av maj, 

den tid på året då de flesta fågelarter är aktiva med sång och andra revirbeteenden 

och därmed lätta att upptäcka. Detta är också lämplig tid på året för naturvärdesin-

ventering.  

Figur 1. Utredningsområdet (rött)  
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2 Metodik 

Fältinventeringen genomfördes i form av punkttaxering med två fältbesök: 2019-

05-03 samt 2019-05-16. Inventeringens syfte var att undersöka vilka fågelarter som 

häckar eller vistas inom det aktuella området, för att kunna ge förslag på eventuella 

skyddsåtgärder inför geotekniska undersökningar. Innan inventeringarna gjordes en 

sökning i observationsdatabasen Artportalen avseende fågelobservationer de sen-

aste 20 åren inom det aktuella området plus en buffertzon på cirka 100 meter. Syf-

tet med sökningen var att få underlag om vilka arter som tidigare setts i området 

och som därmed kan förväntas hittas. Områdets begränsade yta gjorde att punkttax-

ering från ett par punkter i och omkring vassområdet gav tillräckligt underlag för 

att bedöma vilka fågelarter som häckade i området. Inventeringarna gjordes enligt 

etablerad metodik för punkttaxering (Blank, 2010). Besökstiden vid varje fältbesök 

var cirka en timme och inventeringarna inleddes inom en timme från solupp-

gången. Inventeringarna utfördes dagar med uppehållsväder och svag eller måttlig 

vind. Alla fåglar som sågs eller hördes noterades i ett fältprotokoll. Där noterades 

även om observationerna handlade om revirmarkerande fåglar samt om observat-

ionerna var innanför eller utanför undersökningsområdet.  

I tillägg till fågelinventeringen gjordes en naturvärdesbedömning av det aktuella 

området. Naturvärdesinventeringen utfördes enligt Svensk standard för naturvär-

desinventering SS 199000:2014 (SIS, 2014). 

Inventeringarna utfördes av Erik Heyman, biolog på avdelningen för Miljö, Risk 

och Säkerhet, COWI AB i Göteborg, med mer än 15 års erfarenhet av biologiska 

fältinventeringar. 
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3 Resultat  

Totalt observerades 21 fågelarter varav 8 inom undersökningsområdet. Samtliga 

observerade arter inom utredningsområdet visas i tabell 1. Observationer utanför 

utredningsområdet visas i tabell 2. Det fanns inga registrerade observationer av 

fåglar i observationsdatabasen Artportalen, avseende de senaste 20 åren. 

Inom utredningsområdet observerades blåmes, koltrast, lövsångare, nötväcka, 

svarthätta, sädesärla, talgoxe och trädgårdssångare. Av dessa häckar troligen löv-

sångare och trädgårdssångare i vassen eftersom de satt stationärt och sjöng mitt i 

vassområdet. Blåmes, talgoxe, nötväcka och svarthätta observerades sjungande och 

häckar möjligen i närheten av alarna som växer innanför vassen. Koltrast och sä-

desärla observerades inom utredningsområdet men visade inga revirbeteenden. 

Inga skyddsvärda fågelarter observerades inom undersökningsområdet.  

Utanför utredningsområdet observerades ett antal vanliga, icke skyddsvärda, arter 

samt en överflygande fiskgjuse. Fiskgjuse var den enda skyddsvärda fågelarten 

som observerades (arten är listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1).  

 
2019-05-03 2019-05-16 

Blåmes 1 1 

Koltrast 1 1 

Lövsångare 0 1 

Nötväcka 1 0 

Svarthätta 1 0 

Sädesärla 1 1 

Talgoxe 0 1 

Trädgårdssångare 0 1 

Tabell 1. Fågelobservationer (antal) inom utredningsområdet  
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 2019-05-03 2019-05-16 

Blåmes 0 1 

Drillsnäppa 0 2 

Fiskgjuse 1 0 

Gransångare 1 0 

Gräsand 3 0 

Grönfink 1 0 

Gärdsmyg 0 1 

Gök 0 1 

Kanadagås 0 5 

Korp 1 0 

Kråka 0 1 

Lövsångare 1 0 

Ringduva 1 2 

Skata 0 1 

Svarthätta 0 1 

Svartvit flugsnappare 1 1 

Talgoxe 2 1 

Tabell 2. Fågelobservationer (antal) utanför utredningsområdet 

Naturvärdet för det aktuella området bedömdes som naturvärdesklass 4 – visst na-

turvärde. Området har lågt artvärde men visst biotopvärde i form av sjöstrand och 

medelgrova klibbalar. Naturvärdesbedömningen utgår från Svensk standard för na-

turvärdesinventering SS 199000:2014 (SIS, 2014). Naturvärdesklass 4 är den lägsta 

av de fyra naturvärdesklasserna, där klass 1 är högst. Klass 4 innebär att området 

har viss positiv betydelse för bevarande av biologisk mångfald, jämfört med så kal-

lad övrig mark (det vanligaste markslaget), som har lågt eller inget naturvärde. Fi-

gur 2 och 3 visar representativa bilder från området. 
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Figur 2. Vassområdet fotograferat från östra sidan 

