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1 Sammanfattning 

Ett antal företag har för avsikt att exploatera ett område vid Brottkärrsmotet i 

södra Göteborg, Västra Götalands län. För exploateringen pågår 

detaljplanearbete i de två detaljplanerna Norr om Uggledal och Närcentrum vid 

Brottkärrsmotet. I samband med utbyggnaden ska även den södra av- och 

påfarten från väg 158 (Säröleden) byggas om i Trafikkontorets regi. 

Detaljplanerna ligger i linje med Göteborgs Stads översiktsplan och den av 

byggnadsnämnden godkända fördjupade översiktsplanen för Södra Askim.  

 

Genom området rinner Krogabäcken. Krogabäcken är ett mindre vattendrag 

(4,2 km långt) som avvattnar Oxsjön. Bäcken avvattnar ett cirka 8 km2 stort 

område. Bäcken rinner omväxlande genom skogsmark, dominerad av lövskog, 

och bebyggelseområden. Därefter mynnar bäcken ut i havet vid Haga kile. 

Bäcken har ett värde som reproduktionslokal för havsvandrande öring.  

 

Utbyggnad enligt föreslagna detaljplaner medför ingrepp i bäcken. Därför ska 

en anmälan eller ansökan om vattenverksamhet upprättas enligt miljöbalkens 

11:e kapitel. Detta samrådsunderlag är en del i processen för anmälan/ansökan. 

Syftet med vattenverksamheten, det vill säga flytt av bäcken, är att möjliggöra 

en exploatering av området enligt föreslagna detaljplaner. För att planerna ska 

kunna genomföras föreslås att befintliga trummor tas bort och ersättas av nya 

trummor i annan sträckning. Befintlig öppen bäckfåra föreslås grävas om och få 

en ny förläggning. Vidare avses en ny fisktrappa anläggas. Andelen bäck som 

går i trumma, respektive förläggs öppet, är relativt lika i befintligt förhållande 

och nytt förslag.  

 

Under genomförandet av vattenverksamheten kommer negativa effekter att 

uppstå i form av grumling i vattendraget. Den flora och stationära fauna som 

finns i vattendraget idag försvinner. Negativa konsekvenser för öringen till 

följd av grumling kommer undvikas genom att byggnationerna sker vid en 

lämplig tidpunkt (generellt mellan 1:e juni och 15:e september). Vidare 

motverkas förlusten av flora och stationär fauna till viss del om bottensubstrat 

och jordmån från den gamla fåran förläggs i, och vid, den nya fåran. Några 

bestående negativa konsekvenser förväntas dock inte eftersom den nya 

bäckfåran kommer att utformas så att den får samma funktion som befintlig 

fåra. Andelen bäck som går i trumma kommer att minska något och ett 

befintligt vandringshinder kommer att tas bort. På sikt kan därför 

vattenverksamheten ge positiva konsekvenser då områdets potential som lek-, 

uppväxt- och ståndområde bibehålls, emedan möjligheten till vandring förbi 

området förbättras.  
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2 Bakgrund och orientering 

Ett antal företag (Next Step Group, HSB, Tornstaden, NCC, Egnahemsbolaget, 

Sverigehuset och Familjebostäder) har för avsikt att exploatera ett område 

vid Brottkärrsmotet i södra Göteborg, Västra Götalands län, se figur 1. För 

exploateringen pågår detaljplanearbete i de två detaljplanerna Norr om 

Uggledal och Närcentrum vid Brottkärrsmotet. I samband med utbyggnaden 

ska även den södra av- och påfarten från väg 158 (Säröleden) byggas om i 

Trafikkontorets regi. 

 

Genom området rinner Krogabäcken. Då utbyggnaderna medför ingrepp i 

bäcken ska en anmälan eller ansökan om vattenverksamhet upprättas enligt 

miljöbalkens 11:e kapitel. Detta samrådsunderlag är en del i processen för 

anmälan/ansökan. Bäcken rinner genom detaljplanen Närcentrum vid 

Brottkärrsmotet och den nordligaste delen av detaljplanen Norr om Uggledal. 

Detta samrådsunderlag omfattar ingrepp i bäcken från dess västra utlopp under 

väg 158 till dess östra inlopp under Billdalsvägen, se röd markering i figur 1 

och 2.  

 

Figur 1. Översiktskarta över Krogabäckens lopp från Oxsjön till Haga kile. Den del av 

Krogabäcken som kommer att påverkas av vattenverksamheten är inringad med rött. 
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Figur 2. Detaljkarta över Krogabäckens lopp från väg 158 till Billdalsvägen. Den del 

av Krogabäcken som kommer att påverkas av vattenverksamheten är inringad med 

rött. 

Inför arbetet med de två detaljplanerna Norr om Uggledal och Brottkärrsmotet 

har man uppmärksammat naturvärdena i Krogabäcken. Krogabäcken har visats 

sig vara ett viktigt vattendrag för havsöring. Vid tidigt genomförda samråd har 

Länsstyrelsen påtalat bäckens värden samt att havsöringens möjlighet att 

vandra i bäcken inte får påverkas negativt av den föreslagna exploateringen. 

För att få ett underlag till detaljplanerna genomfördes en naturutredning (COWI 

AB 2011-07-06). 
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3 Administrativa uppgifter 

3.1 Sökanden 

Sökanden för anmälan/ansökan om vattenverksamhet kommer att utgöras av 

den huvudsakliga fastighetsägaren Next Step Group Utveckling AB.  

Adress: 

Next Step Group Utveckling AB 

Billdalsvägen 2 

436 55 Hovås 

Kontaktperson: Jacob Torell 

Telefon: 031-712 69 12 

Mobil: 0706-22 23 35 

Fax: 031-712 69 09 

e-post: jacob@nsgroup.se 

Organisationsnummer: 55 68 45-1974 

  

mailto:jacob@nsgroup.se
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3.2 Berörda fastigheter 

Sökanden kommer att skaffa sig rådighet innan anmälan/ansökan går in. 

Vattenverksamheten kommer att genomföras på fastigheter redovisade i figur 3. 

