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Sammanfattning
Göteborgs Stad har fått i uppdrag att bygga en linbana mellan Järntorget och
Wieselgrensplatsen. Syftet med linbanan är att på ett innovativt och resurseffektivt sätt
möjliggöra en tätare och mer sammankopplad stad. Då platsen för linbanan bland annat går över
Göta älv, vilken är en stor flygled för sträckande fågel, behöver linbanans påverkan på fågel- och
fladdermuslivet utredas. Syftet med denna utredning är därmed att ta reda på om den tilltänkta
konstruktionen kan komma att påverka fåglar och fladdermöss negativt.
Över lag har denna utredning identifierat att det finns ytterst lite dokumenterad kunskap kring
likande frågeställningar om linbanor och dess eventuella påverkan på fåglar och fladdermöss.
Det finns flera linbaneprojekt runtom i Sverige och i övriga världen, men endast vid ett fåtal av
dessa har man undersökt påverkan på exempelvis fåglar och fladdermöss. Vidare finns det få
rättsfall från denna typ av projekt. Sällan är uppförandet och driften av en linbana den enda
faktor som lyfts som påverkande åtgärd. Andra typer av etableringar som kan ha liknande
problematik är elledningar och vindkraft. Inom dessa områden finns många undersökningar och
vetenskapliga studier.
De tänkbara effekter på fåglar och fladdermöss som kan förekomma vid anläggandet av en
linbana är dels kollisioner och dels habitatförluster. De senare kan vara direkta (till följd av
exploatering av själva livsmiljön) eller indirekta (till följd av störningar som exempelvis buller),
med minskande lokala tätheter och barriäreffekter som följd.
Bedömningen är att kollision och barriäreffekt är de huvudsakliga effekterna på fåglar som
skulle kunna uppstå. Kollisioner kan leda till skadade eller döda fåglar. Barriäreffekten kan leda
till ökad energiförlust och större risker vid andra flygrutter. Habitatförlusten anses ha mindre
påverkan på fåglarna, eftersom endast relativt små välfungerande och varierande livsmiljöer för
fåglar förekommer inom området och riskerar att påverkas.
Till skillnad från fåglar så är fladdermöss bättre rustade för att undvika att kollidera med själva
linbaneanläggningen. Det finns därför ingen större oro för att fladdermöss ska förolyckas genom
direkta kollisioner med konstruktionen. I motsatts till vad som är fallet med fåglar så vet man
ganska lite om de fladdermöss som förekommer i det aktuella området och vilka arter som kan
finnas. Analysen för fladdermöss grundar sig på inventeringar genomförda i omgivningarna och
slutsatser om möjliga konsekvenser grundar sig på antaganden och erfarenheter.
Sammanfattningsvis så bedömer Calluna i denna utredning att det är troligt att vissa individer av
fåglar och fladdermöss kan komma att påverkas, genom exempelvis kollisioner med gondol eller
vajer på linbanan, men att arternas bevarandestatus sannolikt inte kommer att påverkas
negativt.
Calluna i denna utredning även tagit fram förslag på försiktighetsåtgärder som kan vidtas för att
undvika och minimera eventuella risker för påverkan.
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Inledning
Bakgrund
Trafikkontoret, Göteborgs Stad har fått i uppdrag att bygga en linbana mellan Järntorget och
Wieselgrensplatsen till 400-årsjubileet i Göteborg år 2021. Syftet med linbanan är att på ett
innovativt och resurseffektivt sätt möjliggöra en tätare och mer sammankopplad stad.
Linbanans linjesträckning går bland annat över Göta älv, vilket utgör en stor flygled för
sträckande fågel och den brukas frekvent under vår och höst. Det är därför motiverat att utreda
vilken påverkan som linbanans fasta konstruktion och gondolernas rörelser kan ha på fågellivet.
Det är känt att även fladdermöss kan påverkas av olika typer av konstruktioner och
exploateringar, och därför utreds eventuell påverkan även på denna artgrupp.

Uppdrag och syfte
Göteborgs Stad gav våren 2017 i uppdrag åt naturmiljökonsultföretaget Calluna AB att ta fram
denna utredning med syfte att ta reda på om och i så fall hur den tilltänkta konstruktionen
utmed hela sträckningen kan komma att påverka fåglar och fladdermöss negativt.
Följande delar ingår i uppdraget:
1. Söka fram relevant kunskap i befintliga underlag om liknande konstruktioners inverkan
på fåglar och fladdermöss.
2. Utifrån aktuell forskning och kunskap om fågelsträck längs Göta älv och korridoren för
linabanan analysera vilka konsekvenser som en byggnation av linbanan kan få för fåglar
och fladdermöss.
3. Fokus hålls på sträckande fågel (påverkan på svanars sträckflygning har särskilt fokus),
men även rastande, födosökande och häckande fågelliv samt fladdermöss inkluderas.
4. Föra ett resonemang kring hur detaljplanen kan anpassas så att negativ påverkan
undviks och positiv påverkan förstärks.
5. Bedömning kring artskydd och bevarandestatus för aktuella arter.