 
Figur 3. Bladvass och unga klibbal är helt dominerande i vassområdet. 
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4 Samlad bedömning och diskussion 

Utifrån resultatet av 2019 års fågelinventering bedöms det aktuella utredningsom-

rådet inte utgöra en miljö med betydelse för skyddsvärd fågelfauna. De arter som 

påträffades med revirbeteende inom utredningsområdet var lövsångare, trädgårds-

sångare, svarthätta, blåmes, talgoxe och nötväcka. Samtliga är vanligt förekom-

mande arter med nationellt och regionalt stora populationer (Ottosson m fl, 2012).  

Huvuddelen av undersökningsområdet utgörs av bladvass med sly och unga träd av 

främst klibbal. Vassområdet är alltför litet för att hysa skyddsvärda arter som är 

knutna till vidsträckta vassområden till exempel rördrom eller brun kärrhök. För 

dessa arter finns det andra områden i Vänersborgsviken som är betydligt bättre 

häckningslokaler med större yta och mindre störning från människor. På landsidan 

av vassområdet finns ett tiotal medelgrova klibbalar med en diameter i brösthöjd 

upp till 60 cm. Det var i dessa träd som de flesta fåglarna observerades.  

Observationerna utanför utredningsområdet föranleder inga skyddsåtgärder. Den 

överflygande fiskgjusen passerade på stort avstånd. Fiskgjuse häckar på flera plat-

ser på platåbergen Halle- och Hunneberg och söker efter föda i Vänern och andra 

fiskrika sjöar i närheten. 

Naturvärdesklassen bedömdes till klass 4 – visst naturvärde, eftersom området har 

visst biotopvärde i form av sjöstrand och medelgrova träd av klibbal. Klass 4 inne-

bär att det finns vissa strukturer med positiv betydelse för bevarande av biologisk 

mångfald men bevarande av det enskilda området har liten betydelse för bevarande 

av biologisk mångfald på regional eller nationell nivå (SIS, 2014).  

För fortsatt arbete med geotekniska undersökningar och annat arbete rekommende-

ras en generell hänsyn gentemot fågellivet. Detta innebär att bullrande arbeten ska 

undvikas i vassområdet mellan 1 april och 31 maj, vilket är huvudsaklig häcknings-

period för de observerade fågelarterna. I övrigt bedöms inga skyddsåtgärder vara 

nödvändiga. 
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1 Bakgrund och syfte 

COWI AB har på uppdrag av Trollhättan Energi AB genomfört en naturvärdesin-

ventering i ett skogsområde i anslutning till badplatsen Nordkroken vid Vänerns 

strand i Vänersborgs kommun. Skogsområdet ligger inom påverkansområde för ny 

råvattenledning med tillhörande pumpstation.  

Fältinventeringen utfördes 2 juli 2020 och innefattade det område som visas i figur 

1. Syftet med en naturvärdesinventering är i första hand att undersöka om det finns 

arter eller strukturer med positiv betydelse för bevarande av biologisk mångfald. 

En fågelinventering i det intilliggande vassområdet och strandskogen (norr om om-

rådet för naturvärdesinventeringen) utfördes av COWI 2019. Området för fågelin-

venteringen överlappar med området som inventerats i detta uppdrag. Resultatet 

från fågelinventeringen beskrivs i en separat rapport. 

Naturvärdesinventeringen utfördes enligt Svensk standard för naturvärdesinvente-

ring SS 199000:2014, metodiken beskrivs mer detaljerat nedan. 

Figur 1. Inventeringsområde för naturvärdesinventering (rött)  
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2 Metodik 

Naturvärdesinventeringen utfördes enligt Svensk standard för naturvärdesinvente-

ring SS 199000:2014. Detaljeringsgraden för inventeringen var detalj, vilket är den 

mest finskaliga nivån för naturvärdesinventering och är lämplig för mindre områ-

den. Tillägg till standardupplägget för naturvärdesinventering var naturvärdesklass 

4, vilket innebär att även områden med visst naturvärde (klass 4) beskrivs som na-

turvärdesobjekt. Detta tillägg används vanligen vid naturvärdesinventeringar i 

stadsnära områden.  

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (ob-

jekt) av betydelse för biologisk mångfald. Inventeringen resulterar i avgränsning av 

områden och naturvärdesklassning, objektbeskrivningar av avgränsade objekt, samt 

en övergripande rapport. 

Nedan följer en sammanfattande genomgång av de bedömningsgrunder som an-

vänds för att naturvärdesklassa objekt enligt standarden. För övrig information och 

fördjupningar hänvisas till standarden (SIS, 2014). Övergripande görs naturvärdes-

bedömningen utifrån två bedömningsgrunder; biotop och art.  