Fastighet Ägare 

Hovås 3:12 Next Step Group Utveckling AB 

Billdalsvägen 2 

436 55 Hovås 

Brottkärr 2:90 Next Step Group Utveckling AB 

Billdalsvägen 2 

436 55 Hovås 

Skintebo 391:1 Billdals Fastigheter AB 

Billdalsvägen 2 

436 55 Hovås 

Skintebo 10:1 Göteborgs kommun 

Box 2258 

403 14 Göteborg 

Skintebo 2:2 Skanska Mark och Exploatering Nya 

Hem AB 

c/o Skanska Nya Hem 

169 83 Solna 

Figur 3. Tabell över direkt berörda fastigheter. 
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4 Syfte 

4.1 Syfte detaljplan 

Syftet med detaljplanen Närcentrum vid Brottkärrsmotet är att berika 

stadsdelen med ett gott tillskott på tillgängliga bostäder i ett strategiskt läge 

nära kollektivtrafik och service. Stort fokus ligger på det sociala livet där 

ambitionen är att området ska bli blandat och levande, befolkat av olika 

människor i blandade åldrar, ursprung och livssituation. Kollektivtrafik, 

boende, service, kultur och handel ska tillsammans ge underlag för ett 

närcentrum i stadsdelen. Syftet är också att bostäder och verksamheter ska vara 

anpassade till miljökrav med god dagvattenhantering och låg 

energiförbrukning. 

4.2 Syfte vattenverksamhet 

Syftet med vattenverksamheten, det vill säga flytt av bäcken, är att möjliggöra 

en exploatering av området enligt föreslagna detaljplaner. För syfte med 

detaljplaner se avsnitt 4.1. 

4.3 Syfte samrådsunderlag 

Syftet med detta samrådsunderlag är att få synpunkter på det förslag till 

omgrävning av bäcken som föreslås. Vidare ger samrådsunderlaget 

remissinstanserna en möjlighet att upplysa sökanden om eventuella 

förutsättningar som sökanden inte har kännedom om samt påpeka vilka 

konsekvenser som är viktiga att utreda i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
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5 Tillståndsprocessen 

5.1 Tillståndsprocessens steg  

Framtagandet och prövningen av en ansökan om vattenverksamhet kan grovt 

indelas i följande steg; sammanställning samrådsunderlag, samråd, 

sammanställning av samrådsredogörelse, Länsstyrelsens beslut om betydande 

miljöpåverkan, eventuellt fortsatt samråd, sammanställning av ansökan, 

inlämning av ansökan till Mark- och miljödomstolen, möjlighet att yttra sig 

över ansökan, huvudförhandling och slutligen dom. 

5.2 Samråd 

Ett samrådsmöte med Länsstyrelsen har genomförts 2011-10-11. Sökanden har 

därefter valt att genomföra skriftligt samråd för vattenverksamheten i samband 

med samrådet för planerna. Detta för att möjliggöra en förståelse för sambandet 

mellan planerna och vattenverksamheten samt hur de förhåller sig till varandra.  

5.3 Kommande MKBs innehåll 

En MKB är ett centralt dokument som utarbetas under tillståndsprocessen och 

kommer att bifogas ansökan om tillstånd enligt miljöbalkens 11:e kapitel. Vid 

en anmälan tas en MKB fram om det anses att det behövs. MKBn är ett redskap 

för att redan under planeringsprocessen lägga en grund för verksamhetens 

miljöhänsyn samt utgöra ett beslutsunderlag för den tillståndsgivande 

myndigheten.  

Dispositionen för detta samrådsunderlag följer i stort dispositionen för 

kommande MKB, men kommer att kompletteras med fördjupade studier 

avseende genomförandet och konsekvenser. Genomfört samråd kommer att 

sammanställas i ett särskilt dokument - samrådsredogörelse. Information och 

synpunkter som tillförs projektet under samrådstiden kommer att beaktas och i 

relevanta delar inarbetas i den slutliga MKBn. Detta kommer att innebära att 

nulägesbeskrivningen kompletteras med fakta som tillkommer under samrådet 

samt en utökad och fördjupad analys av konsekvenser. 
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6 Samhällsplanering 

6.1 Kommunal planering 

6.1.1 Översiktsplan 

I Göteborg stads översiktsplan är ett område väster om Origohuset, i anslutning 

till Brottkärrsmotet och Billdalsvägen, utpekat som lämpligt för 

bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor, se figur 4. Detta bland annat 

med tanke på det goda kollektivtrafikläget.  

 

Figur 4. Utdrag ur Översiktsplan för Göteborgs Stad. 

6.1.2 Fördjupad översiktsplan 

En fördjupade översiktsplanen för Södra Askim godkändes av 

byggnadsnämnden i juni 2011, och står inför antagande i kommunfullmäktige i 

november 2011. I planen utpekas Brottkärrsmotet som utbyggnadsområde med 

en relativt tät bebyggelse med inslag av bostäder, service och arbetsplatser, se 

figur 5. 

Brottkärrsmotet
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Figur 5. Utdrag ur Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Södra Askim, kartan 

över användning av mark- och vattenområden. 

Krogabäcken anges i planen ha en viktig funktion som spridningskorridor och 

grönstråk. Den sträckning som visas på karta avser dock Krogabäckens 

östligare tillflöde och ut till Haga kile, se grön streckad pil i figur 6. 

 

Figur 6. Utdrag ur Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Södra Askim, principbild 

för grönstråk och gång- och cykelstråk. 

6.1.3 Detaljplan 

Gällande detaljplaner akt. nr F3535 och F4376 samt F4923 och F4140 täcker 

största delen av planområdet. Genomförandetiden har gått ut för alla planer 

utom F4923 som närmast Origohuset anger centrum och småindustri. 

Genomförandetiden går ut 2012-11- 20 för F4923. 

 

För området söder om Origohuset har ett planprogram upprättats (Göteborgs 

Stad, Stadsbyggnadskontoret 2009-11). För det området har nu en detaljplan 

tagits fram för samråd – detaljplan norr om Uggledal. För merparten av 

utredningsområdet har en ny detaljplan tagits fram för samråd – detaljplan 

Brottkärrsmotet

Haga å

Krogabäcken
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Närcentrum vid Brottkärrsmotet. Planen för Närcentrum vid Brottkärrsmotet 

togs fram med stöd av den fördjupade översiktsplanen för Södra Askim.  

De bägge detaljplanerna Norr om Uggledal och Närcentrum vid 

Brottkärrsmotet samråds gemensamt med samrådet för vattenverksamheten. 

Den föreslagna vattenverksamheten har stöd i de bägge planerna. För mer 

information om kommunal planering se planbeskrivning för Närcentrum vid 

Brottkärrsmotet. 

6.2 Riksintressen och övriga restriktioner 

6.2.1 Riksintressen 

Utanför det aktuella området, uppströms väg 158 där bebyggelsen övergår i 

naturmark, omfattas delar av bäcken och Oxsjön av Sandsjöbacka 

naturreservat. Området är även av riksintresse för friluftsliv (FO11) och 

omfattas av Natura 2000-område enligt fågeldirektivet (SE0520033). 

