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Sammanfattning
Bakgrund
Kvarteret Gösen inrymmer SKF:s industribyggnader i anslutning till Säveån i
Gamlestaden. Kommunen planerar förändringar för området vilka innebär att industrimiljön delvis bevaras och delvis omvandlas till nya stadskvarter med bostäder
och handel m m. Även i kvarteret Makrillen planeras bostäder. För de planerade
förändringarna upprättas detaljplan. Flera av åtgärderna innebär påverkan på Säveån och dess närmiljö. Dessa åtgärder bedöms kräva tillstånd enligt 7 kap 28a § i
miljöbalken då Säveån utgör ett Natura 2000-område.
Planerade arbeten
Detaljplanen innebär en omvandling av f d industriområden m m inom kvarteren
Gösen och Makrillen till en blandstad med handel, bostäder, verksamheter, kultur
m m. Totalt möjliggör detaljplanen ca 250-600 bostäder och ca 35 000-53 000 m2
handel. En zon med träd och buskar i Säveåns strandzon ska bevaras för att kunna
ingå i ett grönt stråk längs ån. Vissa ingrepp i vegetationszonen kommer dock att
ske. Ett hårdgjort stråk ned till Säveån anläggs för att öka kontakten med vattnet.
Förändringarna i planen innebär även att en ny trafikstruktur skapas med bl a två
nya vägbroar över Säveån.
Vid Säveån kommer stabilitetsförbättrande åtgärder att utföras i form av avschaktningar i åslänten. Dessutom kommer komplettering av befintligt erosionsskydd att
ske i och i anslutning till ån.
Miljökonsekvenser
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Naturmiljö - allmänt
Den föreslagna utbyggnaden kommer att påverka Säveån på kortare sikt genom
störningar under byggtiden, men också i viss utsträckning permanent genom att vegetationsytor tas i anspråk i direkt anslutning till eller i närheten av ån. Det senare
orsakas dels av utbyggnaden av vägbroar och dels genom att den nya bebyggelsen
tar i anspråk en del av den befintliga parkliknande miljön norr om ån. Dessutom
kommer föreslagna avschaktningar i stabilitetsförbättrande syfte och komplettering
av erosionsskydd att innebära avverkning av vissa grova-mycket grova lövträd,
samt en risk för att återetablering av trädvegetation i strandzonen försvåras. Uppskattningsvis bedöms att minst mellan 5-10 grova till mycket grova lövträd, främst
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ädellövträd, måste avverkas i den parkliknande zonen vid ån. Totalt beräknas en
permanent vegetationsförlust om ca 3 500-5 000 m2 ske i närheten av ån. Utöver
detta orsakar den föreslagna östra vägen vissa ingrepp längre från ån, bl a i en biotopskyddad allé.
Konsekvenserna för Säveån bedöms sammantaget som måttliga, dock med viss reservation för hur lösningarna avseende erosionsskydd kommer att se ut (se även
Natura 2000 nedan). Förbättringsåtgärder på annan plats vid ån föreslås.
Naturmiljö – Natura 2000
Säveåns sträckning från Aspen till utloppet i Göta älv tillhör ett av de Natura 2000områden enligt EU:s art- och habitatdirektiv som regeringen godkänt. Den naturtyp
som särskilt pekats ut för Natura 2000-området är ”Naturliga större vattendrag av
fennoskandisk typ”. Den art som pekats ut enligt art- och habitatdirektivet är i detta
fall lax Salmo salar.
Sammantaget görs följande bedömning av det aktuella projektets påverkan på Natura 2000-området med hänsyn tagen till kumulativa effekter. Möjligheterna att
uppnå gynnsam bevarandestatus för den utpekade arten lax bedöms påverkas negativt i liten utsträckning under förutsättning att byggarbeten med grumling/buller
som följd inte pågår under laxens vandringsperioder och att de föreslagna skadeförebyggande åtgärderna följs. För den utpekade naturtypen ”Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ” innebär vissa vattennära vegetationsförluster att Säveåns urbana prägel genom Göteborg förstärks. I det avseendet bedöms den aktuella exploateringen bidra till en kumulativ effekt som totalt sett för Natura 2000området bedöms innebära en måttlig negativ påverkan. Den innebär att möjligheterna att uppnå gynnsam bevarandestatus för naturtypen i viss mån försvåras. Förbättringsåtgärder på annan plats vid ån föreslås.

Alternativa illustrationer har redovisats för hus längs Kullagergatan. Ekvivalenta
ljudnivåerna i fasader mot söder är beräknade till över 55 dBA. För dessa lägenheter krävs avstegsfall d v s minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot tyst
eller ljuddämpad sida.
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Trafikbuller
Akustikforum har tagit fram trafikbullerutredningar. Dessa visar att med illustrerade hus överskrids 65 dBA i fasad mot Artillerigatan vilket enligt Boverket endast
är acceptabelt i extrema undantagsfall och ej acceptabelt enligt Göteborgs grundregler. Omfattande åtgärder krävs för att klara riktlinjerna för buller.
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För att klara riktvärdena krävs vidare utredning av bullerskyddsåtgärder både för
hus längs Artillerigatan och Kullagergatan. Även för övriga planområdet krävs bullerutredning.
Luftkvalitet
Miljöförvaltningen har tagit fram en luftmiljöutredning. Denna visar att för partiklar kommer miljökvalitetsnormen att klaras för årsmedelvärdet medan miljökvalitetsnormen inte kommer att klaras för dygnsmedelvärden utan kraftfulla åtgärder.
För kvävedioxid kommer miljökvalitetsnormen att klaras men den nedre utvärderingströskeln kommer att överskridas.
Risker med hänsyn till SKF:s verksamhet
En riskbedömning av hur industriverksamheten på SKF på sydsidan av Säveån kan
påverka hälsan hos människor inom planerad bebyggelse i kvarteret Gösen har
gjorts. Den sammantagna bedömningen är att riskerna för skador på människors
hälsa från pågående industriverksamhet är liten.
Markföroreningar
Under tiden för saneringsarbeten kan viss negativ påverkan ske på Säveån genom
bl a föroreningsspridning från utgående länshållningsvatten samt möjligtvis damning. På sikt är den sanering som kommer att ske positiv för Säveåns vattenkvalitet
genom att utläckande föroreningsmängder minskar. Även vid rivning av byggnader
kan föroreningar spridas genom damning samt möjligtvis genom urlakning. En
handlingsplan för att hantera förorenad mark vid en exploatering föreslås upprättas.
Det finns vidare en risk för skred under byggtiden som skulle kunna innebära att
markföroreningar sprids till Säveån, vilket måste beaktas i kommande arbeten.
Riksintressen
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Säveån är av riksintresse för naturvården och ingår i objekt ”Säveån, Nääs, Öjared,
Aspen”. Ån är lek- och uppväxtområde för ett ursprungligt bestånd av lax, vilken
bedöms ha mycket stort skyddsvärde med få motsvarigheter i landet. Även Natura
2000-området Säveån utgör ett område av riksintresse enligt miljöbalken.
Konsekvenserna för riksintresset på grund av den aktuella utbyggnaden är inte obetydliga, men på sikt och sett till riksintresset som helhet får de ändå betraktas som
förhållandevis små.
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Miljökvalitetsmål
Detaljplanens genomförande bedöms medverka till att miljökvalitetsmålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Giftfri miljö” blir lättare att uppnå och att målen
”Levande sjöar och vattendrag”, ”God bebyggd miljö” och ”Ett rikt växt- och djurliv” blir svårare att uppnå.
Miljökvalitetsnormer
För den aktuella sträckan av Säveån gäller miljökvalitetsnormer dels för vattenförekomster (EU:s vattendirektiv) och dels för fisk- och musselvatten. Vattenmyndigheten bedömer att det finns risk att god ekologisk status respektive god kemisk
status inte uppnås för Säveån 2015. Vissa strandnära vegetationsförluster och påverkan på vattenkvaliteten genom grumling under byggtiden bidrar i någon utsträckning till att försvåra möjligheterna att uppnå god status för Säveån. Beträffande vegetationen föreslås förbättringsåtgärder på annan plats vid ån. Påverkan på
vattenkvaliteten under byggtiden genom grumling etc är en temporär effekt där vattenkvaliteten efter avslutat byggarbete kan förväntas återgå till de förhållanden som
rådde före byggstart. Detsamma gäller beträffande miljökvalitetsnormerna för fiskoch musselvatten, där det finns risk att riktvärdet för uppslammade fasta substanser
kommer att överskridas under den tid utbyggnaden pågår.
Beträffande miljökvalitetsnormer för luft, se avsnittet ”Luftkvalitet” ovan.
Skadeförebyggande åtgärder, miljöuppföljning och kompensation
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Ett flertal skadeförebyggande åtgärder föreslås i MKBn. Merparten av dessa syftar
till att begränsa skadorna på växt- och djurlivet i ån och till att begränsa påverkan
på vattenkvaliteten. Som miljöuppföljning föreslås bl a kontroll av ekologisk anpassning, miljöhänsyn och miljöskyddsrutiner. På grund av de vegetationsförluster
som sker föreslås förbättring för naturmiljön på annan plats vid ån.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
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Kvarteret Gösen och kvarteret Makrillen inrymmer bl a SKF:s industribyggnader i
anslutning till Säveån i Gamlestaden (se översiktskarta, figur 1.1). Kommunen planerar förändringar för området vilka innebär att industrimiljön delvis bevaras och
delvis omvandlas till nya stadskvarter med bostäder och blandade verksamheter.
Förändringarna innebär även att en ny trafikstruktur skapas med bl a två nya vägbroar över Säveån. För de planerade förändringarna upprättas detaljplan. Flera av
åtgärderna innebär påverkan på Säveån och dess närmiljö. Dessa åtgärder bedöms
kräva tillstånd enligt 7 kap 28a § i miljöbalken då Säveån utgör ett Natura 2000område.

Figur 1.1 Översiktskarta med aktuellt område inringat.
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Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram till detaljplanen. Konsekvenserna för Natura 2000-området Säveån behandlas i MKB:n, och den kan
därmed fungera som ett underlag i tillståndsansökan angående Natura 2000.

1.2 Arbetets bedrivande
MKB:n har upprättats av biolog Ola Sjöstedt, civilingenjör Anna-Lena Frennborn
och civilingenjör Ksenija Orlovskaya vid Norconsult AB med biolog Niklas Egriell, Norconsult AB som uppdragsledare och kvalitetsgranskare. Fältinventering av
området utfördes av Ola Sjöstedt den 19 oktober 2011. Därutöver har en genomgång gjorts av befintligt planeringsunderlag som berör området.
Projektet med dess förslag har diskuterats med sakkunniga på kommunen. Arbetet
har utförts på uppdrag av stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, genom Kajsa
Räntfors.

1.3 Behovsbedömning
EG-direktivet om miljöbedömningar i planer och program har införts i svensk lagstiftning (SFS 2004:606) och föranlett ändringar i plan- och bygglagen (PBL) och
miljöbalken (MB). Således finns ett krav på att planer och program skall genomgå
en miljöbedömning om deras genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningens syfte är att tidigt i besluts- och planeringsprocesser belysa och bedöma miljöeffekterna. För att pröva om en miljöbedömning krävs
skall först en behovsbedömning göras. Rapporten som upprättas vid en miljöbedömning utgör själva miljökonsekvensbeskrivningen.
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Kommunen har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan och bedömt att en
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas,
då dess genomförande kommer att påverka Säveån, som är ett av regeringen godkänt Natura 2000-område.
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2. MKB-avgränsningar
För att läsaren skall känna till de viktigaste förutsättningarna behandlas nedan olika
MKB-avgränsningar som gjorts i denna utredning. De olika miljöfaktorerna beskrivs under rubrikerna Nuvarande förhållanden, Konsekvenser respektive Skadeförebyggande åtgärder. Konsekvenser av nollalternativet beskrivs i ett eget kapitel. I
slutet av rapporten finns även särskilda kapitel som rör Miljökvalitetsmål, Miljökvalitetsnormer, Miljöuppföljning och Förbättringsåtgärder.
Följande utgångspunkter och resonemang gäller för MKBn:

2.1 Nivåavgränsning
MKBn inriktar sig på de lokala fysiska miljöeffekter detaljplanen ger upphov till.
Frågan om öppnande av nya exploateringsområden i kommunen och dess inverkan
på miljön i stort, s k systemeffekter, är närmast en fråga för mer övergripande studier, t ex i kommunens översiktsplan. Den kommunövergripande översiktsplanen
för Göteborg anger bebyggelseområde för det aktuella detaljplaneområdet utom för
delen närmast Säveån där ”område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap” anges (Göteborgs Stad 2009). Ett liknande förslag finns i den fördjupade översiktsplanen från 2006, vilken anger blandstad med bostäder och handel för huvuddelen av det aktuella detaljplaneområdet
respektive natur och rekreation för delen närmast Säveån (Göteborgs Stad 2006).
Möjligheterna är begränsade att i en MKB för en detaljplan belysa och behandla
viktiga övergripande miljöfrågor inom t ex energi, avfall och VA. Strategivalen beträffande dessa sakområden förutsätts vara behandlade i översiktsplanen eller andra
överordnade dokument.
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2.2 Geografisk avgränsning
Planområdet omfattar SKF:s industriområde i närheten av Säveån, omkring 2 km
uppströms åns utlopp i Göta älv. I planområdet ingår även ett markavsnitt norr om
Artillerigatan och två avsnitt söder om Säveån där nya vägar planeras (se figur 1.1
och 3.1).
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Beskrivningen av miljökonsekvenserna har i huvudsak inriktat sig på detaljplaneområdet. I den mån det varit motiverat har hänsyn också tagits till värden som rör
omgivande områden. Det kan till exempel röra fiskarter som lax och öring som använder en större del av vattensystemet. De kumulativa effekterna av liknande åtgärder utmed ån har också bedömts i enlighet med miljöbalkens krav.