Bedömningsgrunden biotop omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet 

samt sällsynthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen in. 

Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala för biotopvärde (obetydligt, visst, på-

tagligt och högt). Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, till exempel 

grad av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, element, natur-

givna förutsättningar etc. Med sällsynta biotoper avses biotoper som är mindre van-

liga inom ett visst geografiskt område. Om den inventerade biotopen utgör en Na-

tura 2000-naturtyp, ger det vägledning om att den är nationellt eller internationellt 

sällsynt. Även andra kunskapsunderlag för bedömning av sällsynthet och hot kan 

användas.  

I bedömningsgrunden art ingår fyra aspekter naturvårdsarter, rödlistade arter, ho-

tade arter och artrikedom. Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, 

eller i sig självt är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Artvärdet bedöms 

på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt). Bedömningen för na-

turvårdsarter ska grunda sig på faktiska fynd av arter.  

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland andra skyddade arter enligt art-

skyddsförordningen (2007:845), rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och 

signalarter. Artvärdet bedöms utifrån antalet olika naturvårdsarter, men också arter-

nas livskraft, frekvens, samt hur goda indikatorer de är för naturvärde.  

Förekomst av rödlistade arter enligt 2020 års rödlista, utgör en av grunderna för be-

dömning av artvärde. Arter i följande hotkategorier är av relevans för bedömning 

av artvärde: NT (nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR (akut hotad). 

Här anger SIS-standarden att förekomst automatiskt genererar ett högt artvärde. 

Bland de hotade arterna finns några arter som rödlistats på grund av att de minskat 

snabbt i landet, men som fortfarande är relativt vanligt förekommande. I denna in-

ventering gjordes bedömningen att förekomster av arterna skogsalm och ask inte 

automatiskt genererar högt artvärde.  
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Utifrån bedömningsgrunderna art och biotop görs en samlad bedömning av det in-

venterade objektets naturvärdesklass. I standarden finns en matris som ger vägled-

ning till inventeraren om vilken klass som ska sättas. Följande naturvärdesklasser 

används:  

Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde. Störst positiv betydelse för biologisk 

mångfald. I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde. Stor positiv betydelse för biologisk mång-

fald. I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätt-

hålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde. Påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald. I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för bio-

logisk mångfald på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara 

av särskild betydelse för att den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehål-

las. 

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde. Viss positiv betydelse för biologisk mång-

fald.  

Övrig mark. Detta är ingen naturvärdesklass utan avser de ytor som har låga värden 

för biologisk mångfald. Exempel på områden som inte når upp till naturvärdesklass 

4 är skogsområden som saknar viktiga strukturer, såsom skoglig kontinuitet, död 

ved och gamla träd. Åkermark klassas i regel inte då den på grund av hög stör-

ningsfrekvens ofta har begränsad biologisk mångfald. De betesmarker som inte 

uppnår klass 4 är kraftigt näringspåverkade och/eller igenväxande, samt saknar na-

turvårdsarter i form av en hävdgynnad flora.  

Detaljeringsgraden på naturvärdesinventeringen styr storleken på naturvärdesobjekt 

som ska kunna identifieras. I denna inventering användes detaljeringsgraden "de-

talj", vilket innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet för naturvärdesobjekt 

är en yta av 10 m2 eller mer, alternativt ett linjeformat objekt med en längd på 10 m 

eller mer och en bredd på 0,5 m eller mer. Naturvärdesinventeringen utfördes av 

Erik Heyman, biolog på COWI AB i Göteborg. 
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3 Resultat  

Det undersökta området utgörs av två naturvärdesobjekt, lövskogen och den lilla 

skogsbäcken. Båda bedömdes som naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. I båda 

naturvärdesobjekten påträffades naturvårdsarter. På flygbilden i figur 2 visas na-

turvärdesobjektens utsträckning. 

 

Figur 2. Den gröna linjen visar utsträckningen för blandskogen (NVI_TEM_01) 

och den blå linjen visar ungefärlig sträckning för vattendraget (NVI_TEM_02). 

Den rödstreckade linjen visar det inventerade området. 
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Objekt 1 – Flerskiktad lövskog  

ID: NVI_TEM_01 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop: Löv - barrblandskog 

Beskrivning: Blandad lövskog som domineras av vårt- och glasbjörk med inslag 

av ädellövträd. I trädskiktet finns vårt- och glasbjörk, ek, lönn, tall, fågelbär och 

klibbal. Flera av träden är medelgrova, bland annat finns två vårtbjörkar med dia-

meter i brösthöjd på cirka 65 cm, flera klibalar i den norra delen med diameter runt 

50 cm och en ek med diameter på 50 cm.  

