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Planområdet ligger i närområdet för tre olika vattenförekomster. Norr om planområdet ligger 
Mariebergsviken, till öster möter planområdet Mariebergs strandängar som tangerar Suttersälven och 
västerut går Västra Älvgrenen som övergår till Skoghallsådran i söder. Vattenförekomsterna är klassade 
efter sin status i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. 

 

Källa: viss.lansstyrelsen.se 
 
Mariebergsvikens ekologiska status är god. Kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd1.  visar på 
otillfredsställande status, men denna klassning baseras på en GIS-analys och tillförlitligheten är låg. 
Vattenförekomsten bedöms vara i risk att inte uppnå God status 2021, på grund av morfologiskt tillstånd 
Närområdet är påverkat av aktivt brukad mark och/eller anlagda ytor och har bedömts som 
otillfredsställande. Vattenförekomsten är bedömd till dålig status för parametern "Svämplanets2 
strukturer och funktion runt sjöar" eftersom svämplanet utgörs av 95 % aktivt brukad mark och/eller 
anlagda ytor. 

                                                           
1. 1 Morfologiskt tillstånd = utformningen av ett vattendrag   

Parametrar som beskriver det morfologiska tillståndet i sjöar: (Förändring av sjöars planform, 
Bottensubstrat i sjöar, Strukturer på det grunda vattenområdet i sjöar,Närområdet runt sjöar(30 
meter),Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar 

 
2 Svämplan= den flacka ytan längs vattendraget/sjön som bildas genom återkommande översvämningar 



  

Mariebergsviken bedöms ej uppnå god kemisk status på grund av hög kvicksilverhalt i fisk. I Sverige idag 
överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Under 
lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anledningen till att 
kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. 

Vattenförekomsten uppnår inte god status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta 
med anledning av ett nytt Europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk, som tyder på att gränsvärdet överskrids i 
alla ytvatten i Sverige. 

Havs- och vattenmyndigheten har i sina föreskrifter (HVMFS 2013:19) satt ett undantag i form av mindre 
stränga krav för kvicksilver och PBDE. Skälet för undantaget är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att 
sänka halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk status. Kvalitetskraven är att uppnå både god 
ekologisk och kemisk status men detta bedöms ej klaras till 2021.  

 

Suttersälvens ekologiska status är måttlig och bedömningen baseras på avvikelser i hydrologisk regim3 
och morfologiskt tillstånd1, som båda visar måttlig status, samt konnektivitet4 som visar dålig status. 

Avvikelserna i hydrologisk regim och konnektivitet beror främst på uppströms reglering av vattendraget 
morfologiskt tillstånd beror på mänsklig påverkan på svämplan och närområdet runt vattenförekomsten 
samt påverkat flöde p.g.a. regleringen. 

Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status på grund av hög kvicksilverhalt och 
polybromerade difenyleter (PBDE) i fisk. Se samma förklaring som för Mariebergsviken.  

 

Västra Älvgrenens ekologiska status är måttlig. Bedömningen baseras på avvikelser i hydrologisk regim 
(måttlig), konnektivitet (dålig) och morfologiskt tillstånd (otillfredsställande).  

Avvikelserna i hydrologisk regim och konnektivitet har samma orsak som för Suttersälven. Orsaken till att 
det morfologiska tillståndet bedöms som otillfredställande istället för måttlig beror på mänsklig påverkan 
på en större andel mark inom svämplanet och närområdet runt vattendraget (30 meter) 

Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status på grund av hög kvicksilverhalt och 
polybromerade difenyleter (PBDE) i fisk. Se samma förklaring som för Mariebergsviken.  

Planområdet planeras att avvattnas via öppna diken eller kanaler längs gator, vilka ska utformas med en 
tillgänglig magasinsvolym för att kunna omhänderta och fördröja vatten vid större regn. En serie av 
dagvattendammar som är utformade för fördröjning är planerade i grönstråk och parkområden. Planens 
recipient har bedömts i huvudsak vara den östra delen av Klarälven, Suttersälven. Genom de planerade 
dagvattenlösningarna är bedömningen att planen inte kommer medföra en negativ påverkan på 

                                                           
3 Hydrologisk regim=vattenförekomstens tillstånd med avseende på flödesvolym, flödesdynamik och tillgänglig 
flödesenergi påverkas främst av reglering av sjöar och vattendrag. 
4 Konnektivitet= möjligheten för spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organisk material i 
uppströms och nedströms riktning samt från omgivande landområden. 



vattenkvalitén och genom det inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten med avseende 
på vattenkvalitén. 

Planområdet ligger längre än 30 meter från någon vattenförekomst och heller inte inom svämplanet för 
dessa och bedöms därför inte kunna påverka den morfologiska statusen 

Regleringen av vattendraget sker utanför planområdet och planen kan inte påverka den del av statusen 
som beror på reglering (konnektivitet, hydrologisk regim). 