Hela området väster om väg 158 omfattas av riksintresse med särskilda 

geografiska bestämmelser enligt miljöbalken 4 kapitlet 4§. Väg 158 omfattas av 

riksintresse för kommunikation. 

6.2.2 Strandskydd 

Krogabäcken omfattas av strandskydd nedströms bäckens korsning med 

Billdalsvägen vid Tuvelyckevägen ned till Haga kile. Inom planområdet 

omfattas Krogabäcken idag inte av strandskydd. På grund av att området till 

största del är planlagt genom stadsplaner och detaljplaner, så infördes aldrig 

strandskydd vid tidigare översyn av skyddet. Enligt övergångsbestämmelser till 

miljöbalken så inträder strandskydd vid ändring och upphävande av detaljplan, 

generalplan, stadsplan och byggnadsplan.  

 

Då strandskydd ospecificerat avser det generella skyddet om 100 meter åt båda 

håll från strandlinje – ut i vatten och upp på land – kommer strandskydd att 

råda kring Krogabäcken.  

  

Vid prövning av ansökan om vattenverksamhet för flytt av Krogabäcken 

kommer strandskyddsaspekterna att behandlas. Om tillstånd till 

vattenverksamhet ges omfattas åtgärderna inte längre av förbuden i 

strandskyddsbestämmelserna, även om strandskydd råder i området. 

 

Även kvartersmark inom rubricerad plan kommer att omfattas av strandskydd.  

Kommunen får upphäva strandskydd för ett område som avses ingå i en 

detaljplan, om det finns särskilda skäl och om intresset för att ta i anspråk ett 

område på det sätt som avses med planen väger tyngre än skyddsintresset. 

Hur strandskyddet kommer att hanteras inom kvartersmark och vilka särskilda 

skäl som åberopas för upphävande redogörs för i planbeskrivningen.  
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6.2.3 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kapitlet 

miljöbalken, och som beskriver lägsta godtagbara miljökvalitet inom några 

ämnesområden.  

Det finns MKN för utomhusluft, omgivningsbuller, vattenförekomster samt 

fisk- och musselvatten. MKN omfattar dels gränsvärden som ej får över- eller 

underskridas, dels riktvärden som ska eftersträvas och ej bör överskridas. 

Krogabäcken omfattas inte av miljökvalitetsnormer vare sig för ytvatten eller 

fisk- och musselvatten. 

6.2.4 Naturreservat 

Av förslaget till fördjupad översiktsplan för södra Askim framgår att Billdals 

skärgård och Amundöarna planeras bli naturreservat. Motivet för 

reservatsbildningen är att bevara ett tätortsnära skärgårdsområde för friluftslivet 

och att bevara och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer. Haga kile (i vilken 

Krogabäcken mynnar) är fredningsområde för havsöring och de yttre delarna av 

Billdals skärgård är värdefulla för reproduktion av fisk. 

6.3 Tidigare vattenrättsliga avgöranden 

För Krogabäcken finns endast en tidigare dom registrerad hos Mark- och 

miljödomstolen i Vänersborg. Dom i mål nr M3198-03 gav 2004-05-14 

Göteborgs kommun rätt att anlägga en trumma av stål i Krogabäcken vid Södra 

Särövägen.  

Inga kända dikningsföretag berörs av vattenverksamheten. 
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7 Byggnadstekniska förutsättningar 

7.1 Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk utredning har genomförts som underlag till detaljplanen för 

Närcentrum vid Brottkärrsmotet (Sweco 2011-10-13). Avsnitt 7.1 är utdrag ur 

nämnda utredning. För en fullständig redovisning hänvisas till utredningen.  

7.1.1 Topografi 

Söder om Billdalsvägen sluttar marken ned mot Krogabäcken från nivån 

cirka +42 till cirka +37. Slänterna är som brantast närmast bäcken och 

sluttar med en lutning på cirka 1:4 (Sweco 2011-10-13). 

7.1.2 Jordlagerföljd 

De naturliga jordlagren i utredningsområdet, under cirka 0,3 meter 

vegetationsjord, utgörs huvudsakligen av en lös siltig lera av varierande 

mäktighet. De övre cirka 1-3 metrarna av leran är av torrskorpekaraktär. 

Lermäktigheten är cirka 20-30 meter i anslutning till bäckravinen längs 

Krogabäcken. Leran underlagras av ett lager med friktionsjord av ej 

bestämd mäktighet innan berget tar vid. Utförda geotekniska 

undersökningar (i detta skede samt vid de som utfördes vid planarbeten år 

2007) visar på en homogen lera utan någon förekomst av vattenförande 

skikt (Sweco 2011-10-13). 

7.1.3 Stabilitet 

Stabilitetsförhållandena för befintlig mark inom utredningsområdet är 

tillfredsställande goda och uppfyller gällande rekommendationer, enligt 

Skredkommissionen anvisningar 3:95 (Sweco 2011-10-13). 

7.2 Hydrologiska förhållanden 

7.2.1 Flöden i Krogabäcken 

Vattenflöden i Krogabäcken vid aktuellt område har beräknats av SMHI 2011-

09-29. Avrinningsområdet anges till 3,3 km2 med en sjöandel på 6%. De 

beräknade flödena kan ses i figur 7.  
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Flöden (dygnsmedelvärden i m3/sek) 

HHQ-100 år 2 

HHQ-50 år 1,8 

MHQ 0,73 

MQ 0,056 

MLQ 0,002 

LLQ-50 år 0 

Faktor för momentanflöde, HHQ:2 

Figur 7. Av SMHI beräknade flöden i Krogabäcken i utredningsområdet. 

7.2.2 Grundvatten 

Enligt den geotekniska utredningen (Sweco 2011-13-13) sammanfaller 

grundvattenytan i området med Krogabäckens vattenyta.  

7.2.3 Befintliga dagvattenförhållanden 

En dagvattenutredning har tagits fram som underlag till detaljplan för 

Närcentrum vid Brottkärrsmotet (Norconsult 2011-10-24). Följande text är ett 

sammandrag av vad som beskrivs i nämnda utredning. För en fullständig bild 

av förhållandena hänvisas till utredningen.  

Dagvattnet från planområdet Närcentrum vid Brottkärrsmotet avleds idag i stor 

utsträckning naturligt genom markavrinning och i diken. Något omfattande 

ledningssystem för avledning av dagvatten är inte utbyggt. De få befintliga 

dagvattenledningarna utgörs främst av vägtrummor samt andra kortare 

ledningar för avledning av dagvatten från rännstens- och kupolbrunnar. 

