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Sammanfattning 
 
Att den globala medeltemperaturen stiger är något som forskare blir alltmer säkra på, och att 
det är människans utsläpp av växthusgaser som står för den största delen av förändringen är i 
det närmaste bevisat och utsläppen antas fortsätta. Ökande temperaturer bidrar till högre 
globalt medelvattenstånd vilket ökar riskerna för översvämningar i kusterna vilket samhället 
måste anpassa sig till. 
 
För att skydda Göteborg har förslag om att bygga att barriärer diskuterats. En barriär skulle då 
byggas mot havet och en uppströms Göta älv för att skärma av och leda bort vatten från de 
centrala delarna av staden och på så sätt minska skadorna av översvämningar. Göta älv är 
Sveriges vattenrikaste älv, och mynnar ut i havet genom Göteborg i söder och genom Nordre 
älv i norr. Med stängda barriärer skulle allt vatten ledas ut genom Nordre älv vilket medför en 
påverkan på älven och estuariet. Flera områden i och kring Nordre älv är skyddade på EU-
nivå enligt Natura 2000-direktivet och RAMSAR-konventionen samt på nationell nivå som 
naturreservat och andra områdesskydd. Hur naturmiljön kan påverkas av ett förändrat klimat 
och föreslagna barriärer är viktigt att utreda och det var även syftet med denna studie. 
 
Ett förändrat klimat antas, förutom havsnivåhöjningen, leda till ökade nederbördsmängder 
och ökad ytavrinning vilket kan leda till större variationer i flödet, ökad erosion, ökad 
näringsurlakning, ökat tillskott av organsikt material, förändrad salthalt och 
föroreningsspridning.  Hur stora landområden som riskerar att översvämmas illustrerades med 
hjälp av översvämningskartor för förväntade medel- och 100 års nivåer. En konceptuell 
modell togs fram för att lättare illustrera hur de olika faktorerna och processerna som påverkar 
naturmiljön i Nordre älv och estuariet hänger ihop. 
 
Barriärernas förväntade påverkan på naturmiljön kvantifierades med hjälp av ett 
matrisverktyg och de parametrar som bedömdes kunna påverka naturmiljön mest kunde 
fastställas. De parametrar som förväntas påverka den akvatiska miljön mest negativt är ökad 
spridning av näringsämnen och föroreningar som båda antas förvärras med stängda barriärer. 
Ökad tubiditet samt förändringar i salthalt och syrehalt förväntas också kunna påverka den 
akvatiska miljön negativt, men för syrehalt och salthalt bedöms barriärernas påverkan vara 
mindre. Den terrestra miljön bedöms bli mindre påverkad av barriärerna än den akvatiska. 
Översvämningar antas ha en positiv påverkan på naturmiljön då det finns en brist på 
översvämmade marker och våtmarker som är viktiga biotoper. Barriärerna bedöms öka 
erosionen vilket kan ha en negativ påverkan på den terrestra miljön. Klimatförändringarna 
bedöms kunna öka näringsurlakningen och leda till förändrade grundvattenförhållanden. 
Generellt bedöms barriärerna leda till en mer negativ påverkan på naturmiljön i Nordre älv 
och estuariet jämfört med nollalternativet, men fler riktade undersökningar behövs för att få 
en fördjupad förståelse för de olika processerna. 



Abstract 
 
Scientists are becoming increasingly confident that the global mean temperature is rising and 
that it is anthropogenic emissions of greenhouse gases that are causing most of it. The 
temperature rise is expected to continue and it will cause the global mean sea level to rise as 
well, which increases the risk of flooding in coastal areas. 
 
To protect the city of Gothenburg a proposal has been made to build barriers. According to 
the proposal, one barrier would be facing the sea and another would be built upstream in the 
Göta älv river to shield and lead away the water from the central parts of the city thus 
reducing the damage caused by flooding. The Göta älv river is Swedens largest river which 
empties to the sea through Gothenburg in the south and through the Nordre älv river in the 
north. With the barrier closed all the water from the Göta älv river would be discharged 
through the Nordre älv river, which could have a big impact on the river and the estuary. The 
Nordre älv river, estuary and surroundings are protected under the Natura 2000 directive and 
the RAMSAR convention at EU level as well as being a highly valued nature reserve. How 
the environment will be affected by the changing climate and the proposed barriers is 
important to investigate and it was also the aim of this study. 
 
Because of the changing climate, the precipitation and surface runoff was expected to 
increase. This was expected to lead to an increase in erosion, nutrient leaching, discharge of 
organic matter and increased pollution in the river and estuary. Also, with bigger variations in 
the river flow, bigger variations in salinity were expected. Future flooded areas were 
visualized with maps showing the shoreline with expected average sea level and extreme sea 
levels. A conceptual model was developed to help illustrate the different factors and processes 
affecting the natural system in the Nordre älv river and estuary, and how they are connected. 
 
The barriers anticipated impact on the natural environment was quantified using a weighted 
matrix and the parameters that potentially could affect the natural environment the most was 
established. The parameters that are expected to have the most negative impact on the aquatic 
environment are increased leaching of nutrients and pollutants and the impact is assumed to 
be greater with closed barriers. Increased turbidity as well as changes in salinity and oxygen 
levels is also expected to have a negative effect on the aquatic environment, but the barriers 
are not believed to affect the salinity and oxygen levels to any large extent. The terrestrial 
environment is expected to be less affected by barriers than the aquatic. Floods are assumed to 
have a positive impact on the natural environment, since there is a shortage of flooded soils 
and wetlands, which are important habitats for many species. The barriers are expected to 
increase erosion, which could have a negative impact on the terrestrial environment. Because 
of the climate change, an increase nutrient leaching and changes in groundwater conditions 
are assumed. In general, the barriers are believed to have a more negative impact on the 
natural environment of the Nordre älv river and estuary, compared to a scenario without 
barriers. More studies are needed to gain a deeper understanding of the various processes.
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1. Inledning 
 
Allt fler börjar ta klimatförändringarna på allvar. Från att ha varit ett ämne som mest 
debatterades bland forskare, har politiker och beslutsfattare på senare år börjat inse att 
samhället måste anpassa sig till ett förändrat klimat och de konsekvenser det innebär. I den 
senaste rapporten från FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
Fifth Assessment Report (AR5), fastslås det med mer än 99 % säkerhet att jorden har blivit 
varmare sedan mitten på 1900-talet och att det med mer än 95 % säkerhet är människan som 
står för största delen av temperaturökningen. Eftersom utsläppen av växthusgaser fortsätter 
öka kommer även den globala medeltemperaturen att fortsätta stiga och år 2100 antas 
temperaturen ha stigit mellan 0,5 – 6 grader, beroende på vilka utsläppsmodeller som används 
(IPCC, 2013). År 2005 beslutade regeringen om att kartlägga Sveriges sårbarhet inför 
klimatförändringarna och bedöma konsekvenserna i en utredning som kom att kallas för 
Klimat- och sårbarhetsutredningen. I oktober 2007 publicerades rapporten (SOU 2007:60) 
som till exempel pekade på ökade risker för översvämningar längs vattendrag i Sveriges 
västra och sydvästra delar samt vid kusterna. Flera efterföljande utredningar, till exempel från 
SMHI (Persson, et al., 2011) och den omfattande Göta älvutredningen (SGI, 2012a), har 
bekräftat stora översvämningsrisker för Västsverige och Göteborg på grund av stigande 
havsnivåer och ökad nederbörd. En stor översvämning i Göteborg skulle orsaka stora 
störningar i infrastruktur som transportnät, vattenförsörjning och avlopp, el- och värmenätet 
samt kommunikationsnät (Göteborgs Stad, 2006). Förväntade kostnader av att inte vidta 
åtgärder har uppskattats till mellan 1,5 – 6,5 miljarder kronor fram till år 2100 (Sweco, 2014). 
På grund av dessa rapporter har förslag på hur Göteborg ska skyddas mot översvämningar 
börjat arbetas fram. 
 

1.1 Göta älv och Nordre älv 
 
Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv med en medelvattenföring på ca 565 m3/s (SMHI, 
2014c).  Älven har sin början som utlopp för Vänern och sträcker sig sedan mer än 90 km 
sydväst där den utmynnar i havet genom det norra utloppet Nordre älv och det södra utloppet 
med bibehållet namn, Göta älv (i denna rapport kallad Göteborgsgrenen). Fallhöjden mellan 
Vänern och Kattegatt är ca 44 m. Göta älvs avrinningsområde, som inkluderar Vänerns och 
Klarälvens avrinningsområde, täcker ca en tiondel av Sveriges yta och går även en bit in i 
Norge (Göta älvs vattenvårdsförbund, 2006; IVL Svenska Miljöinstitutet, 2013).  
 
Nordre älv är den gren av Göta älvs utlopp som går norr om Hisingen. Grenen är drygt 16 km 
lång och övergår i Nordre älvs estuarium i mötet mellan älven och Kattegatt. Estuariet är ett 
saltkilsestuarium med låg tidvattenpåverkan vilket betyder att det oftast finns en skarp gräns 
mellan sötvatten på ytan och det tyngre saltvattnet på botten. Estuarier är rika ekosystem med 
flera olika, och i vissa fall sällsynta, biotoper i gränslandet mellan söt- och saltvatten. Ofta är 
estuarier och flodmynningar kraftigt exploaterade av människan men området runt Nordre 
älvs estuarium är relativt obebyggt vilket gör det unikt ur ett europeiskt perspektiv. Ändå har 
området varit befolkat av människor i tusentals år och lanskapet runtomkring är starkt präglat 
av människan, främst genom jordbruksmarker av olika slag. Nordre älv ligger inom 
Göteborgs storstadsregion, med drygt en miljon invånare och älven utgör gränsen mellan 
Göteborgs och Kungälvs kommuner. Utanför kusten ligger Öckerö som är en egen kommun 
vars kommungräns täcker en bit av det yttre estuarieområdet. I estuariet ligger Björlanda kile 



vilken är norra Europas största småbåtshamn och några kilometer från älven ligger Göteborg 
City Airport som är Sveriges åttonde och Göteborgs näst största flygplats. Området är ett 
populärt rekreationsområde även om det på flera ställen kan vara svårtillgängligt. Ett flertal 
rödlistade arter har påträffats i och omkring Nordre älv och estuariet skyddas av olika typer av 
områdesskydd som natur- och kulturreservat, Natura 2000 och enligt RAMSAR-
konventionen (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2010; Haeger-Eugensson, et al., 2013). 
 