Beskrivning av linbaneprojektet
Linbanan planeras som en del av kollektivtrafikutbudet, med en turtäthet på 80 avgångar per
timme och riktning. Resan från Järntorget till Wieselgrensplatsen bedöms ta cirka tolv minuter
(<25 km/h). Trafikkontoret föreslår att linbanan blir en integrerad del av stomkollektivtrafiken i
Göteborg, då trafikanalyser visar att linbanan blir en av de fem mest använda
kollektivtrafiklinjerna i Göteborgsområdet.
Systemet blir trekabligt och med större gondoler som kan ta uppemot 25 personer. Gondolerna
planeras att avgå i 45-sekunderstrafik och ska stanna för av- och påstigning vid varje station. Det
trekabliga systemet innebär att linbana kan vara i drift i vädersituationer med upp till 27–28
sekundmeters sidvind utan större problem.
Markanspråket består av två slutstationer, vilka är 25 meter breda och 40 meter långa, två
mellanstationer som är 25 meter breda och 80 meter långa, samt sju till nio torn vars fundament
i planeringsskedet kräver 25 x 25 meters yta. Linbanan har en visuell påverkan och blir synlig på
håll eftersom vissa av tornen är uppemot 120–130 meter höga.
Huvudområdet för utredningen går i en korridor från stranden på älvens södra sida, inte långt
från Järntorget, och upp till Hjalmar Brantingsgatan (se kartan i figur 1). I bilaga 1 illustreras
även de olika sektionerna över linans sträckning, från Järntorget till Wieselgrensplatsen.
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Korridoren avgränsas i söder av pågående detaljplan för området kring Järnvågsgatan
(Göteborgs stad, 2015). I nuläget finns två alternativa platser för stationen på södra sidan älven.
Korridoren korsar Göta älv till Hisningen vid Lindholmen där nästa station är planerad.
Korridoren fortsätter sedan över Sannegårdsbangården och Lundbyleden, mot Inlandsgatan där
nästa station tillsammans med linbanans huvudmotor är planerad. Slutligen går korridoren från
Inlandsgatan till Wieselgrensplatsen intill Hjalmar Brantingsgatan.
På grund av projektets korta tidplan behöver tre detaljplaner upprättas parallellt, för
Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen, där varje detaljplan innefattar en
station och linjesträckningen till nästa station. Detaljplanen för stationen vid Lindholmen
innefattar då linjesträckningen över Göta älv och knyter an till den nu pågående detaljplanen
kring Järnvågsgatan.

Figur 1: Översikt över planerat läge för linbanan i Göteborg.
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Genomförande
Kunskapsinsamling kring liknande projekt
Litteratursök har genomförts på internet, på både svenska och engelska. Särskild sökning
gjordes på Naturvårdsverkets hemsida. När sökningen utvidgades till engelska noterades även
träffar som huvudsakligen handlade om elledningar och dess fågelproblematik.
Specifika gondolprojekt runt om i världen eftersöktes. Bland annat genomsöktes hemsidan för
The Gondola Project (Gondola Project, 2017) för att identifiera likartade linbaneprojekt som
detta i Göteborg. Dessa projekt saknade dock information kring eventuell påverkan på fåglar
eller fladdermöss, så för att kunna identifiera andra linbaneprojekt där man har undersökt och
identifierat sådan problematik utökades sökningen till projekt även utanför stadsmiljö, det vill
säga linbaneprojekt som inte liknar det planerade projektet i Göteborg.

Kunskapsinsamling om skyddsvärda arter i området
För fåglar har Calluna gjort utdrag från Artportalen och ArtDatabanken av rödlistade arter, arter
listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 samt skyddsklassade arter (ArtDatabanken, 2017). Dels
gjordes ett utdrag av samtliga fågelarter inom korridoren för linbanan med en buffertzon om
500 meter. Sökningen begränsades i tid till perioden 2000–2017. Dels gjordes ett utdrag av
observerade svanar sträckande utmed Göta älv, från ungefär Älvsborgsbron i väster till Säveåns
utlopp i öster.
För fladdermöss gjordes ett utdrag från Artportalen för samtliga observationer inom hela
Göteborgs kommun. Sökningen begränsades i tid till perioden från år 2000 till den 13 mars
2017. Även ett par större inventeringar av fladdermöss i Göteborg studerades (Nilsson, 2014
och Andersson, 2006).
Direktkontakt har även tagits med följande organisationer och personer: Tommy Järås vid
Göteborgs ornitologiska förening, Ola Hammarström, biolog vid Park- och Naturförvaltningen,
Göteborgs Stad och Michael Koucky, trafik- och miljökonsult.

Analys och bedömningar
Utredningens bedömningar har baserats på den kunskap som framkommit under utredningen
kring påverkan på fåglar och fladdermöss av liknande typer av etableringar, samt på den
framtagna kunskapen om vilka arter som förekommer i området. Callunas experter har vid
bedömningarna även tagit stöd i erfarenheter från tidigare projekt. Konsekvensbedömningar
har gjorts utifrån konsekvensskalan i tabell 1.
Tabell 1. Matrisen visar skalan för bedömning av konsekvenser.
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Resultat och känd kunskap
Naturområden
Inom och i direkt anslutning till korridoren för den planerade linbanan finns få sedan tidigare
kända områden med betydelse för biologisk mångfald.
Göta älv
Göta älv rinner från Vänern i norr till Göteborg i söder och har stora naturvärden knutna till sig.
Flera områden är med i EU:s nätverk Natura 2000, med syfte att förhindra minskning av den
biologiska mångfalden. Ett sådant är Nordre älvs estuarium, vilket både är ett Natura 2000område och ett Ramsarområde (utpekade värdefulla våtmarksmiljöer).
Linbanan vid Göteborg är planerad i nedre delen av Göta älv vid älvens utlopp till Kattegatt.
Göteborgs Ornitologiska Förening har, på uppdrag av Park- och Naturförvaltningen, under våren
2008 inventerat viktiga rast- och övervintringsområden för fågellivet i Göteborg. En lokal som
pekades ut var området mellan f.d. Gasklockan och Älvsborgsbron (Jacobsson et al, 2008). I detta
hamnområde sker det, särskilt vintertid, en viss ansamling av sjöfåglar. Detta främst vid Säveåns
mynning, Kvillebäckens utflöde i älven vid Kvillepiren, Fiskhamnen och vid Klippan/Färjenäs.
I hamnområdet förekommer en varierande mängd rastande och övervintrande måsfåglar
(skrattmås, fiskmås, gråtrut och havstrut) samt ett större antal storskrakar. Vid Kvillebäckens
utflöde vid Kvillepiren och i Lundbyhamnens inre del förekommer vintertid mindre flockar med
rastande och övervintrande änder (främst gräsand, storskrake, knipa och smådopping samt
enstaka sothöns). Särskilt under hårda isvintrar kan det i hamnområdet förekomma
ansamlingar av ett stort antal rastande och övervintrande änder (storskrake, knipa, vigg,
storskarv, gräsänder samt enstaka smådoppingar). Storskarv och måsfåglar sitter även ofta och
spanar på toppen av dykdalber i farleden.
I huvudsak förekommer vanliga fågelarter inom utredningsområdet/i närområdet men sedan
ett antal år tillbaka har pilgrimsfalk hållit till vid Gasklockan. I samband med att Gasklockan
nyligen togs bort finns en viss osäkerhet om falkarnas framtid i området. Periodvis förekommer
det även andra mer sällsynta arter i området eller flygande över detsamma.
Under vår och höst sträcker flera arter av fåglar över Göta älv till fåglarnas häckningsområden.
Omfattande sträck av bland annat sångsvan förekommer i området som planerats för linbanan,
ofta på en höjd mellan 50–100 meter. Fåglarna har särskilda flygrutter, huvudsakligen beroende
på vindarna, och på en säsong kan flera hundra sångsvanar passera (Järås, 2017).
Ramberget
På Hisingen ligger Ramberget. Berget och området i dess närhet utgör Keillers park och är ett
välbesökt turistmål med flera gångvägar. Keillers park finns längst i öster på Ramberget. I
randzonen till berget finns ett naturområde som utpekades i lövskogsinventeringen (Envall,
1986) där det förekommer alm, ek och ask, enstaka lönn, bok och björk.
Det finns inga rapporterade observationer av fladdermöss i området. Det kan finnas en koppling
mellan fladdermöss och förekomsten av vedsvampar, där svamparna skapar träd med håligheter
som fladdermöss sedan kan vistas i på dagarna och använda vid fortplantning. 2015 genomförde
Park- och naturförvaltningen en inventering av vedsvampar i Keillers park (Larsson, 2016).
Området bedömdes innehålla begränsat med död ved och inte ha potential för att kunna
härbärgera stora mängder naturvårdsintressanta vedsvampar, men däremot kan andra
vedsvampar förekomma vid hela Ramberget.
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Flera för regionen vanligt förekommande fågelarter har observerats på Ramberget, men även
mer sällsynta arter förekommer i området periodvis, till exempel gröngöling och mindre
hackspett.