Buskskiktet är välutvecklat och innefattar samma arter som i trädskiktet samt has-

sel, hallon, rönn, olvon, gran, rhododendron och oxbär. Där finns även minst två 

exotiska arter, så kallade trädgårdsrymlingar, som inte artbestämdes. Det finns 

flera hasselbuskar med som växer bukettformat, vilket de gör när de uppnått en 

viss ålder i ljusöppna lägen. En buske av den fridlysta arten idegran växer i den 

västra delen, precis öster om vägen. Busken är cirka 3 meter hög. Idegranen har 

troligen spridit sig från någon trädgård i närområdet.  

Fältskiktet hyser arter som visar på näringsrika förhållanden. Vanligt förekom-

mande arter är kirskål, brännässla, hundäxing, maskrosor, kråkvicker, nejlikrot, 

skogsfräken, träjon, stinknäva, skogskovall, harsyra och humleblomster. I anslut-

ning till bäcken växer ramslök, en signalart för skogliga områden enligt Skogssty-

relsen.    

Naturvärdesklass med motivering: Klass 3 – påtagligt naturvärde. Naturligt 

föryngrad blandlövskog med inslag av medelgrova träd har visst biotopvärde. En-

staka naturvårdsarter ger visst artvärde.  

Naturvårdsarter: Idegran (fridlyst), ramslök (signalart enligt Skogsstyrelsen) 
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Figur 3. Skogen fotograferad norrut.  

 

Figur 4. Bilden tagen söderut inifrån mitten av skogsområdet. Några av de bu-

kettformiga hasselbuskarna kan ses på bilden. 
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Figur 5. En buske av den fridlysta arten idegran växer i den västra delen av 

skogsområdet.  
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Objekt 2 – mindre vattendrag  

ID: NVI_TEM_02 

Naturtyp: Vattendrag 

Biotop: Mindre vattendrag 

Beskrivning: Liten skogsbäck som vid inventeringstillfället var 3-5 dm bred och 

som mest 1 dm djup. Klart, snabbt rinnande vatten. I bäcken hittades stor näck-

mossa. I fältskiktet runt bäcken finns bland annat ramslök, träjon, nejlikrot, blad-

vass, skogsfräken och harsyra. Klibbal växer längs bäcken i den norra delen, ner 

mot Vänern.   

Naturvärdesklass med motivering: Klass 3 – påtagligt naturvärde. Relativt 

opåverkat vattendrag i skogsmiljö ger visst biotopvärde. Enstaka naturvårdsarter 

ger visst artvärde.  

Naturvårdsarter: Stor näckmossa (signalart för nyckelbiotoper i strömmande 

vatten), ramslök (signalart enligt Skogsstyrelsen) 

 

Figur 6. På bilden ses stor näckmossa (Fontinalis antipyretica), som förekommer 

rikligt i bäcken. 
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4 Samlad bedömning och diskussion 

Det undersökta området hyser två delområden med naturvärdesklass 3, påtagliga 

naturvärden. Naturvärdena är knutna till den naturligt föryngrade lövskogen med 

en del medelgrova träd och stort inslag av ädla lövträd samt den lilla skogsbäcken.  

Objekt med naturvärdesklass 3 är inte av sådan betydelse för biologisk mångfald på 

regional, nationell, eller global nivå att varje objekt behöver sparas. Det är dock av 

betydelse att den totala arealen av klass 3 objekt bibehålls (SIS, 2014). Detta kan 

rimligen tolkas som att en viss påverkan är acceptabel men att i möjligaste mån ska 

åtgärderna anpassas så att den negativa påverkan blir så liten som möjligt. I det ak-

tuella området ska påverkan på skogsbäcken och de medelgrova träden undvikas i 

möjligaste mån.  

Inga rödlistade arter påträffades. De naturvårdsarter som påträffades är alla arter 

med livskraftiga populationer, regionalt såväl som nationellt. Den fridlysta arten 

idegran förekommer i form av ett exemplar som troligen etablerats genom sprid-

ning från någon närliggande trädgård. Idegran är fridlyst enligt Artskyddsförord-

ningen 2007:845 8§ vilket innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på 

annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna samt ta bort eller skada frön el-

ler andra delar (SFS 2020:646). Dispens från Artskyddsförordningen söks hos 

Länsstyrelsen. 

Idegran förekommer i naturliga populationer främst längs Sveriges kuster men har 

lätt att etablera sig lokalt genom spridning från odlade exemplar i till exempel träd-

gårdar (ArtDatabanken, 2020). Idegran är inte rödlistad.    
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Resultat av genomförd arkeologisk förundersökning av 
L1964:8294, fastighet Nordkroken S:1, Vänersborgs kommun 

Ärendet 
Under 21–22 september 2020 genomfördes en arkeologisk förundersökning 
av fornlämning L1964:8294 (Västra Tunhem 121:1) inom fastighet Nord-
kroken S:1, enligt Länsstyrelsens beslut 2020-07-06, med Trollhättan energi 
AB som sökande. Det planerade arbetsföretaget omfattar förläggning av rå-
vattenledning på sjöbotten och med landföring vid Vänersborgsviken. Un-
dersökaren Förvaltningen för kulturutveckling har till Länsstyrelsen inläm-
nat en preliminär redogörelse (bilaga). 