Förgreningen mellan Göteborgsgrenen och Nordre älv är lokaliserad i höjd med Kungälv. 
Flödet i Nordre älv är varierande men den största delen, ca 2/3 till 3/4, av vattnet från Göta 
älv går genom Nordre älv. I Nordre älv ligger Ormo portar som vid låg vattenföring eller höga 
havsnivåer kan begränsa flödet i Nordre älv och på så vis låta mer vatten gå genom 
Göteborgsgrenen. Detta görs för att trycka tillbaka saltkilen i Göteborg som annars riskerar att 
nå Alelyckans råvattenintag vid Lärjeholm som förser en stor del av Göteborg med 
dricksvatten. Utan portarna hade råvattenintaget tvingats stänga under långa perioder (Göta 
älvs vattenvårdsförbund, 2006). 
 

1.2 Barriärerna 
 
För att skydda Göteborg mot högre havsnivåer så har förslag tagits fram där två barriärer är 
placerade i Göta älv för att avskärma vatten vid extremnivåer. Den ena barriären ska enligt 
förslaget placeras i vid Göta älvs mynning i höjd med Älvsborgsbron och den andra barriären 
placeras i Göta älv strax nedströms förgreningen till Nordre älv. Barriärerna ska vara 
öppningsbara och är bara tänkta att stängas vid så höga vattennivåer eller flöden att 
översvämningsrisk föreligger. På så sätt skyddas Göteborg mot kraftiga översvämningar. Då 
barriärerna är stängda kommer allt vatten i Göta älv vattnet ledas ut till havet genom Nordre 
älv (Irannezhad, 2009; Nyström, 2013). Andra alternativ som diskuterats är sätta 
öppningsbara barriärer på mindre vattendrag i Göteborg och valla in centrala delar av staden 
eller att komplettera de större barriärerna med en till barriär och pumpstation i Nordre älv. 
Inget beslut är fattat i frågan ännu, men enligt en pilotstudie utförd av Sweco på uppdrag av 
Göteborgs stad (2014) pekas förslaget med två stora barriärer i Göta älv ut som det mest 
kostnadseffektiva. Det är också det scenario som valdes i denna rapport. 
 

2. Syfte och mål 
 
Syftet med studien är att ta fram en konceptuell modell för att analysera de processer som 
påverkar Nordre älv och estuariet idag, samt att göra en riskanalys med avseende på framtida 
högre havsnivåer, ett högre vattenflöde i Nordre älv och föreslagna barriärer. Fokus är på hur 
naturmiljön i området påverkas. Följande frågeställningar har beaktats i rapporten: 
 

- Hur ser naturmiljön vid Nordre älv och estuariet ut idag och vilka processer påverkar 
denna miljö? 

- Hur kan framtida klimatförändringar påverka Nordre älv och estuariet och vilka 
effekter kan det få på den akvatiska och den terrestra miljön? 

- Hur kommer de föreslagna barriärerna påverka Nordre älv och estuariet? 



3. Metod 
 

3.1 Inventering av skyddsvärda områden 
 
Fakta om skyddade områden och skyddsvärda områden söktes i litteratur databaser och via 
intervjuer för att kunna identifiera de största riskerna som Nordre älv och estuariet kan 
utsättas för i framtiden. 
 
Olika kartverktyg användes för att hitta information om områdesskydd: 
 
Naturvårdsverkets kartverktyg: Skyddad natur. 
Nyligen lanserat kartverktyg med kartor och information om alla Sveriges skyddade områden, 
Natura 2000-områden, höga naturvärden och utpekade områden i internationella 
konventioner. Genom kartverktyget kan även detaljerad information, beslutsunderlag och 
bevarandeplaner för de olika områdena fås fram (Naturvårdsverket, 2014). 
 
Länsstyrelsen Västra Götalands län: infokartan. 
Kartverktyg med information om riksintressen, natur- och kulturreservat, Natura 2000-
områden, potentiellt förorenade områden och så vidare. Mer detaljerad i vissa avseenden än 
Naturvårdsverkets kartverktyg. Kan även hänvisa till bevarandeplaner för, i synnerhet, Natura 
2000-områdena i länet. Behandlar endast Västra Götalands län (Länsstyrelsen Västra 
Götalands län, 2010). 
 
Länsstyrelserna nationella karttjänster: Digital miljöatlas. 
Kartverktyg med information om strandtyper längs hela Sveriges kust och i vissa sjöar och 
vattendrag (inkluderat Nordre älv). Även vissa skyddsvärden markerade (Länsstyrelserna, 
2010). 
 
Genom informationen från de olika karttjänsterna och dokumenten funna, samt andra 
dokument och rapporter från myndigheter, organisationer och företag, skapades en bild av hur 
området är skyddat och vilka naturvärden som finns.  
 
Området besöktes även vid två tillfällen för att lättare skapa en uppfattning om skyddsvärden 
och för att fotografera områden och strandtyper till rapporten. Första besöket var den 14 april 
2014. Då besöktes Hökälla våtmarkspark, samt lokaler längs Kvilledalen och Kvillens utlopp 
i Nordre älv. Dan Calderon (Miljöteknik i väst) och John Thulin (Verksamhetschef på 
Hökälla - Grönt arbete och Rehab) närvarade och diskuterade möjlig påverkan av framtida 
kraftigare översvämningar. Andra besöket var den 24 april 2014 då ett flertal lokaler längs 
Nordre älv besöktes, beskrevs och dokumenterades översiktligt. 
 

3.2 Inventering av processer 

Relevant litteratur hittades via myndigheter, organisationer och via olika öppna databaser på 
internet. Observationer och data togs från SMHI:s öppna data (SMHI, 2014b) och vattenweb 
(SMHI, 2014c) samt tidigare nämnda kartverktyg och Excel användes för att skapa grafer och 
diagram. 
 
 



 
Litteratur som använts: 
 

 Vetenskapliga artiklar och uppsatser 
 Rapporter författade av svenska myndigheter 
 Rapporter författade av svenska och internationella organisationer 
 Rapporter författade av konsultbolag 

 
Som alltid vid litteraturstudier måste litteratur och källor granskas kritiskt och resultaten 
utvärderas. 
 

3.3 Kartläggning av översvämningsområden 
 
Översvämningskartorna i rapporten är framställda i programmet esri ArcGIS® ArcMap™ 10. 
Höjddata och ortfoto i raster format är från lantmäteriet och hämtades via https://maps.slu.se/. 
De olika höjdlagren skapades med verktyget reclassify i höjddata-lagret som sedan lades 
ovanpå ett ortfoto-lager. Havsnivåerna bestämdes efter SMHI:s rapport Klimatanalys för 
Västra Götalands län (Persson, et al., 2011). 
 

3.4 Konceptuell modell 
 
Med grund i den tidigare litteraturstudien togs en konceptuell modell fram för att lättare 
åskådliggöra de olika processer som påverkar Nordre älv och estuariet samt hur de 
processerna hänger ihop. Modellen gjordes som ett flödesschema (flow-chart) där varje 
identifierad process fick en egen ruta. Pilar sattes in för att representera påverkan, och 
processerna delades in i olika grupper beroende på hur övergripande och oberoende av de 
andra processerna de var.  
 
Grupper: 
 

 Övergripande förutsättning 
 Event 
 Process 
 Resultat 
 Miljö 

 
Själva flödesschemat gjordes i programmet Gliffy som är ett gratisprogram tillgängligt på 
internet på sidan https://www.gliffy.com/. 
 

3.5 Konsekvensanalys 
 
Ett verktyg för att jämföra konsekvenserna av de förväntade förändringarna på systemet 
Nordre älv togs fram. Jämförelsen var mellan två scenarion; ett nollalternativ där inga 
åtgärder görs och ett alternativ där barriärer byggs för att skydda Göteborg mot 
översvämningar. Verktyget togs fram genom att anpassa ett befintligt matrisverktyg framtaget 
av SGI (Andersson-Sköld, Helgesson, Enell, Suer, & Bergman, 2011). Parametrar byttes ut 
och lades till och kostnadsuppskattningen av åtgärderna togs bort. Analysen byggde på 
användandet av fyra matriser: 



 
Matris 1 – Identifiering av konsekvenser utan, och med, åtgärd. 
En övergripande förklaring av de olika åtgärdsalternativen. Kostnader är  
 
Matris 2 – Kategorisering av konsekvenser. 
Kort beskrivning av hur varje parameter påverkas av respektive åtgärd. Påverkan delades upp 
i två olika tidsperspektiv. Med kort sikt menas det initiala skedet då barriärerna uppförs och 
med lång sikt menas runt år 2100. 
 
Matris 3 – Bedömning av åtgärdernas påverkan 
En kvantitativ bedömning gjordes av åtgärdernas påverkan på respektive parameter. Påverkan 
gavs en siffra mellan -2 till +2. 
 
Matris 4 – Viktad bedömning 
Vikter mellan 1 – 3 gavs till respektive parameter, syftande till deras betydelse för, i första 
hand naturmiljön, i systemet. Vikten multiplicerades därefter med den bedömda påverkan och 
ett resultat kunde fås fram. 
 
Analysen byggde på tidigare litteraturstudier och den framtagna konceptuella modellen. 

4. Avgränsningar 
 
Inget beslut har fattats ännu angående de föreslagna barriärer vars effekter behandlas i denna 
rapport. Exakt utformning och funktion eller om de över huvud taget kommer byggas är inte 
klart i skrivande stund. Rapporten bygger på befintligt publicerat material (Maj 2014). I 
rapporten betraktas scenariot att barriärer byggs på så vis att hela Göteborgsgrenen vid 
högvatten stängs av och allt vatten leds ut i Nordre älv, eller ett nollalternativ där inga 
skyddsåtgärder som påverkar Nordre älv vidtags. Då en utökad barriär och pumpstation vid 
den befintliga skärmen (Ormo portar) i Nordre älv visserligen är föreslagen men inte närmare 
utredd inkluderas inte heller denna i rapporten. 
 
Effekter, påverkan och processer som behandlas i denna rapport syftar till Nordre älv, Nordre 
älvs estuarie och i viss mån till Nordre och Göta älvs avrinningsområde, om inget annat 
anges. 
 
Denna rapport går inte in på kostnadsuppskattningar av förlorade eller förändrade 
naturmiljöer. Detta är något som ofta är önskvärt men tidigare har visat sig svårt att 
kvantifiera, se till exempel Suer (2011). 