Linbanors påverkan på fåglar och fladdermöss
Runt om i världen finns flera exempel på projekt med linbanor (Gondola project, 2017). Det har i
denna utredning dock identifierats ytterst lite kunskap kring linbananor i förhållande till deras
eventuella påverkan på fåglar och fladdermöss.
Sverige
I Sverige och Norden finns endast ett fåtal genomförda studier om linbaneprojekt. Det främsta
användningsområdet för linbanor i Sverige har tidigare varit att transportera material, till
exempel malm från gruvor. En sådan är malmlinbanan mellan Kristineberg och Boliden, på
nästan 10 mil. Under 1980-talet gjordes delar av sträckan om för att kunna transportera
människor, något man gör än i dag (Wikipedia, 2017). En ny linbana har även funnits sedan
2011 i Kolmårdens djurpark (den ersatte en tidigare linbana). Vidare har vi i Sverige linbanor
vid ett antal skidanläggningar, exempelvis i Åre och Funäsdalen.
Gemensamt för de olika linbanorna i Sverige är att det finns ytterst lite till obefintligt med
undersökningar om deras möjliga påverkan på fåglar och fladdermöss.
Det mest framträdande projektet är gondolplanerna vid Skorvdalen i Härjedalen där man har
haft en miljöprövning. Projektet omfattade en ny skidanläggning med bland annat en gondollift.
Detta projekt fick avslag i Miljööverdomstolen på grund av förekomst av kungsörn, en starkt
skyddad art. I detta fall var det en rad olika åtgärder i projektet och inte enbart gondolen som
resulterade i avslaget. I övrigt har inga miljöprövningar som handlar om linbanor och fåglar eller
fladdermöss identifierats vid eftersökningen.
Europa
Två projekt som liknar projektet i Göteborg har identifierats i Tyskland och England. De berör
platser där vi kan ha liknande artsammansättning av fåglar och fladdermöss som här i Sverige. I
Tyskland finns ”Koblenz Rheinseilbahn” som är en linbana över floden Rhen (figur 2) och i
England finns ”Emirates Air Line” som går över Themsen i London. Ingen information om
påverkan på fåglar eller fladdermöss kunde identifieras vid något av projekten.

Figur 2. Linbanan i Koblenz, Tyskland. Källa: Wikimedia Commons, the free media repository.
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Världen
För att kunna identifiera projekt där man har undersökt och identifierat en problematik mellan
linbana och fåglar har Calluna även sökt efter projekt utanför stadsmiljöer. Två projekt i
Nordamerika identifierades: ”Breckenridge gondola” i Colorado och ”Sea to sky gondola” i
British Columbia. Artsammansättningen i dessa projekt var dock inte att jämföra med den
svenska fågelfaunan.
I Breckenridge Colorado har det diskuterats huruvida gondolen skulle kunna ha en negativ
påverkan på framförallt häckande fåglar i ett våtmarksområde som gondolen passerar. Studier
över ett antal år visade att flera arter undvek gondolen, men att de inte verkade försvinna från
våtmarken. En art av svala påbörjade häckning innan gondolen började rulla för säsongen och
lämnade då häckningsplatsen. Andra arter som kom till området senare under säsongen valde
häckningsplatser lägre från gondolen och en del arter minskade i antal förekommande individer
när gondolen börja köra. För huvudparten av arterna i området var läget oförändrat (Summit
Daily, 2017).
I Squamish British Columbia har man inför byggnationen av en linbana undersökt möjlig
påverkan inte bara på fåglar men också övriga artgrupper som till exempel björnar. Även här
kunde man se ett resultat utan signifikant effekt på exempelvis en art av falk. Här gällde det likt
Breckenridge häckande individer. Stor diskussion i detta projekt blev påverkan på biologisk
mångfald i stort, både med gondolen och av det stora antalet människor som besöker området
(The Squamish reporter, 2017).
Sammantaget
Sammanfattningsvis så finns det flera linbaneprojekt runtom i Sverige och övriga världen men
endast vid ett fåtal har man undersökt påverkan på exempelvis fåglar och fladdermöss. Vidare
finns det få rättsfall från denna typ av projekt. I de fall där man har gått in lite djupare i frågan
har linbanorna uppförts i naturmiljöer och det har oftast varit häckande fåglar som varit i fokus
för utredningar och diskussioner. Sällan är uppförandet och driften av en linbana den enda
faktor som lyfts som påverkande åtgärd.
Ser man på andra typer av projekt än linbanor vilka kan ha liknande problematik så bör
dragning av elledningar och vindkraft omnämnas. Inom dessa områden finns extremt många
undersökningar och vetenskapliga studier. I Sverige har flera vägledande dokument och
handledningar tagits fram, till exempel Naturvårdsverkets syntesrapport ”Vindkraftens effekter
på fåglar och fladdermöss” (Rydell, 2011). Inom dessa områden finns även flera rättsfall.
Calluna har, med tanke på det aktuella projektets omfattning, valt inte gå in närmare på dessa
områden, men kan konstatera att liknande effekter förekommer vid anläggandet av en linbana.
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Skyddsvärda arter i området
Fåglar
Figur 3 (och tabell 2) redovisar de artfynd som hittades genom utdrag av observerade arter i
området, dels samtliga skyddsvärda fågelarter inom korridoren för linbanan med en buffertzon
omkring och dels sträckande svanar utmed Göta älv.
Fladdermöss
Förekomsten av fladdermöss är långt mindre känd än förekomsten av fåglar inom och i
anslutning till utredningsområdet. Inom korridoren för linbanan har hittills inga fladdermöss
rapporterats/undersökts och inom buffertzonen på 500 meter förekommer en identifiering av
gråskimlig fladdermus (se figur 3).
Inom kommunen har huvudsakligen åtta arter identifierats och vid ett tillfälle har de sällsynta
arterna sydfladdermus och mindre brunfladdermus registrerats (se artlista i tabell 4).