Resultat 
Förundersökningen hade som syfte att, inom förundersökningsområdet dito 
arbetsföretagsområdet, fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär, 
datering, utbredning och komplexitet samt tillvarata eventuella fornfynd. 
Resultaten ska kunna användas som planeringsunderlag av verksamhetsutö-
varen. 

Förundersökningen utfördes enligt Länsstyrelsens direktiv. Förundersök-
ningsområdet omfattade en ca 6 500 kvm stor korridor i fornlämningens 
östra del, och bestod både av landområde och sjöbotten på grunt vatten. Re-
sultatet är i följande: 

• Inom landområdet påträffades inga fynd eller anläggningar som kan
kopplas samman med aktuell fornlämning. Markbeskaffenheten kan
sammanfattas till förna (vass) och därunder sand och lera. Ca 30 me-
ter åt öster påträffades en del av en yxa av bergart, vilken som typ är
samtida med vad som är känt om fornlämningen (äldre stenålder).
Fyndpositionen är inom fornlämningen men utanför förundersök-
ningsområdet.

• Inom sjöbotten grävdes sju provgropar. Lagerföljden var sand, grov-
morän (grus och mindre sten) och därunder siltig lera. I skiftet
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mellan sand och lera påträffades sporadiskt med huggspån och detri-
tus (hasselnötsskal, grankottar, löv och kvistar). I en av provgro-
parna påträffas ett möjligt fragment av en lihultsyca (äldre stenålder) 
och några bergartsavslag. Det råder en viss osäkerhet om avslagens 
bestämdhet. Undersökarens slutsats är att det sporadiskt förekommer 
kulturlager som möjligen kan dateras till senmesolitikum, dvs slutet 
av den äldre stenåldern. 

 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Resultatet visar att det endast finns få sporadiska spår efter boplatsläm-
ningen inom förundersökningsområdet. Inga anläggningar påträffades och 
av de få fynd som framkom bedömdes dessa vara omlagrade i stor utsträck-
ning. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att fornlämningens vetenskap-
liga värde inom förundersökningsområdet, dito arbetsföretagsområdet, är 
lågt. Med hänvisning till KML 2 kap 12§ ser Länsstyrelsen inga hinder för 
arbetsföretagets genomförande inom förundersökningsområdet. Lagskyddet 
kvarligger dock för den del av fornlämningen som ansluter förundersök-
ningsområdet, både åt öster och väster. 
 
Den arkeologiska förundersökningen av L1964:8294 är med detta avslutad. 
Undersökaren kommer inom kort leverera en basrapport till uppdragsgiva-
ren och till Länsstyrelsen.  
 
 
 
För Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
 
Thomas Bergstrand, antikvarie 
 
 
Bilaga 

1. Undersökarens preliminära redogörelse om genomförd förundersök-
ning september 2020. 

 



Sammanställning av resultat från arkeologisk förundersökning utförd av Kulturmiljö, 

Förvaltningen för kulturutveckling samt Nordic maritime group 

Län: Västra Götaland Kommun: Vänersborg 

Socken: Västra Tunhem Fastighet: Nordkroken S:1 m. fl. 

 

Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning 

Länsstyrelsens diarienummer: 431-12499-2020 

Förvaltningen för kulturutveckling projektnummer: 14361 

Lämningsnummer boplats: RAÄ Västra Tunhem 121:1 / L1964:8294 

Datum för beslut: 2020-07-06 

Datum för fältarbete: 21/9-22/9 2020 

Projektledare: Johanna Lega 

 

Sammanfattning av undersökningsresultat: 
 
Förundersökningen genomfördes med anledning av planerad utbyggnad av en 
råvattenledning från Vänern. Den aktuella stenåldersboplatsen (L1964:8294) ligger vid 
Vänerns strand och registrerades på 1960-talet med anledning av att bland annat 
bergartsyxor, mejslar, skrapor och knackstenar hittats en meter under normal vattennivå. 
 