 

5. Resultat 
 
5.1 Skyddade och skyddsvärda områden 
 
Nordre älvs estuarium 
Nästan hela Nordre älvs estuarium är klassificerat som Natura 2000-område under 
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet (se figur 1), RAMSAR-område och sedan 2005 
även naturreservat. Området sträcker sig från Ulvesund och västerut och omfattar över 7000 
hektar, varav ca 1400 ha på land. Några få områden är undantagna från skydd, framför allt 
småbåtshamnen Björlanda Kile och andra mer exploaterade områden i anslutning till 
estuariet. Området betraktas som ett viktigt övervintrings-, migrations- och häckningsområde 
för flertalet fåglar, till exempel havsörn och vissa i Sverige rödlistade arter som berguv, 
dubbelbeckasin och blå kärrhök. Det är ett viktigt område för vandrande fiskar som lax, öring 
och den akut hotade ålen. Ett flertal skyddsvärda naturtyper finns, till exempel grunda vikar, 
rev och olika typer av ängsmarker och strandnära skogar. Hela området är även klassat som 
riksintresse för naturvård, kust och skärgård och, med undantag för delar längst i söder, för 
friluftsliv (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2005b; Länsstyrelsen Västra Götalands län, 
2005d; SLU, 2013; Naturvårdsverket, 2014). 
 
I bevarandeplanen för Natura 2000 området pekas på ett antal risker som kan medföra en 
negativ påverkan på biotoperna. Förutom utökad exploatering bedöms generellt kustområden 
som Nordre älvs estuarium vara sårbara mot övergödning, föroreningar samt förändringar i 
vattenstånd och strömmar. Eftersom estuariet är förhållandevis grunt (nästan halva estuariet 
ligger på mellan 2-3 m djup) så är det extra känsligt mot övergödning och ökad 
sedimentation. En förändring av utförseln av näringsämnen och partiklar med älvvattnet 
bedöms kunna leda till en negativ påverkan på biologiska värden. Strandnära marker runt 
estuariet och uppströms älven bedöms känsliga för förändrad markavvattning och 
förändringar i den hydrologiska miljön (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2005b; Haeger-
Eugensson, et al., 2013). 
 
Estuariet domineras av brantare klippstränder, kala kobbar och stenstränder med en mindre 
del sand eller finsedimentstränder (Länsstyrelserna, 2010). Vegetationen varierar men är 
präglad av närheten till havet och består mest av buskar eller lägre träd så som enbuskar och 
mindre björkar, samt ljung och gräs i skrevor och sänkor. I lägre och mer vindskyddad terräng 
är träden högre och talrikare. Viss bebyggelse förkommer; mindre samhällen, enstaka hus och 
fritidshus, samt bryggor och mindre småbåtshamnar. En bit in i estuariet ligger Björlanda Kile 
som är norra Europas största småbåtshamn med 2300 båtplatser (GREFAB, 2007). I skyddade 
vikar längre in, som till exempel i Nolvik, är landskapet flackare med vass och strandängar 
nära vattnet som övergår i hagar och åkrar längre in på land med skogsklädda höjder runt 
omkring.  
 
Nordre älvs dalgång 
Dalgången från Ulvesund och uppströms är klassificerad som Natura 2000-område under 
fågeldirektivet (se figur 1) och har dessutom varit naturreservat sedan 70-talet. Området 
mellan Ulvesund och Tega är även ett RAMSAR-område. Det skyddade området sträcker sig 
en bit uppströms Göta älvs västra strand till Nödinge samt nedströms västra stranden av 



Göteborgsgrenen till Surte. Några få områden finns undantagna från skydd, framför allt den 
norra stranden i anslutning till Kungälv och andra exploaterade områden som Tomtebacken. 
Dalgången är, precis som estuariet, ett viktigt område för rastande, häckande och 
övervintrande fåglar och viktiga naturtyper som orörda älvängar, våtmarker, kärr och 
skyddsvårda skogar finns längs älven. En inventering utförd av Göteborgs stad 2011 pekade 
ut ett flertal sumpar i anslutning till älven som extra skyddsvärda men höga naturvärden och 
flera rödlistade och ovanliga växtarter. Flera av naturområdena bedöms vara känsliga mot 
förändringar i den hydrologiska miljön som grundvattenförändringar eller utdikning. Även 
erosion av strandkanter kan skada våtmarker i anslutning till älven. Hela området är utpekat 
som riksintresse för naturvård och friluftsliv (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2005a; 
Park- och naturförvaltningen i Göteborg , 2012; Naturvårdsverket, 2014).  
 
Den dominerande strandtypen är finsedimentstrand som övergår i strandängar på flera ställen 
(Länsstyrelserna, 2010). Närmast vattnet växer ofta vass som kan sträcka sig ett tiotal meter 
inåt land, särskilt på den södra, flackare stranden kan vassen bilda stora fält. Vassen och 
strandängarna går ofta över i åkermarker en bit inåt land. På den norra sidan är landskapet 
generellt brantare ner mot älven och vassen och strandängarna breder inte ut sig i samma 
utsträckning. Vid Ragnhildsholmen finns vassbevuxna våtmarker i äldre älvfåror som 
tillsammans med de låglänta, till stor del vassklädda, öarna mellan holmen och Kungälv är 
viktiga fågellokaler. 
 
Öxnäs 
Söder om Nordre älv, i direkt anslutning till Natura 2000-området för estuariet, ligger Öxnäs 
som också är upptaget under art- och habitatdirektivet. Här finns värdefulla odlingslandskap 
och mosaikartade naturbetesmarker som karaktäriseras av närheten till Nordre älv. Det Natura 
2000 utpekade området är fragmenterat över ett större område och skyddsvärdena är bland 
annat ovanliga ekskogar, hed- och ängsmarker och örtsamhällen. Hela området är utpekat som 
riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 
2005c; Naturvårdsverket, 2014).  
 
Landskapet är mycket flackt nära älven och nära Kvillen som mynnar ut i Nordre älv vid 
områdets nordostliga gräns. Vid mynningen av Kvillen ligger en brygga för fritidsbåtar och i 
mynningsområdet finns bankar av uppspolat material av finsediment med en del musselskal 
och plastskräp. Strandängar sträcker sig längs Nordre älv hela vägen ner till älven med vass 
på vissa ställen. Där vass inte växer är ängarna tydligt eroderade mot älven och skräp som 
porslin, tegel och metallskrot förkommer i stor mängd längs med älven. Ängarna närmast 
älven översvämmas vid högvatten vilket det finns tydliga spår av (uppspolat material och 
erosion av stränderna, se figur 6). Längre in övergår strandängarna i hagar med kor och hästar 
och ett fåtal gårdar finns i området. 



 
Figur 1: Natura 2000 områdena vid Nordre älv. Visar områden upptagna under 
fågeldirektivet (rött streckat) och art- och habitatdirektivet (blått streckat). Skapad med hjälp 
av kartverktyget skyddad natur (Naturvårdsverket, 2014). © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, 
Geodatasamverkan.  
 
Kvilledalen 
Kvilledalen hyser stora natur- och kulturvärden och sträcker sig tvärs över Hisingen, från 
Öxnäs och Säve vid Nordre Älv till Kvällebäckens utlopp i frihamnen i Göteborg. 
Kvillebäcken/Kvillen är en bifurkation, där ett vattendrag rinner åt två håll. Kvillen rinner 
norrut till Nordre älv och Kvillebäcken söderut till Göteborgsgrenen av Göta älv. 
Nollpunkten, där flödet delar sig, är idag vid Skogomevägen men har tidigare varierat. Hela 
landskapet har genomgått stora förändringar sedan den senaste istiden då Kvilledalen gått från 
att vara ett sund som delade Hisingen i två, till ett våtmarksområde som utdikats och dränerats 
till förmån för jordbruket. Resterna av sundet och den senare floden, som under vikingatiden 
användes som farled för större vikingaskepp, är numera Kvillebäcken och Kvillen med 
biflödet Pansarkvillen. Områdena runt Kvillen har brukats av människor i tusentals år och 
även idag domineras norra Kvilledalen av olika typer av jordbruk. Längs Kvillebäcken 
söderut är området präglat av Göteborg och bäcken kantas till stor del av bostads-, och 
industriområden (Andreasson & Thulin, 2010). 
 
Vid bifurkationen har på senare år de förlorade våtmarkerna restaurerats i Hökälla 
våtmarkspark. Området, som började restaureras runt millennieskiftet, har blivit en oas för 
natur- och friluftslivet på Hisingen. Hökälla och Kvillebäcken/Kvillen är ett av 
Göteborgsområdets allra artrikaste fågelområden och där finns även andra däggdjur, fiskar 
och ovanliga växer som de rödlistade knöl- och spetsnate (Andreasson & Thulin, 2010; 
Thulin & Calderon, 2014). 
 



 
Figur 2: Hökälla våtmarkspark. Foto: Albin Noreen. 
 

5.2 Processer som påverkar Nordre älv och estuariet. 
 
Havsnivåer 
Den lokala havsnivåhöjningen är svår att förutse, och beror på en rad olika faktorer. I IPCC:s 
rapport AR5 (2013) förutses en sannolik global havsnivåhöjning om 0,28 till 0,98 m, jämfört 
med medelnivån 1986 – 2005, beroende på vilket utsläppsscenario som väljs (se figur 3). Men 
modellerna inkluderar inte vissa processer rörande i första hand istäcken på Grönland och 
Antarktis, vilka enligt IPCC skulle kunna addera några tiondelar av en meter extra till 
havsnivåhöjningen. Regionala förutsägelser om havsnivåhöjningar beror inte bara på den 
globala havsnivåhöjningen utan även på förändringar i vindar, lokalt klimat, bottentopografi 
och processer som den nordatlantiska oscillationen. Enligt IPCC (2013) visar modeller att 
havsnivåhöjningen i nordsjön kommer att följa den globala höjningen, men osäkerheten är 
stor. Flera Svenska rapporter visar på att havsnivåhöjningen i nordsjön kan överstiga 1 m till 
år 2100 (Rummukainen, Johansson, Azar, Langner, Döscher, & Smith, 2011; Bergström, 
2012). Bergström (2012) sammanfattar flera Europeiska rapporter och förutsäger en sannolik 
relativ havsnivåhöjning på 0,6 – 0,8 m i Göteborgsområdet, då även landhöjningen är 
medräknad.  
 



 
Figur 3: Sannolik global havsnivåhöjning för olika utsläppsscenarier fram till år 2100, enligt 
IPCC (2013). 
 