Figur 3: Observationer av arter och artgrupper mellan perioden 2000-2017.
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Diskussion och bedömningar – fåglar
Relevanta effekter för fåglar
Vid anläggandet av en linbana bedöms tre tänkbara effekter för fåglar vara aktuella:
1) kollisioner med ökad dödlighet som följd, 2) habitatförluster, vilka kan vara direkta (till
följd av exploatering av själva livsmiljön) eller indirekta (till följd av störning som till exempel
buller) med minskande lokala tätheter som följd, och 3) barriäreffekter.
1) Kollision

Kollision är en effekt som har undersökts mest inom bland annat vindkraft och dragning av
elledningar och av dessa är det ledningsdragning som bäst kan liknas vid uppförandet av en
linbana. Kungsörnar som lämnades in som statens vilt under åren 1993–2008 visade att
kollisioner med och elchocker vid kraftledningar och transformatorer var den näst vanligaste
dödsorsaken, efter tåg (Johansson, 2009).
Hur stor risken för kollision är beror till stor del på fågeln och dess sätt att leva, artens ekologi
och det specifika sätt som arten, eller för den del individen, reagerar på när den hamnar i
närheten av en ledning eller gondol. Höjd över marken, gondolens hastighet och förekomsten av
ljuskällor, och likaså miljön där linbanan är uppförd, bedöms även påverka kollisionsrisken.
Risken kan också tänkas vara beroende av säsongen och inte minst av rådande väder.
Risken för kollision mellan fågel och linbana kan troligen variera kraftigt mellan olika fågelarter
och kan sannolikt jämföras med kollision vid elledningar och vindkraft. Där har risken kopplats
till fåglars manövreringsförmåga och flygbeteenden (Barrios et al, 2004 och Drewitt et al, 2006).
Stora och tunga fåglar (som exempelvis svanar) som manövrerar långsamt har antagits löpa
större risk att kollidera med hinder i deras flygväg (Brown, 1992, Lucas, 2008). Fåglar som ofta
flyger på natten eller i skymning och gryning antas också ha en mindre möjlighet att upptäcka
och undvika hinder såsom en vajer (Larsen, 2002). Kollisioner vid exempelvis Älvsborgsbron i
Göteborg har setts tidigare (Järås, 2017).
2) Habitatförlust

Den direkta habitatförlust som uppkommer när man bygger en linbana i stadsmiljö är antagligen
begränsad. Ser man inom korridoren för den planerade linbanan så förekommer troligen få
lämpliga livsmiljöer för skyddsvärda fåglar. Detta gäller både häckande, födosökande och
rastande fåglar. De huvudsakliga områden där lämpligt habitat förekommer är i Göta älv och
Ramberget.
När det gäller indirekta habitatförluster har det gjorts en hel del studier av exempelvis
störningar vid byggnation eller drift av vindkraftverk. Man har till exempel undersökt hur
tätheten av fåglar förändras i ett område där man bygger vindkraft (Rydell, 2011). Detta har
gjorts på lite olika sätt och det finns betydande skillnader i olika geografiska områden och vilka
metoder man har använt. Slutsatsen av de sammanställningar som har gjorts inom vindkraften
tyder på att det inte finns några entydiga resultat i någon särskild riktning. Negativa effekter har
observerats för alla studerade grupper av fåglar, och avsaknad av effekter verkar också
förekomma inom alla grupper.
3) Barriäreffekt

Även barriäreffekter på fåglar har undersökts inom vindkraften. En barriäreffekt innebär att till
exempel en linbana skulle fungera som ett hinder, en barriär, för passerande fåglar. De kommer
då att undvika att flyga i närheten och ta en annan väg.
Detta beteende minskar givetvis kollisionsrisken, men gör samtidigt att fåglarna behöver flyga
en längre sträcka, vilken möjligen också kan vara farligare. Barriäreffekter kan på så vis öka
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fåglarnas energiförbrukning under flyttning eller transport mellan födosöks-, häcknings- och
övernattningsplatser.
Beteendet kan tänkas innebära allt från en liten justering i flygriktning, med minimalt förhöjd
energiförbrukning som följd, till att fåglarna i praktiken utestängs från ett område ”bakom”
linbanan. Effekterna kan tänkas bero av linbanans konstruktion, såsom antalet gondoler och hur
de är placerade i förhållande till varandra.
Ser man till Göta älv idag så finns två andra barriärer inom 2–3 km från linbanan, nämligen
Götaälvbron i öster och Älvsborgsbron i väster.

