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1 Sammanfattning 

Inför detaljplanearbetet för nya detaljplaner vid Brottkärrsmotet, Billdal, har 
Stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen påtalat ett behov av en konsekvensut-
redning för Krogabäcken som rinner genom delar av planområdet. Syftet med 
denna konsekvensutredning är att säkerställa att exploateringens eventuellt ne-
gativa påverkan på Krogabäckens naturvärden minimeras. 
 
För att genomföra detta har COWI AB granskat och diskuterat ett skissunderlag 
till bebyggelseplan för området och bedömt dess påverkan. Utredningen ligger 
till grund för samtliga intressenters arbete i och vid Krogabäcken vid utveckl-
ingen av Brottkärrs nya närcentrum. 
 
De åtgärder som planeras i samband med exploateringen av området bedöms 
lokalt medföra kraftig påverkan på bäckmiljön och de arter som finns i vatten-
draget. Om de åtgärder som arbetats in i planförslaget och vidare föreslås i 
denna utredning följs bedöms de negativa effekterna av exploateringen begrän-
sas och i huvudsak drabba sträckan inom planområdet.  
 
För att kompensera för den påverkan som exploateringen medför lämnas för-
slag på ett antal kompensationsåtgärder i bäcksystemet.   
 
Utredningen är genomförd av Peter Rodhe, ekolog, och Anders Olsson, limno-
log, på COWI Göteborg. 
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2 Bakgrund och syfte 

Inför arbetet med de två detaljplanera Norr om Uggledal och Närcentrum vid 
Brottkärrsmotet har man uppmärksammat naturvärdena i Krogabäcken. Bäcken 
rinner genom en del av planområdet (se bild 1) och påverkan omfattar området 
vid Origohuset och Trafikkontorets justerade förslag på infartsväg från Särö-
leden. 
 
Krogabäcken har visats sig vara ett viktigt vattendrag för havsöring och vid ti-
digt genomförda samråd har Länsstyrelsen påtalat bäckens värden och att havs-
öringens möjlighet att vandra i bäcken inte får påverkas negativt av den före-
slagna exploateringen. 
 
Stadsbyggnadskontoret (SBK) är uppdragsledare för denna utredning där syftet 
är att: 

1. komplettera tidigare genomförda utredningar för Krogabäcken (WSP 

2005, Medins 2006, m fl); 

2. beskriva Krogabäcken och vattendragets värden i dagsläget; 

3. bedöma konsekvenser av planförslaget och förslag till åtgärder för att 

minska exploateringens effekter på vattendraget, och; 

4. beskriva de befintliga ljusbrunnarnas funktion vid kulvert under väg 

158 (Säröleden). 

 
Utredningen utgör underlag och riktlinjer för SBK och samtliga exploatörer 
som arbetar med de två detaljplanerna (Next Step Group AB, HSB, Tornstaden, 
NCC, Egnahemsbolaget, Sverigehuset och Familjebostäder).  
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3 Naturvärden i Krogabäcken 

3.1 Krogabäcken 

Krogabäcken är ett mindre vattendrag (4,2 km lång) som avvattnar Oxsjön 
nordost om Billdal, Göteborgs stad. Bäcken, som avvattnar ett ca 8 km2 stort 
område, rinner omväxlande genom skogsmark, dominerad av lövskog, och be-
byggelseområden, innan den mynnar ut i havet vid Haga kile.  
 
Bäcken har vid tidigare inventeringar genomförda av Medins Biologi AB 
(2006) och WSP (2005) bedömts ha höga värden som reproduktionslokal för 
havsvandrande öring. 
 
Vid sökningar i elfiskeregistret noteras förekomster på 479 öringar/100 m2 i 
området nedströms Billdals park. Vid ett elfiske nedströms korsning mellan 
Billdalsvägen och Brottkärrsvägen som genomfördes 2006 noterades tätheter 
på över 500 öringar/100m2 vilket tyder på en stark havsöringfauna. Vid elfis-
kena har även förekomster av den rödlistade ålen noterats. Uppströms planom-
rådet och väg 158 noterades enbart förekomst av ål vid elfiske 1983.  
 
Enligt Per-Erik Jacobsen på Sportfiskarna i Väst har det genomförts ett antal 
åtgärder i bäcken för att förbättra vandrings- och lekmöjligheterna för öring. 
Sportfiskarna kontrollerar årligen om det uppstått vandringshinder i form av 
dammar, bråte et c längs bäcken. Parkförvaltningen i Göteborg rensar åter-
kommande bäcken. 
 