Vid extrema väderhändelser som stormar kan havsnivåerna vid kusten höjas ytterligare. På 
västkusten är det främst västliga vindar som skapar extrema vattennivåer. Kombinerat med 
kraftiga lågtryck kan nivån under några timmar stiga långt över en meter i Göteborgsområdet. 
Till exempel var vattenståndet vid mätstationen i Torshamnen i Göteborg +155 cm den 6 
november 1985 och +151 cm under stormen Gudrun den 8 januari 2005. Medelvattenståndet 
vid samma station var + 7 cm mellan februari 1967 och mars 2014 (SMHI, 2014b). På grund 
av havsnivåhöjningen förväntas också dessa temporära stormfloder att öka i nivå. 
Osäkerheten i IPCC:s regionala förutsägelser är stora, men det finns en risk att extrema 
väderhändelser blir mer frekventa och ökar mer än den globala havsnivåhöjningen (IPCC, 
2013). Även mer lokala fenomen som vinduppstuvning kan höja vattennivåerna ytterligare, 
men beror då på till exempel vindriktning och hur kusten ser ut vilket gör det svårt att förutse 
exakt hur högt vattnet går vid olika platser (Persson, et al., 2011). 
 
Flöde 
Flödet i Nordre älv beror på nederbörd och snösmältning i avrinningsområdet och regleringen 
av flödet i Göta och Nordre älv samt längre uppströms avrinningsområdet.  
Medelvattenföringen i Göta älv är ca 565 m3/s varav mellan 2/3 – 3/4 går genom Nordre älv 
och resten går till Göteborgsgrenen av Göta älv (se figur 5). På grund av skärmanläggningen 
vid Ormo är vattenföringen i Göteborgsgrenen jämnare för att underlätta för sjöfarten och 
förhindra saltvattenuppträngning till råvattenintaget vid Alelyckan (Göta älvs 
vattenvårdsförbund, 2006). Tappning av Vänern till Göta älv sker sedan 1937 vid Vargöns 



kraftverk och enligt vattendomen får maximalt 1000 ± 30 m3/s tappas. Vattendomen har 
överskridits vid ett tillfälle, i januari 2001, på grund av de allvarligaste översvämningarna i 
Vänern sedan 1927. Tappningen uppgick som mest till 1190 m3/s vilket, på grund av 
tillrinning från biflöden nedströms, resulterade i en vattenföring i Göta älv av 1210 m3/s ovan 
förgreningen Göteborgsgrenen – Nordre älv, enligt data från SMHI:s modell S-HYPE 
(2014c). Vattenföringen i Nordre älv var då enligt S-HYPE ca 950 m3/s men modellen är inte 
anpassad för extrema flöden och det är möjligt att siffran är överskattad. Hur högt flödet blir i 
framtiden beror främst på vilken tappningsstrategi som tillämpas och under 2000-talet har 
flera utredningar pekat på att en ökad tappning av Vänern kommer att behövas i framtiden för 
att förhindra översvämningar (SOU 2007:60; SGI, 2012a). Tillflödet till Vänern antas öka 
väsentligt under vintern men minska något under sommaren och vårfloden dämpas kraftigt. 
Antal dagar med maximal tappning eller högre (≥ 1030 m3/s) förväntas öka från under 2 dagar 
per år 1961 – 1990 till mellan 4 och 18 dagar per år 2069 -2098 med dagens 
tappningsstrategi. Även de dagar med låg tappning (≤ 170 m3/s) förväntas öka från ca 20 – 55 
dagar per år till ca 60 – 120 dagar per år. Variationen i flödet förväntas alltså bli större i 
framtiden då både höga och låga tappningar blir vanligare (Andréasson, Bergström, Carlsson, 
Graham, & Lindström, 2004; Bergström, Andréasson, Losjö, Stensen, & Wern, 2011; 
Persson, et al., 2011). Den högsta tekniskt möjliga tappningen vid Vargön är uppskattad till ca 
1400 m3/s, men vid så högt flöde översvämmas dammen vid Lilla Edet (MSB, 2013). 
 

 
Figur 5: Fördelningen mellan flödet i Nordre älv (röd) och Göteborgsgrenen (lila), samt 
totalflödet i Göta älv innan förgreningen (blå). Månadsmedelvärden januari 1999- december 
2012. Notera toppen i januari 2001. Värdena för Göteborgsgrenen kan vara underskattade 
vid höga flöden. Data från SMHI vattenweb (2014c). 
 
Nederbörd 
Nordre älv har tillsammans med Göta älv, Vänern och Klarälven ett stort avrinningsområde 
som täcker ungefär en tiondel av Sveriges yta och går en bit in i Norge (Göta älvs 
vattenvårdsförbund, 2006). Det betyder att upptagningsområdet för nederbörd är stort och hur 
det kommer påverka Nordre älv kan vara svårt att förutse på grund av lokala variationer. 



IPCC:s rapport AR5 (2013) förutser att nederbörden i norra Europa kommer att öka med ca 
10 % de närmaste åren och med ca 20 % fram till år 2100, relativt perioden 1986 - 2005. 
Även evaporationen förutses öka men nederbörden ökar mer vilket ger en högre 
nettoavrinning. Prognoserna är dock osäkra och beror på vilka utsläppsscenarion som väljs. 
SMHI har gjort lokala analyser för Västra Götaland där det kan fastställas att nederbörden 
redan ökat. För perioden 1991 – 2008 (18 år) var årsmedelnederbörden 894 mm jämfört med 
794 mm för perioden 1961 – 1990 (30 år). Ökningen antas fortsätta och år 2069 – 2098 
beräknas årsmedelnederbörden vara mellan 90 – 200 mm högre i Västra Götalands län. 
Ökningen är störst på vintern, något mindre vår och höst medan sommaren ser ut att hålla 
ungefär samma nederbördsmängder som referensperioden. Även högsta dygns- och 
veckonederbörd och antas öka (Persson, et al., 2011). Hur mycket de största dygnsvärdena 
kommer öka är svårt att beräkna och spridningen är stor, beroende på valt scenario. SMHI 
uppskattar att högsta dygnsnederbörd med en återkomsttid på 20 år kommer att öka vid slutet 
av seklet med runt 15 – 20 % och det gäller även för dygnsnederbörd med en återkomsttid på 
100 år, men osäkerheten är stor med en spridning av resultaten mellan -2 % till +55 % 
(Bergström, Andréasson, Losjö, Stensen, & Wern, 2011). 
 
Markanvändning 
Runt Nordre älv är landskapet en mix av jordbruksmarker, skogar, ängar, hagar, samhällen 
och stadsområden. En karta framtagen inom ARCH-projektet visar att det i 
avrinningsområdet från Kungälv till havet, samt öarna i estuariet, finns runt 40 % 
skogsområden, 10-15 % jordbruksmarker varav 2/3 är betesmarker, ca 10 % är kala klippor, 6 
% är hagar och närmare 10 % är bebyggda områden (se figur 4). 
 

 
Figur 4: Landanvändning och täckning i Nordre älvs avrinningsområde från Kungälv och 
nedströms (inringat i vitt). Teckenförklaring: Röd + lila [bebyggelse], gul [jordbruksmark, 
ängar/hagar], grön/brun [skogsklädda områden], grå [kala klippor], blå [vatten]. (Haeger-
Eugensson, et al., 2013) 



 
I direkt anslutning till Nordre älv är landskapet dominerat av vass, strandängar och hagar. 
Brantare partier är ofta kala klippor eller skogsbevuxna kullar medan låglänta områden 
domineras av jordbruksmarker och hagar med betande djur. Längre ut i estuariet dominerar 
klipp- och stenstränder utom i mer skyddade vikar där sand, och finsedimentstränder 
förekommer (Länsstyrelserna, 2010; Haeger-Eugensson, et al., 2013). 
 
Barriärer 
Förslaget om att bygga barriärer i Göta älv för att skydda Göteborg mot översvämningar 
ligger för närvarande på ritbordet och inga beslut har fattats ännu. Därför kan 
förutsättningarna och utformningen för barriärerna komma att ändras, om de över huvud taget 
byggs. Denna rapport bygger på underlagsmaterial som finns tillgängligt i skrivande stund. 
 
Hur ofta, och hur länge, barriärerna är stängda beror på vilken säkerhetsnivå som väljs och 
hur översvämningarna påverkar Göteborg. Det är troligt att det är höga havsnivåer snarare än 
höga flöden som kommer leda till de värsta och mest frekventa översvämningarna och därför 
vara orsaken till att barriärerna stängs (Irannezhad, 2009). En vattennivå på + 1,70 m (vid 
Göta älvbron) över dagens medelvattenstånd orsakar betydande skador på Göteborg som kan 
kosta samhället miljontals kronor. År 2010 hade vattennivåer på + 1,70 m en återkomsttid på 
16,8 år men år 2100 beräknas återkomsttiden vara endast 1,1 år (Sweco, 2014; Persson, et al., 
2011). När barriärerna är stängda antas allt vatten från Göta älv rinna till havet genom Nordre 
älv. 
 
Tabell 1: Återkomsttider och sannolikhet per år för olika vattennivåer vid Göta älvbron i 
Göteborg. Från Sweco Göteborg, Miljöteknik (2014). 
 

Återkomstperiod: Sannolikhet: Vattennivå 
År 2010 År 2100 År 2010 År 2100 

1,70 möh 16,8 1,1 0,16 0,93 
1,95 möh 100 1,5 0,01 0,65 
2,20 möh 500 4,2 0,002 0,24 
 
Erosion 
Ökade flöden ger ökad erosion, både på strandkanter och under vattenytan. Erosion kan även 
orsakas av vågor genererade av vindar eller fartygstrafik, nötning från is och partikeltransport 
via grundvattnet. Erosionen förändrar bottnen och flyttar strandkanten inåt samt för med sig 
material ut i estuariet där det sedan sedimenterar. Detta kan underminera strandbankarna, 
vilket i sin tur kan leda till jordskred då bankarna blir för branta (Rydell, Persson, Blied, 
Åström, & Gyllenram, 2011). I Göta älvutredningen (SGI, 2012c) identifieras ett flertal 
områden i Nordre älv där riskerna för skred bedöms som tydliga (sannolikhetsklass 4) eller 
påtagliga (sannolikhetsklass 5). Områdena med höga riskklasser finns vid södra och norra 
stränderna i höjd med Kungälv, södra stranden vid Göddered samt norra stranden vid 
Kastellegården. Konsekvenserna av ett skred i dessa områden bedöms i de flesta fall som 
lindriga (konsekvensklass 1), men vid Kastellegården som stora (konsekvensklass 2) och vid 
Kungälv som mycket eller extremt stora (konsekvensklass 3 och 4). Konsekvenserna bedöms 
utifrån en monetär värdering där bland annat påverkan på naturmiljön ingår (SGI, 2012b). Att 
kvantifiera och uppskatta kostnander för förändringar i naturmiljön har dock visat sig svårt 
(Suer, 2011). Erosion av förorenade områden i anslutning till älven kan sprida föroreningar ut 
i älven och estuariet vilket också räknas med i konsekvensbedömningen i Göta 
älvutredningen. Enligt länsstyrelsens infokarta (2010) finns det ett antal potentiellt förorenade 



områden längs med Nordre älv. I Kungälv ligger ett förorenat område med måttlig 
riskklassning inom ett område med tydliga skredrisker. Längre nedströms finns ett par 
förorenade områden vid Kornhallsfärjan klassade som måttlig och stor risk, samt ett område 
med stor risk vid Nereby, mitt emot Öxnäs. Dessa områden ligger dock utanför Göta 
älvutredningens skredriskkartering. Uppströms Göta älv finns ett flertal förorenade områden 
där ökad erosion kan leda till en ökad transport av föroreningar till Nordre älv och estuariet. 
 