Effekter på skyddsvärda arter
I tabell 2 sammanställs de skyddsvärda fågelarter som förekommer inom analysområdet
tillsammans med bedömningar av hur känsliga de olika fåglarna är för de tre effekterna
kollision, barriär och habitatförlust. De fågelarter som är listade i tabellen ska prioriteras i
planeringen (Naturvårdsverket, 2009) och har ett särskilt skydd enligt
artskyddsförordningen 4§.
I en studie om elledningars effekter av Haas et al (2006 b) görs klassificeringar av artgrupper
utifrån graden av påverkan på fågelpopulationer på grund av dödsolyckor orsakade av
kollisioner med elledningar och tillhörande anläggningar eller elchocker. Någon liknande studie
har inte gjorts för linbanor, men studien om elledningar bedöms vara det bästa befintliga
materialet att använda som grund för en fortsatt analys. Den fyrgradiga skalan (0-III) som
används för klassningen i studien har översatts och modifierats för svenska förhållanden och
sedan använts i tabell 2:
•

klass 0 = inga olyckor finns rapporterade

•

klass I = det förekommer rapporter om olyckor, men inget uppenbart hot för dess
fågelpopulation

•

klass II = lokalt eller regionalt stora förekomster av olyckor men ingen betydelsefull
påverkan på fågelpopulationen

•

klass III = olyckor är en huvudsaklig dödsorsak, som hotar arter till utrotning, regionalt
eller på större geografisk skala

För att ge bedömningarna i tabell 2 ytterligare en dimension så har de arter som anses känsliga
för habitatförlust och barriärer identifierats. Denna bedömning har Calluna gjort utifrån den
kunskap som finns om arterna samt var de förekommer i området runt den planerade linbanan.
Tolkningen nedan av tabell 2 vidareutvecklas i tabell 5 och har direkt koppling till denna.
Kollision

I området vid den planerade linbanan förekommer det arter från många fågelgrupper där
kollision med ledningar kan ha en negativ påverkan på arternas population.
De fågelgrupper som främst är representerade i tabell 2 gällande effekten kollision är rovfåglar
samt medelstora till små sångfåglar, och det förekommer en risk för dessa arter att kollidera
med framför allt vajrarna.
Andra grupper med många arter där det förekommer en risk för kollision med framför allt
vajrarna är änder, gäss och svanar samt måsfåglar.
Av de fåglar som har en förhöjd risk för kollision (ugglor, tranor samt pipare, vipor och vadare)
har fem arter setts i området (berguv, sparvuggla, trana, ljungpipare och storspov).
Huvudsakligen utgörs dessa av sträckande arter, men berguv och sparvuggla kan förekomma i
området under vissa andra perioder på året.
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Kollision bedöms huvudsakligen vara en aktuell risk för sträckande fåglar som till exempel
svanar. Just svanar kan dessutom ha svårare att snabbt manövrera sina större kroppar.
Barriär

Linbanan kan fungera som barriär för främst sträckande fåglar men också för fåglar som
förekommer i området under häckningsperioden. För de absolut flesta arterna i tabell 2 så är
linbanan troligen en barriär av i olika grader. Vissa arter kommer till exempel att behöva flyga
på högre höjd än tidigare, eller runt linbanan. Det skall i sammanhanget nämnas att det i den
övriga stadsmiljön förekommer flera konstruktioner som är med och bidrar till ökad
barriäreffekt, såsom Älvsborgsbron och Götaälvbron.
Habitatförlust

Flera av arterna ur gruppen medelstora och små sångfåglar förekommer troligen i området
under häckning eller vintertid. Dessa kan, tillsammans med huvudsakligen hackspettar och
rovfåglar, riskera habitatförlust. Orsaken kan vara konkreta områden som försvinner, men också
ökad mänsklig närvaro och till viss del buller.
För de arter som huvudsakligen har koppling till Göta älv, som exempelvis måsfåglar, finns det
en risk för habitatförlust.
Tabell 2. I analysområdet förekommande fågelarter som är antingen skyddade enligt bilaga 1 fågeldirektivet,
upptagna i rödlistan (ArtDatabanken, 2015 b) eller skyddsklassade arter (ArtDatabanken, 2017). Arterna är
uppdelade i grupper (familjer) med en klassning utifrån graden av påverkan på populationer från förlust av fåglar
genom kollisioner med elledningar (Haas et al, 2016 b). Tabellen visar även Callunas egna bedömningar av vilka
arter som anses känsliga för habitatförlust respektive barräreffekt. Denna tabell vidareutvecklas i tabell 5.
* Arter med artnamn i fetstil är huvudsakligen sträckande/förbiflygande arter och artnamn med understrykning är
arter som kan förekomma i området t.ex. under häckning eller vintertid.
Artgrupp

Änder, gäss och
svanar

Rovfåglar

Ugglor

Arter *
Brunand
Ejder
Mindre sångsvan
Salskrake
Sångsvan
Sädgås
Vitkindad gås
Aftonfalk
Bivråk
Blå kärrhök
Brun kärrhök
Duvhök
Fiskgjuse
Fjällvråk
Havsörn
Kungsörn
Lärkfalk
Ormvråk
Pilgrimsfalk
Röd glada
Sparvhök
Stenfalk
Berguv
Sparvuggla

Kollision –
klassning (0-III)

Barriär –
känslighet
Brunand

Ejder
II

I-II

II-III

Mindre sångsvan
Salskrake
Sångsvan
Sädgås
Vitkindad gås
Aftonfalk
Bivråk
Blå kärrhök
Brun kärrhök
Duvhök
Fiskgjuse
Fjällvråk
Havsörn
Kungsörn
Lärkfalk
Ormvråk
Pilgrimsfalk
Röd glada
Sparvhök
Stenfalk
Berguv
Sparvuggla

Tranor

Trana

II-III

Trana

Pipare, vipor och
vadare

Ljungpipare
Storspov

II-III

Ljungpipare
Storspov
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Habitatförlust –
känslighet

Sångsvan

Duvhök
Fiskgjuse

Ormvråk
Pilgrimsfalk
Sparvhök
Berguv
Sparvuggla
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Kollision –
klassning (0-III)

Barriär –
känslighet

Måsfåglar

Dvärgmås
Gråtrut
Silltrut
Ljusmantlad silltrut
Tretåig mås

II

Dvärgmås
Gråtrut
Silltrut
Ljusmantlad silltrut
Tretåig mås

Tärnor

Silvertärna

II

Silvertärna

Nattskärror

Nattskärra

II

Nattskärra

Härfåglar och
kungsfiskare

Härfågel
Kungsfiskare
Gröngöling
Mindre hackspett
Spillkråka
Nötkråka
Stare
Backsvala
Blåhake
Buskskvätta
Gulsparv
Hussvala
Kungsfågel
Lappsparv
Rödstrupig piplärka
Svart rödstjärt
Sånglärka
Sävsparv
Tornseglare
Trädlärka
Vinterhämpling
Ängspiplärka