Vid Lyckhem, mellan Säröleden och Oxsjön, finns ett permanent vandringshin-
der. 

3.2 Fältbesök 

I maj 2011 genomfördes ett fältbesök för kontroll och syn av olika sträckor av 
bäcken. De sträckor som besöktes var Billdalspark, sträckan öster om Nygårds-
skolan samt sträckan inom planområdet vid Origohuset upp till damm strax 
uppströms väg 158, se bild 1. Fältbesöket fyllde flera syften, men i huvudsak 
var det för att få en bild av vattendraget i dagsläget, förutsättningarna för öring 
inom olika områden samt notera eventuella vandringshinder. Vid fältbesöket 
noterades också eventuella möjligheter att ytterligare förbättra situationen för 
öring inom de olika sträckorna. Vid fältbesöket noterades flera öringar i bäcken 
bland annat på sträckan inom planområdet vid Origohuset.  
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Bild 1. Översiktskarta. 
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3.2.1 Billdals park 

Bäcken är kraftigt påverkad och rinner i en konstgjord ca 0,8 m djup kanali-
serad fåra som till stora delar är erosionsskyddad med sten. Vegetationen runt 
bäcken består i huvudsak av större ädellövträd. Bäckbotten är naturlig med i 
huvudsak grus och sten. Centralt i parkområdet finns en damm som håller på att 
slammas igen av sediment. I dammen noterades vid fältbesöket fisk (art okänd). 
En fisktrappa finns för att fisk ska kunna vandra förbi dammen. Uppströms 
dammen finns en längre sträcka där bäcken är lugnflytande med djupare partier. 
Vid parkområdets norra del övergår bäcken till strömmande med flera lämpliga 
lekområden. I detta område noterades öring vid fältbesöket.  
 
Vandringshinder: Fisktrappan förbi dammen bedöms under lågflöde vara ett 
partiellt vandringshinder som hindrar mindre fisk från att vandra upp i syste-
met. Fisktrappan vid dammen i Billdals park (se bild 2) fungerar enligt Per-Erik 
Jacobsen på Sportfiskarna i Väst som fiskväg under högvatten. 
 
Lekområde: Flera potentiella lekområden noterades i området. De bästa loka-
lerna återfinns i norra delen av parken vid Skintebovägen och ca 100 meter 
nedströms.  
 
Uppväxtområde: Bäckens variation genom området med både strömmande 
och lugnflytande partier gör att den är en lämplig uppväxtmiljö. 
 

Bild 2. Fisktrappa i Billdals park. 
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3.2.2 Sträcka öster om Nygårdsskolan 

Bäcken följer till stora delar den naturliga fåran och omgärdas av alskog, se 
bild 3. I området finns flera mindre broar för gång- och cykelvägar över bäck-
en. På flera ställen finns partiella vandringshinder på grund av träddelar och 
bråte. Bäckbotten består i huvudsak av finsediment. Enligt Per-Erik Jacobsen 
genomför Gatukontoret återkommande rensningar av bäcken för att minska 
översvämningsriskerna i området.  
 
Vandringshinder: flera partiella vandringshinder finns i området. Vid högvat-
ten bedöms de flesta vara passerbara.  
 
Lekområde: Inom den besökta sträckan mellan Skintebovägen i söder och 
Äsabackevägen noterades inga lekområden.  
 
Uppväxtområde: Sträckan bedöms vara ett lämpligt uppväxtområde för öring. 
 

Bild 3. Bäcken öster om Nygårdsskolan. 
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3.2.3 Planområdet 

Inom planområdet är bäcken delvis kulverterad under väg och parkeringsytor, 
se bild 4. I de nedre delarna av området meandrar bäcken genom en mindre ra-
vin innan kulvert under Billdalsvägen. Vegetationen runt bäcken är inom plan-
området till största delen borttagen men enstaka buskar och alar finns kvar. 
Växlande strömmande och mer lugnflytande partier finns i området, se bild 5 
och 6. I området har Sportfiskarna i Väst anlagt ett antal lekytor genom att 
lägga ut naturgrus. Fisk noterades i området vid fältbesöket. Bottensubstratet 
består omväxlande av finare sediment som sand till grövre material med grus 
och sten.  
 

Bäckens totala längd inklusive kulverteringar genom planområdet är cirka 300 
meter 
 

Vandringshinder: Inom planområdet noterades inga vandringshinder. 
 
Lekområde: De ytor som iordningställts av Sportfiskarna i Väst bedöms fun-
gera bra för lek.  
 