Den arkeologiska förundersökningen utfördes både på land och i vatten. Vid 
undersökningen på land grävdes 15 schakt med hjälp av grävmaskin. Markunderlaget 
utgjordes av förna bestående av vass, därefter sand ned till ca 1 meters djup. Schakten 
grävdes skiktvis genom sanden ned till bottenleran. Inget av arkeologiskt intresse 
påträffades.  
Vid den arkeologiska förunderundersökningen i vattnet grävdes sju provgropar på grunt 
vatten nära land. Ett måttband lades ut på botten parallellt med stranden och 
provgroparna grävdes i två rader med cirka tio meters mellanrum. Inom 
undersökningsområdet utgjordes bottenytan i huvudsak av sand men här fanns även 
områden med sten. Totalt så grävdes sju provgropar och i fem av dessa påträffades i 
huvudsak sand, grus och mindre stenar. I två av groparna, nr 2 och nr 6, påträffades en del 
bevarat organiskt material som huggspån, hasselnötsskal, grankottar, löv och kvistar. Det 
organiska materialet påträffades i huvudsak inklämt under lite större stenar. Det var inte 
möjligt att urskilja någon tydlig stratigrafi och bottensedimenten föreföll vara omrörda, 
förutom där underliggande lager skyddades av stenar. Under sanden i de flesta av 
provgroparna framkom en ljusgrå mineralogen siltig lera som innehöll grus och småstenar. 
Denna tolkades som ett geologiskt lager. I provgrop två påträffades ett grovhugget möjligt 
fragment av en stenyxa av lihultskaraktär samt några troliga bergartsavslag som 
insamlades för analys. Från provgrop 2 insamlades en bränd träpinne samt ett 
hasselnötsskal för 14C-analys. Slutsatsen från den marinarkeologiska undersökningen visar 
på viss förekomst av kulturlager som bevarats i anslutning till stenansamlingar och som 
skulle kunna vara samtida med den påträffade lihultsyxan.      
Ytterligare ett fragment av en möjlig lihultsyxa påträffades på marken i den östra delen av 
det registrerade boplatsområdet. Denna samlades in för analys. 
 



Förslag till fortsatta åtgärder: 
 
Förvaltningen för kulturutveckling samt Nordic maritime group bedömer att en 
schaktningsövervakning är lämplig om nedgrävning av ledningen ska utföras inom det 
område där organiskt material påträffades under vattenytan, i anslutning till provgrop 2 
och 6. På landsidan är det inte nödvändigt med ytterligare arkeologiska undersökningar. 
 

Underskrift: Johanna Lega Datum: 2020-10-14 
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Figur 1. Västra Götalands län med platsen för utredningen markerad i Vänersborgs kommun.
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Figur 2. Karta över Vänersborgs kommun med platsen för utredningen markerad.
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Sammanfattning
I slutet av januari 2015 utförde Västarvet kulturmiljö/Lödöse muse-
um en arkeologisk utredning i Västra Tunhem socken i Vänersborgs 
kommun. Utredningen skedde efter beslut av Länsstyrelsen i Väs-
tra Götalands län ( dnr 431-22443-2014 ) och bekostades av Väners-
borgs kommun. Anledningen var att Vänersborg kommun avsåg 
detaljplanelägga området. Arbetet i fält utfördes av Mats Hellgren, 
arkeolog vid Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum. Vid utred-
ningen grävdes sammanlagt 40 schakt inom utredningsområdet. 
Undersökningen resulterade i åtta förhistoriska anläggningar av 
boplatskaraktär i form av tre härdar, tre sotfläckar, en grop och en 
mörkfärgning. Anläggningarna låg samlade inom ett cirka 60×30 
m stort område ( område 1 ).

Bakgrund
Byggnadsförvaltningen i Vänersborg kommun avsåg detaljplane-
lägga ett område i Nordkroken, Västra Tunhem socken. Med an-
ledning därav ansåg Länsstyrelsen i Västra Götalands län att en 
arkeologisk utredning behövdes för att se om någon okänd forn-
lämning skulle komma att beröras av det aktuella förslaget. Utred-
ningen utfördes av Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum.

Syfte och metod
Utredningens syfte var att se om det fanns okända fornlämning-
ar inom det detaljplanerade området. Målsättningen var att alla 
eventuella fornlämningar inom området skulle vara kända vid den 
arkeologiska utredningens slut. 

Utredningen inleddes med en okulär besiktning för att välja 
ut topografiskt intressanta lägen för schaktgrävning. Med hjälp 
av en larvgående grävmaskin utrustad med planeringsskopa gräv-
des sammanlagt 40 sökschakt på platser som bedömdes utgöra 
möjliga boplats- eller aktivitetsytor. Alla schakt samt påträffade 
anläggningar mättes in med GPS-utrustning med nätverks RTK-
korrektion. Mätningarna har efterbearbetats i ArcGIS.

Landskap och fornlämningar
Det aktuella området för utredning var cirka 800 meter långt 
och upp till 400 meter brett och består av tomt-, hag- och skogs-
marksområden. 

Inga kända fornlämningar fanns inom utredningsområdet. I 
närområdet finns flera dock fornlämningar såsom en boplats ( RAÄ 
Västra Tunhem 121 ), flera områden med fossil åkermark ( RAÄ Väs-
tra Tunhem 134, 151 och 171 ), en fornborg ( RAÄ Västra Tunhem 
129 ) samt en fyndplats för en skafthålsyxa ( RAÄ Västra Tunhem 
267 ) (se figur 3). 
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Figur 3. Översiktskarta över platsen för utredning.