Artgrupp

Arter *

Hackspettar
Kråkfåglar och
starar

Medelstora och
små sångfåglar

II
II
I-II

II

Härfågel
Kungsfiskare
Gröngöling
Mindre hackspett
Spillkråka
Nötkråka
Stare
Backsvala
Blåhake
Buskskvätta
Gulsparv
Hussvala
Kungsfågel
Lappsparv
Rödstrupig piplärka
Svart rödstjärt
Sånglärka
Sävsparv
Tornseglare
Trädlärka
Vinterhämpling
Ängspiplärka

Habitatförlust –
känslighet
Gråtrut
Silltrut

Silvertärna

Gröngöling
Mindre hackspett
Stare
Backsvala
Buskskvätta
Gulsparv
Hussvala
Kungsfågel
Svart rödstjärt
Sånglärka
Sävsparv
Tornseglare
Trädlärka
Ängspiplärka

Bedömning av konsekvenser
Callunas bedömning är att kollision och barriäreffekt är de huvudsakliga effekterna på fåglar vid
uppförandet av linbanan. Kollisioner kan leda till skadade och döda fåglar. Barriäreffekten kan
leda till ökad energiåtgång vid omvägar, större risker vid andra flygrutter och likande
problematik hos sträckande fåglar. Habitatförluster bedöms ha mindre påverkan på fåglarna
eftersom endast relativt små välfungerande och varierade livsmiljöer för fåglar anses
förekomma och påverkas inom området för linbanan.
Konsekvenserna av de tänkbara effekterna på fåglar bedöms vara marginella till små, förutom
för vissa fågelgrupper där de negativa konsekvenserna av linbana bedöms kunna vara måttliga
(tabell 3). Detta gäller för följande arter:
•

Änder, gäss och svanar – Det finns en ökad risk för gruppen att kollidera med speciellt
vajrarna. Särskilt svanar anses vara en utsatt undergrupp, främst på grund av fåglarnas
storlek samt vissa svårheter för att manövrera i luften. Barriäreffekt skulle kunna betyda att
fåglarna behöver ta längre rutter eller öka flyghöjden över linbanan.

•

Rovfåglar – Barriäreffekt skulle kunna betyda att fåglarna behöver ta längre rutter eller öka
flyghöjden över linbanan eller på annat sätt vara tvungen att välja en mer riskabel rutt.
Elledningar kan stor negativ effekt på rovfåglar, men det gäller huvudsakligen elchocken
(Haas et al, 2006 b). I linbanans konstruktion förekommer inga elledningar men det finns en
risk för kollision.
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•

Medelstora och små sångfåglar – Det finns risk för medelstora och små sångfåglar att
kollidera, främst med gondolerna. Särskilt om sikt rakt igenom gondolen förekommer.
Habitatförlust uppstår huvudsakligen genom en ökad mänsklig närvaro samt ett visst buller.
Det kan, över tid, uppstå en tillvänjning till detta för mindre känsliga fågelarter.

•

Måsfåglar och tärnor – Barriär uppstår huvudsakligen genom linbanans kontruktion samt
högre mänsklig aktivitet. Det kan, över tid, uppstå en tillvänjning till detta för mindre
känsliga fågelarter.

Enligt tabell 3 bedöms inga konsekvenser vara stora eller mycket stora.
Tabell 3. Möjliga konsekvenser på förekommande fågelfamiljer från tabell 2 av linbanans tänkbara effekter.
Artgrupp

Kollision

Barriär

Habitatförlust

Änder, gäss och svanar

Måttliga

Måttliga

Små till måttliga

Rovfåglar

Måttliga

Måttliga

Små till måttliga

Ugglor

Små till måttliga

Små till måttliga

Små

Tranor

Små till måttliga

Små till måttliga

Små

Pipare, vipor och vadare

Små till måttliga

Små till måttliga

Små

Måsfåglar

Små till måttliga

Måttliga

Små till måttliga

Tärnor

Små till måttliga

Måttliga

Små till måttliga

Nattskärror

Små

Små

Små

Härfåglar och kungsfiskare

Små

Små

Små

Hackspettar

Små till måttliga

Små till måttliga

Små till måttliga

Kråkfåglar och starar

Små till måttliga

Små till måttliga

Små

Måttliga

Små till måttliga

Måttliga

Medelstora och små sångfåglar
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Diskussion och bedömningar – fladdermöss
Relevanta effekter för fladdermöss
Vid anläggandet av en linbana bedöms två tänkbara effekter för fladdermöss vara aktuella:
1) kollisioner med ökad dödlighet som följd och 2) habitatförluster, vilka kan vara direkta (till
följd av exploatering av själva livsmiljön) eller indirekta (till följd av störning som till exempel
belysning).
Kollision

Till skillnad från fåglar så har alla fladdermöss mycket finkänslig ekolokalisation och
fladdermöss krockar därför ytterst sällan med fasta föremål som skyskrapor, fyrar och
radiomaster (Rydell, 2011). Man bör därmed kunna bortse från risken för förhöjd dödlighet
genom kollisioner med de delar av linbanan som inte rör sig.
När det gäller de rörliga delarna av linbanans konstruktion, det vill säga gondolerna som rör sig
med en relativt låg hastighet (25 km/h) så är vi hänvisade till kvalificerade spekulationer. Alla
arter av fladdermöss flyger fortare än 25 km/h. Det är därför rimligt att anta att det i
kombination med fladdermössens sonar bör innebära att de normalt inte riskerar att bli
överraskade av en gondol som passerar i luften. Situationen är inte jämförbar med till exempel
ett vindkraftverk där rotorbladen kan ha en hastighet på 300 km/h och där ett
överraskningsmoment förklarar olyckor med fladdermöss. Vi bör även anta att gondolerna, vilka
är upplysta och kan värmas upp under dagtid, attraherar insekter (fladdermössens föda). Om
detta i sin tur skulle locka fladdermöss att jaga kring gondolerna så skulle det kunna vara en
slags ekologisk fälla som kan innebära att fladdermössen skulle löpa en ökad risk att förolyckas.
Calluna bedömer dock att så inte är fallet, utifrån ovanstående resonemang.
Habitatförlust