Uppväxtområde: Bäcken i området bedöms ha viss funktion som uppväxtom-
råde.  
 
 

Bild 4. Kulvert under parkeringsyta. Foto taget mot öster. 
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Bild 5. Bäcken nedströms befintlig parkering med Origohuset till vänster i bild. 
Foto taget mot väster. 

Bild 6. Bäcken vid planområdets nedre del. Foto taget mot väster. 
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3.2.4 Uppströms planområdet 

Från planområdet upp till strax uppströms Säröleden är bäcken till stora delar 
kulverterad med två mindre öppna partier mellan kulvertarna. Under Säröleden 
ligger en trumma av korrugerad plåt, se bild 7. Övriga trummor är av betong. 
Uppströms väg 158 finns en mindre damm vilket utgör ett partiellt vandrings-
hinder.  
 
Vandringshinder: Utloppet för trumman under Säröleden (till den första öpp-
ningen) bedöms vara ett vandringshinder. Bäcken har eroderat och det bedöms 
som svårt för fisk att ta sig förbi området.  
Även trumman i sig bedöms kunna vara partiella vandringshinder på grund av 
dess längd och strömningshastighet.  
Dammen direkt uppströms Säröleden bedöms genom sin tröskel vara ett parti-
ellt vandringshinder. 
 
Lekområde: Inom sträckan noterades inga lämpliga lekområden.  
 
Uppväxtområde: Området bedöms delvis kunna fungera som uppväxtområde.  
 

 
Bild 7. Trumma under Säröleden. Trumman mynnar i den norra ljusöppningen.  
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4 Planförslag 

4.1 Beskrivning 

Arkitekterna Semrén och Månsson har i ett tidigt skede lämnat ett skissunderlag 
till bebyggelseplan till Stadsbyggnadskontoret vilket har diskuterats ur natur-
vårdssynpunkt. Dessa diskussioner har mynnat i ett principiellt planförslag över 
området vilket ligger till grund för denna naturvärdesbedömning.  
 
Nedan följer en kort beskrivning av planförslaget, se även bilaga 1 och 2: 
 
1. Nuvarande kulvertering under Säröleden behålls. 

2. Den nuvarande norra ljusöppningen (bild 7) där Säröledskulverten myn-

nar kommer att behållas (den nuvarande södra ljusöppningen kommer 

inte att användas). Vattenytan höjs cirka 3 meter jämfört med nuvarande 

läge. 

3. Från den norra ljusöppningen kommer en cirka 25 meter lång kulvert att 

ledas till en nyanlagd större ljusöppning mitt i nuvarande Billdalsvägen. 

4. Från den nyanlagda ljusöppningen leds en cirka 60 meter lång kulvert till 

sydost under nuvarande parkering. 

5. Under en nylagd parkering kommer en nu bäck att dras mellan spont. 

Spontbredden blir 4 meter, cirka 4 gånger nuvarande bäckbredd. Spont-

ningen är cirka 130 meter lång och har två ljusöppningar (4*5 meter). 

6. Spontningen slutar i en öppen bäck, cirka 30 meter lång. 

7. Den öppna bäcken övergår i en laxtrappa där höjden tas ner till Kroga-

bäckens nuvarande höjd i planområdets östra del. 

 
 Lutningen från "2." till slutet av "6." (uppströms laxtrappan) är cirka 0,15 gra-
der (cirka 0,25 %). 

4.2 Konsekvenser för Krogabäcken 

Då planområdet ligger förhållandevis högt upp i systemet (drygt 3 km från 
mynningen) och berör ett förhållandevis begränsat område bedöms åtgärderna 
inte leda till någon större försämring av bäckens samlade värde som reprodukt-
ionslokal för havsöring. Vidare kommer delar av bäcken inom planområdet vid 
rätt utformning (se avsnitt 6) delvis kunna fungera som lek- och uppväxtområ-
den för havsöring. 
 
Då de ingrepp som planeras genomföras i och intill bäcken inom planområdet 
är förhållandevis omfattande kommer bäcken och de fiskar och insekter som 
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finns i den att påverkas negativt. Den nya sträckan inom planområdet kommer 
till stora delar att förlora sina värden för fisk och andra vattenlevande organ-
ismer. Vår bedömning är dock att även om Krogabäcken lokalt kommer att 
kraftigt påverkas av den föreslagna exploateringen har utformningen av denna 
enligt principförslaget anpassats för att minimera denna påverkan. Om eventu-
ella justeringar av planförslaget görs inom de ramar som beskrivs i avsnitt 6 
nedan bedöms inte påverkan att bli större. 