2.3 Behandlade miljöfaktorer
Mot bakgrund av åtgärdernas och områdets karaktär har bedömningen gjorts att det
är miljöfaktorerna Naturmiljö, Hälsa samt Markföroreningar som behöver behandlas i MKBn. Kapitlet Hälsa behandlar buller och luftkvalitet. Ett särskilt pm har
upprättats som behandlar Risker och säkerhet, främst med fokus på risker för Säveån med hänsyn till skredrisk och förekomsten av markföroreningar samt risker
med hänsyn till SKFs verksamhet söder om Säveån. Slutsatserna i pm:et har arbetats in i MKBn. Särskilt fokus har i MKBn riktats på Säveån som Natura 2000område och de konsekvenser som kan antas uppstå på dessa värden. Säveån berörs
vidare av bestämmelser om miljökvalitetsnormer, varför detta behandlas i ett separat kapitel. Även miljökvalitetsnormer för luft hanteras i detta kapitel.
Konsekvenserna för respektive miljöfaktor är bedömda i en tregradig skala: litenmåttlig-stor påverkan.
Kulturmiljöfrågan hanteras separat av kommunen i annat dokument.

2.4 Studerade alternativ

I programmet och den fördjupade översiktsplanen har Säveåns betydelse med avseende på naturvärden och rekreativa värden lyfts fram. Ställningstagandet har gjorts
att Säveån bör göras tillgänglig för allmänheten som ett vattennära grönskande
promenad- och cykelstråk som huvudsakligen går från Kviberg till mynningen i
Göta älv. Sträckan förbi SKF föreslås i programmet som ett grönt stråk av parkkaraktär (se översiktlig karta i figur 2).
Beträffande alternativa utformningar i det aktuella området, särskilt med fokus på
Natura 2000-området Säveån, kan följande nämnas. I detaljplanen ingår förslag på
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Möjliga lösningar för en utveckling av området har diskuterats inom ramen för arbetet med dels ett program för stråk längs Säveån (Göteborgs Stad 2004) och dels
den fördjupade översiktsplanen för delar av Gamlestaden-Bagaregården (Göteborgs Stad 2006). I samband med dessa arbeten har samråd skett med bl a Länsstyrelsen, Stadsmuseet och Miljöförvaltningen i Göteborg.
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två nya vägbroar över Säveån som en del i en ny trafikstruktur i området. Möjligheten av att bygga de föreslagna vägbroarna utan stöd i vattnet har övervägts i ett
tidigt skede, men bedömts bli mycket dyrt p g a vägtekniska förhållanden, och därför inte studerats vidare.
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Figur 2.1 Förslag till utformning och inriktning av Säveåns stränder angivna i programmet
för stråk längs Säveån (Göteborgs Stad 2004).
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3. Beskrivning av planförslaget
Detaljplanen innebär en omvandling av f d industriområden m m inom kvarteren
Gösen och Makrillen till en blandstad med handel, bostäder, verksamheter, kultur
m m. Totalt möjliggör detaljplanen ca 250-600 bostäder och ca 35 000-53 000 m2
handel. SKF:s industrimiljö i kvarteret Gösen bevaras delvis och omvandlas delvis
till nya stadskvarter med bostäder och blandade verksamheter, med dominans av
handel. Principen för omvandlingen är att befintliga byggnader och detaljer av industrihistoriskt och/eller arkitektoniskt värde i första hand ska bevaras och att där
rivning sker, ska återuppbyggnad och nya byggnader inordnas i den befintliga
strukturen. I kvarterets södra del, närmast Säveån, tillåter detaljplanen nya bostadsbyggnader i sju våningar. En zon med träd och buskar i strandzonen ska bevaras
för att kunna ingå i ett grönt stråk längs en längre sträcka av Säveån. Vissa ingrepp
i parkzonen kommer dock att ske. I planen har också föreslagits ett hårdgjort stråk
som leder ned till ån direkt uppströms Järnvägsbron.
Nya bostadskvarter byggs även norr om Artillerigatan i kvarteret Makrillen. Detaljplanen tillåter bostadshus i 4-5 våningar med lokaler i bottenvåningarna. Närmast berget har mark avsatts för en förskola.
Stadsdelens kärna flyttas österut med nytt läge för spårvagnshållplats, nya entréer
till kvarteret Gösen och ett nytt torg vid spårvagnshållplatsen och korsningen Artillerigatan-Treriksgatan.
Två nya tillfarter till området från söder kommer att byggas. De är anpassade till
två av- och påfarter på E20, Ånäsmotet respektive Munkebäcksmotet.
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Utbyggnadsförslaget redovisas i figur 3.1 och 3.2.
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Figur 3.1 Planillustration.

Figur 3.2 Föreslaget parkstråk.
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Stabilitetsförbättrande åtgärder och erosionsskydd
Stabiliteten i området är enligt stabilitetsutredningen lokalt otillfredsställande
närmast Säveån på dess norra sida (WSP Samhällsbyggnad 2011). Planerad bebyggelse kommer att påverka totalstabiliteten positivt. Det har dock bedömts att lokalstabiliteten ändå bör åtgärdas för vissa delområden. Förstärkningsåtgärder har föreslagits i form av avschaktning och komplettering av befintliga erosionsskydd. De
föreslagna avschaktningarna är belägna på norra sidan ån dels mellan Sjukstugebron och Järnvägsbron och dels mellan Järnvägsbron och Stallmästarebron. Närmast ån (inom 5-8 m från ån) schaktas marken av ned till +12,0 m. Totalt berörs
knappt 200 m av åstranden av avschaktningarna.
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Komplettering av erosionsskyddet har föreslagits dels på åns norra sida från planområdets västra gräns till järnvägsbron, och dels på åns södra sida vid planområdets östra gräns. Merparten av det föreslagna erosionsskyddet söder om ån ligger
dock utanför planområdet. Erosionsskyddet ges en tjocklek på minst 0,5 m och har
föreslagits läggas upp till högsta högvattenyta (+12 m) och ned till minst 1 m under
lägsta lågvattenyta (+8 m).
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4. Konsekvenser av nollalternativet
Ett nollalternativ innebär i princip att inga åtgärder utförs i det aktuella området.
Beskrivningen under ”Nuvarande förhållanden” under respektive sakområde i kap
5-9 kommer då i princip att bestå. I ett hypotetiskt nollalternativ utan stabilitetsförbättrande åtgärder kommer det att finnas kvar en risk för skred i området. Förutom
de risker för tekniska anläggningar och människor som ett eventuellt skred för med
sig, kan ett skred även ge en del temporära negativa effekter på naturmiljön p g a
den fysiska störning detta innebär. På det hela taget ska dock naturliga erosionsoch sedimentationsprocesser betraktas som från naturvårdssynpunkt värdefulla företeelser. Naturen är anpassad till att skred i olika omfattning förekommer i den här
typen av områden. Vissa växter och fåglar är mer eller mindre beroende av att
skred inträffar då och då. Nya rasbranter kan skapa boplatser för t ex kungsfiskare,
träd som faller i vattnet skapar ståndplatser för fisk etc.
I nollalternativet förutsätts även att det befintliga, likformiga erosionsskyddet av
makadam kommer att vara kvar liksom de stängsel som finns i strandzonen. Stängsel förekommer både parallellt med och tvärgående mot ån, och utgör hinder för
däggdjur som rör sig i strandzonen.
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En negativ konsekvens i nollalternativet kan vara förenat med risken för att föroreningar sprids till ån i samband med ett skred. I det pm gällande riskbedömning som
tagits fram görs bedömningen att det finns risker för skador på människors hälsa
och miljön till följd av skred vilket bör beaktas. I ett nollalternativ där inga stabilitetsåtgärder utförs kan på sikt miljökonsekvenserna bli måttliga till stora.
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5. Naturmiljö - allmänt
I detta kapitel beskrivs naturförhållanden och naturvärden i det berörda området,
samt de konsekvenser som uppstår för dessa värden. Värden och konsekvenser som
specifikt rör Natura 2000-området Säveån behandlas samlat i kap 6. Eftersom bedömningarna i kap 6 delvis bygger på de redovisade förhållandena i kap 5, läses
kapitlen med fördel tillsammans.

5.1 Nuvarande förhållanden
Topografi, geologi och hydrogeologi
Det aktuella området är ganska flackt, men omgärdas av bergområden både i norr
och i söder. I dessa områden går berget i dagen.
Förutom den översta fyllningen, med en mäktighet som varierar mellan ca 0,5 m
till som mest 2 meter, består området av mäktiga lerlager (10-45 meter). Leran
överlagrar friktionsjordar (sand och morän) som i sin tur ligger på berggrunden.
Friktionsjordens mäktighet varierar stort inom området (från 10 till 100 meter).
I de geologiska lagerföljderna framträder ofta ett undre grundvattenmagasin i friktionsjorden med ett grundvattentryck som kan skilja sig från det tryck som uppkommer i den övre fria grundvattenytan. Trycket i det undre grundvattenmagasinet
varierar över tid och styrs av nederbörd och tillrinning från kringliggande bergpartier. Inom det aktuella området ökar grundvattentrycket och är artesiskt vid de lägre
marknivåerna vid Säveån (WSP Samhällsbyggnad 2011).

Planområdet i sin helhet domineras av bebyggelse och hårdgjorda ytor. Den naturmiljö som förekommer finns främst i närheten av Säveån (se figur 5.1). Naturmiljön på åns norra sida kan delas in i två zoner. De båda zonerna delas av ett stängsel
som sträcker sig parallellt med ån. Närmast vattnet finns en några meter bred zon
med unga lövträd som vuxit upp i befintligt småskaligt erosionsskydd av makadam.
Någon skötsel i form av röjning eller gallring har inte skett i zonen varför vegetationen har en vildvuxen karaktär. Träden utgörs främst av björk, klibbal och grönpil
med inslag av t ex ask och lönn.
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Allmänt om naturförhållandena och naturvärden
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Figur 5.1 Naturförhållanden vid aktuell del av Säveån.
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Längs hela sträckan finns grenar med uthäng över vattnet, men det är ännu i ganska
begränsad utsträckning p g a att träden inte är så gamla. Uthängen kan utgöra födo-
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Vegetationszonen närmast Säveån består av ung, vildvuxen lövträdsvegetation som vuxit upp i
befintligt erosionsskydd av makadam nedanför ett stängsel som sträcker sig längs med Säveån.
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söksplatser för kungsfiskare och är värdefulla för fisk och bottenfauna genom sin
skugga och lövnedfall.
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I zonen ovanför stängslet är naturmiljön parkartad. Här finns skötta gräsmattor med
mer eller mindre glest stående lövträd varav flera är mycket grova med hög ålder.
Bland dessa träd märks ädellövträd som ek, ask, bok, alm och lind. I övrigt förekommer även lönn, tysklönn, björk, grönpil och asp, dock oftast inte så grova som
de förstnämnda. En trädinventering är sedan tidigare utförd. De grova-mycket
grova lövträden har höga naturvärden bl a genom att de utgör substrat för många
andra organismer såsom mossor, svampar och insekter. De utgör också födosöksmiljöer och innehåller bohål för t ex olika fågelarter.