Huvudrecipient för dagvattnet är Krogabäcken som rinner västerut genom 

utredningsområdet. Dagvatten från väg 158 når idag Krogabäcken via diken.    
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8 Naturvärden i Krogabäcken 

8.1 Tidigare utredningar 

Krogabäcken är ett mindre vattendrag (4,2 km långt) som avvattnar Oxsjön 

nordost om Billdal, Göteborgs stad. Bäcken, som avvattnar ett cirka 8 km2 stort 

område, rinner omväxlande genom skogsmark, dominerad av lövskog, och 

bebyggelseområden, innan den mynnar ut i havet vid Haga kile, se figur 8.  

 

Bäcken har vid tidigare genomförda inventeringar bedömts ha höga värden som 

reproduktionslokal för havsvandrande öring (Medins Biologi AB 2006-06-16 

och WSP 2005-05-18). 

 

Vid sökningar i elfiskeregistret noteras förekomster på 479 öringar/100 m2 i 

området nedströms Billdals park. Vid ett elfiske nedströms korsningen 

Billdalsvägen-Brottkärrsvägen, genomfört 2006, noterades tätheter på över 500 

öringar/100m2, vilket tyder på en stark havsöringfauna. Vid elfiskena har även 

förekomster av den rödlistade ålen noterats. Uppströms 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 etcetera längs bäcken. Parkförvaltningen i Göteborg rensar 

återkommande bäcken. 

 

8.2 Fältbesök 

I maj 2011 genomfördes ett fältbesök för kontroll och syn av olika sträckor av 

bäcken. De sträckor som besöktes var Billdals park, sträckan öster om 

Nygårdsskolan samt sträckan inom utredningsområdet vid Origohuset upp till 

damm strax uppströms väg 158, se figur 8.  

 

Fältbesöket fyllde flera syften, 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 utredningsområdet vid Origohuset.  
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Figur 8. Översiktskarta över Krogabäcken med start och slut för inventerade sträckor; 

Billdals park, Nygårdsskolan och utredningsområdet (i rött) markerade med svarta 

streck. 

8.2.1 Billdals park 

Bäcken är kraftigt påverkad och rinner i en konstgjord cirka 0,8 meter djup 

kanaliserad fåra som till stora delar är erosionsskyddad med sten. Vegetationen 

runt bäcken består i huvudsak av större ädellövträd. Bäckbotten är naturlig och 

bestående av 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 av okänd art. En fisktrappa av kammartyp, se figur 9, är anlagd 

vid 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 

systemet. Fisktrappan vid dammen i Billdals park (figur 9) fungerar enligt Per-

Erik Jacobsen på Sportfiskarna i Väst som fiskväg under högvatten. 
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Lekområde: Flera potentiella lekområden noterades i området. De bästa 

lokalerna återfinns i norra delen av parken vid Skintebovägen och cirka 100 

meter nedströms.  

 

Uppväxtområde: Bäckens variation genom området med både strömmande 

och lugnflytande partier gör att den är en lämplig uppväxtmiljö. 

 

Figur 9. Fisktrappa i Billdals park. Foto: Per Osvalds Stadsbyggnadskontoret. 

8.2.2 Sträcka öster om Nygårdsskolan 

Bäcken följer till stora delar den naturliga fåran och omgärdas av alskog, se 

figur 10. I området finns flera mindre broar för gång- och cykelvägar över 

bäcken. På flera ställen finns partiella vandringshinder på grund av träddelar 

och bråte. Bäckbotten består i huvudsak av finsediment. Enligt Per-Erik 

Jacobsen genomför Parkförvaltningen återkommande rensningar av bäcken för 

att minska översvämningsriskerna i området.  

 

Vandringshinder: flera partiella vandringshinder finns i området. Vid 

högvatten bedöms de flesta vara passerbara.  

 

Lekområde: Inom den besökta sträckan mellan Skintebovägen i söder och 

Äsebackevägen i norr noterades inga lekområden.  

 

Uppväxtområde: Sträckan bedöms vara ett lämpligt uppväxtområde för öring. 
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Figur 10. Bäcken öster om Nygårdsskolan. 

8.2.3 Utredningsområdet 

Under väg 158 ligger bäcken i en trumma av korrugerad plåt, se figur 11. 

Trummans utlopp bedöms vara ett vandringshinder. Från väg 158 till utloppet 

vid parkeringsdäcket vid Origohuset (figur 12) är bäcken till stora delar 

kulverterad med två mindre öppna partier mellan trummorna. Trummorna är av 

betong. 

 

Från utloppet vid parkeringsdäcket meandrar bäcken genom en mindre sänka 

innan passage under lokalbro och sedan vidare i trumma under Billdalsvägen. 

Vegetationen runt bäcken är inom utredningsområdet till största delen borttagen 

men enstaka buskar och alar finns kvar. Växlande strömmande och mer 

lugnflytande partier finns i området se figur 13 och 14. I området har 

Sportfiskarna i Väst anlagt ett antal lekbottnar 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.  

 

Vandringshinder: Utloppet för trumman under väg 158, figur 11, bedöms vara 

ett partiellt vandringshinder. Bäcken har eroderat och det bedöms som svårt för 

fisk att ta sig förbi området. Även trumman i sig bedöms kunna vara ett partiellt 

vandringshinder på grund av dess längd och strömningshastighet.  

 

Lekområde: Sportfiskarna i Väst har anlagt 3-4 lekbottnar i bäcken genom 

sänkan och dessa bedöms fungera bra för lek.  

 

Uppväxtområde: Bäcken i området bedöms ha viss funktion som 

uppväxtområde.  
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Figur 11. Trumma under väg 158. Det har eroderat ut ett fall vid trummans utlopp med 

en fallhöjd på cirka sju decimeter. 
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Figur 12. Bäcken rinner ut under parkeringsdäcket inom utredningsområdet. Foto 

taget mot öster. 

 

Figur 13. Bäcken nedströms befintligt parkeringsdäck med Origohuset (till vänster i 

bild). Foto taget mot väster. 



Samrådsunderlag vattenverksamhet Krogabäcken 

 

K:\Uppdrag11\163736\16-prj\04-bsk\Samrådsunderlag vattenverksamhet\Samrådsunderlag Vattenverksamhet Krogabäcken_utkast.docx 

22 

.  

 

Figur 14. Bäcken vid utredningsområdets nedre del. Foto taget mot väster.  

8.2.4 Uppströms väg 158 

Uppströms väg 158 är rinnsträckan från Oxsjön drygt 1 km. 