Ålen bedöms kunna vandra förbi planområdet i nuvarande omfattning. Övrig 
akvatisk fauna såsom ryggradslösa djur kommer vid rätt val av kulvert fortfa-
rande kunna förflytta sig i vattendraget. En minskad grönyta på grund av kul-
vertering et c kommer att minska produktionen men denna minskning är i 
sammanhanget (det vill säga hela Krogabäcken) liten och kommer att minime-
ras genom de ljusöppningar som kommer att anläggas. 
 
Vattenkvaliteten i Krogabäcken kommer inte att försämras om vedertagen tek-
nik för dagvattenrening används, vilket snarare medför en förbättring jämfört 
med nuläget. 
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5 Ljusbrunnars funktion 

Det finns inga regler eller krav på att ljusinsläpp måste anläggas i fiskförande 
vatten. Rent fiskeribiologiskt anses kulvertar på över 30 meter vara vandrings-
hinder då man inte vet om långa kulvertar har någon begränsande funktion vad 
gäller fiskars möjligheter till migration. Fisk har observerats vandra i mycket 
längre kulvertar än 30 meter. 

Öring och ål kan dock enligt Erik Degeman på Fiskeriverket vandra långa 
sträckor i mörker. Hur andra fiskarter reagerar är emellertid okänt. Enligt Per-
Erik Jacobsen på Sportfiskarna i Väst finns uppgifter på att öring vandrat flera 
kilometer i mörka kulvertar, och att det till och med genomförts lek i kulvertar. 
En mörk biotop bedöms dock inte vara någon lämplig uppväxtmiljö för fisk då 
mängden föda till stor del är beroende av ljus. 

Ljusinsläpp utformade som de befintliga vid Brottkärrsmotet kan fylla en viktig 
funktion som lugnvatten mellan kulvertar, där fisken kan vila innan uppvand-
ring genom nästa kulvert. Utformningen bör göras så att vattnet har en lägre 
hastighet och vattnet bör åtminstone delvis beskuggas (vilket de gör i nuläget). 
Vidare bör man anlägga en djupdel precis vid inkommande kulverts mynning. 
Om ljusinsläppen utformas med detta i åtanke kommer dessa att fylla en viktig 
funktion för vandrande fisk förbi aktuellt planområde. 
 
De planerade ljusinsläppen vid parkeringsytan är av en annan karaktär. Då 
bäcken här kommer att spontas (4 meters bredd) och övertäckas kommer de 
4*5 meter stora ljusinsläppen att tillföra ökad produktion i bäcken i ett område 
som annars skulle kunna vara aktuell för kulvertering.  
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6 Generella riktlinjer och anpassning av 
planförslag 

Planförslagen är principiella förslag som i vissa fall måste anpassas efter nya 
förhållanden. Nedan anges generella riktlinjer samt de aspekter som är viktiga 
vid anpassningar av planförslag. 

6.1 Trummors utformning och läge 

Fiskeriverket har riktlinjer och kriterier för anläggning av heltrummor, där de 
finns ett flertal material och modeller att välja på. I detta fall är cirkulära eller 
ovala heltrummor av stål eller betong förmodligen de här mest aktuella. Av 
dessa är korrugerade ståltrummor att föredra, helst ovala, och släta trummor det 
minst lämpliga. 
 
Trummans diameter bör vara så stor som möjligt och den bör grävas ner (några 
decimeter) under aktuell bottennivå så att en naturlig bäckbotten kan anläggas i 
trumman (detta ger att en ännu större diameter kan väljas). En oval trumma ger 
här en större bottenyta. Vattendjupet ej understiga 20 cm i någon del av trum-
man. Som ett riktmärke bör trummor med minsta diameter under 1000 mm ej 
användas och 1200 mm eller över är att föredra. 
 
Vattenhastigheten år enligt Fiskeriverket ej överstiga 1,2 m/s under 95 % av 
året på en sträcka kortare än 30 meter eller överstiga 0,7 m/s under 95 % av året 
på en sträcka längre än 30 meter. 
 
Fall år ej förekomma på nedströmssidan och lutningen får ej överstiga 0,5 % 
för cirkulär trumma eller 1 % för oval trumma. 
 
I bäcken får lutningen inte överstiga 2 %, isåfall måste kortare strömpartier an-
läggas med lugnvatten mellan strömpartierna.  