 
Figur 6: Eroderad strand vid Öxnäs 
 
Översvämning 
På grund av högre havsnivåer och ökat flöde i Nordre älv förväntas områden kring älven och 
estuariet bli permanent översvämmade i framtiden. Hur stränderna ser ut och hur lågt 
landskapet i anslutning till älven ligger är parametrar som bestämmer hur stora landområden 
som blir översvämmade, och i anslutning till Nordre älv finns flacka översvämningsmarker i 
första hand längs den södra stranden och de låga öarna som redan idag blir översvämmade vid 
högvatten. Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är det 
havsnivån som har störst inverkan på översvämningar i Göteborgsområdet på grund av små 
höjdskillnader (MSB, 2013). I MSB:s rapport finns det även översiktliga 
översvämningskartor för området. Till denna rapport har mer detaljerade översvämningskartor 
tagits fram för Nordre älv (se avsnitt 5.3). Flödet i älven bidrar också till översvämningar, 
men det bidraget är mycket mindre än havets när det handlar om nivån på vattenytan i Nordre 
älv. SMHI tagit fram data som visar nivåerna i älven vid olika tappningar och havsnivåer. Vid 
hög tappning (1030 m3/s) vid Vargön och ett vattenstånd i havet på ± 0 m är nivån i älven ca 
+ 0,4 m vid förgreningen av Nordre älv och Göteborgsgrenen, alltså en skillnad på ca 40 cm. 
Vid högre havsvattenstånd minskar skillnaderna och vid + 1,7 m i havet är vattenståndet vid 
förgreningen ca 1,9 m, alltså en skillnad på ca 20 cm. Vid ännu högre tappning (1400 m3/s) 



och ett havsvattenstånd på + 0,5 m är nivån vid förgreningen ca + 1 m, alltså en skillnad på ca 
50 cm. Ingen modellering av en tappning på 1400 m3/s med högre havsnivåer än + 0,5 m har 
gjorts. Alla modellresultat presenteras i en rapport av Hultén et al (2006). 
 
Ökad ytavrinning 
Ytavrinningen beror på flera olika faktorer som nederbördsmängder, evaporation, underlagets 
mättnad och landanvändning. IPCC uppskattar en ökad ytavrinning med ca 10 % år 2100 i 
norra Europa men det är en grov uppskattning baserad på nederbördsmängder och 
evaporation, och tar inte hänsyn till lokala förhållanden (IPCC, 2013). SMHI uppskattar en 
ökning i nederbörden med ca 20 % lokalt kring Nordre älv vid seklets slut jämfört med 1961 
– 1990, men nämner ingenting om evaporation eller andra faktorer (Persson, et al., 2011), och 
vissa modeller visar att avrinningen kommer att vara relativt oförändrad eller till och med 
minska (Andréasson, Bergström, Carlsson, Graham, & Lindström, 2004). Ytavrinning kan 
leda till erosion och näringsurlakning av landområden, speciellt i konventionellt skötta 
jordbruksmarker där det är den största anledningen till markförstöring (Bertol, Mello, 
Guadagini, Zaparolli, & Carrafa, 2003). 
 
Förändrade grundvattenförhållanden 
Undersökningar och beräkningar av öppna grundvattenmagasin (Blied & Persson, 2011) visar 
på att de högsta grundvattennivåerna, med en åtkomsttid på 100 år, förväntas stiga med ca 1- 
3 dm år 2070 -2099 jämfört med 1965 - 1994. Samtidigt så förväntas variationerna blir större 
med fler dagar med både högre och lägre grundvattennivåer än idag. Markfuktigheten i hela 
Göta älvdalen förväntas minska generellt men speciellt under vår och sommar, vilket kan 
minska grundvattenbildningen och förändra habitat i våtmarker och landområden (Erenskjold 
Moeslund, et al., 2013). Varierande grundvattennivåer kan även påverka lakningen av 
näringsämnen från marken och grundvattnet kan transportera näringsämnena till Nordre älv 
eller direkt till estuariet (Valiela, Costa, Foreman, Teal, Howes, & Aubrey, 1990). 
 
Akvatisk miljö 
Tillfälliga översvämningar kan föra ut stora mängder organiskt material i en flod eller ett 
estuarium. Vid kraftiga översvämningar, till exempel vid kraftiga regnstormar, har tillskottet 
av organsikt material, suspenderade partiklar och näringsämnen tillsammans med en ökad 
tillströmning av sötvatten lett till syrebrist i floder och estuarier (Wong, et al., 2010). 
Samtidigt kan förändrade ljusförhållanden påverka bottenflora och fauna negativt, beroende 
på hur länge förändringarna kvarstår. Stor negativ effekt uppträder vid förändringar som 
kvarstår i veckor eller månader, medan kortvariga förändringar har liten eller ingen effekt. 
Omrörning och förflyttning av vattenmassor kan även hjälpa bottenflora att sprida sina frön 
och kan därför ha en positiv påverkan på utbredningen (Wetz & Yoskowitz, 2013).   
 

5.3 Översvämningskartor 
 
Översvämningskartor har tagits fram för att lättare illustrera hur stora områden som kan 
översvämmas vid högre havsnivåer (figur 7, figur 8 och figur 9). Kartorna bygger på SMHI:s 
beräkningar för havsnivån mellan 1887 - 2010 och uppskattningar för år 2100 och inkluderar 
medelnivån samt extremvärden med en återkomsttid på 100 år (Persson, et al., 2011). Att ett 
område ligger under en viss nivå behöver inte betyda att det översvämmas då högre liggande 
mark runtomkring eller andra lokala förutsättningar kan hindra vattnet från att tränga upp på 
stranden. Hela kartan finns i Appendix A.  



 
Figur 7: Förgreningen Nordre älv – Göteborgsgrenen vid Kungälv. Blått: landområde under 
0,74 möh (medelnivå år 2100), gult: landområde 0,74 - 1,65 möh (100 års återkomsttid år 
2010), rött: landområde 1,65 - 2,36 möh (100 års återkomsttid år 2100). Ortfoto och 
höjddata ©Lantmäteriet. 
 
 



 
Figur 8: Ulvesund till södra Kungälv. Blått: landområde under 0,74 möh (medelnivå år 
2100), gult: landområde 0,74 - 1,65 möh (100 års återkomsttid år 2010), rött: landområde 
1,65 - 2,36 möh (100 års återkomsttid år 2100). Ortfoto och höjddata ©Lantmäteriet. 
 

 
Figur 9: Området kring Öxnäs och Kvillens utlopp. Blått: landområde under 0,74 möh 
(medelnivå år 2100), gult: landområde 0,74 - 1,65 möh (100 års återkomsttid år 2010), rött: 
landområde 1,65 - 2,36 möh (100 års återkomsttid år 2100). Ortfoto och höjddata 
©Lantmäteriet. 



 

5.4 Konceptuell modell 
 
Utifrån den grundläggande litteraturstudien togs en konceptuell modell över Nordre älv och 
estuariet fram. Modellen bygger på vilka faktorer som påverkar naturmiljön, uppdelat i den 
akvatiska och den terrestra miljön. Ingen värdering eller ranking av de olika faktorerna är med 
i modellen utan den är tänkt att ge en översiktlig bild över processer och deras samverkan på 
samma sätt som i review-artikeln av Wetz & Yoskowitz (2013). Pilarna representerar 
påverkan och faktorerna är uppdelade i grupper. En pil som går från eller till en enskild faktor 
innebär att faktorn påverkar eller blir påverkad på. En pil från eller till en hel grupp (med 
skär, ljusblå eller ljuslila bakgrundsfärg) innebär att hela gruppen påverkar eller blir påverkad 
på. Exempelvis på påverkar faktorn ”klimatförändring” hela gruppen ”event”, och faktorn 
”omgivning” påverkar alla faktorer i grupperna ”process” och ”resultat”. 
 
 

 
Figur 10 till vänster: 
Konceptuell modell över 
Nordre älv och estuariet, 
syftande på olika faktorer 
och hur de påverkar 
varandra.  
Figur 11 ovan: 
Teckenförklaring för 
modellen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 5.5 Viktning av parametrar: Påverkan på naturmiljön i och omkring Nordre älv 
och estuariet. 
 
De viktigaste parametrarna valdes ut baserat på den konceptuella modellen och inventeringen 
av processer. Dessa parametrar användes för att jämföra två olika scenarion med varandra i ett 
speciellt framtaget matrisverktyg. Viktningen och bedömningen av påverkan är gjord med 
hänsyn till den akvatiska miljön och den terrestra miljön samt utvalda vidare 
hållbarhetsaspekter och flexibilitet. Endast Nordre älv och estuariet är betraktat i 
bedömningen. Då ingen monetär värdering av naturmiljön är genomförd bygger viktningen 
och bedömningen på påverkan på biologisk mångfald i synnerhet. Underlaget är tidigare 
presenterade litteraturstudier, platsbesök och konceptuell modell. Skattningen får betraktas 
som mycket grov. De utvalda parametrarna var: 
 
Akvatisk miljö 

 Turbiditet 
 Näringsbalans 
 Salthalt 
 Syrehalt 
 Föroreningar 

 
Terrester miljö 

 Översvämningar 
 Grundvattenförhållanden 
 Näringsurlakning 
 Erosion 

 
Vidare hållbarhetsaspekter 

 Utsläpp av växthusgaser 
 Friluftsliv 

 
 Flexibilitet 

 
Den sista parametern, flexibilitet, beror på hur flexibelt och anpassningsbart ett scenario är 
mot förändringar och ändrade förhållanden, vilket är en parameter som är viktig att ha med i 
grundutförandet av modellen (Andersson-Sköld, Helgesson, Enell, Suer, & Bergman, 2011) 
och som även bedömdes viktig för detta ändamål. 
 