Förlust av habitat kan utgöras av förlust av koloniplatser, det vill säga störningar i
yngelbiotoper, eller störningar i jaktbiotoper. I stadsmiljöer har det visat sig att fladdermöss ofta
är beroende av att det finns ihåliga träd för att de ska hitta en yngelplats.
Vid studier av kartbilden över området (figur 1) bedömer vi att större delen av det område som
planeras att användas för linbanan utgörs av stadsmiljöer med bebyggelse eller vägar. Callunas
erfarenhet från inventeringar av fladdermöss i urbana miljöer med begränsat inslag av
naturmark är att dessa miljöer i regel är både artfattiga och individfattiga. Detta förklaras av låg
insektsproduktion och brist på boplatser.
En bra jaktbiotop för fladdermöss har, förutom förutsättningar att producera rikligt med
insekter, också strukturer i träd- och buskskikt som gör miljön jaktbar. Födosöksbiotoperna
bestämmer till stor del var i landskapet fladdermössen förekommer. Tidigt och sent på säsongen
kan det röra sig om små områden som hyser gott om flygande insekter, dit fladdermöss från
större områden samlas för att äta. Denna typ av biotoper är därför särskilt viktiga för
fladdermössen (Ahlén, 2006). Vid studier av kartan i figur 1 så bedömer vi att stränderna kring
Göta älv kan vara en jaktbiotop, då vattenmiljöer ofta producerar insekter. Påverkan i den här
delen uppfattar vi som låg, eftersom stränderna som tas i anspråk utgörs av industrimark.
När det gäller landmiljöer så kommer mark att tas i anspråk vid stationslägen och på de platser
där linbanan ska förankras i marken. Så länge dessa åtgärder planeras så att inga ihåliga eller
framtida ihåliga träd berörs bör påverkan på eventuella yngellokaler vara låg. Där naturmark tas
i anspråk uppfattar vi att anläggningarna, förutom stationslägena, är av punktkaraktär. Det
skulle innebära en låg påverkan på jaktbiotoper, ifall åtgärder som påverkar en eventuell
insektsproduktion undviks, exempelvis igenfyllning av vattensamlingar eller avverkning av
lövskog.
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En annan typ av habitatförändring kan uppkomma ifall mycket belysning används, exempelvis
vid stationslägena. Det finns flera olika aspekter av hur fladdermöss påverkas av artificiellt ljus
och olika arter reagerar dessutom olika. Exempelvis påverkas arter som är duktiga på att flyga
mindre av upplysta ytor än sådana arter som i högre grad använder mörkret som skydd mot
eventuella predatorer. Dessutom jagar och äter alla fladdermusarter i Sverige insekter och
insekter är ofta påverkade av ljus.
Calluna föreslår att problematiken kring eventuella ljusföroreningar från linbanan diskuteras
mera i detalj när platser och omfattning av nödvändig belysning är kända. Sammanfattningsvis
bör viktiga miljöer och spridningsvägar (till exempel vattenmiljöer, hålträd, kantzoner och
brynmiljöer) så långt som möjligt sparas i samband med projekteringen av linbanan.

Effekter på skyddsvärda arter
Eftersom kunskap saknas om hur fladdermusfaunan ser ut lokalt så utgår Calluna i denna
utredning från att det finns fladdermöss i varierande omfattning på de flesta platser och utifrån
försiktighetsprincipen att alla arter som återfunnits i kommunen finns i utredningsområdet. Vi
utgår därmed från att alla arter kan påverkas av förändringar i naturmiljön, utifrån att
yngelbiotoper eller jaktbiotoper förändras. I tabell 4 diskuteras påverkan på populationsnivå
och lokal nivå för respektive art, med detta perspektiv som utgångspunkt.
Förutom mindre brunfladdermus och sydfladdermus så är alla arterna i tabellen vanligt
förekommande i denna del av landet.
Alla arter av fladdermöss är upptagna i bilaga 4 till EU;s Art- och habitatdirektiv.
Tabell 4. Bedömning av den planerade linbanans påverkan på påträffade fladdermusarter i Göteborgs kommun.
* Skydd/hot: Bilaga 4 = upptagen i EU:s Art- och habitatdirektiv bilaga 4. EN = rödlistad i kategori starkt hotad,
CR = rödlistad i kategori akut hotad.
Art

Skydd/hot *

Bedömning av påverkan

Bilaga 4
EN

Arten har spritt sig i Sverige och observerades första gången under
inledningen på 1980-talet. Det är en flyttande art som har nära kontakt
med den danska populationen, vilken är stor och livskraftig. Arten finns till
stor del i kulturlandskap med inslag av skogspartier, gårdsmiljöer, parker,
betesmarker och åkrar (ArtDatabanken, 2015 a). Callunas bedömning är
därför att sannolikheten är liten att arten finns i anslutning till linbanan,
men vi kan dock inte veta utan att ha inventeringsunderlag.

Bilaga 4

Arten är normalt vanlig i landskapet och finns noterad på flera platser
inom Göteborgs kommun. Vid eventuell påverkan bedömer Calluna att
arten inte kommer att påverkas på populationsnivå på kommunal nivå,
utifrån genomförda inventeringar och nationella sammanställningar
(Andersson 2006, Ahlén 2011, Nilsson et.al. 2014).

Bilaga 4

Arten är normalt vanlig i landskapet och finns noterad på många platser
inom Göteborgs kommun. Vid eventuell påverkan bedömer Calluna att
arten inte kommer att påverkas på populationsnivå på kommunal nivå,
utifrån genomförda inventeringar och nationella sammanställningar
(Andersson 2006, Ahlén 2011, Nilsson et.al. 2014).

Gråskimlig
fladdermus

Bilaga 4

Arten är normalt vanlig i landskapet och finns noterad på många platser
inom Göteborgs kommun. Arten söker sig ofta in till städer under
sensommaren-hösten, men ynglar och jagar normalt mer på
landsbygden. Vid eventuell påverkan bedömer Calluna att arten inte
kommer att påverkas på populationsnivå på kommunal nivå, utifrån
genomförda inventeringar och nationella sammanställningar (Andersson
2006, Ahlén 2011, Nilsson et.al. 2014).