Ovanför stängslet som går parallellt med ån är miljön parkartad med gräsytor och glest
stående lövträd, varav ett flertal är grova till mycket grova. Bakom det lilla äppelträdet
syns en grov lind (med något nedåthängande grenar) och bakom denna en grov alm.
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På södra sidan ån är naturmiljön av liknande karaktär. Den parkartade miljön är här
främst knuten till Sävenäs herrgård. Inslaget av gamla träd som bär spår av tidigare
hamling är större på södra sidan ån. På hamlade träd är inte sällan inslagen håligheter av värde för fåglar och andra organismer större.
Även längre söderut i den planerade vägkorridoren öster om herrgården förekommer mer eller mindre grova lövträd, dels i form av en allé med lindar och kastanjer
vid den grusväg som leder till herrgården och dels i form av ek, lind och kastanj på
igenväxande mark. Både allén och flera av de andra träden bär spår av hamling. Allén omfattas av biotopskyddet i miljöbalken. I den planerade vägkorridoren i sydväst finns en parkartad miljö med medelgrov klibbal och lönn i närheten av ån,
men längre söderut finns här enbart hårdgjorda ytor. Grova lövträd och hamlade
lövträd bedöms ha höga naturvärden, i övrigt bedöms naturvärdena vara måttliga.

Allé, i förgrunden med hästkastanj, som leder till Sävenäs herrgård.
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I övrigt kan nämnas att det i planområdets norra del längs med bl a Artillerigatan
och Treriksgatan förekommer planterade lövträd i form av bl a ek, oxel, rönn och
lind. Naturvärdena bedöms vara måttliga eftersom träden ännu inte nått någon hög
ålder, dock omfattas de av biotopskydd eftersom de utgör alléer.
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Vattendragskarakteristik, fisk- och bottenfauna
Säveån är på den berörda sträckan omkring 25 meter bred och vattnet i huvudsak
lugnflytande. Dock kan strömhastigheten vara relativt hög ända ut i kanten i samband med högvatten. Bottensubstratet bedöms åtminstone delvis bestå av stenkross
p g a tidigare utlagt erosionsskydd.
Enligt upprättad stabilitetsutredning (WSP Samhällsbyggnad 2011) gäller följande
vattennivåer i området angivna i Göteborgs lokala system (GH88):
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Högsta högvattennivå (HHW50):
Medelhögvattennivå (MHW):
Medelvattennivå (MW):
Lägsta lågvattennivå (LLW):

+11,90 m
+11,35 m
+10,2 m
+9,1 m

Säveåns botten på den aktuella sträckan bedöms delvis bestå av tidigare utlagt erosionsskydd i form av stenkross. Materialet har dock legat i ån så pass länge att stenarna har
börjat få påväxt av vegetation. Fotot är taget vid västra plangränsen ungefär i läget för
planerad vägbro.
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Laxstammen i Säveån är mycket skyddsvärd, och är en av de viktigare beståndsdelarna i riksintresset för naturvården. Genetiska undersökningar av Säveålax har visat att populationen är klart skild från övriga stammar i Göta älvområdet. Säveålaxen uppvisar också stor genetisk variation.
Större delen av laxens reproduktionsområden nedströms Aspen är belägna i Partille
kommun. I Göteborgs kommun finns lek- och uppväxtområden bl a vid Ugglumsbron och vid Sävenäs avfallsförbränningsanläggning. Båda dessa områden är belägna uppströms det nu aktuella avsnittet. Den berörda sträckans största värde från
fiskeribiologisk synpunkt bedöms vara som vandringsväg och ståndplatsmiljö för
lekvandrande lax, i mindre grad som uppväxtområde för lax och annan fisk.
Fiskfaunan i Säveån är mycket artrik. De flesta av de fiskarter som finns i Göta älv
– totalt 37 stycken – har även noterats i Säveån. Förutom vanliga arter som gädda,
abborre m fl förekommer även arter som t ex asp och havsnejonöga, vilka utgör
rödlistade arter i kategorin NT (nära hotad). Flera områden i Säveån har utpekats
som möjliga lekområden för asp, men dessa är alla belägna uppströms det aktuella
området (Fiskeriverket 2004).

Tidigare dokumenterade naturvärden och skydd
Säveån är av riksintresse för naturvården och ingår i objekt nr 14148 ”Säveån,
Nääs, Öjared, Aspen” (Länsstyrelsen Västra Götaland 2008), se vidare kap 9.
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Bottenfaunan i Säveån undersöktes på nio lokaler nedströms Aspen 2007 (Medins
Biologi AB 2007). En av provtagningspunkterna var belägen i Gamlestaden strax
nedströms det aktuella området. Här bedömdes bottenfaunan ha höga naturvärden
(klass B i en skala från A-C). Fyra ovanliga arter påträffades: nattsländan
Psychomyia pusilla, skinnbaggen Aphelocheirus aestivalis (vattenfis), bäckbaggen
Oulimnius troglodytes samt en snäcka av släktet Valvata (piscinalis/macrostoma). I
övrigt dominerades bottenfaunasamhället kraftigt av fåborstmaskar (familjen
Oligochaeta) och fjädermyggslarver (familjen Chironomidae). Punkten i Gamlestaden liksom punkten närmast nedströms vid Partihallarna bedömdes vara betydligt påverkade av näringsämnen/organiskt material och dessutom sannolikt påverkade av dagvatten, däremot obetydligt påverkade av försurning. Provtagningspunkten i Kviberg, d v s närmast uppströms det aktuella planområdet, uppvisade ingen
eller obetydlig påverkan såväl avseende näringsämnen som försurning. Även här
bedömdes naturvärdena som höga.

25 (66)

Säveåns nedre del där det aktuella avsnittet ingår är vidare av regeringen godkänd
som ett Natura 2000-område enligt EU:s art- och habitatdirektiv (se vidare kap 6).
Säveån i Göteborgs kommun är bedömd som ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap 3 § miljöbalken (Göteborgs kommun 1993).
En naturinventering av Säveån i Göteborgs kommun utfördes i början av 1990-talet
(Göteborgs kommun 1994). Säveåns vattenmiljö inklusive närmaste strandzon
finns här angivet som ett värdefullt naturområde.
I artrapporteringssystemet Artportalen (www.artportalen.se) finns ett flertal fågelarter rapporterade från Säveån och dess närmiljö i Gamlestaden. Bland arterna kan
t ex nämnas strömstare, forsärla, kungsfiskare och mindre hackspett.
Den aktuella sträckan av Säveån omfattas av strandskydd. Gränsen för strandskyddet går i strandlinjen. Hanteringen av strandskyddet beskrivs närmare i kap 9
”Riksintressen och strandskydd”.
Skyddade, rödlistade och naturvårdsintressanta arter
Längs Säveåns lopp i Göteborg förekommer flera rödlistade och/eller naturvårdsintressanta arter. Särskilt utpekad art i Natura 2000-området Säveån är lax. Dessutom
förekommer öring och de rödlistade fiskarterna asp (NT=nära hotad) och havsnejonöga (NT). Viktigare reproduktionsområden för dessa arter är dock belägna i
andra delar av Säveån än den här berörda.
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Vidare förekommer fågelarter som kungsfiskare (VU=sårbar), forsärla, strömstare
och mindre hackspett (NT) längs ån. Den förstnämnda och sistnämnda är rödlistade
medan de två övriga kan betraktas som naturvårdsintressanta. Inga häckningslokaler för dessa fågelarter är kända från den berörda delen av ån. Säveån genom Göteborg bedöms vara ett av Västsveriges viktigaste rastområden för strömstare. Den
berörda delen bedöms dock vara av begränsat värde för strömstaren då den mer är
knuten till snabbströmmande sträckor. Även kungsfiskare använder ån som rastoch födosöksområde. Vid födosök använder arten grenar som hänger ut över vattnet som den fiskar från. Kungsfiskare observeras årligen vid ån och berört avsnitt
har förutsättning att fungera som en del av ett födosöksområde både sommar och
vinter.
Kungsfiskare utgör en art med starkt skydd enligt Artskyddsförordningen och finns
upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet. Även den rödlistade arten mindre hackspett
skall sannolikt bedömas enligt samma starka skydd i Artskyddsförordningen. I öv-
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rigt finns inga uppgifter om skyddade arter enligt Artskyddsförordningen från den
berörda åsträckan.

5.2 Konsekvenser
De planerade anläggningarna kommer att ge upphov till konsekvenser som är av
dels temporär art och dels permanent art.

Temporära effekter
Temporära effekter består av störningar och ingrepp där naturmiljön på kortare eller längre sikt kan läkas och i allt väsentligt återfå sina tidigare naturvärden. Mer
eller mindre temporära effekter består av:
-

Störning av åbotten- och strandmiljöer i samband med avschaktning,
grundläggning av brostöd, utläggning av erosionsskydd m m.

-

Grumling i samband med arbeten i vatten.

-

Störningar för fiskvandring och annat fiskliv.

-

Risk för olyckor med utsläpp av petroleumprodukter m m till ån.

Nya vägbroar

Grumling av vattenmiljöer uppstår naturligt då och då, vilket växt- och djurlivet
tvingats anpassa sig till. Vid tillfälligt ökad grumling som kan uppstå exempelvis
vid byggarbeten i och vid vatten finns dock risk att det uppstår mer eller mindre betydande störningar för vattenlevande organismer, framför allt när materialet efterhand sedimenterar och överlagrar bottenmiljöer. Hur stora störningarna kommer att
bli är svårt att bedöma. Byggarbetet är sannolikt inte lika komplext och omfattande
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För att kunna grundlägga de nya broarna krävs sannolikt att schaktarbeten utförs i
och i närheten av Säveån. Spontkonstruktioner kommer troligen att behöva anordnas i ån i samband med detta liksom inför betonggjutning av brostöd och landfästen. Vattenproblematik med inströmmande vatten och hydraulisk bottenupptryckning kan förväntas. Störningar av åbotten- och strandmiljöer med grumling som
följd i samband med arbetena kommer inte att kunna undvikas. Grumling uppstår
bl a när spontkonstruktioner slås ned i åbotten, men också, och troligen i större utsträckning, i samband med att vatten avrinner från avschaktade områden i den
strandnära miljön. I det senare fallet hindrar dock sponten att grumlat vatten avrinner direkt till ån.
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som de planerade byggena nedströms vid Gamlestads torg. Om dessa arbeten sker
nära varandra i tiden kan dock byggarbetet i det aktuella planområdet bli ytterligare
en störning i en redan ganska störningspåverkad situation. Störningsgraden beror
även till viss del av hur väderförhållandena blir. Det finns inga kända lekområden
för laxfiskar nedströms det aktuella området, vilket begränsar de negativa effekterna. Det förutsätts att spontkonstruktioner kommer att användas liksom andra åtgärder för att så långt möjligt begränsa grumlingen, exempelvis för att hantera avrinnande grumligt vatten från avschaktade avsnitt (se vidare ”Skadeförebyggande åtgärder” nedan).
Åbottenmiljöer som tillfälligt påverkas av fysiska störningar under byggtiden
kommer efter att byggarbetet avslutats att kunna återkoloniseras av vegetation, bottenfauna etc.
Störningar på lax och annan fisk kan uppstå under byggtiden, dels på vandrande
fisk och dels på uppväxande fisk. Om störningarna är betydande kan det innebära
att fisken skyggar, dvs vandrande fisk stannar tillfälligt upp eller vänder och miljöer som normalt används som ståndplatser och uppväxtmiljöer undviks. Fiskarna
kan störas såväl av starkt grumlat vatten som av buller, t ex i samband med pålningsarbeten. Om arbeten som orsakar grumling undviks under laxens vandringsperioder begränsar detta väsentligt störningsgraden på lax.
Byggarbeten i eller i närheten av vattenmiljöer innebär alltid en viss risk för att
olyckor kan inträffa som leder till utsläpp i vattnet av oönskade ämnen, t ex petroleumprodukter, kraftigt pH-påverkat vatten etc. Vid gjutningsarbeten finns risk för
utsläpp av vatten med förhöjt pH-värde. Orenat utsläpp av byggdagvatten från
gjutningsarbeten skulle lokalt kunna orsaka en kraftig pH-höjning i ån, vilket kan
orsaka skador på vattenlevande organismer. Det förutsätts att särskilda miljöskyddsrutiner kommer att tillämpas under byggtiden för att minimera olycksriskerna med utsläpp (se vidare ”Skadeförebyggande åtgärder”).
De temporära störningarna på ån p g a utbyggnaden av vägbroar bedöms sammantaget som måttliga under förutsättning att särskild miljöhänsyn tas under byggtiden.
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Stabilitetsåtgärder och erosionsskydd
Även de föreslagna avschaktningsområdena i stabilitetsförbättrande syfte liksom
utläggningen av erosionsskydd kommer att ge upphov till störningar i form av påverkan på vegetation och grumling. Avschaktningarna kommer att göras ned till
högsta högvattennivån. Således sparas det en smal vall mellan avschaktningarna
och vattnet. Avrinnande grumlat vatten från avschaktningarna kommer dock att
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påverka ån, och om den sparade vallen inte håller kommer ytterligare kraftig grumlingsstörning att ske. Det föreligger vissa risker för skred under byggtiden vilket
skulle kunna få måttliga till stora konsekvenser för Säveån om föroreningar sprids
till vattnet (se Norconsult AB 2011a). Detta behöver beaktas under det kommande
byggarbetet.
De föreslagna avschaktningarna i stabilitetsförbättrande syfte kommer att innebära
att en del trädvegetation i Säveåns strandzon avverkas. På sikt kommer denna vegetation att kunna återetableras, under förutsättning att återplantering sker och att
det nya erosionsskyddet utformas med hänsyn till detta. I de fall grova till mycket
grova lövträd måste avverkas p g a avschaktningarna kommer naturvärdena dock
inte att kunna återskapas på lång eller mycket lång tid. Det rör sig i det här fallet
troligen om, dels en mycket grov bok och dels en grov tysklönn.