De bedömda vikterna av varje parameter multiplicerades med åtgärdernas bedömda påverkan 
på varje parameter för att få fram ett slutresultat. Jämförelsen i matriserna var mellan två olika 
scenarion; ett nollalternativ där inga åtgärder vidtagits och ett alternativ där barriärer uppförts 
för att skydda Göteborg mot översvämningar. Med kort sikt menas då barriärerna kan tänkas 
vara uppförda, och med lång sikt menas fram till ca år 2100. Alla bedömningar har gjorts med 
hänsyn tagen endast till Nordre älv och estuariet. Kategorisering av konsekvenser, påverkan 
på biologisk mångfald, relativ viktning av parametrar och resultat presenteras här under 
(tabell 2, tabell 3, tabell 4 och tabell 5), för alla matriser se Appendix C.  
 
Nästa sida: Tabell 2: Kategorisering av konsekvenser. Kortare beskrivning av konsekvenser 
av de olika åtgärderna på kort och lång sikt. Ligger till grund för bedömning av påverkan. 



 



Tabell 3: Bedömning av åtgärdernas påverkan på varje parameter. I kategorierna under 
akvatisk miljö och terrester miljö bedöms påverkan på den biologiska mångfalden, medan 
övriga parametrar bedöms för sig. Varje parameter tilldelades ett värde mellan +2 (mest 
positiv) och -2 (mest negativ). 

 
 

Tabell 4: Bedömning av vikter för de olika parametrarna. Varje parameter tilldelades ett 
värde mellan 1 – 3. 

 
 
Tabell 5: Resultatet av påverkan multiplicerat med vikt. Möjliga värden mellan +6 (mest 
positiv) till -6 (mest negativ). 

 



6. Diskussion 
 
Ett estuarium är ett komplicerat system där många olika faktorer och processer påverkar den 
akvatiska och den terrestra miljön. Att på ett överskådligt sätt inventera och beskriva alla 
identifierade faktorer och deras påverkan görs till viss del på bekostnad av djup, och fler 
studier behövs för att helt förstå vilka risker som naturmiljön i Nordre älv och estuariet kan 
drabbas av i framtiden. 
 

6.1 Flöden och nivåer 
 
Nordre älv har ett stort avrinningsområde som påverkas av allt från snösmältning i 
Trysilfjällen i Norge till lokala regnskurar på Hisingen. Flödet i hela Göta älv är reglerat på 
flera ställen och bestäms främst av vilka tappningsstrategier som tillämpas. På grund av ökad 
nederbörd och förändrade nederbördsmönster kommer nya strategier för tappning behöva 
arbetas fram, men troligt är att flödet för Nordre älv kommer att vara mer varierat i framtiden, 
med fler tillfällen med både höga och låga flöden. Redan idag varierar flödet kraftigt med 
månadsmedelvärden som sträcker sig från under 200 m3/s till över 900 m3/s. Tappningen från 
Vänern är den enskilt största faktorn för flödet i Göta älv och Nordre älv och sedan 
regleringen började 1937 har flödet ut från Vänern varierat kraftigare och förändringarna har 
skett hastigare än innan. Samtidigt har vattennivån i Vänern blivit stabilare efter regleringen 
(Bergström, et al., 2010). Det är alltid en avvägning när tappningsstrategier ska framarbetas 
och eftersom regleringen används till elproduktion finns även en ekonomisk och 
samhällnsnyttig vilja att ha större nivåskillnader.  
 
Den stora påverkan på vattennivåerna Nordre älv och estuariet är den förväntade 
havsnivåhöjningen fram till år 2100. En höjning av medelvattenståndet i havet på 74 cm 
överskrider med marginal den modellerade största nivåhöjningen av Nordre älv på grund av 
höga flöden (knappt 50 cm vid Kungälv vid en tappning på 1400 m3/s från Vänern och en 
havsnivå på ±0). Extremnivåerna antas bli högre i ungefär samma utsträckning som 
medelvattennivån, och dagens 100-årsnivåer (+165 cm) med 1 % sannolikhet per år beräknas 
öka till ca 65 % sannolikhet per år (Sweco, 2014) samtidigt som 100-årsnivån ökar till ca 
+236 cm. Dessa beräkningar är dock osäkra och hur mycket den lokala havsnivåhöjningen 
blir beror på lokala förhållanden. Att räkna med en höjning på 74 cm i Göteborgsområdet är 
baserat på en global havsnivåhöjning på 100 cm med den lokala landhöjningen medräknad. 
En global havsnivåhöjning på en meter är strax över 95 % percentilen i IPCC:s beräkningar 
och borde därför anses orimligt högt, men samtidigt är det viktigt att ha säkerhetsmarginal. 
IPCC poängterar också att vissa processer som inte är medtagna i beräkningarna kan komma 
att påverka havsnivån med flera decimeter. Alla beräkningar av havsnivåhöjning är dessutom 
beroende av vilket utsläppsscenario som väljs, vilket adderar ytterligare osäkerhet i 
beräkningarna. SMHI rekommenderar att en global havsnivåhöjning på en meter till år 2100 
används vid samhällsplanering (Bergström, 2014). 
 

6.2 Påverkan på naturmiljön 
 
Flödet påverkar den akvatiska miljön på flera olika sätt. Ett högre flöde ger en ökad erosion, 
en något ökad transport av näringsämnen och organiskt material samt en förändrad salthalt då 



mer sötvatten kommer ut i estuariet och saltkilen trycks ut. Erosionen bedöms kunna öka 
kraftigt vid ett högre flöde, dock verkar höga flöden inte påverka tubiditeten i samma 
utsträckning vilket tyder på att sedimenttransporten domineras av utspolat material och i 
högre grad påverkas av nederbörd än flöde (Rydell, Persson, Blied, Åström, & Gyllenram, 
2011). Ökad näringstillförsel kan leda till algtillväxt och andra övergödningseffekter och 
estuariet klassas endast ha en måttlig ekologisk status just på grund av näringstillförseln. 
Större delen av kustområdena i Kattegatt bedöms ha måttlig ekologisk status eller sämre 
(Haeger-Eugensson, et al., 2013; Havsmiljöinstitutet, 2014). Förutom näring kan högre flöden 
föra ut mer organiskt material i älven och estuariet. Kombinerat med övergödningseffekter 
finns det en risk att syrehalten sjunker och flera exempel på syrebrist i andra estuarier efter 
kraftiga flöden finns (Wetz & Yoskowitz, 2013), men exakt hur Nordre älv påverkas är svårt 
att säga. Enligt modelldata från SMHI:s vattenweb verkar inte syrehalten påverkats särskilt 
mycket efter det höga flödet vintern 2000-2001 (SMHI, 2014c). Turbiditet och algtillväxt kan 
försämra ljusförhållanden i vattenpelaren och på botten, och ökad sedimentation kan även det 
påverka bottenflora och fauna negativt (Wetz & Yoskowitz, 2013).  
 
Föroreningar kan påverka den akvatiska miljön negativt och på grund av industrier, samhällen 
och jordbruk uppströms Göta älv sprids olika föroreningar ut i Nordre älv och estuariet. 
Utsläppen av föroreningar till Göta älv har historiskt varit mycket stora men minskat under 
flera decennier. Fortfarande finns flera förorenade områden längs älven och erosion av 
förorenade sediment och ytavrinning är två spridningsvägar till Nordre älv och estuariet. 
Översvämning av förorenade områden kan också öka spridningen och ett jordskred av 
förorenade massor är en överhängande risk (Friberg, 2006; Andersson-Sköld, Nyberg, & 
Nilsson, 2007; Andersson-Sköld, Nyberg, Göransson, Lindström, Nordbäck, & Gustafsson, 
2007). Nordre älvs kemiska status betraktas idag som god men då alla faktorerna erosion, 
ytavrinning, översvämningar och jordskred bedöms kunna öka i framtiden ökar därför också 
risken för allvarlig spridning av föroreningar markant. 
 
Den terrestra miljön påverkas i mindre utsträckning än den akvatiska när det gäller flödet. 
Erosion och skred påverkar dock även den terrestra miljön, men om påverkan av ett skred är 
positiv eller negativ är svårt att kvantifiera då ett skred ger upphov till förändrade biotoper 
som kan antas vara både positivt och negativt för den biologiska mångfalden (Suer, 2011). 
Erosion kan minska arealen av strandängar och andra strandnära biotoper. På sikt kan det ge 
upphov till förändrade biotoper, vilket också kan ha både positiv och negativ påverkan på den 
biologiska mångfalden. Den terrestra miljön påverkas däremot av hur den akvatiska mår (och 
vice versa). Till exempel är flera fågelarter är beroende av älven och estuariet för föda och 
boplatser och kan påverkas negativt om stora förändringar sker i den akvatiska miljön. 
 
Översvämningar medför en stor påverkan på den terrestra miljön. I nuläget finns flera 
våtmarker och översvämningsmarker i anslutning till älven och estuariet. Med framtida högre 
havsnivåer kommer flera av dessa strandnära områden bli permanent översvämmade och de 
temporära översvämningarna kommer sträcka sig högre upp i landskapet. Precis som för 
påverkan av erosion och skred i den terrestra miljön så kan ökade översvämningar ha både en 
positiv och en negativ effekt på den biologiska mångfalden. Vissa biotoper flyttas uppåt i 
lanskapet, och de arter som inte kan anpassa sig missgynnas medan andra gynnas. Temporära 
översvämningar kan föra med sig näring upp till högre liggande våtmarker, till exempel 
våtmarkerna vid Hökälla, vilket verksamhetschefen John Thulin såg som positivt för 
fågellivet. Troligen ökar arealen våtmark då jordbruksmarker blir mindre attraktiva eller till 
och med obrukbara på grund av kraftigare översvämningar, vilket också kan anses som 
positivt för fågellivet, och den biologiska mångfalden generellt, då det gynnar flera ovanliga 



arter (Thulin & Calderon, 2014). Översvämningar kan även ge incitament till mer omfattande 
utdikningar för att skydda ekonomiska värden som jordbruket ger och kan därför verka 
negativt på den biologiska mångfalden då utdikning kan leda till näringsurlakning och en 
minskning av befintliga våtmarker (Naturvårdsverket, 2013). Samtidigt kan översvämningar 
och ökade översvämningsrisker göra det mindre attraktivt med exploatering av områden som 
då kan utnyttjas som naturområden.  
 