 

Vandringshinder: Dammen direkt uppströms väg 158 bedöms genom sin 

tröskel vara ett partiellt vandringshinder. Direkt öster om motet, cirka 200 

meter uppströms väg 158, finns ett partiellt vandringshinder i form av ett galler 

i trummans öppning. Vid de östra delarna av Lyckhem, cirka 650 meter 

uppströms väg 158, finns ett naturligt, definitivt vandringshinder i form av ett 

fall i avsatser. 

 

Lekområde: Inom sträckan noterades inga lämpliga lekområden.  

 

Uppväxtområde: Området bedöms delvis kunna fungera som uppväxtområde 

förutsatt att fisk kan vandra hit för lek. 

8.2.5 Sammanfattning fältbesök 

Utredningsområdet för vattenverksamhet ligger förhållandevis högt upp i 

systemet (drygt 3 km från mynningen) och är avskuret uppströms med partiella 

och ett definitivt vandringshinder. Den del av bäckbottenytan inom 

utredningsområdet som idag har ett naturligt lopp är ungefär 250 meter lång 

och bedöms ha ett antal (3-4) möjliga lekområden eftersom biotopförbättrande 

åtgärder utförts, samt mindre möjligheter (klass 1 enligt biotopkarteringens 

klassificering 0-3) för uppväxtområde och ståndplatser.   

 

Av Krogabäckens övriga rinnsträckor utgör 1,3 km tämligen goda lekområden 

(klass 2) och 1,8 km har rätt strömförhållanden men saknar substrat för lek 
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(klass 1). Cirka 3 km bedöms ha tämligen goda till möjliga uppväxtområden 

(klass 2-1) och hela vattendraget bedöms ha enstaka möjlighet (klass 1) för 

öring att uppehålla sig på. 
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9 Studerade alternativ 

9.1 Valt alternativ  

Ett förslag till utbyggnad inom detaljplanerna har tagits fram. Bäckens 

befintliga och föreslagna framtida utformning framgår av bilaga 1, 2 och 3. 

Arkitekternas intentioner är att skapa en känsla av stadsrum runt Billdalsvägen 

med flervåningshus på bägge sidor. Vidare ska Origohuset kopplas samman 

med byggnaderna längs med Billdalsvägen. Origohuset och Billdalsvägen 

ligger idag på ungefärligt samma höjd med bäcken nedskuren dem emellan. 

Tanken är att en utfyllnad av den nedskurna fåran kopplar ihop de båda 

enheterna. För att kunna skapa ett konkurrenskraftigt närcentrum som fungerar 

över tid finns ett önskemål om att kunna tillskapa flertalet markparkeringar och 

större centrumytor i anslutning till Origohusets framsida. För att kunna 

möjliggöra dessa exploateringar föreslås bäcken flyttas och modifieras enligt 

följande:  

9.1.1 Beskrivning 

Samtliga måttangivelser och lutningar är ungefärliga. Förslaget enligt bilaga 1, 

2 och 3 innebär i korthet att: 

 

1. Befintlig trumma under väg 158 behålls men förkortas med 10 meter för 

att möjliggöra den nya avfarten från väg 158. En ny öppen bäckfåra 

förläggs längs med avfarten ner till den nya cirkulationen. Höjdskillnaden 

mellan väg och bäck innebär att bäckfåran måste läggas inom spont eller 

stödmur. Inget dagvatten kommer orenat att nå bäcken.   

2. Bäcken förläggs i en ny trumma (20 meter 0,3% lutning) under 

cirkulationen till en öppen meandrande fåra i mitten av den nya 

cirkulationen på Billdalsvägen. För den öppna delen i cirkulationen 

kommer spont eller stödmur att krävas. Bäckfåran ska utformas som en 

viloplats med lägre hastighet på vattnet.   

3. Från den öppna fåran i mitten av cirkulationen läggs en ny trumma (100 

meter 0,3% lutning) till en ny bäckfåra längs med de nya byggnaderna.   

4. Längs med de nya byggnaderna kommer bäcken att meandra inom ett 5,5 

meter brett område och frånsett meandring ha en lutning på 1,2%. Bäcken 

kommer få en naturlig botten och en modellering av bottenprofilen som 

tillåter ett koncentrerat, meandrande flöde även vid lågvatten. Skuggande 

växtlighet kommer att planteras längs sträckan, och olika stora stenar 
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kommer att bidra till en omväxlande vattenmiljö. Två vägbroar och cirka 

tio gångbroar kommer att anläggas över bäcken på denna sträcka. 

5. I den södra delen av området kommer en fisktrappa att anläggas för att 

möjliggöra en lyftning av vattnet på en kort sträcka. Fisktrappan föreslås 

vara av enkel slitsrännetyp och med en höjdskillnad på 15 cm mellan 

varje steg. Fisktrappans maxlutning kommer att ligga mellan 6-8%. Över 

fisktrappan kommer en ny bro att anläggas för den väg som kommer leda 

upp till berget bakom Origohuset.  

6. Efter fisktrappan skapas en mindre vilobassäng och därefter ansluts 

bäcken till befintlig trumma under Billdalsvägen.  

Utformning Trummor 

Nyanlagda trummor avses förses med ett naturligt bottensubstrat i en grovlek 

som ligger kvar i trummorna. Trummorna förläggs nedsänkta enligt VVMB 

310 (Trafikverkets skrift om hydraulisk dimensionering). Lutningar i nyanlagda 

trummor kommer att underskrida 0,5 % och trummorna föreslås ha samma 

dimension som befintliga trummor (1500 mm).  

Bäckfåra och bottensubstrat 

Den nya bäckbottnen avses utföras i natursten av blandade fraktioner (max 90 

% under 10 mm) för att skapa en så naturlig bäckmiljö som möjligt. Även 

större stenar och mindre block kommer användas. Natursten kommer användas 

som erosionsskydd. Om det är möjligt kommer lekområden anläggas i den nya 

bäckfåran. Sprängsten och kross kommer inte att nyttjas i vattendragets 

bottensubstrat. 

Om möjligt kommer delar av bottensubstratet från befintlig fåra att föras över 

till den nya fåran. Den växtlighet som planteras intill vattendraget ska tåla 

fluktuerande vattenstånd och vara naturligt förekommande i denna del av 

Sverige. 

Fisktrappa 

Lutningen i fisktrappan blir cirka 6-8 %. Den föreslagna slitsrännan är att 

föredra framför kammartrappor (jämför Billdals park) då flödet är oreglerat i 

utredningsområdet. Slitsränna har med framgång används i Fyrisåns aspprojekt 

där relativt simsvaga arter har visat sig kunna vandra (Fyrisåns vattenförbund 

2010-05-24). 