Mycket grov bok som står i gränsen till föreslaget avschaktningsområde
och som troligen kommer att behöva avverkas.

Samrådshandling 2012-06-13
Handel, bostäder m m inom kv Gösen och Makrillen i Gamlestaden
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan

\\segotfs1\102$\20\1022036\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\mkb
detaljplan\mkb detaljplan kv gösen och makrillen.docx

De temporära störningarna på Säveån p g a stabilitetsåtgärder och erosionsskydd
bedöms sammantaget som måttliga-stora.
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Permanenta effekter
Permanenta effekter består av följande:
-

Vegetationsförluster i strandzon och åmiljö p g a utbyggnad av vägbroar.

-

Vegetationsförluster i parkmiljö p g a ny bebyggelse.

-

Förändrade bottenförhållanden som påverkar livsmiljöer för fisk och bottenfauna.

-

Risk för förändrad vattengenomströmningsarea som påverkar strömförhållanden på andra platser i ån.

-

Risk för påverkan via dagvatten

-

Risk för barriäreffekter

Nya vägbroar och vägar
De föreslagna nya vägbroarna och vägarna kommer i viss utsträckning att ta i anspråk naturmark och därmed innebära vegetationsförluster. Vägbroarna tar i anspråk vissa bottenytor i Säveån liksom vissa ytor i åns strandzon. Den två föreslagna vägarna, framför allt den östra, tar dessutom i anspråk vissa naturmarksytor
längre från ån.
Det finns ännu inget tekniskt underlag framtaget för broarna varför MKBn i detta
skede inte kan vara så precis beträffande vegetationsförlusterna. Läget för broarna
är dock bestämt liksom att brostöden delvis kommer att byggas i vatten. Preliminärt bedöms att en ca 25 meter lång sträcka av ån ianspråktas för bron. Den bottenyta som ianspråktas bedöms bli förhållandevis liten och den är sannolikt åtminstone i viss utsträckning påverkad av tidigare erosionsskydd. Konsekvenserna
för vattenmiljön p g a förlusterna av åbottenmiljö bedöms som relativt små.
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Brostöden kommer också att ta i anspråk delar av den lövträdsbevuxna strandzonen. De angivna brolägena innebär att det troligen mest är medelgrova träd av
klibbal, grönpil och hästkastanj som kommer att behöva tas ned. Något enstaka
grovt träd kan också beröras. Vegetationsförlusterna i anslutning till ån p g a vägbroarna uppskattas till mellan ca 1 000-1 500 m2. Konsekvenserna i strandzonen
p g a dessa vegetationsförluster bedöms sammantaget som måttliga.
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Södra sidan av Säveån vid läget för den planerade västra vägbron. Närmast ån
finns en smal zon med vildvuxen yngre lövträdsvegetation. Innanför den vidtar
en mer parklik miljö med gräsmattor och medelgrova lövträd, här klibbal.
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Södra sidan av Säveån vid läget för den planerade östra vägbron. Här syns
medelgrova till grova hästkastanjer, varav en bär spår av tidigare hamling.
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Beträffande barriäreffekter kan nämnas att det idag finns fyra broar på sträckan,
varav två enbart används som gångbroar. Främst är det dock de många stängslen,
framför allt tvärgående mot ån, men också i viss mån längsgående, som begränsar
möjligheterna för däggdjur (inklusive människor!) att röra sig längs med ån. De
minsta däggdjuren tar sig dock igenom stängslen. Den i detaljplanen föreslagna
omvandlingen till ett område för handel och bostäder kan förväntas innebära att
behovet av dessa stängsel minskar eller helt försvinner. När dessa stängsel tas bort
innebär det en minskad barriäreffekt. Däremot riskerar barriäreffekten att öka med
de föreslagna vägbroarna. Möjligheten finns dock att broarna ges en utformning så
att mindre däggdjur kan passera under bron.
Utöver vägbroarna kommer de föreslagna vägarna även i övrigt att ta i anspråk
vissa naturmiljöer. Det gäller framför allt den östra vägens sträckning söder om ån.
Här kommer en del av en allé att korsas. Allén består av lindar och hästkastanjer.
Med nuvarande förslag är det sannolikt några av hästkastanjerna som kommer att
beröras. Längre söderut kommer igenväxningsmark med en del grova lövträd att
påverkas. Några grova träd av ek, lind och hästkastanj kan komma att behöva tas
ned. Konsekvenserna bedöms som måttliga.
Den västra vägen, som blir en förlängning av Hornsgatan, kommer i huvudsak att
ta i anspråk hårdgjorda ytor. En mindre del av en parkartad miljö söder om ån
kommer dock att beröras. Några medelgrova klibbalar och lönnar kommer här att
behöva tas ned. Konsekvenserna bedöms som relativt små.
Hårdgjord yta ned till ån
Ett gångstråk med hårdgjord yta har föreslagits gå ned till ån direkt uppströms
Järnvägsbron. Den planerade hårdgjorda ytan innebär bl a att en grov ask och sannolikt en grov tysklönn måste ned.
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Ny bebyggelse
Där den föreslagna nya bebyggelsen kommer som närmast Säveån kommer den att
ta i anspråk delar av den parkliknande miljön norr om ån. Exploateringen innebär
här att flera grova till mycket grova ädellövträd måste avverkas. Förutom en del
mindre eller medelgrova träd handlar det om flera grova lindar och en mycket grov
bok. Risk finns att ytterligare grova träd nära bebyggelsen måste tas ned. Hur
många som kan sparas är i detta skede svårt att avgöra.
Beträffande eventuella konsekvenser för Säveån p g a grundvattenpåverkan kan
följande anges. Att schakta och bygga i den täta leran har normalt sett mycket små
konsekvenser för grundvattnet och eventuell spridning av föroreningar då dessa, i
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princip, inte förflyttar sig i den täta leran. Skulle däremot det undre skiktet med
friktionsjord friläggas vid exempelvis schaktning skulle konsekvenserna kunna bli
stora. Detta måste beaktas vid det fortsatta arbetet.

Den mycket grova boken som syns bakom grinden är ett de ädellövträd som måste ge plats
åt den nya bebyggelsen i området. Risken är stor att även den grova asken som syns till
vänster om grinden måste ned.

Stabilitetsåtgärder och erosionsskydd

Komplettering av erosionsskyddet har i stabilitetsutredningen föreslagits dels på
åns norra sida från planområdets västra gräns till järnvägsbron, och dels på åns
södra sida vid planområdets östra gräns. Merparten av det föreslagna erosionsskyddet söder om ån ligger dock utanför planområdet. Erosionsskyddet ges en
tjocklek på minst 0,5 m och läggs upp till högsta högvattenyta (+12 m) och ned till
minst 1 m under lägsta lågvattenyta (+8 m).
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De föreslagna avschaktningarna bedöms inte ge upphov till permanenta negativa
effekter, under förutsättning att marken återställs till naturmark efter att åtgärderna
utförts. Effekterna av avschaktningarna kan dock bli långvariga eller mycket långvariga då gamla, grova träd måste fällas, se vidare ”Temporära effekter” ovan.
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För att kunna lägga ut erosionsskydd upp till högsta högvattennivån kommer vegetation i form av ung, vildvuxen lövträdsvegetation att behöva tas bort. Den övre delen av erosionsskyddet kan komma att försvåra återetablering av vegetation nära
vattnet, exempelvis återetablering av träd som kan skapa uthäng över vattnet. Skadeförebyggande åtgärder föreslås där träd planteras i erosionsskyddet. Miljökonsekvenserna bedöms som måttliga under förutsättning att återetablering av trädvegetation klaras. I annat fall kan de bli stora.
Vattengenomströmning
Utbyggnaden av de föreslagna vägbroarna kan komma att påverka åns tvärsnittsarea och därmed dess vattengenomströmning. Då det ännu inte finns framtaget något
tekniskt underlag för broarna går det i detta skede inte att avgöra vilken påverkan
som kommer att ske. Det förutsätts här dock att broarna byggs så att några stora
förändringar i tvärsnittsarean inte sker, vilka kan leda till dämningseffekter eller
andra effekter av betydelse. Vissa mindre förändringar i strömningsbilden kan förväntas men för vattenlevande djur och växter bedöms sådana mindre förändringar
få liten betydelse.
Vissa förändringar i vattenströmning kan också förväntas ske under byggtiden p g a
användande av sponter m m. En viss dämningseffekt uppstår uppstår därmed troligen under byggtiden. Preliminärt bedöms dock denna inte bli så stor att den innebär
någon väsentlig påverkan på växt- och djurliv.
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Dagvatten
En dagvattenutredning för planområdet har utförts av Norconsult AB (2011b). Förslaget i utredningen är att hantera dagvattnet framför allt genom fördröjning i fördröjningsmagasin och makadamdiken. Användande av gröna tak föreslås också på
nya byggnader. Därutöver föreslås även översilning av dagvattnet i den norra
åslänten närmast Säveån. Inriktningen i dagvattenutredningen är att föroreningsbelastningen via dagvatten på Säveån inte ska öka efter att detaljplanen förverkligats.
Några belastningsberäkningar är dock inte gjorda. Det finns fortfarande vissa osäkerheter beträffande vilket utfall som kan förväntas, bl a eftersom det ännu är
oklart hur mycket av dagvattenutredningens förslag som verkligen kommer att förverkligas. I MKB:n förutsätts tillsvidare att dagvattenutredningens inriktning om
att dagvattenbelastningen på aktuell del av Säveån inte ska öka kommer att kunna
klaras.
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Skyddade, rödlistade och naturvårdsintressanta arter
För fiskarter som lax, asp och havsnejonöga innebär den föreslagna utbyggnaden
framfört allt tillfälliga störningar under byggtiden p g a grumlingseffekter och bullerstörningar (se vidare text under ”Temporära effekter” och ”Nya vägbroar”
ovan). En viss påverkan på bottenmiljöer sker genom anläggning av brostöd och
utläggning av erosionsskydd. Några lekmiljöer påverkas dock inte. Under förutsättning att erosionsskydd m m utformas med hänsyn till angivna arter och att full
återetablering av trädvegetation klaras i strandzonen bedöms att de permanenta
konsekvenserna för dessa endast blir små.
Strömstare och forsärla bedöms påverkas i liten grad av utbyggnaden. Även kungsfiskaren bedöms påverkas i ganska liten grad, dock under förutsättning att återetablering av trädvegetation i strandzonen klaras. För kungsfiskaren innebär stabilitetsåtgärderna även att sannolikheten för att potentiella häckningsmiljöer i form av
lodräta strandbrinkar ska uppkomma i framtiden minskar. Att det sker en borttagning av en del grova lövträd i området bedöms vidare vara negativt för mindre
hackspett, vilken använder dessa miljöer för födosök. Konsekvenserna för mindre
hackspett bedöms bli måttliga.

Bedömning av sammantagna effekter

Konsekvenserna för Säveån bedöms sammantaget som måttliga, dock med viss reservation för hur lösningarna avseende erosionsskydd kommer att se ut (se vidare
kap 6 där en övergripande bedömning av konsekvenserna görs med hänsyn även
tagen till andra planerade projekt längs Säveån; se även kap 13 om förbättringsåtgärder).
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Sammantaget bedöms att den föreslagna utbyggnaden kommer att påverka Säveån
på kortare sikt genom störningar under byggtiden, men också i viss utsträckning
permanent genom att vegetationsytor tas i anspråk i direkt anslutning till eller i
närheten av ån. Det senare orsakas dels av utbyggnaden av vägbroar och dels genom att den nya bebyggelsen tar i anspråk en del av den befintliga parkliknande
miljön norr om ån. Dessutom kommer föreslagna avschaktningar i stabilitetsförbättrande syfte och komplettering av erosionsskydd att innebära avverkning av
vissa grova-mycket grova lövträd, samt en risk för att återetablering av trädvegetation i strandzonen försvåras. Uppskattningsvis bedöms att minst mellan 5-10 grova
till mycket grova lövträd, främst ädellövträd, måste avverkas i den parkliknande
zonen vid ån. Totalt beräknas en permanent vegetationsförlust om ca 3 500-5 000
m2 ske i närheten av ån, varav något mindre än hälften av detta bedöms vara i direkt anslutning till ån. Utöver detta orsakar den föreslagna östra vägen vissa ingrepp längre från ån, bl a i en biotopskyddad allé.