Översvämningar följda av torrare perioder kan leda till att mycket näring lakas ur jorden, 
särskilt i gödslade jordbruksmarker (Gordon, Haygarth, & Bardgett, 2008). Även ökad 
nederbörd och andra effekter av ett varmare klimat som ökad luftfuktighet och temperatur 
beräknas leda till en större lakning av näring, speciellt kväveföreningar (Ulén & Johansson, 
2009). Våtmarker kan fungera som buffertzoner vilka tar upp näring, och används ofta för att 
förbättra vattenkvalitén vid till exempel reningsverk. Att konvertera jordbruksmark till 
våtmarker kan också leda till en minskning i utsläpp av växthusgaser från marken, men det 
krävs att våtmarkerna sköts på rätt sätt för att effektivt fungera för näringsupptagning och som 
kolsänkor (Morse, Ardón, & Bernhardt, 2012). 
 

6.3 Barriärernas påverkan 
 
Hur ofta och hur länge barriärerna kommer att vara stängda beror på vilken säkerhetsnivå som 
väljs. I Swecos kostnads – nyttoanalys (2014) tas en vattennivå av + 1,7 m vid Göta älvbron 
(motsvarar 1,65 m vid Torshamnen) som en exempelnivå där stora samhällskostnader 
uppkommer och det är en rimlig nivå att tänka sig som lägsta nivå för stängning. Denna nivå 
har en beräknad återkomsttid på 100 år (år 2010) vilket betyder att barriären, om den 
konstruerades idag, skulle vara stängd i genomsnitt en gång på 100 år. År 2100 uppskattas 
denna nivå ha en återkomsttid på 1,1 år, vilket betyder att barriären då skulle vara stängd 
nästan en gång varje år i genomsnitt. Hur länge barriärerna är stängda beror på hur länge de 
extrema nivåerna håller i sig. Under tidigare tillfällen med extrema havsnivåer har nivån varit 
motsvarande tillräckligt hög för stängning mellan ett par timmar till nästan ett dygn (Persson, 
et al., 2011). 
 
Vid stängda barriärer antas allt vatten i Göta älv nå havet via Nordre älv. Hur mycket vatten 
som då går genom Nordre älv beror alltså på flödet i Göta älv vid tidpunkten för stängning. 
Det högsta beräknade flödet i Göta älv ovan förgreningen hittills i mätserien på SMHI:s 
vattenweb är 1210 m3/s under översvämningarna vintern 2000-2001. Tappningen från Vänern 
hölls då över 1000 m3/s under större delen av vintern och våren, med undantag för tillfällen 
med höga havsnivåer (Persson, et al., 2011). Under ett scenario med höga flöden och höga 
havsnivåer skulle stängda barriärer antagligen bidra med några tiotals cm högre vattennivå vid 
Kungälv, ett bidrag som gradvis blir mindre ju högre havsnivån står. Modeller visar att älvens 
nivå i Kungälv vid en tappning på 1400 m3/s jämfört med en tappning på 1030 m3/s stiger ca 
30 cm i normalfall (utan barriärer). I modellen är havsnivån + 50 cm och älvens nivå vid 
Kungälv blir då ca + 80 cm (Hultén, Edstam, Arvidsson, & Nilsson, 2006). Eftersom flödet 
till Göteborgsgrenen vid höga flöden är ca 300 – 400 m3/s kan man tänka sig att 
nivåskillnaden i Kungälv mellan öppen och stängd barriär är i ungefär samma 
storleksordning. Detta är en mycket grov skattning och modellen är inte anpassade för att 
räkna på påverkan av barriärerna. Dessutom är nivåerna modellerade för Göteborgsgrenen 
men borde vara applicerbara för Nordre älv då referenspunkten vid förgreningen är densamma 
och havsnivån troligtvis inte skiljer särskilt mycket mellan de två lokalerna. Ju högre 
havsnivån är desto mindre blir skillnaden i Nordre älv mellan havet och Kungälv och vid 



riktigt höga havsnivåer (+ 170 cm) och högt flöde (1030 m3/s) är nivån vid Kungälv knappt 
+190 cm. Resultatet tyder på att det är högre havsnivåer som i första hand leder till 
översvämningsrisker, även vid stängda barriärer. Eftersom både barriärerna och flödet 
kommer kunna kontrolleras kan skador och risker för översvämningar minimeras, även om 
det alltid är en avvägning mellan olika intressen. Men då tidpunkten för de förväntade högsta 
flödena (höst-vår) sammanfaller med tidpunkten då flest stormar och höga vattennivåer 
inträffar (höst-vinter) finns en risk för komplicerade situationer och en resilient och 
förutseende strategi för tappning och barriärstängning måste utvecklas. 
 
Högre flöden på grund av stängda barriärer kan komma att leda till ännu mer transport av 
näringsämnen, organiskt material och föroreningar ut till Nordre älv och estuariet. Detta 
medför en ökad stress på den akvatiska miljön i synnerhet. Effekten är antagligen kortvarig 
vid varje event, men flera upprepade tillfällen kan påverka naturmiljön negativt. Ett högre 
flöde leder också till en kraftigare erosion och ökar risken för skred. Om en barriärstängning 
sker vid fel tidpunk, till exempel under fåglarnas intensiva häckningsperiod på våren kan 
påverkan bli större. 
 
Genom att bygga barriärer minskar flexibiliteten för Nordre älv då barriärerna endast skyddar 
Göteborgsgrenen och effekterna av klimatförändringarna blir större i Nordre älv och estuariet. 
Om förslaget om en tredje barriär och pumpstation i Nordre älv realiseras skulle det öka 
flexibiliteten i åtminstone en del av älven, men det scenariot är inte betraktat i denna studie. 
 

6.4 Övriga aspekter 
 
Landanvändningen i närområdet till Nordre älv och estuariet har stor betydelse för påverkan 
på naturmiljön. En ökad urbanisering och utökade bostadsområden i området kan medföra 
ytterligare stress på biotoperna i området och påverka naturmiljön negativt. Befolkningen i 
närområdet ökade med över 12 000 personer mellan år 2000 till år 2010 och trenden ser ut att 
fortsätta (Haeger-Eugensson, et al., 2013; SCB, 2014). I de skyddade delarna av området 
finns vissa restriktioner och juridiska hinder mot utökad exploatering eller andra större 
förändringar men det är inte säkert att dessa hinder kvarstår fram till år 2100.  
 
Hur jordbruks- och skogsmarkerna omkring älven och estuariet sköts är mycket viktigt. 
Jordbruksmarker står för den största andelen av både kväve och fosfor som hamnar i estuariet, 
skogar för den näst största (SMHI, 2014c). Hur mycket som läcker beror på odlingsmetod, 
användning av näringsämnen, dikning och skötsel av buffertzoner vid vattendrag. Vilka 
betesdjur som hålls i de strandnära ängarna kan också spela in på biodiversitet, erosion och 
näringsbalans. 
 
Sjötrafiken är en viktig faktor i Nordre älv och estuariet. Älven används redan idag av 
fritidsseglare och andra småbåtar och norra Europas största småbåtshamn ligger i Björlanda 
kile. Småbåtar och småbåtshamnar stör naturmiljön främst genom giftiga båtbottenfärger, 
men även direkt genom att fritidsaktiviteter kan störa djur- och växtlivet. Efter att förbudet 
mot TBT i båtbottenfärg infördes 2007 har halterna minskat i Björlanda kile, men andra 
föroreningar som koppar och zink finns fortfarande i höga halter (Bengtsson & Cato, 2011; 
Hedlund & Noreen, 2014). Flera av öarna i estuariet är belagda med tillträdesförbud under 
vissa perioder (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2010). Större fartyg går inte genom älven 
men diskussioner förs om möjligheter för vänertrafiken att ta rutten via Nordre älv istället för 



Göteborgsgrenen som idag (se till exempel artikel i GT (2011)). Tyngre båttrafik skulle 
säkerligen leda till stor påverkan men flera beslut måste fattas innan det sker. 
 
Området i och kring Nordre älv och estuariet är viktigt för rekreation och friluftsliv. 
Förändringar i naturmiljön kan ha en positiv eller negativ påverkan på friluftlivet (Suer, 
2011). Förlust av biotoper och biologisk mångfald kan leda till att området uppfattas som 
mindre attraktivt, samtidigt som nya arter och biotoper kan locka nya besökare. Processer som 
översvämningar, erosion och skred kan försvåra möjligheterna att ta sig till, eller röra sig runt 
i områdena genom att till exempel förstöra eller översvämma vägar och bryggor. 
 

6.5 Konceptuell modell 
 
Modellen byggdes som ett enkelt flödesschema för en överskådligare överblick över 
identifierade processer och faktorernas inverkan på varandra. De olika typerna av faktorer var 
indelade i olika grupper beroende på i vilken utsträckning de var beroende av de andra 
faktorerna. Detta gav en modell som endast har påverkanspilar nedåt eller åt sidorna för en 
lättare överblick. Slutligen påverkas naturmiljön, den akvatiska och/eller den terrestra.  
 
En modell kan vara mer eller mindre avancerad, och en avvägning måste ofta göras mellan 
överskådlighet och djup. Den framtagna modellen får antas vara relativt okomplicerad då 
aspekter som tid och rum inte är specificerade och ingen värdering eller kvantifiering är gjord. 
Ett urval har gjorts vilka processer och påverkansområden som har bedömts som de viktigaste 
och endast dessa har inkluderats i modellen medan de som bedömts som mindre viktiga 
exkluderats. Faktorerna valdes ut genom tidigare litteraturstudie och platsbesök. Att gå 
djupare i hur processerna fungerar och samspelar än vad som illustreras av modellen kan vara 
önskvärt för att öka förståelsen, men skulle då antagligen kräva separata studier för varje 
process. 
 

6.6 Matrisverktyg för konsekvensanalys 
 
Det använda verktiget bygger på ett tidigare matrisverktyg framtagen av SGI (Andersson-
Sköld, Helgesson, Enell, Suer, & Bergman, 2011). I grundutförandet är verktyget avsett för 
att enklare jämföra olika alternativ vid beslut om markanvändning och inkluderar 
miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. I denna studie har fokus legat på naturmiljön 
och de miljömässiga aspekterna vilket gjorde det nödvändigt att utöka de delarna av 
matriserna, samtidigt som flera parametrar togs bort eller ändrades. Den ekonomiska 
värderingen var till exempel inte med i analysen, vilket kan göra det svårare att kvantifiera 
vikter och jämföra parametrar. Sociala aspekter togs inte upp i någon större utsträckning, mer 
än i parametern friluftsliv. Val av parametrar, uppskattning av vikter och bedömning av 
påverkan byggde på antaganden utifrån den tidigare studien och modellen.  
 