6.2 Bäckfåra och bottensubstrat 

Den nya bäckfåran bör anläggas och utformas så naturlig som möjligt och bot-
ten och erosionsskydd bör utgöras av natursten. Vattendraget bör också anläg-
gas så att fiskvandring genom planområdet möjliggörs även under perioder med 
låg vattenföring vilket kan göras med en tydlig strömkoncentrerad djupare fåra.  
 

Att den nya bäckbottnen utförs i natursten av blandade fraktioner (max 90 % 
under 10 mm) för att skapa en så naturlig bäckmiljö som möjligt. Även större 



Naturutredning Krogabäcken 

K:\BASORG\1670\08-MAR\Anbud\Krogabäcken\Rapport\Rapport Krogabäcken 2011-07-06.docx 

15 

.  

stenar och mindre block kan användas. Natursten ska användas för erosions-
skydd. Om möjligt bör ett, eller ett par, möjliga lekområden anläggas i bäckpar-
tiet mellan fisktrappan och spontningen under parkeringsytan.  

Sprängsten och kross skall absolut undvikas i vattendraget. 

6.3 Spontning runt bäck, och ljusöppningar 

I den spontade delen över planerad parkeringsyta planeras två stycken ljusöpp-
ningar (4*5 meter). Vår bedömning är att en bred (i detta fall 4 meter) spont-
ning runt en bäckfåra är ett mycket bra alternativ till kulvertering och absolut är 
att föredra. Vidare kommer ljusöppningarna att höja bland annat det biologiska 
värdet och funktionen hos bäcken ytterligare. Dock anser vi att fler ljusöpp-
ningar av denna typ kommer att göra än mer nytta och vi ser därför att fler, eller 
större, sådana anläggs. 

6.4 Arbete i vattendrag 

I samband med exploateringen bör man undvika att genomföra arbeten i vat-
tendraget under de tider på året då öringen vandrar upp och ned i vattendraget 
samt under perioden med låg vattenföring. Arbete i vattendrag bör därför ge-
nomföras under perioden 1 juni - 15 september (länsstyrelsen 2011). Arbeten 
som inte påverkar vattendraget (delvis läggande av ny trumma, spontning, gjut-
ning av laxtrappa, et c) kan naturligtvis genomföras närsomhelst så länge inte 
vattendraget påverkas genom exempelvis grumling eller annan störning. 
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7 Förslag på kompensationsåtgärder 

 

Miljöbalken innehåller regler om kompensation för intrång i naturvärden av 
allmänt intresse, där havsöring i Krogabäcken är ett exempel på allmänt in-
tresse. Syfte med kompensationsåtgärder i allmänhet är att de miljömässiga 
funktioner som ett projekt skadar kompenseras med konkreta åtgärder. 

Följande åtgärder är förslag på kompensationer vilka samtliga kommer att posi-
tivt påverka förutsättningarna för havsöring i Krogabäcken. Genom att genom-
föra kompensations åtgärder i andra delar av bäcksystemet bedöms även bäck-
ens värde som reproduktionslokal kunna öka. 
 
Syftet är inte att samtliga förslag skall genomföras som kompensation inom 
utbyggnaden av närcentrum Brottkärr. Förslagen är utan inbördes rangordning 
och listan kan kompletteras. 

7.1 Allmänna åtgärder 

En summa avsätts varje år under fem års tid till Sportfiskarna i Väst så de kan 
avgöra hur de bäst skall använda dessa medel för havsöringfaunan i Kroga-
bäcken. Exempelvis kan sådana åtgärder vara anläggande av provfiske, lekom-
råden eller andra fiskevårdsåtgärder. Sportfiskarna redovisar dessa åtgärder och 
resultat till exploatörerna. 

7.2 Nedströms planområdet 

Laxtrappan i Billdals park bör kompletteras med överhoppningsskydd samt ut-
simningstratten (se bild 8) bör tas bort eller modifieras. 

Rensning av sediment i dammen i Billdals park.  

Rensning i Krogabäcken mellan Billdals park och planområdet där partiella 
vandringshinder förmodligen byggs av lekande barn. Vid de återkommande 
rensningarna av vandringshinder (stockar, grenar, sten) bör dessa tas bort från 
området så de inte hamnar i vattendraget igen.   
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Bild 8. Dammen i Billdals Park. Utsimningstratt till laxtrappan. 
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Bilaga 1.  

Principiellt planförslag, Semrén och Månsson 2011. 

Förtydligande (i rött) av COWI AB 2011. 
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Bilaga 2. Semrén och Månsson 2011. 

Principiellt planförslag, sektioner. 

  
 