35 (66)

5.3 Skadeförebyggande åtgärder
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Olika former av skadeförebyggande åtgärder kan utföras för att minska risken för
skador på naturmiljön. I det här fallet bedöms följande åtgärder vara lämpliga:
·

Grumling kommer inte att kunna undvikas, men undviks och begränsas så
långt det är möjligt. Det bör även gälla antalet tillfällen med grumling som bör
begränsas så långt det går. Schakt bör ske så att schaktmassor snarast grävs upp
på land. Särskild hantering behöver ske av byggdagvatten, särskilt sådant vatten som avrinner från avschaktade markavsnitt. Orenat byggdagvatten bör inte
släppas direkt till ån. Länspumpning bör inte ske direkt till ån.*

·

Gjutningsarbeten som kan riskera att påverka Säveån utförs inom tät spont. Om
möjligt används färdiggjutna fundament. Vatten från länshållning i samband
med detta bör pH-kontrolleras och eventuellt pH-justeras innan det släpps till
ån. Behandlat vatten bör ligga inom intervallet pH 6-9.

·

Där avschaktning i åslänten ska ske av stabilitetsskäl liksom där utläggning av
erosionsskydd ska ske bör återplantering av lövträd utföras. Plantering bör ske
ned till medelvattennivån. Liknande arter som finns i området bör användas
såsom t ex klibbal, ask och lönn. Om erosionsskyddet läggs ovanför medelvattennivån bör utläggningen anpassas så att det trots detta blir möjligt att plantera
lövträd ned till medelvattennivån. Man bör överväga om man i vissa fall kan
låta träd stå kvar även om det finns risk att de dör p g a det nya erosionsskyddet.

·

Det bör övervägas om det är nödvändigt att låta erosionsskyddet gå ända upp
till högsta högvattennivån. För att underlätta återetablering av vegetation nära
vattnet bör erosionsskyddet inte läggas högre upp än nödvändigt (se även
punkten om trädplantering ovan). Natursten/naturgrus bör användas för erosionsskyddets ytligare skikt. En varierad strandprofil bör eftersträvas. På åbotten
bör erosionsskyddet kompletteras med inslag av större naturstenar (500-1000
mm) för att skapa ståndplatser för fisk. Minst ett tiotal stenar bör läggas ut.

·

De planerade vägbroarna bör ges en utformning som medger passage för
mindre och eventuellt medelstora däggdjur i strandzonen under bron.

* I MKB:n lämnas rekommendationer till skadeförebyggande åtgärder. I flera fall kan det

vara lämpligt att rekommendationer formulerade med ”bör” i den kommande bygghandlingen anges som skall-krav.
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·

Ambitionen bör vara att spara så många lövträd som möjligt i parkmiljön, särskilt grova-mycket grova träd. Den nya bebyggelsen bör i det avseende anpassa
sig efter framtaget underlag i trädinventeringen för området. Träd som ska sparas bör märkas ut och skyddas under byggtiden.

·

Dagvattenhanteringen inom planområdet bör ha som inriktning att föroreningsbelastningen på ån i möjligaste mån minskar.

·

Åtgärder som riskerar att påverka vattenmiljön genom grumling m m bör undvikas under perioden 15 april t o m 31 oktober, dvs under laxens vandringsperiod. Undantag från detta bör kunna ske från 1 juli-15 september om vattenföringen är under 5 m3/s, eftersom vandringsaktiviteten då bedöms som låg.

·

Krav på särskilda miljöskyddsrutiner bör skrivas in i förfrågningsunderlaget
gällande hantering av maskiner, material och produkter inklusive lagring och
tankning. Tankar och maskiner bör inte ställas upp närmare än 15 meter från
ån. Saneringsutrustning bör finnas i samtliga arbetsfordon.

·

Tillgång till ekologisk och fiskeribiologisk kompetens bör finnas inför och i
samband med byggutförandet.
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6. Naturmiljö – Natura
2000
6.1 Allmänt om Natura 2000
EU:s medlemsländer bygger upp ett s k ekologiskt nätverk av naturområden som
kallas Natura 2000. Syftet är att bevara det europeiska växt- och djurlivet för framtida generationer. Arbetet grundas på två EU-direktiv, fågeldirektivet respektive
art- och habitatdirektivet.
Säveåns sträckning från Aspen till utloppet i Göta älv tillhör ett av de Natura 2000områden enligt art- och habitatdirektivet som regeringen godkänt. Till området
finns en bevarandeplan som Länsstyrelsen fastställde 2005 (Länsstyrelsen Västra
Götaland 2005).
”Med bevarandestatus
för en livsmiljö avses
summan av de faktorer
som påverkar en livsmiljö
och dess typiska arter
och som på lång sikt kan
påverka dess naturliga
utbredning, struktur och
funktion samt de typiska
arternas överlevnad på
sikt.”
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16 § Områdesskyddsförordningen

För varje Natura 2000-område pekas ut vilka naturtyper och/eller arter som respektive land åtar sig att bevara inom området. ”Gynnsam bevarandestatus” är ett
centralt begrepp inom Natura 2000. EU:s medlemsstater är skyldiga att se till att en
gynnsam bevarandestatus bibehålls (eller återställs) för naturtyperna i Natura 2000områdena och för de utpekade Natura 2000-arterna. Nätverket av områden är så
sammansatt att de tillsammans skall säkra naturtypernas och arternas status inom
Europa som helhet.
Länsstyrelserna arbetar med att ange bevarandemål för Natura 2000-områdena i
bevarandeplanerna. I detta ingår även att sätta kvantitativa mål för vilka arealer de
olika naturtyperna minst skall ha inom respektive område och vilka kvaliteter i
form av strukturer, ekologiska funktioner och typiska arter som skall förekomma i
vilken utsträckning. Denna del av arbetet är dock ännu inte färdig.
Utöver länsstyrelsernas bevarandeplaner har Naturvårdsverket utarbetat vägledningar för de enskilda Natura 2000-naturtyperna och –arterna (Naturvårdsverket
2011). I dessa anges bl a förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus.
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6.2 Säveån – aktuella värden
Den naturtyp eller det habitat som särskilt pekats ut för Natura 2000-området Säveån och som enligt bevarandeplanen måste bevaras i området är nr 3210 ”Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ”. Den art som pekats ut enligt art- och
habitatdirektivet är i detta fall lax Salmo salar.

6.3 Bevarandemål och förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus
En bevarandeplan för Natura 2000-området Säveån har tagits fram av Länsstyrelsen (Länsstyrelsen Västra Götaland 2005). I tabell 6.1 redovisas bevarandesyftet
och de preliminära bevarandemål som anges i bevarandeplanen. Dessutom finns av
Naturvårdsverket framtagna vägledningar för den här berörda naturtypen och arten.
I detta material preciseras förutsättningarna för och/eller hoten mot gynnsam bevarandestatus (Naturvårdsverket 2011), se tabell 6.2 och 6.3.
Tabell 6.1 Bevarandesyfte och preliminära bevarandemål för Natura 2000-området
Säveån, nedre delen, enligt Länsstyrelsens bevarandeplan. När kompletterande
inventeringar genomförts kommer koder som x, y och liknande att ersättas med
siffror och arter.
Bevarandesyfte
1. Att bevara en långsiktigt livskraftig laxstam
2. Att bevara goda livsbetingelser för kungsfiskaren
3. Att bevara ett naturligt större vattendrag av fennoskandisk typ
Bevarandemål
1. Goda till mycket goda lek- och uppväxtområden för laxen skall vara minst x m2
2-6. Punkterna rör mål i form av medeltätheten av laxungar och antalet uppvandrande
leklaxar
7. Vattenregimen skall följa den naturliga tillflödeskurvan

9. Död ved (diameter >10 cm, längd >1 m) i vattnet skall överstiga x (6) stockar per 100
m vattendrag (=måttlig förekomst enl ”Jönköpingsmetodiken”)
10. Över vattnet hängande trädvegetation (t ex vide, sälg, ask och al) skall finnas på
minst x m av vattendraget
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8. Totalsträckan naturlig eller ringa påverkad närmiljö (i detta fall de närmaste 10 metrarna från medelvattengränsen) skall vara minst x m. Som ringa påverkade bedöms sträckor
som visserligen kan vara påverkade av viss röjning och enklare mer småskaliga former
av erosionsskydd, men som samtidigt till stor del har en väletablerad strandvegetation av
träd och buskar.
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Tabell 6.2 Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus för berörd naturtyp.
3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
·

Bibehållna eller förbättrade förhållanden avseende vattenföring och flödesdynamik. Oreglerad
vattenföring upprätthåller en stor variation gällande bottensubstrat, vegetation och strandstrukturer och därmed förutsättningar för naturliga arter. Negativ påverkan från tidigare eller befintliga regleringar minimeras.

·

Ingen eller obetydlig påverkan av fragmentering (dämmen och andra vandringshinder), kanalisering, invallning, flottledsrensning och återkommande maskinell rensning av sediment och vegetation. Negativ påverkan från tidigare ingrepp minimeras.

·

Fria vandringsvägar i anslutande vattensystem (inga antropogena hinder) är en förutsättning
för vissa av naturtypens typiska arter.

·

Naturliga omgivningar med strandskog/svämskog, våtmarker och mader. Strandskogen är viktig för beskuggning av strandnära partier och för tillgången på substrat i form av nedfallande
material, stambaser, socklar och död ved i eller i anslutning till vattendraget. I låglänta delar
och på finkorniga jordar där vattendragen tillåts meandra karaktäriseras den naturliga närmiljön
av omväxlande erosions- och sedimentationspartier med regelbundet blottlagd jord och förekomst av branta strandbrinkar. I dessa delar ger omgivningar med extensivt jordbruk,
bete/slåtter goda förutsättningar för gynnsam bevarandestatus.

·

God vattenkvalitet - i de övre delarna relativt näringsfattigt, näringsrikare i de nedre delarna.
Låg grad av antropogen belastning avseende försurande ämnen, närsalter, miljögifter och partiklar (grumlande ämnen). Inom ramen för naturtypen förekommer olika vattenkemiska förhållanden.

·

En för naturtypen naturlig artsammansättning utan inverkan av främmande arter eller fiskstammar.

·

Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen. De typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av de aktuella hotfaktorerna.

·

Viktiga funktioner och strukturer.

·

Naturliga vattenståndsfluktuationer och flöden.

·

Strandzoner med naturliga erosions- och sedimentationsprocesser.

·

Kontinuitet i den närmaste omgivningen (hydrologi, luftfuktighet, substrattillgång m m) – fungerande buffertzon.
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Källa: Naturvårdsverket ”Art- och naturtypsvisa vägledningar”, senast uppdaterad 2003-06-06
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Tabell 6.3 Hot mot gynnsam bevarandestatus för lax. Punkter bedömda som mer
relevanta i det aktuella projektet har markerats i kursivstil.
Lax (Salmo salar)
Hotbild
·

Förekomst av vandringshinder i vattendragen hindrar vandring uppströms och leder till att fiskarna utestängs från viktiga lekplatser och uppväxtmiljöer.

·

I de fall lax vandrat eller transporterats förbi vattenkraftverk vid sin uppvandring finns det risk
för att vuxen fisk och smolt dör eller skadas vid nedströmsvandring via turbinerna om inte fiskavledare installerats.

·

Reglering har i många fall lett till att lekplatser och viktiga uppväxtmiljöer förstörts.

·

I korttidsreglerade vattendrag uppkommer stora och onaturliga flödesvariationer som bl.a. leder
till instabila bottenförhållanden.

·

Rensning av vattendrag leder till att lämpliga lekbottnar grävs bort och minskad habitatvariation
samtidigt som det ökar sedimenttransporten.

·

Avverkningar längs med vattendrag leder till ökad näringstillförsel, ökad sedimenttransport och
läckage av metaller som kvicksilver.

·

Avverkning av träd- och buskbårder längs vattendrag leder till kraftiga temperaturfluktuationer,
allt för höga maxtemperaturer och ökad risk för igenväxning.

·

Intensivt jordbruk leder till ökad eutrofiering vilket i sin tur kan leda till igenväxning och förändrade bottenförhållanden.

·

Vattenuttag för bevattning kan i små och medelstora vattendrag leda till låga flöden och allt för
höga vattentemperaturer för att laxen ska trivas.

·

Sjukdomar (t.ex. M74) och parasiter (bl.a. Gyrodactylus salaris). Detta hot förstärks av förekomsten av kassodling av laxfisk då sjukdomar lättare får fäste i de täta odlingsbestånden.

·

Försurning leder till minskad kläckbarhet och sämre överlevnad.