Figur 4. Karta från 1707 med utredningsområdet markerat.
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Det historiska kartmaterialet visar på att undersökningsområdet 
utgjorts av utmarker under 1700- och 1800-talet ( se figur 4 ). Den 
ekonomiska kartan från 1962 visar att utredningsområdet delvis 
var bebyggt ( se bilaga 4 ).

Resultat
Inom utredningsområdet grävdes 40 sökschakt med hjälp av en 
grävmaskin. De grävda schakten motsvarade en yta av cirka 370 
m². Schakten förlades på platser där det ansågs finnas goda to-
pografiska förutsättningar för att finna dolda fornlämningar. I 
schakten påträffades sammanlagt åtta anläggningar i form av tre 
härdar, tre sotfläckar, en grop och en mörkfärgning. Härdarnas 
fyllning bestod av sotig sand med kolbitar. En av dem ( A131 ) inne-
höll rikligt med skörbrända stenar som var 0,15–0,25 meter stora. 
Denna anläggning var också något större än de båda andra. För 
anläggningarnas läge samt närmare beskrivning se bilaga 2 och 3. 
Inga anläggningar undersöktes närmare. Efter avslutad utredning 
återfylldes schakten.

De nyupptäckta fornlämningarna har anmälts till FMIS men 
hade vid rapportens färdigställande ännu inte erhållit något forn-
lämningsnummer.

Eftersom de nyupptäckta formlämningarna framkom inom ett 
område som skall detaljplaneras bör detta området förundersökas 
i avgränsande syfte. 



Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem           9

Litteratur
Otryckta källor
FMIS, Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesinformationssystem

Lantmäteriets digitala fastighetskarta

Lantmäteriets karttjänst »Historiska kartor« ( Lantmäteriets arkiv )



10           Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum Rapport 2015 :7
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Län :       Västra Götalands län
Kommun :      Vänersborg
Socken :      Västra Tunhem
Fastighet :      Nordkroken 1 :30 m.fl.

Ek. karta :      8C 5a
Läge :       N 6474267
      E 348507
Koordinatsystem :     SWEREF 99 TM

Uppdragsgivare :     Vänersborg kommun
Ansvarig institution :     Västarvet kulturmiljö/ 
      Lödöse museum
Projektledare :      Mats Hellgren
Fältpersonal :      Mats Hellgren

Fältarbetstid :      2015-01-21 till och med 2015-01-27
Arkeologtimmar :     40
Undersökt yta :      Cirka 370 m²

Arkiv :       Regionarkivet Vänersborg
Fynd :       Inga fynd omhändertogs
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Bilaga 3. Häradsekonomiska kartan från 1890-talet med platsen för utredningen markerad

Bilaga 4. Ekonomiska kartan 1962 med platsen för utredningen markerad

Bilaga 5. Färdigställda rapporter Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum 2015



Bilaga 1. Tabell över anläggningar

Id Typ Beskrivning Längd Bredd Kommentar

A148 Sotfläck Sotig sand. 0,48 0,32 Ej grävd.

A155 Sotfläck Sotig sand med kolstänk. 0,78 0,46 Ej grävd.

A131 Härd
Sotig sand med kolbitar. Rikligt 
med skörbrända stenar 0,15-
0,25 m stora.

1,5 1,3
Ej grävd. Ej framrensad. Anl 
något skadad vid schakt-
ningen.

A184 Härd Sotig sand med kolbitar. 0,52 0,46 Ej grävd.

A194 Härd
Sotig sand med mindre kol-
bitar.

1,02 0,68 Ej grävd. Ej helt framrensad.

A202 Grop
Gråbrun sand med inslag av 
sot och kol.

1,08 0,74
Ej grävd. Anl fortsätter in i 
schaktvägg i väster.

A220 Sotfläck Sotig sand. 0,58 0,32 Ej grävd.

A227 Mörkfärgning Gråbrun sotig sand. 0,36 0,36 Ej grävd. Möjligen stolphål.



Bilaga 2. Karta över omr 1 med nyupptäckta anläggningar markerade



Bilaga 3. Häradsekonomiska kartan från 1890-talet med platsen för utredningen markerad



Bilaga 4. Ekonomiska kartan 1962 med platsen för utredningen markerad



2015:1 En Motte and Bailey-anläggning i Södra Ving socken. En forsk-
ningsundersökning. Ulricehamns kommun, Västergötland.
Mats Hellgren

2015:2 Arkeologisk utredning inför detaljplan i Torsred. Trollhättans 
kommun, Västergötland.
Pernilla Morner Åhman

2015:3 Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving sn, Ulricehamns kommun, 
Västergötland.
Elinor Gustavsson