Dagvattenhantering 

Dagvattenhanteringen hanteras och regleras i detaljplanen och inte i ansökan 

om vattenverksamhet. Utformningen av dagvattenhanteringen påverkar dock 

Krogabäcken. Följande text är tagen ur den dagvattenutredning som genomförts 

för detaljplan Närcentrum vid Brottkärrsmotet (Norconsult 2011-10-24).  

 

Exploatering av ett område medför vanligtvis att både dagvattenavrinningen 

samt föroreningshalten i dagvattnet ökar jämfört med befintliga förhållanden, 

särskilt när det är naturmark som tas i anspråk. Framtida dagvattenhantering i 

planområdet bör säkerställa att den ursprungliga vattenbalansen inom 

planområdet behålls efter exploatering samtidigt som risken för 

översvämningar, i och nedströms planområdet, skall beaktas. Då Krogabäcken 

har en känd översvämningsproblematik är det viktigt att bäcken inte belastas 

mer, från det planerade området, än av de dagvattenflöden som området ger 

upphov till idag.  
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Det dagvatten som inte kan infiltreras i marken förutsätts även fortsättningsvis 

kunna avledas till Krogabäcken. För att minska belastningen på 

dagvattensystemet nedströms föreslås fördröjning av dagvattnet, i den 

utsträckning det är möjligt, ske inom respektive fastighet. 

 

Dagvattenhanteringen är i stort tänkt att ske genom fördröjning och viss rening 

i makadammagasin före avledning till Krogabäcken. Parkerings- och trafikytor 

vid Origohuset avses förses med en kombination av brunnsfilter och 

oljeavskiljare för att avskilja olika föroreningar från dagvattnet. Filtermaterialet 

i brunnsfiltrena väljs för att reducera främst metaller och kolväten som inte 

fångas i oljeavskiljaren. Oljeavskiljaren ska uppfylla krav i Svensk Standard 

SS-EN 858-1. Avskiljaren ska bestå av slamfälla och avskiljare klass I samt ha 

provtagningsmöjlighet enligt Gryaabs riktlinjer för oljeavskiljare. 

 

Där Krogabäcken kommer att förläggas längs med den nya avfarten från väg 

158 ska avrinningen från vägen ske på ett sådant sätt att inget dagvatten når 

Krogabäcken obehandlat.  

Genomförande och tider för arbete i vattendrag 

I samband med exploateringen bör vattenarbeten företrädesvis ske under 

perioden 1 juni - 15 september för att undvika påverkan på fiskens vandring 

och ge nykläckta fiskyngel (smolt) en möjlighet att växa sig större och mer 

härdiga (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2011-11-09). 

 

De nya bäckfårorna och trummorna ska om möjligt anläggas i torrhet och 

överledning i de nya trummorna och fårorna ske efter färdigställande. På så sätt 

minimeras grumling av vattenmassan och den tid som grumling pågår.  

9.2 Avfärdade alternativ 

Under processens gång har ett flertal olika utformningar av bäcken studerats 

men avfärdats av olika anledningar. Nedan följer en genomgång av avfärdade 

huvudalternativ. 

9.2.1 Alternativ stadsutformad bäck 

 I en av de första skisserna (2010-11-19) föreslogs att bäcken skulle få en 

stadsmässig utformning i linje och höjd med byggnaderna, se figur 15. 
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Figur 15. Avfärdat alternativ till utformning av bäck daterat 2010-11-19. 

Detta alternativ genomfördes innan bäckens höjder var inmätt. Det visade sig 

därefter att bäckens vattenyta måste vara avsevärt lägre för att anpassas till 

höjder uppströms. Det är således inte möjligt att ha bäcken i samma höjd som 

de planerade byggnaderna. Den raka utformningen av bäcken är inte positiv för 

öringen och detta förslag vidareutvecklades därför till alternativ bäck inom 

spont, se avsnitt 9.2.2 nedan. 

9.2.2 Alternativ bäck inom spont 

För att anpassa höjderna i bäcken till befintliga höjder och få till en bäck som är 

bättre lämpad för öring togs alternativ bäck inom spont fram, se figur 16 nedan. 
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Figur 16. Avfärdat alternativ "bäck inom spont", daterat 2011-07-06. 

I detta alternativ låg bäcken i det höjdläge som är praktiskt möjligt med 

avseende på befintliga höjder. För att kunna skapa en naturlig bäckbotten 

föreslogs en meandrande fåra inom spont under parkeringen. Ljusöppningar 

skulle med jämna mellanrum öppna upp bäcken mot ytan ovanför. Detta förslag 

presenterades på samråd med länsstyrelsen 2011-10-11.  

Eftersom så stor del av bäcken låg i skugga i detta alternativ och potentialen för 

bäcken att fungera som lek- och uppväxtområde på sträckan därmed inte var så 

stor, arbetades förslaget om till det förslag som nu presenteras som 

huvudalternativ, se avsnitt 9.1. 
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10 Konsekvenser 

10.1 Konsekvenser nollalternativ 

Med nollalternativ avses de konsekvenser som fås om beskrivet företag inte 

genomförs men att andra beslutade projekt och antagna planer i området 

genomförs. I den geotekniska utredningen konstateras att befintliga 

stabilitetsförhållanden runt Krogabäcken är tillfredsställande. Således krävs 

inga geotekniska åtgärder i nollalternativet. För ansökan om vattenverksamhet 

innebär nollalternativet att inga ingrepp genomförs i Krogabäcken men att de 

båda detaljplanerna genomförs i övrigt.  

För Krogabäcken innebär detta att befintlig situation kvarstår i samtliga delar. 

Bäckens potential som lek-, uppväxt- och ståndområde för öring inom området 

bibehålls. Detsamma gäller dock det partiella vandringshindret vid befintlig 

trummas utlopp under väg 158.   

För planen Närcentrum vid Brottkärrsmotet innebär nollalternativet att av- och 

påfart från väg 158 måste ligga kvar i befintligt läge. Detta skulle omöjliggöra 

byggandet av tre av kontorshusen och kulturhuset i modul E2 samt 

handelshuset och parkeringarna i modul I. I nollalternativet skulle bäcken ligga 

kvar i befintlig läge och höjd längs med Origohuset. Detta skulle innebära att 

bäckens nedskurna lopp mellan Billdalsvägen och Origohuset kvarstår, och de 

planerade parkeringarna på denna yta inte kan anläggas. Vidare skulle 

omfattningen av byggnaden H, G och F få minskas markant. Detta innebär i 

stort att det inom planområdet skulle gå att skapa bostäder men att 

planområdets potential som närcentrum med handel och kontor kraftigt 

decimeras. 