·

Utsläpp och oförsiktig hantering av bekämpningsmedel.

·

Okontrollerat fiske, särskilt på lekvandrande lax.

Källa: Naturvårdsverket 2011, beslutad 2011-01-20

Förutom de i denna rapport beskrivna åtgärderna planeras eller pågår ytterligare
projekt vid andra delar av Säveåns lopp nedströms Aspen (se figur 6.1). Flera av
projekten är infrastrukturprojekt som innebär att nya broar byggs över Säveån eller
att gamla ersätts av nya. Vid Kvibergs ängar planeras utbyggnad av bostäder, vilket
kräver att stabilitetsförbättrande åtgärder utförs i och vid ån. Merparten av de planerade projekten ligger i Göteborgs kommun. I Partille kommun finns planer på
utbyggnad av ny vägbro och gång- och cykelbro över Säveån. Av den ca 15 km
långa åsträckan från Aspen till utloppet i Göta älv berörs uppskattningsvis sammantaget drygt 1 km av de planerade åtgärderna.
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6.4 Planerade åtgärder vid andra delar av Natura
2000-området Säveån
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Figur 6.1 Planerade projekt som berör Säveån mellan Aspen och utloppet i Göta älv.

6.5 Konsekvenser inkl kumulativa effekter
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I både Göteborgs och Partille kommuner finns redan idag betydande sträckor av
Säveån som sedan tidigare är åtgärdade med erosionsskydd eller andra tekniska anläggningar. I en del fall är dock åtgärderna numera så gamla att ån trots detta kan
ge ett relativt naturligt intryck. Åsträckor med naturlig eller endast lite påverkad
strand är vanligare i Partille kommun än i Göteborgs kommun.
Mindre än 10 % av åsträckan genom Göteborgs kommun bedöms idag ha en naturlig strand som inte är förstärkt med erosionsskydd eller utbyggd med kaj eller
andra anläggningar. Trots det kantas ån av vegetationsklädda områden längs majoriteten av sträckan, även om dessa i många fall bara består av en smal bård av träd-,
busk- eller gräsvegetation.
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Bland förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus för Natura 2000-området
märks bl a ”naturliga omgivningar”, ”god vattenkvalitet” och ”strandzoner med naturliga erosions- och sedimentationsprocesser” (se tabell 6.2).
Miljöpåverkan på Natura 2000-området Säveån på grund av planerade projekt nedströms Aspen kan delas in i fyra mer principiella kategorier:
-

Påverkan på vattenkvalitet

-

Störningar under byggtiden

-

Förlust av naturmiljöer i strandzonen eller i ån

-

Stabilitetsåtgärder som minskar åns naturliga erosions- och sedimentationsprocesser

Hur dagvattenhanteringen sker påverkar den långsiktiga utvecklingen av vattenkvaliteten. Det finns idag en inte obetydlig dagvattenbelastning på Säveån, främst i
Göteborgs kommun. Dagvattenhanteringen inom planområdet förutsätts ske så att
belastningen på denna del av Säveån inte ökar. Snarare bör det finnas möjligheter
till förbättringar av vattenkvaliteten med nya modernare dagvattenlösningar.

I vissa fall innebär föreslagna utbyggnader att naturmiljöer i eller i anslutning till
ån tas i anspråk för nya tekniska anläggningar. Det gäller i första hand där nya
broar byggs, antingen i anslutning till befintliga broar som ska vara kvar eller på
helt nya ställen. Ytan naturmark i form av busk- och trädvegetation i direkt anslutning till ån som exploateras inom aktuellt projekt i kvarteret Gösen uppskattas till
mellan ca 1 500-2 000 m2. Därutöver uppskattas omkring 2 000-3 000 m2 av parkmiljön något längre från Säveån exploateras p g a den nya bebyggelsen. Förbättringsåtgärder på annan plats vid ån föreslås (se kap 13).
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Störningar under byggtiden kommer att pågå under en begränsad period. Byggprojekten, inte minst de många infrastrukturprojekten, kommer dock att pågå under relativt lång tid, varför störningarna riskerar att bli ganska långvariga. Utbyggnad för
NorgeVänernbanan pågår för närvarande, och det uppskattas att det åtminstone under de närmaste ca tio åren kommer att pågå olika byggprojekt som ger störningar
på Säveån. Det aktuella projektet med utbyggnad av två vägbroar och stabilitetsförbättrande åtgärder vid ån planeras pågå under ca 1-2 år. De största byggprojekten är belägna i den nedre delen av ån i Göteborgs kommun där förekomsten av
lekområden för lax är mycket begränsade. Under förutsättning att arbeten som kan
orsaka grumling och stark bullerstörning från omfattande pålningsarbeten inte utförs under laxens vandringsperioder bedöms att reproduktionsmöjligheterna för
laxen i Säveån inte påverkas negativt i någon större utsträckning.
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Det är totalt sett en mindre del av hela åsträckan från Aspen till utloppet i Göta älv
som påverkas av naturmiljöförluster och andra störningar i de planerade projekten
(drygt 1 km av ca 15 km), dock bidrar denna påverkan till att ytterligare något försvåra möjligheterna att uppnå gynnsam bevarandestatus för den berörda naturtypen
”Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ”. Det ska samtidigt anges att
flera av projekten föreslår kompensationsåtgärder för de naturmiljöförluster som
uppstår.
De stabilitetsåtgärder som utförs i samband med de olika projekten, inklusive det
nu aktuella, innebär att man minskar åns naturliga erosions- och sedimentationsprocesser. Detta är nödvändigt av säkerhetsskäl. I flera fall är stabilitetsåtgärderna
förbättringar av redan tidigare utförda åtgärder i form av erosionsskydd m m. I
vissa fall, som i det nu aktuella projektet, kan det finnas risk för att utläggning av
erosionsskydd försvårar återetableringen av trädvegetation i strandkanten. Liksom
beträffande exploateringsingreppen beskrivna ovan innebär stabilitetsåtgärderna att
en av de förutsättningar som bidrar till att gynnsam bevarandestatus ska kunna
uppnås försvåras.
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Sammantaget görs följande bedömning av det aktuella projektets påverkan på Natura 2000-området med hänsyn tagen till kumulativa effekter. Möjligheterna att
uppnå gynnsam bevarandestatus för den utpekade arten lax bedöms påverkas negativt i liten utsträckning under förutsättning att byggarbeten med grumling/buller
som följd inte pågår under laxens vandringsperioder och att de föreslagna skadeförebyggande åtgärderna följs. För den utpekade naturtypen ”Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ” innebär vissa vattennära vegetationsförluster att Säveåns urbana prägel genom Göteborg förstärks. I det avseendet bedöms den aktuella exploateringen bidra till en kumulativ effekt som totalt sett för Natura 2000området bedöms innebära en måttlig negativ påverkan. Den innebär att möjligheterna att uppnå gynnsam bevarandestatus för naturtypen i viss mån försvåras. Förbättringsåtgärder på annan plats vid ån föreslås.
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7. Hälsa
7.1 Trafikbuller
Akustikforum har tagit fram två bullerutredningar inom planområdet. Den ena utredningen omfattar bebyggelse på båda sidor om Artillerigatan (SKF, Upplevelsehandel: Bullerutredning – Artillerigatan – grundsituation 2011-03-14), se figur 7.1. Den andra utredningen omfattar bebyggelse söder om Kullagergatan (Bostäder vid Kullagergatan. 2011-10-06). Flera alternativa illustrationer har redovisats, ett exempel redovisas i figur 7.2. Resultatet av dem, men även en del kompletterande information redovisas nedan.

Figur 7.2 Bebyggelse längs Kullagergatan för vilken bullerutredning utförts (rosa
markering).

Samrådshandling 2012-06-13
Handel, bostäder m m inom kv Gösen och Makrillen i Gamlestaden
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan

\\segotfs1\102$\20\1022036\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\mkb
detaljplan\mkb detaljplan kv gösen och makrillen.docx

Figur 7.1 Bebyggelse längs Artillerigatan för vilken bullerutredning utförts (rosa
markering).
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Riktvärden, tillämpningsanvisningar
Riksdagsbeslutet
Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida transporter (Prop. 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller vid bostäder. Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller
vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
·
·
·
·

Ekvivalentnivå inomhus
Maximalnivå inomhus nattetid
Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

30 dBA
45 dBA
55 dBA
70 dBA

Boverket - Allmänna råd 2008:1 buller i planeringen
När det gäller uppförande av ny bostadsbebyggelse i trafikbullerpåverkad miljö kan
de allmänna råden i praktiken sammanfattas så att byggande kan ske antingen enligt huvudregeln, alltså i enlighet med ovan redovisat riksdagsbeslut, eller i enlighet med olika avstegsfall som definierats av Boverket.
De olika avstegsfallen uttrycks alltid med måttet ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), för vilket riktvärdet 55 dBA gäller enligt ovan. Avstegsfallen innebär i princip
att högre ljudnivå än 55 dBA (ekvivalent ljudnivå) accepteras på husets ”bullriga
sida” förutsatt att huset får en ”tyst sida” med högst 45 dBA eller åtminstone en
”ljuddämpad sida” med högst 50 dBA. Minst hälften av bostadsrummen bör vara
vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Olika avstegsfall definieras med hänsyn till
hur hög ljudnivån blir på den bullriga sidan: 55-60 dBA, 60-65 dBA eller i extrema
undantagsfall över 65 dBA.
”Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpande sidan är lägre
än 50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt
för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.”
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Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller.2006
Rapporten ”Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller. Utgångspunkter
vid planering och byggande av bostäder i Göteborg” har tagits fram av en arbetsgrupp i Göteborgs Stad 2006. Uppdraget har varit att ta fram en lokal tolkning av
Boverkets rapport.
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Som grundregel gäller att :
·
riktvärdena för inomhusmiljön alltid ska klaras.
·
ekvivalentnivån utomhus vid fasad inte ska överstiga 65 dBA.
När den ekvivalenta ljudnivån på någon fasad för bostaden är mellan 55 och
65 dBA ska lägenheterna vara genomgående med möjlighet att ordna sovplats mot
den tysta (45 dBA) eller ljuddämpade (50 dBA) sidan för samtliga boende i lägenheten. När den ekvivalenta ljudnivån utomhus på någon fasad för bostaden är mellan 60 och 65 dBA ska dessutom ljudklass B användas för ljuddämpning inomhus.
Möjligheten att ordna tysta uteplatser bör vägas in i bedömningen. Ljudnivån på
uteplatsen bör inte överskrida ljudnivån på byggnadens bullerskyddade sida.

Nuvarande förhållanden
Inga bostäder finns idag inom aktuellt område längs Artillerigatan eller Kullagergatan.

Konsekvenser
Bostäder norr om Artillerigatan
Ljudnivåerna mot Artillerigatan överstiger 65 dBA i 3 av byggnaderna, vilket enligt Boverket endast är acceptabelt i extrema undantagsfall och ej acceptabelt enligt
Göteborgs grundregler.
Längs större delen av fasaderna i ”gavlarna” överskrids 55 dBA. För dessa lägenheter krävs avstegsfall d v s minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot
tyst eller ljuddämpad sida.