2015:4 Arkeologisk efterundersökning gällande Raä Borås 146, Borås 
socken och kommun, Västergötland.
Sofie Hultqvist

2015:5 Avgränsning av gårdstomten Raä Sandhult 159, Sandhult socken, 
Borås kommun, Västergötland.
Sofie Hultqvist

2015:6 Arkeologisk förundersökning gällande raä Södra ving 21, Södra 
ving socken, Ulricehamns kommun, Västergötland.
Sofie Hultqvist

2015:7 Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem. Västra 
Tunhem socken, Vänersborgs kommun, Västergötland.
Sofie Hultqvist

Bilaga 5. Färdigställda rapporter Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum 2015



Arkeologisk utredning inför  
detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning
Nordkroken 1:30 m.fl. 
Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun
Sofie Hultqvist
Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum
Rapport 2015:7



 

 

Bakgrund  

Trollhättan Energi AB avser att bygga ett nytt vattenverk, med råvatten från Vänern och reservvatten 

från Göta Älv. Vid råvattenintaget i Vänern planeras för ledning ut i vattnet och pumphus på land 

inom cirka 100 från Vänern.  

Området på land omfattas i nuläget inte av strandskydd (se karta nedan) men vid en kommande 

detaljplan återinträder det generella strandskyddet som omfattar 100 meter från strandkanten på 

land och i vattnet. Det utökade strandskyddet är 300 meter.  

 

Området ligger utanför statligt skyddade områden (så som naturreservat, Natura 2000-områden, 

kulturreservat etc.). Området ligger dock inom riksintresset för det rörliga friluftslivet.  

 

 
Gällande strandskydd. Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland. Med röd stjärna markeras ungefärligt 

läge för pumphus.  

 

Särskilda skäl 

Kommunen får i en detaljplan upphäva strandskydd för ett område om det finns särskilda skäl för det 

och om intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. (4 kap. 17 § PBL) 

Enligt 7 kapitlet 18 c § p 1 - 6 MB får som särskilda skäl vid prövning av en fråga om upphävande av 

eller dispens från strandskyddet beaktas endast om det aktuella området:  



1. redan används på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen  

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området  

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 

Som särskilda skäl för upphävande av strandskyddet för att möjliggöra pumphus åberopas:   

Skäl 3 - Pumphuset måste också för sin funktion förläggas på föreslagen plats och behovet kan inte 

tillgodoses utanför området.  

Skäl 5 - Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. 

 

Den sökta verksamheten kommer inte att innebära en påverkan på förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden. Ett upphävande bedöms inte påverka förutsättningarna 

att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

 

Som särskilda skäl för dispens från strandskyddet för att möjliggöra ledning åberopas:   

Skäl 3 - Ledningen måste också för sin funktion förläggas på föreslagen plats och behovet kan inte 

tillgodoses utanför området.  

Skäl 5 - Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. 

 

Den sökta verksamheten kommer inte att innebära en påverkan på förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden förutom under byggtiden. En despiens bedöms inte 

påverka förutsättningarna att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

 

Lokaliseringsutredning 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en vägledning om strandskydd:  

Strandskydd, råd till kommunerna i Västra Götalands län avseende särskilda skäl för upphävande av 

strandskydd Angeläget allmänintresse. (Rapport 2019:37).  



Enligt rapporten ska kommunen visa att en annan lokalisering är omöjlig eller i vart fall orimlig för att 

tillgodose det angelägna allmänna intresset. Om åtgärden kan lokaliseras utanför strandskyddat 

område ska den lokaliseringen väljas i stället. Om sådan lokalisering inte är möjlig behöver man 

undersöka om åtgärden kan lokaliseras till ett område inom strandskydd där den får mindre 

påverkan på strandskyddets syften.  

Inom ramen för projektet med nytt vattenverk och nytt råvattenintag har platsen vid Nordkroken 

valts ut av olika lokaliseringsalternativ. Både för råvattenledning och råvattenpumpstation.  

Augusti 2018 genomförde Trollhättan Energi en stråkvalsanalys med ett antal alternativ för hur 

ledningen kan dras genom Vänersborgs kommun till vattenverket i Överby.  

Oktober 2018 beslutade Trollhättan Energi att fortsätta utreda 4 alternativ, bland annat med fokus 

på byggbarhet. Efter beslutet genomfördes skrivbords- och fältstudier av dessa alternativ. 

April 2019 beslutade Trollhättan Energi att fortsätta utreda 3 alternativ, bland annat med fokus på 

genomförande, förutsättningar för landfall, geofysik och arkeologi.  

Mars 2020 beslutade Trollhättan Energi att fortsätta utreda 2 alternativ.  

Efter kompletterande bottenscanning i Vänern uteslöts ett alternativ med svår terräng.  

 

Upphävande av strandskydd 

Strandskyddet kan upphävas med administrativ bestämmelse i detaljplan.  

 

Dispens söks i samband med bygglov.  
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