10.2 Konsekvenser av utbyggnad 

Befintlig och ny bäckfåra redovisas i bilaga 1, 2 och 3. Den totala sträcka som 

kommer att påverkas av vattenverksamheten är cirka 430 meter (utloppet under 

väg 158 till inloppet under Billdalsvägen). Av dessa utgörs cirka 140 meter av 

trumma idag, fördelat på 70 meter trumma under Billdalsvägen och cirka 70 

meter trumma under påfarten till väg 158. Ytterligare cirka 20 meter av bäcken 

ligger under parkeringsdäcket vid Origohuset. Resterande 270 meter är öppen, 

meandrande bäckfåra fördelat på cirka 20 meter mellan väg 158 och 

Billdalsvägen, cirka 10 meter mellan Billdalsvägen och påfarten till väg 158, 

samt resterande 240 meter från parkeringsdäcket vid Origohuset ner till 

Billdalsvägen. I denna del av bäcken bedöms ett antal (3-4) möjliga 

lekområden finnas (till följd av att biotopförbättrande åtgärder utförts), samt 
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mindre möjligheter (klass 1 enligt biotopkarteringens klassificering 0-3) för 

uppväxtområde och ståndplatser finnas. 

 

I det nya förslaget kommer samtliga 430 meter att få en annan förläggning än 

idag. Den nya sträckningen blir något kortare än den befintliga och det nya 

totalmåttet blir cirka 410 meter. Cirka 120 meter av dessa kommer att förläggas 

i trumma fördelat på cirka 20 meter in i cirkulationen vid Billdalsvägen och 

cirka 100 meter ut ur cirkulationen vid Billdalsvägen. Vidare förkortas befintlig 

trumma under väg 158 med drygt 10 meter och det befintliga vandringshindret 

vid utloppet för trumman under väg 158 elimineras. Detta innebär att den totala 

andelen bäck som går i trumma kommer att minska med cirka 30 meter om 

vattenverksamheten genomförs och ett befintligt vandringshinder tas bort.  

 

En trumma blir avsevärt kortare än idag (20 meter mot 70 meter) och en 

trumma blir längre än befintlig (100 meter mot 70 meter). Rent 

fiskeribiologiskt anses kulvertar på över 30 meter vara vandringshinder, då det 

är osäkert om långa kulvertar har någon begränsande funktion vad gäller fiskars 

möjligheter till migration. Fisk har dock observerats vandra i mycket längre 

kulvertar än 30 meter. Öring och ål kan enligt Erik Degerman på före detta 

Fiskeriverket vandra långa sträckor i mörker. Hur andra fiskarter reagerar är 

emellertid okänt. Enligt Per-Erik Jacobsen på Sportfiskarna i Väst finns 

uppgifter om 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. Utifrån trummans planerade lutning (0,3%) och dimension (1500 mm) i 

förhållande till bäckens flöden, bedöms dock vattenhastigheten i trumman inte 

bli sådan att den kommer att utgöra ett vandringshinder för fisk.  

 

De öppna delarna av bäcken kommer totalt att bli cirka 270 meter om 

vattenverksamheten genomförs. Detta fördelas på cirka 50 meter mellan väg 

158 och den nya rondellen, cirka 10 meter i rondellen, 190 meter längs med de 

nya husen och 10 meter efter fisktrappan. Cirka 30 meter kommer att utgöras 

av en fisktrappa. Andelen öppen bäck kommer alltså att vara densamma före 

som efter omgrävningen. Bäcken kommer dock att ges mindre utrymme att 

meandra efter omgrävningen, då området kommer att vara cirka 5,5 meter brett. 

Om de tre till fyra lekområden som finns inom området idag återskapas i de 

öppna delarna av bäcken kommer den nya bäcken att kunna fungera som lek-, 

uppväxt- och ståndområde i samma utsträckning som idag.  

 

Någon beräkning av föroreningsbelastning från dagvattenhantering före och 

efter exploatering har inte genomförts. Dagvattenhanteringen regleras i 

planärendet.  

 

Sammantaget kan sägas att under genomförandet kommer negativa effekter i 

form av grumling av vattendraget fås och den flora och stationära fauna som 

finns i vattendraget idag försvinner. Genomförs arbetena vid en lämplig 

tidpunkt  (generellt mellan 1:e juni och 15:e september) kan de negativa 

konsekvenserna för öringen till följd av grumling till stor del undvikas. Vidare 

motverkas förlusten av flora och stationär fauna till viss del om bottensubstrat 

och jordmån från den gamla fåran förläggs i och vid den nya. Några bestående 

negativa konsekvenser förväntas inte eftersom den nya bäckfåran kommer att 

utformas så att den får samma funktion som befintlig fåra. Andelen bäck som 
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går i trumma kommer att bli minska något och ett befintligt vandringshinder 

kommer att tas bort. På sikt kan därför vattenverksamheten innebära positiva 

konsekvenser för öringen då områdets potential som lek-, uppväxt- och 

ståndområde bibehålls, emedan möjligheten till vandring förbi området 

förbättras.  
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11 Förslag på kompensationsåtgärder 

Enligt miljöbalken 16 kapitlet 9§ får tillstånd eller dispens förenas med 

skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det 

intrång i allmänna intressen som verksamheten medför. Havsöring i 

Krogabäcken kan anses vara ett sådant intresse. Göteborgs Stad utarbetat 

riktlinjer för kompensationsåtgärder för natur och rekreation (Göteborgs Stad 

2009-01-27). Syfte med kompensationsåtgärder i allmänhet är att de 

miljömässiga funktioner som ett projekt skadar kompenseras med konkreta 

åtgärder. 

Främst ska negativa miljöeffekter försöka undvikas. Detta har gjorts genom den 

utformning av bäcken som föreslagits. Utformningen innebär att bäcken på sikt 

kommer att fylla samma funktion som idag och att vandringsmöjligheterna 

kommer att vara förbättrade. Genomförandet kommer dock att leda till negativa 

effekter. Kompensation ska helst ske enligt den så kallade nära-principen, dvs 

nära i tid, nära i plats och slutligen nära i sak, dvs kompensation för det värde 

som förloras. 

Följande åtgärder är förslag på kompensationer, vilka samtliga kommer att 

positivt påverka förutsättningarna för havsöring i Krogabäcken. Genom att 

genomföra kompensationsåtgärder i andra delar av bäcksystemet bedöms även 

bäckens värde som reproduktionslokal kunna öka totalt sett. 

 

Syftet är inte att samtliga förslag skall genomföras som kompensation inom 

utbyggnaden av Närcentrum vid Brottkärrsmotet utan ge olika exempel som 

kan kommenteras under samrådet. Förslagen är utan inbördes rangordning och 

även andra förslag kan tas fram. 