Bostäder längs Kullagergatan
Flera alternativa illustrationer har redovisats. För samtliga alternativ är ekvivalenta
ljudnivåer i fasader mot söder beräknade till över 55 dBA. För dessa lägenheter
krävs avstegsfall d v s minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Ljudnivåerna i fasad mot norr, Kullagergatan beror till stor del
på trafiken på Kullagergatan. För att klara ljuddämpad sida krävs särskilda bullerskyddsåtgärder.
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Bostäder söder om Artillerigatan
Ljudnivåerna har beräknats till 67 dBA i fasad mot norr, Artillerigatan och 60 dBA
i fasad mot söder. Ljudnivåer över 65 dBA är enligt Boverket endast acceptabelt i
extrema undantagsfall och ej acceptabelt enligt Göteborgs grundregler. Ingen tyst
sida finns vilket innebär att bostäder i illustrerat läge ej är acceptabelt.
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Möjliga åtgärder
För att klara riktvärdena krävs vidare utredning av bullerskyddsåtgärder både för
hus längs Artillerigatan och Kullagergatan. Exempel på bullerskyddsåtgärder redovisas nedan.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Flytta husen längre från vägen.
Kvartersbildning
Skärm längs väg.
Färre antal våningar.
Delvis inglasning av balkonger.
Glasfasad mellan byggnaderna.
Loftgång
Låg hastighet
Begränsad trafik

7.2 Luftkvalitet
Allmänt, metod
Miljöförvaltningen har tagit fram en luftmiljöutredning (Luftmiljöutredning inför
framtagning av detaljplaner för Gamlestads Torg, Gamlestads Fabriker samt kvarteret Makrillen och kvarteret Gösen, rapport 2011:2). Resultatet av dem men även
en del kompletterande uppgifter redovisas nedan.
Uppdraget omfattade :
· Nulägesbeskrivning av luftkvaliteten med avseende på halten av kvävedioxid
(NO2). Med ”nuläge” menas här år 2009.
· Beskrivning av luftkvaliteten med avseende på halter av kvävedioxid, efter att
planerade förändringar har genomförts, d v s år 2020.
· Gaturumsberäkningar med avseende på halter av partiklar, uttryckt som PM10.
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Gränsvärden för miljökvalitetsnormer
Förordning om miljökvalitetsnormer (MKN) finns framtagna för utomhusluft, den
omfattar kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, kolmonoxid,
bensen och ozon. En sammanställning av gränsvärdena för de två kritiska ämnen
återges i tabell 7.1. För att normen helt ska anses vara uppfylld måste samtliga
normvärdena innehållas.
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Tabell 7.1. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar i luft
Ämne

Medelvärde

Kvävedioxid

Årsmedelvärde
Dygnsmedelvärde (får överskridas 7 dygn/år)
Timmedelvärde (får överskridas 175 timmar/år)
Årsmedelvärde
Dygnsmedelvärde (får överskridas 35 dygn/år)

Partiklar

Halt (µ/m³)
40
60
90
40
50

Även om miljökvalitetsnormen innehålls, kan även lägre halter innebära att luftkvaliteten måste beaktas, detta om halterna överskrider de så kallade utvärderingströsklarna. I tabell 7.2 redovisas utvärderingströsklar för kvävedioxid och partiklar i luft.
Tabell 7.2

Utvärderingströsklar för kvävedioxid och partiklar i luft

Ämne

Medelvärde

Kvävedioxid

Årsmedelvärde
Dygnsmedelvärde
Timmedelvärde
Årsmedelvärde
Dygnsmedelvärde

Partiklar

Övre utvärderings-tröskel
(µ/m³)

Nedre utvärderingströskel (µ/m³)

Tillåtet antal
överskridanden

32
48
72
28
35

26
36
54
20
30

7
175
35

Nuvarande förhållanden
Inga bostäder finns idag inom aktuella områden.

Konsekvenser/Slutsatser
För framtida PM10-halter (år 2020) visar utredningen att:
· MKN kommer att klaras för årsmedelvärdet i gaturummen.
· MKN kommer inte att klaras för dygnsmedelvärden utan kraftfulla åtgärder
som minskar emissionen av slitagepartiklar, och som ökar ventilationen av
gaturummen.
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Partiklar (PM10)
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Kvävedioxid
Halter av kvävedioxid genomgår stora förändringar till år 2020 med klart lägre halter över större delen av området. Detta beror framförallt på lägre emissionsfaktorer
tack vare teknikutveckling.
För framtida kvävedioxidhalter (år 2020) visar utredningen att:
· MKN kommer att klaras men halterna kommer att överskrida den nedre
utvärderingströskeln.

7.3 Risker med hänsyn till SKF:s verksamhet
En omstrukturering av SKF:s verksamhet sker genom att all verksamhet successivt
flyttas över till södra sida av Säveån. Det är därför som området på nordsidan av ån
alltmer kunnat friställas för bostäder, handel och kontor. Den utvecklade industriverksamheten på sydsidan ån skulle i viss mån kunna påverka de nya bostäderna
och kontoren i berört planområde på nordsidan Säveån. Därför har en översiktlig
riskbedömning av industriverksamheten kontra bostäderna och kontoren gjorts (se
Norconsult AB 2011a).
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De delar av industriproduktionens omgivningspåverkan som bedömts vara särskilt
relevant att studera är dels explosionsrisken, dels brandrisken med bildande av farliga gaser och dels utsläppen till luft. Den sammantagna bedömningen efter en genomgång av varje enskild faktor är att riskerna för skador på människors hälsa från
pågående industriverksamhet är liten.
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8. Markföroreningar
8.1 Nuvarande förhållanden
Mark
Ett flertal miljötekniska markundersökningar samt verksamhetsinventering i byggnader har utförts i kvarteret Gösen som ligger mellan Artillerigatan och Säveån.
Använda referenser är främst SWECO 2001, 2011 (a, b, c, d), JordmiljöNordic AB
(2003, 2004) samt Scandiaconsult Bygg och Mark AB 1997, vilka finns förtecknade under ”Referenser” längst bak i MKBn.
Jordlagren i kvarteret Gösen utgörs av fyllnadsmassor, mellan ca 0,5 och 3 meter
mäktiga, på naturlig lera med avsevärd mäktighet. Ytligt grundvatten kan förekomma mot djupet i de relativt sett genomsläppliga fyllnadsmassorna, eller i den
ytligaste delen av leran (torrskorpelera). Ledningsgravar och kulvertar bedöms
kraftigt påverka grundvattnets strömning inom området. Stora delar av området är
även hårdgjort, med avrinning via dagvattenledningar.
Av de parametrar som analyserats i jordprover vid miljötekniska undersökningar
genomförda i kvarteret Gösen påträffas på sina ställen förhöjda metallhalter, petroleumkolväten och polyaromatiska kolväten (PAH).
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En inventering med avseende på tidigare hantering av trikloretylen (lösningsmedel)
visade att sådan i större omfattning främst skett utanför detaljplaneområdet. Vid en
av dessa platser, strax utanför aktuellt detaljplaneområde vid A-fabriken (se figur
8.1), påträffades vid en undersökning nedbrytningsprodukter av trikloretylen i
marklagren. Kontroll av marklagren i näraliggande byggnad (MB), innanför detaljplaneområdet, redovisar i en punkt påverkan av lösningsmedel i låg halt, men
denna bedöms sannolikt vara orsakad av verksamhet på platsen, ej av spridning
från ovan nämnda hantering vid A-fabriken. Enligt äldre uppgifter kan hantering av
lösningsmedel även ha skett på flera andra platser inom detaljplaneområdet, lägen
för dessa är dock ej kända.
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Figur 8.1 Beteckningen av byggnader på SKFs område. Den delen av SKFs område som berörs av detaljplanen är markerad på kartan.

Grundvattenundersökningar har genomförts i flera omgångar längs industriområdets gräns mot Säveån. Syftet med undersökningarna var att kontrollera eventuell
föroreningsspridning via grundvattnet ut i Säveån. Utifrån undersökningarna bedöms att föroreningstransporten via grundvattnet mot Säveån inom SKFs äldre fabriksområde är mycket begränsad. Risken för en negativ påverkan på recipienten
bedöms utifrån detta som liten.
Ovan beskrivna förhållanden är baserade på miljötekniska markundersökningar,
främst inom ”öppna ytor”. Dessa indikerar att någon generell sanering med avseende på förorenad mark inte är aktuell, även om insatser kommer att behöva utföras
punktvis. Med beaktande av den verksamhet och den hantering av olika miljöfarliga ämnen som skett under lång tid, förekomst av ledningar/ledningsgravar, underjordiska cisterner av olika slag, oljeavskiljare m m, kommer man vid framtida
markarbeten dock att påträffa förorenad mark, i vissa fall sannolikt av större
mängd. Även under befintliga byggnader kommer förorenad mark att påträffas vid
schakt, t ex påverkade av oljeprodukter. Även länshållningsvatten påverkat av föroreningar bedöms kunna förekomma.
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Byggnader
Verksamhetsinventering samt miljötekniska undersökningar har genomförts i
byggnaderna i kvarteret Gösen. En särskild kartläggning har även utförts av verksamhet där trikloretylen har använts.
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Till följd av verksamheten som bedrivits där är vissa byggnader på området starkt
förorenade, främst med oljor. Byggnaderna innehåller också en hel del miljöfarligt
material såsom asbest, kvicksilver, oljor, bly, PCB etc.
Flera av de befintliga byggnaderna kommer att rivas inför ombyggnation av området.

8.2 Konsekvenser
Mark
Området gränsar till Säveån i söder och avrinning i form av yt- och grundvatten
sker mot denna, samtidigt som dagvattenledningar från området mynnar i Säveån.
Säveån utgör ett Natura 2000-område. Enligt bevarandeplan1 för Natura-2000området hör bl a ”Utsläpp av föroreningar” till de faktorer som kan påverka området negativt. Laxen och även födoorganismer för lax och kungsfiskare är mycket
känsliga för föroreningar av olika slag.
Då viss sanering kommer ske i området kommer det medföra framförallt positiva
konsekvenser på Säveåns vattenkvalitet genom att utläckande föroreningsmängder
minskar och främst genom att risken för förorening i samband med skred minskar.
Under tiden för saneringsarbeten kan viss negativ påverkan ske på Säveån genom
bl a föroreningsspridning från utgående länshållningsvatten samt möjligtvis damning.
En riskbedömning gällande risken för skred med förorenad mark inom kvarteret
Gösen vid Säveån har upprättats (Norconsult AB 2011a). Bedömningen är att det
finns en risk för skred under byggtiden som skulle kunna innebära att markföroreningar sprids till Säveån. Detta måste beaktas i kommande arbeten.

Byggnader
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Vid rivning av byggnader kan föroreningar spridas genom damning samt möjligtvis
genom urlakning. Detta kan medföra negativa konsekvenser både för människor
som andas in föroreningar bundna vid dammpartiklar samt för vattenkvaliteten i
Säveån där föroreningshalterna kan komma att öka något.
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8.3 Förslag till skadeförebyggande åtgärder
·

Förslagsvis bör en handlingsplan för att hantera förorenad mark vid en exploatering finnas.

·

Vid rivning av byggnader bör man betänka möjlig föroreningsspridning via
damning samt möjligtvis urlakning.

·

Kompletterande miljötekniska markundersökningar kommer att behöva utföras, dels för att styra masshantering vid markarbeten, dels för att bedöma
behov av miljöschakt. Detta gäller också den geotekniska avlastningsschakt som är aktuell närmast Säveån.

·

Framtida markarbeten, och då särskilt när förorenad mark omfattas, bör ske
i samråd med Miljöförvaltningen. För att styra upp ovan beskriven hantering av förorenad mark kan följande dokument bli aktuella att ta fram och
då i samråd med Miljöförvaltningen: en platsspecifik riskbedömning med
mätbara åtgärdsmål, samt ett övergripande miljökontrollprogram för markarbeten, inklusive hantering av länshållningsvatten. Utifrån dessa kan sedan anmälningar enligt SFS 1998:899 (miljöfarlig verksamhet) göras för
de kommande byggobjekten.

·

Skredrisken under byggtiden och risken för att detta leder till föroreningsspridning till Säveån måste beaktas. Planering behöver ske så att riskerna
förebyggs.

·

Orenat länshållningsvatten leds inte till Säveån.
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9. Riksintressen och
strandskydd
I kapitlet beskrivs sådana riksintressen som kan bedömas som miljöintressen enligt
miljöbalken. Kapitlet inrymmer också en kort beskrivning av strandskyddet.

9.1 Nuvarande förhållanden
Riksintressen

Figur 9.1 Riksintressen vid Säveån.
Källa: Informationskartan, Länsstyrelsen Västra Götaland.
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Säveån är av riksintresse för naturvården och ingår i objekt nr 14148 ”Säveån,
Nääs, Öjared, Aspen” (Länsstyrelsen Västra Götaland 2008), se figur 9.1. I Länsstyrelsens beskrivning av riksintresset anges bl a: ”Säveån är lek- och uppväxtområde för ett ursprungligt bestånd av lax. Stammen bedöms ha mycket stort skyddsvärde med få motsvarigheter i landet.”.

55 (66)

Även Natura 2000-området Säveån utgör ett område av riksintresse enligt miljöbalken.
Det aktuella området berörs inte av något område av riksintresse för kulturmiljövården eller friluftslivet.
Strandskydd
Strandskydd enligt 7 kap miljöbalken gäller i området för Säveån. Gränsen för
strandskyddet går i strandlinjen.