Då antalet nivåer i varje matris var relativt lågt (-2 till +2 för påverkan, 0 – 3 för vikt) gjordes 
ingen djupare analys mer än att peka ut de viktigaste parametrarna framkomna i denna studie. 
Medelvärdena för varje alternativ bör ses som en grov relativ jämförelse och syftet med dessa 
hade antagligen blivit tydligare om fler alternativ jämfördes. Jämförelsen gjordes över två 
olika tidperspektiv där kort sikt menas då barriärerna precis uppförts. Ingen vet när eller om 
de kommer byggas, därför sattes påverkan av alla faktorer för nollalternativet som 0 (ingen 
påverkan) då det får ses som ett utgångsläge. Förutsättningarna på kort sikt antogs vara 
samma som området har idag. 



 
Resultatet visar att näringsbalansen och spridning av föroreningar uppskattas kunna påverka 
den akvatiska miljön mest negativt, speciellt om barriärerna byggs. I den terrestra miljön 
bedöms inte barriärerna ha lika negativ påverkan och klimatförändringen påverkar på samma 
sätt för båda alternativen. Erosionen bedöms ha en något negativ påverkan på den terrestra 
miljön medan översvämningar bedöms ha en positiv påverkan, då särskilt med tanke på 
fågellivet. Alla antaganden är grova uppskattningar och mer riktade studier behövs för att 
göra grundligare analyser. 
 

7. Slutsatser 
 

 Nordre älv och Nordre älvs estuarium är områden med mycket höga naturvärden och 
höga skyddsvärden och det relativt oexploaterade estuariet är unikt för Sverige och 
Europa. Särskild hänsyn bör tas till dessa värden när beslut fattas som riskerar att 
påverka området. 

 Klimatförändringarna bidrar till ökad stress på ett flertal biotoper inom området på 
rund av förändringar i olika processer. 

 Det är troligt att den akvatiska miljön påverkas mest av en förändrad näringsbalans 
och risken för att föroreningar kommer ut i älven och estuariet ökar. Även ökad 
turbiditet och förändringar i salthalt och syrehalt kan ha en negativ påverkan på den 
akvatiska miljön. 

 Det är troligt att den terrestra miljön påverkas negativt av ökad näringsurlakning, ökad 
erosion och förändrade grundvattenförhållanden. Av dessa är den ökade erosionen den 
faktor som påverkar den terrestra miljön mest negativ. Översvämningar antas ha en 
positiv påverkan på naturmiljön, speciellt på fågellivet. 

 Barriärernas påverkan på naturmiljön antas vara störst för den akvatiska miljön då 
flera processer som påverkar den akvatiska miljön bedöms gå snabbare vid ett högre 
flöde. Den terrestra miljön påverkas antagligen i en mindre grad av ett högre flöde. 

 För att minska barriärernas påverkan på naturmiljön bör tappningsstrategier och 
säkerhetsmarginaler utarbetas med naturvärdena i och vid Nordre älv och Nordre älvs 
estuarium i åtanke. 
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Appendix A: Översvämningskarta - Nordre älv 
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Persson, G., Andréasson, J., Eklund, D., Hallberg, K., Nerheim, S., Sjökvist, E., et al. (2011). 
Rapport Nr 2011-45. Klimatanalys för Västra Götalands län. Norrköping: SMHI.



Appendix B: Områdesbeskrivning genom platsbesök 
 
Området besöktes den 24 april 2014 med bil och till fots. De olika platserna beskrevs 
övergripande och fotades. Störst vikt lades på att beskriva de områden som riskerar att 
översvämmas och hur det ser ut i direkt anslutning till älven. 
 
Vattenstånd i havet (vid mätstationen i Göteborg) vid besöket varierade under dagen mellan 3 
– 25 cm lägre än normalvattenstånd. 
 
Karta över besökta platser: 

 
Platesen Lilleby – Estuariet ligger ca 8 km sydväst från kartans kant.



Lilleby – Estuariet 
 
Estuariet domineras av brantare klippstränder, kala kobbar och stenstränder med en mindre 
del sand eller finsedimentstränder. Vegetationen är präglad av närheten till havet och består 
mest av buskar eller lägre träd så som enbuskar och mindre björkar samt ljung och torrt gräs i 
skrevor och vindskyddade områden. I lägre terräng var träden högre och talrikare. Vid 
besökstillfället var vattenståndet lågt och bottnen invid de flackare stränderna torrlagd. Viss 
bebyggelse förkommer, mindre samhällen och enstaka hus och fritidshus, samt bryggor och 
en mindre småbåtshamn. Längre in i estuariet ligger Björlanda Kile som är en mycket större 
småbåtshamn med X båtplatser. 

Vy över estuariet mot norr med stenstränder, klipptränder och finsedimentstränder. 



Vy av södra stranden med brantare klippstränder, stenstränder och grästuvor



Nolviks kile 
 
Nolviks kile ligger strax norr om Björlanda kile småbåtshamn. Viken är grund och bevuxen 
med stora vassmarker som sträcker sig några hundra meter inåt land. Vid den södra, innersta 
delen av viken. De centrala och nordöstligare delarna är bebyggda av småhus, hela vägen ner 
till vattenbrynet. Viken omges av skogsklädda höjder men inåt viken är landskapet låglänt och 
domineras av åkrar och ängar. I viken sticker flera mindre kobbar upp och en större klippö 
med viss växtlighet av buskar och lägre träd där flera båtbryggor anlagts. En del sand- eller 
finsedimentbankar sticker upp ur vattnet.  

Vy från den större ön in mot den södra, vassbevuxna delen av viken. 



Kvillehed 
 
Vid Kvillehed mynnar Pansarkvillen ut i Nordre älv. Området närmast älven kantas av vass 
men efter vassen tar flacka strandängar vid. På Kungälvssidan är stränderna brantare med 
klippstränder och vass i mindre utsträckning. Längs Pansarkvillen söderut ligger åkrar och 
ängar med betande djur och uppodlad mark med träd och buskar i anslutning till bäcken. 

Vy uppströms älven. Vass i strandkanten med flacka strandängar inåt land. 



 
 Pansarkvillen 



Öxnäs – Kvillens mynning 
 
Vid Öxnäs är landskapet mycket flackt nära älven och nära Kvillen som mynnar ut i Nordre 
älv vid områdets nordostliga gräns. Vid mynningen av Kvillen ligger en brygga med småbåtar 
vid och i mynningsområdet finns bankar av uppspolat material av lera och silt med en del 
musselskal och plastskräp. Strandängar sträcker sig längs Nordre älv hela vägen ner till älven 
med vass på vissa ställen. Där vass inte växer är ängarna tydligt eroderade mot älven och 
mycket skräp som porslin, tegel och metallskrot förkommer i stor mängd längs med älven 
(fyllningsmaterial??). Ängarna närmast älven bär tydliga spår av att vara översvämmat 
nyligen (uppspolad vass, spår av erosion). Längre in övergår strandängarna i hagar med kor 
och hästar. 

Uppspolade bankar vid Kvillens mynning. 
 
Nästa sida överst: Strandängar övergår i hagmarken inåt land. 
 
Nästa sida underst: Eroderade strandängar närmast älven. 



 



Ragnhildsholmen 
 
Ragnhildholmen ligger bland låglänta hagmarker, strandängar och vass. För att komma ut till 
holmen måste man gå på en träspång genom en större vassbevuxen våtmark. Mot älven är 
stranden något brantare och längs mot vattnet är en smalare vassrugg. På hagarna går mest 
nötkreatur, men vissa av hagarna ser ut att vara mer anpassade för får. Från Ragnhildsholmen 
syns öarna uppströms älven som är i omgärdade av vass.  

Vy från Ragnhildsholmen uppströms älven. Hagar och vass sträcker sig fram till vattnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spång genom vassen för att ta sig till Ragnhildsholmen. Nordre älv är på andra sidan 
holmen. 



Göddered 
 
Göddered är ett ganska kuperat område med fårhagar och blandskogar. Själva området i sig är 
inte så flack att det riskerar att översvämmas nämnvärt, men från Göddered får man en god 
överblick över de mindre vassbevuxna öarna i älven som är viktiga fågellokaler. Den större av 
öarna har två relativt höga skogsbevuxna kullar som omges av vass. Ett flertal döda träd står 
på den mindre av öarna och längst ut på den större ön. 

Göddereds kuperade landskap. 



Vy över Nordre älv från Göddered. Fårhagen går ner till vattnet och i vattnet syns både 
mindre ön (i förgrunden) och den större ön (i bakgrunden). 



Kungälv – Förgreningen till Nordre älv 
 
Vid förgreningen mellan Nordre älv och Göteborgsgrenen ligger flera mycket lågt liggande 
öar och uddar med stora strandängar och hagar. I vattenbrynet breder vass ut sig. Öarna är 
viktiga fågellokaler och ett fågeltorn finns på platsen. Däremot är bullret från de omgivande 
motorvägarna högt vilket säkert stör fågel- och djurlivet. Flera stenkullar sticker upp och på 
den största ligger Bohus Fästning.  

Vy från fågeltornet, nordost uppströms Göta älv. Nordre älv fortsätter åt höger i bild medan 
Göteborgsgrenen fortsätter åt vänster. 
 



Appendix C: Matriser 
 
Matrisverktyget är baserat på: 
 
Andersson-Sköld, Y., Helgesson, H., Enell, A., Suer, P., & Bergman, R. (2011). 
Matrisbaserat beslutsstödsverktyg för bedömning av miljö- och samhällsaspekter 
vidmarkanvändning. Linköping: Statens Geotekniska Institut. 
 

Matris 1: Identifiering av konsekvenser med eller utan åtgärd 

Åtgärd Identifiering av konsekvenser 
Grov uppskattning av kostnader för 
åtgärder/konsekvenser 
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Göteborg och Nordre älv drabbas 
fortsättningsvis av 
översvämningar som antagligen 
blir värre och frekventare i 
framtiden. Flödet ökar generellt 
men fördelar sig på samma sätt 
som idag. 
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Göteborgs skonas från de värsta 
översvämningarna. I Nordre älv 
blir översvämningarna kraftigare 
och flödet högre när barriären är 
stängd. 
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