11.1 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 

Krogabäcken. Exempelvis kan sådana åtgärder vara anläggande av provfiske, 

lekområden eller andra fiskevårdsåtgärder. Sportfiskarna redovisar dessa 

åtgärder och resultat till sökanden. 

11.2 Åtgärder nedströms utredningsområdet 

 Rensning av sediment i dammen i Billdals park.  
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 Optimering av utströmningstratten i dammen i Billdals park, se figur 

17. 

 Utsättning av lekgrus där strömförhållanden för lek är goda men 

substrat saknas. 

 

Figur 17. Dammen i Billdals park. Utsimningstratt till laxtrappan 
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12 Kontroll och uppföljning 

Ett förslag till kontrollprogram kommer att upprättas och redovisas i ansökan. 

Kontrollprogrammet kommer att omfatta parametrar som ska mätas före, under 

och efter byggtiden. Detta möjliggör en kontroll av arbetet under byggtiden så 

att angivna tillfälliga skyddsåtgärder får avsedd effekt. Det möjliggör också en 

kontroll efteråt för att se att utformningen av bäcken fått det avsedda syftet, dvs 

att inte utgöra ett vandringshinder och bibehålla befintlig funktion som lek- och 

uppväxtområde för öring. Sökandens förslag är att kontrollprogrammet inte 

fastställs av Mark- och miljödomstolen utan att det tas fram i samråd med 

tillsynsmyndigheten.   
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13 Synpunkter på samrådsunderlag 

Detta samrådsunderlag är ett underlag för samråd av föreslagna åtgärder som 

kräver anmälan/ansökan om vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kapitlet. 

Samrådsunderlaget har tillsänts myndigheter mm enligt sändlista, se bilaga 4. 

För att öka förståelsen för informationen och kopplingen till detaljplan för 

Närcentrum Brottkärrsmotet skickades även plankarta, illustration och 

planbeskrivning med till samrådsparterna för vattenverksamhet.  

Samrådstiden för vattenverksamheten följer samrådstiden för detaljplanen och 

är 2012-02-08 till 2012-03-20. Frågor angående Samrådsunderlag 

Vattenverksamhet Krogabäcken ställs till Mattias Bååth, telefon 010-850 11 47 

eller e-post mba@cowi.se. Vi önskar få era yttranden på Samrådsunderlag 

Vattenverksamhet Krogabäcken skriftligt senast 2012-03-20 via e-post 

mba@cowi.se eller till adress: COWI AB, att. Mattias Bååth, Box 120 76, 402 

41 Göteborg. Ange namn, eventuell myndighet, organisation eller 

fastighetsbeteckning och adress samt att yttrandet avser Vattenverksamhet 

Krogabäcken.   

Eventuella yttranden över detaljplanen ska tillsändas stadsbyggnadskontoret 

senast den 2012-03-20 via e-post sbk@stadsbyggnad.goteborg.se eller under 

adress Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg eller. Ange din adress 

samt ärendets diarienummer 0453/08. Information om planförslaget kan lämnas 

av: Per Osvalds, tfn 031-368 18 51, och Filip Siewertz, tfn 031-368 15 01. 

 

mailto:mba@cowi.se
mailto:mba@cowi.se
mailto:sbk@stadsbyggnad.goteborg.se
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14 Fortsatt arbete 

Detta samrådsunderlag är ett underlag för samråd av föreslagna åtgärder som 

kräver anmälan/ansökan om vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kapitlet.  

Samtliga synpunkter och yttranden som berör vattenverksamheten 

sammanställs i en samrådsredogörelse som sänds till Länsstyrelsen. Med 

samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen som underlag beslutar 

Länsstyrelsen om åtgärderna innebär betydande miljöpåverkan enligt 

miljöbalken 6 kapitlet 5§. Detta avgör omfattning av samråd och kommande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Utifrån inkomna synpunkter färdigställs ansökan om vattenverksamhet, 

inklusive MKB med mera, och inlämnas till Mark- och miljödomstolen. Efter 

att ansökan lämnats till Mark- och miljödomstolen ges berörda samrådsparter 

möjlighet att yttra sig över ansökan. Efter att sökanden besvarat yttranden och 

inkommit med eventuella kompletteringar hålls sedan huvudförhandling i 

målet. Efter huvudförhandlingen meddelar Mark- och miljödomstolen dom i 

målet. 

Parallellt med arbetet med ansökan/anmälan om vattenverksamhet fortsätter 

arbetet med detaljplan enligt plan- och bygglagen. 
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Bilaga 4 

2012-02-01 

Sändlista – samrådsunderlag vattenverksamhet Krogabäcken 

Myndigheter 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Vattenvård 

att. Dan Hellman 

403 40 GÖTEBORG 

Trafikverket 

405 33 Göteborg 

 

Havs- och vattenmyndigheten 

Box 11 930 

404 39 GÖTEBORG 

 

Sveriges Geologiska Institut, SGI 

Hugo Grauers g. 5 B 

412 96 GÖTEBORG 

 

Göteborgs Stad 

Stadsbyggnadskontoret 

Box 2554 

403 17 Göteborg 

 

Göteborgs Stad 

Trafikkontoret 

Box 2403 

403 16 Göteborg 

 

Göteborgs Stad 

Miljöförvaltningen 

Karl Johansgatan 23 

414 59 Göteborg  

 

Göteborgs Stad 

Park- och naturförvaltningen 

Slussg. 1 

Box 177 

401 22 Göteborg 

 

Organisationer:  

 

Sportfiskarna Väst 

Sjölyckan 6 

416 55 GÖTEBORG  

 



 

K:\Uppdrag11\163736\16-prj\04-bsk\Samrådsunderlag vattenverksamhet\Bilaga_sändlista.docx 

2 / 2 

.  

Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Tredje Långatan 13B (c/o House of Win-Win) 

413 03 Göteborg  

 

 

Direkt berörda fastighetsägare: 

Fastighet Ägare 

Hovås 3:12 Next Step Group Utveckling AB 

Billdalsvägen 2 

436 55 Hovås 

Brottkärr 2:90 Next Step Group Utveckling AB 

Billdalsvägen 2 

436 55 Hovås 

Skintebo 391:1 Billdals Fastigheter AB 

Billdalsvägen 2 

436 55 Hovås 

Skintebo 10:1 Göteborgs kommun 

Box 2258 

403 14 Göteborg 

Skintebo 2:2 Skanska Mark och Exploatering Nya 

Hem AB 

c/o Skanska Nya Hem 

169 83 Solna 
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