9.2 Konsekvenser
Riksintressen
Den föreslagna utbyggnaden kommer att påverka riksintresset Säveån på kortare
sikt genom störningar under byggtiden, men också i viss utsträckning genom att
vegetation tas i anspråk i direkt anslutning till eller i närheten av ån. Laxen i Säveån kommer att störas av grumlingseffekter och buller under byggtiden, men hänsyn tas till artens vandringsperioder. Totalt uppskattas en biotopförlust om ca
3 000-4 500 m2 ske i närheten av ån p g a utbyggnaden av dels två nya vägbroar
och dels nya byggnader norr om ån. För åns biologiska funktion går denna förändring i negativ riktning, även om den är liten sett till åns hela nedre lopp. Förbättringsåtgärder på annan plats vid ån föreslås. Konsekvenserna för riksintresset på
grund av den aktuella utbyggnaden är inte obetydliga, men på sikt och sett till riksintresset som helhet får de ändå betraktas som förhållandevis små. För mer utförlig
beskrivning av naturmiljökonsekvenser hänvisas till kap 5 och 6.
Strandskydd
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Utbyggnaden av de föreslagna vägbroarna kommer delvis att innebära ingrepp i
strandskyddat område p g a brostöd i vatten. Dispens från strandskyddet kommer
att behöva sökas.
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10. Miljökvalitetsmål
Detaljplanen har relaterats till de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat skall utgöra utgångspunkt för samhällets miljöarbete (se tabell 10.1). De miljökvalitetsmål som utifrån detaljplanens och MKB:ns innehåll bedöms vara relevanta
att bedöma är: 1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar och vattendrag, 15. God bebyggd miljö och 16. Ett rikt växt- och djurliv.
En bedömning av hur detaljplanens genomförande påverkar miljökvalitetsmålen
görs i tabell 10.2.
Tabell 10.1
Nationella miljökvalitetsmål
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

1. Begränsad klimatpåverkan
Måttlig
+
2. Frisk luft
Måttlig
±
4. Giftfri miljö
Liten-måttlig
+(-)
8. Levande sjöar och vattendrag Måttlig
15. God bebyggd miljö
Stor
16. Ett rikt växt- och djurliv
Liten-måttlig
* Bedömningen är gjord i en tregradig skala: liten, måttlig, stor. Bedömningen förhåller sig
främst till det lokalt begränsade planområdet och dess närmaste omgivning. Minustecken
innebär att planens genomförande medverkar till att målet blir svårare att uppnå, plustecken att det blir lättare. Plustecken med minustecken inom parentes innebär att både
positiv och negativ miljöpåverkan kan uppstå, men att den positiva påverkan dominerar.
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Tabell 10.2 Bedömning av relevanta miljömål och hur de påverkas av detaljplanen
Miljökvalitetsmål
Planens lokala Riktning från (-) eller mot (+)
miljöpåverkan* miljökvalitetsmålet
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Följande kommentarer kan göras angående bedömningarna som gjorts i tabell 10.2:
1. Begränsad klimatpåverkan
Detaljplanens påverkan på klimatet beror främst på utsläpp från trafiken. Utbyggnaden bedöms ha ett gynnsamt läge ifråga om möjligheterna för boende att nyttja
kollektivtrafik.
2. Frisk luft
Samma resonemang kan föras som för målet Begränsad klimatpåverkan. Lokalt i
området finns dock problem att uppnå miljökvalitetsnormerna för luft.
4. Giftfri miljö
Viss risk för föroreningsspridning finns i samband med sanering samt rivning av
byggnader. De positiva konsekvenserna bedöms dock överväga då sanering på sikt
innebär att utläckande föroreningsmängder, liksom även risken för föroreningsspridning, minskar.
8. Levande sjöar och vattendrag
Planen innebär grumlingspåverkan och störningar i Säveån under byggtiden samt
vissa vegetationsförluster i närheten av ån. Förbättringsåtgärder på annan plats vid
ån föreslås.
15. God bebyggd miljö
Med nuvarande utbyggnadsförslag kommer riktvärden för buller inte att klaras.
Omfattande åtgärder krävs. Miljökvalitetsnormen för luft för dygnsmedelvärden
avseende partiklar kommer inte att klaras utan kraftfulla åtgärder.

\\segotfs1\102$\20\1022036\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\mkb
detaljplan\mkb detaljplan kv gösen och makrillen.docx

16. Ett rikt växt- och djurliv
Detaljplanen innebär vissa vegetationsförluster, främst i närheten av ån. En del
grova till mycket grova ädellövträd, vilka bedöms ha höga naturvärden, kommer att
tas ned. Den i Natura 2000-området utpekade arten lax bedöms påverkas negativt i
liten grad under förutsättning att byggarbeten med grumling/buller som följd inte
pågår under laxens vandringsperioder och att föreslagna skadeförebyggande åtgärder vidtas. Kungsfiskare bedöms påverkas negativt i ganska liten grad under förutsättning att lövträdsvegetation kan återetableras i strandzonen.
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11. Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med
miljöbalken 1999. Avsikten med dem är att förebygga eller åtgärda miljöproblem,
uppnå miljökvalitetsmålen och att genomföra EG-direktiv. Det finns idag normer
för vattenförekomster, fisk- och musselvatten, utomhusluft samt omgivningsbuller.
De tre förstnämnda beskrivs nedan. Beträffande miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller innehåller dessa inga direkta riktvärden eller gränsvärden för acceptabla ljudnivåer. I svensk praxis hänvisas istället till gällande miljökvalitetsmål för
god bebyggd miljö avseende buller.

11.1 EU:s ramdirektiv för vatten

Berörd sträcka av Säveån (vattenförekomst SE640726-127722) har preliminärt, av
Vattenmyndigheten, klassificerats ha måttlig ekologisk status. Den av Vattenmyndigheten klassificerade vattenförekomsten sträcker sig från Brodalsbäcken i Partille kommun till Olskroken i Göteborgs kommun. Den bedöms vara kraftigt påverkad av mänsklig verksamhet då den till stora delar rinner genom storstadsmiljö.
Den biologiska provtagningen visar på begränsad påverkan, men den totala bilden
av vattenförekomsten är att kraven på god status troligen inte uppnås till 2015. Vattenförekomsten regleras på ett sätt som indikerar måttlig status. Genom arbetet med
Jonsereds vattenkraftverk inom det s k Säveåprojektet har dock påverkan av regleringen minskat.
Berörd sträcka av Säveån har preliminärt, av Vattenmyndigheten, klassificerats ha
god kemisk status. Dock anser myndigheten att detta är en mycket osäker bedömning. En risk finns därför att god kemisk status inte uppnås 2015. Myndigheten be-

Samrådshandling 2012-06-13
Handel, bostäder m m inom kv Gösen och Makrillen i Gamlestaden
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan

\\segotfs1\102$\20\1022036\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\mkb
detaljplan\mkb detaljplan kv gösen och makrillen.docx

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) skall alla vatten i Europa ha
uppnått s k god ytvattenstatus år 2015. Denna status består av en del som benämns
ekologisk status som baseras på biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska faktorer. Denna delstatus kan klassificeras som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Den andra delen benämns kemisk status och baseras främst på
förekomst av de 33 prioriterade miljöfarliga ämnen som pekats ut i EUkommissionens beslut 2455/2001/EG. Denna del kan bara klassificeras som antingen god eller ej god. Vatten som inte har godtagbar status ska åtgärdas och åtgärdsprogram och förvaltningsplaner skall tas fram.
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dömer att det föreligger miljöproblem i området. Inom denna vattenförekomsts avrinningsområde finns källor för prioriterade ämnen och andra miljögifter och det
finns därför risk för att gränsvärden för prioriterade ämnen kan komma att överskridas inom vattenförekomsten. Bedömningen baseras på påverkansanalys för
miljögifter och behöver utredas i nästa förvaltningscykel. Bland annat finns flera
områden med förorenad mark i nära anslutning till Säveån.
Ett åtgärdsprogram för vattenförekomsten Säveån har tagits fram av Länsstyrelsen.
Konsekvenser
Vattenmyndigheten bedömer att det finns risk att god ekologisk status respektive
god kemisk status inte uppnås för den berörda sträckan av Säveån (BrodalsbäckenOlskroken) till år 2015. Vissa strandnära vegetationsförluster och påverkan på vattenkvaliteten genom grumling under byggtiden bidrar i någon utsträckning till att
försvåra möjligheterna att uppnå god status för Säveån. Förbättringsåtgärder på annan plats vid ån föreslås. Det är dock ännu osäkert om dessa kan förverkligas. Påverkan på vattenkvaliteten under byggtiden genom grumling etc är en temporär effekt där vattenkvaliteten efter avslutat byggarbete kan förväntas återgå till de förhållanden som rådde före byggstart. Om dagvattenhanteringen sker så som föreslagits i dagvattenutredningen kommer föroreningsbelastningen på Säveån via dagvatten från planområdet inte att öka.

11.2 Fiskvatten
I förordningen SFS 2001:554 redovisas miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Gräns- och riktvärden för vattnets temperatur, pH, syreinnehåll och halter
av slam, nitriter, kolväten, olika metaller m m finns angivna dels för laxvatten och
dels för andra fiskvatten. Naturvårdsverket har upprättat en förteckning (NFS
2002:6), över de fiskvatten som ska skyddas. Bland de förtecknade laxfiskvattnen
finns Säveåns sträckning från mynningen i Göta älv till Hedefors i Lerum. De parametrar som bedöms kunna beröras av aktuell utbyggnad är främst:
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Uppslammade fasta substanser :
Riktvärde: 25 mg/l. Får överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av
särskilda geografiska förhållanden.
Mineraloljebaserade kolväten
Petroleumprodukter får inte finnas i sådana halter att de bildar en synlig hinna på
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vattenytan eller beläggningar på strandkanten eller tillför en kolvätekaraktär till
fiskens smak eller som har effekter som är skadliga för fisk.
Zink, totalt
Gränsvärde: 0,3 mg/l. Gäller vid en vattenhårdhet på 100 mg CaCO3/l vatten. För
andra vattenhårdheter gäller andra gränsvärden.
Upplöst koppar
Gränsvärde: 0,004 mg/l vatten. Gäller vid en vattenhårdhet på 100 mg CaCO3/l vatten. För andra vattenhårdheter gäller andra gränsvärden.

Vattenkvaliteten i Säveån mäts kontinuerligt av Göta älvs vattenvårdsförbund.
Uppslammade fasta substanser ingår inte bland de normala parametrarna i kontrollprogrammet, däremot turbiditet. I provpunkt 30 belägen vid Lemmingebron
(uppströms aktuellt område) och i provpunkt 32 strax före utloppet i Göta älv, kan
turbiditeten för de senaste åren bedömas som betydligt grumligt vatten enligt Naturvårdsverkets tillståndsklasser. Kolväten, zink och koppar ingår inte vattenvårdsförbundets kontinuerliga mätningar i Säveån.
Konsekvenser
Det finns risk att riktvärdet för uppslammade fasta substanser kommer att överskridas under den tid utbyggnaden pågår. När byggarbetena avslutats bedöms att grumlingseffekten kommer att klinga av till motsvarande grad som före utbyggnaden.
Under byggtiden kan det uppstå risk för olyckor med utsläpp av petroleumprodukter till ån. Det förutsätts att arbetena planeras och utförs så att risken för utsläppsolyckor förebyggs. Genom den föreslagna dagvattenhanteringen som bygger på fördröjning bedöms det finnas förutsättningar att utsläppen av zink, koppar och andra
metaller till Säveån via dagvatten inte ökar.

11.3 Luft
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Påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft redovisas i kapitel 7, avsnitt 7.2.
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12. Uppföljning
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Kontroll och uppföljning bör ske för att kontrollera att arbetena utförs på ett så miljömässigt och ekologiskt anpassat sätt som möjligt. Det förutsätts att ett miljökontrollprogram kommer att upprättas. Följande föreslås ingå i kontrollprogrammet:
·

Kontroll under arbetets gång samt efter arbetenas färdigställande av ekologisk
anpassning, t ex avseende åtgärder som rör åbotten och trädplantering. Justeringar ska kunna ske vid behov.

·

Kontroll av miljöhänsyn och miljöskyddsrutiner, t ex gällande hantering av
maskiner, material och produkter i samband med arbetena.

·

Kontroll av pH i vatten från länshållning i samband med gjutningsarbeten.
Eventuellt kan pH-justering behöva ske innan vattnet släpps till ån. Behandlat
vatten bör ligga inom intervallet pH 6-9.
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13. Förbättringsåtgärder
Eftersom det aktuella projektet innebär vissa naturmiljöförluster i Säveåns strandzon har frågan om möjligheter till förbättring för naturmiljön på annan plats vid ån
diskuterats. Sådana förbättringar skulle också kunna ses som en form av kompenserande åtgärder enligt 16 kap 9 § miljöbalken. Åtgärderna kan ha olika inriktning,
dels geografiskt – åtgärder inom aktuellt område eller på annan plats – och dels innehållsmässigt – vilka arter eller naturtyper vill man gynna? En förbättringsåtgärd
eller kompenserande åtgärd bör i första hand utföras i det aktuella Natura 2000området och motsvara den förlust störningen innebär för området.
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Möjliga förbättringsåtgärder, som åtminstone till viss del kompenserar för de vegetationsförluster som detaljplanen orsakar, bedöms kunna utgöras av att de befintliga broarna Stallmästarebron och/eller Ryttmästarebron tas bort. Därigenom skulle
trädvegetation kunna återetableras i strandzonen där brofästena till dessa broar
finns, vilket är positivt för t ex bottenfauna, lax och kungsfiskare. Tas broarna bort
minskar även barriäreffekten något för däggdjursarter som rör sig i strandzonen.
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