Nordfladdermus

Bilaga 4

Arten är normalt mycket vanlig i landskapet, en av de vanligaste arterna,
och den finns noterad på flera platser inom Göteborgs kommun. Vid

Sydfladdermus

Brunlångöra

Dvärgpipistrell
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Art

Skydd/hot *

Bedömning av påverkan
eventuell påverkan bedömer Calluna att arten inte kommer att påverkas
på populationsnivå på kommunal nivå, utifrån genomförda inventeringar
och nationella sammanställningar (Andersson 2006, Ahlén 2011, Nilsson
et.al. 2014).

Större
brunfladdermus

Mindre
brunfladdermus

Vattenfladdermus

Bilaga 4

Arten är normalt vanlig där den finns i landskapet och finns noterad på
flera platser inom Göteborgs kommun. Vid eventuell påverkan bedömer
Calluna att arten inte kommer att påverkas på populationsnivå på
kommunal nivå, utifrån genomförda inventeringar och nationella
sammanställningar (Andersson 2006, Ahlén 2011, Nilsson et.al. 2014).

Bilaga 4
CR

Arten är mycket sällsynt i Sverige, där en eller två kolonier är påträffade
(ArtDatabanken, 2015 a). Arten har påträffats vid något enstaka tillfälle i
kommunens södra delar, vid Billdalspark (Andersson, 2006). Callunas
bedömning är därför att sannolikheten är liten att arten finns i anslutning
till linbanan, men vi kan dock inte veta utan att ha inventeringsunderlag.

Bilaga 4

Arten är normalt knuten till vattensamlingar och om den förekommer är
den knuten till Göta älv, där stränderna som ska exploateras redan är
industrimark. Arten är normalt också vanlig både lokalt och i stora delar
av landet i övrigt (Andersson 2006, Ahlén 2011, Nilsson et.al. 2014).
Calluna bedömer eventuell påverkan på populationsnivå som ej sannolik.

Bedömning av konsekvenser
I motsatts till vad som är fallet med fåglar så vet vi egentligen mycket lite om hur många
fladdermöss som förekommer i det aktuella området eller vilka arter som kan finnas där.
Framför allt för att det saknas underlag i form av en inventeringsinsats i utredningsområdet.
Callunas antaganden i tabell 4 om fladdermusfaunan grundar sig på inventeringar genomförda i
omgivningarna. Konsekvensbedömningarna här grundar sig på dessa antaganden samt Callunas
erfarenheter från över 20 säsonger av att arbeta med att eftersöka fladdermöss.
Fladdermöss är bättre rustade för att undvika att kollidera med själva anläggningen än vad
fåglar är. Calluna har därför ingen oro att fladdermöss ska förolyckas genom direkta kollisioner
med konstruktionen eller gondolerna.
De möjligheter till påverkan som återstår är starkt förknippade med de naturgivna
förutsättningarna. Förekomsten av jakt- och yngelbiotoper påverkar fladdermössens
möjligheter till att reproducera sig i ett område. Reproduktion är viktig för att bibehålla
och/eller utveckla en lokal population. Gör vi antagandet att den urbana miljön bidrar med en
lägre insektsproduktion än naturmarken i området så kan vi anta att eventuella fladdermöss i
området främst hittar jaktbiotoper i naturmarken. Norr om Lundbyleden, öster om det aktuella
utredningsområdet (se figur 1), finns en större sammanhängande naturmark.
För att reproduktion ska förekomma behövs en plats för en yngelkoloni. Antar vi att
byggnaderna i och kring utredningsområdet sköts, och att fladdermössen till stor del stängs ute
från dem, eller att inga byggnader kommer att rivas för att ge plats åt linbanan, så återstår
ihåliga träd som möjlig plats för yngelkolonier.
Om träd med kvalitéer som är värdefulla för fladdermöss avverkas för att ge plats åt linbanans
anläggning kan det orsaka negativa konsekvenser för den lokala fladdermusfaunan. Ifall ihåliga
träd är sällsynta i och i anslutning till naturmarken så bedömer Calluna att konsekvenserna kan
bli stora. Om inga värdefulla träd avverkas gäller det omvända.
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Artskydd och bevarandestatus
Artskyddsförordningen och begreppet gynnsam bevarandestatus förklaras närmare i figur 4.

Artskyddsförordningen
Enligt artskyddsförordningen är samtliga fladdermöss fridlysta under 4 § vilket också gäller vilda fåglar.
Med vilda fåglar avses alla i Sverige naturligt förekommande fågelarter. Även om alla fågelarter omfattas
bör arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som
uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet (Naturvårdsverket 2009).
4 § Artskyddsförordningen
Det är enligt 4 § i artskyddsförordningen förbjudet att:
•

avsiktligt fånga eller döda djur,

•

avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder,

•

avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och

•

skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla
levnadsstadier hos djuren.

Bevarandestatus
Ett centralt begrepp inom frågor och artskydd är ”bevarandestatus”. Bevarandestatus för en art avser
summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga
utbredningen och mängden hos dess populationer. En arts bevarandestatus anses gynnsam när:
•

uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli
en livskraftig del av sin livsmiljö,

•

artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att
minska inom en överskådlig framtid, och

•

det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens
populationer ska bibehållas på lång sikt.

I praktiken har en art gynnsam bevarandestatus när det går bra för arten ur både kvantitets- och
kvalitetsaspekt, samt när det finns goda förutsättningar för att det även fortsättningsvis kommer att gå bra.
En art som inte är rödlistad har inte nödvändigtvis en gynnsam bevarandestatus. Rödlistningen handlar
om hur stor risken är för en arts utdöende i Sverige, medan bedömning om en art har en gynnsam
bevarandestatus handlar om ifall kraven för att en art ska ha en långsiktigt god status uppfylls.
När aktualiseras förbuden i artskyddsförordningen?
Kort kan man säga att förbuden enligt artskyddsföroreningen aktualiseras om det finns en risk att en arts
bevarandestatus påverkas negativt. Samtidigt bör man vid en åtgärd som skulle kunna aktualisera förbud
inrikta ett arbete för att undvika och minimera påverkan, vilket processuellt innebär att försöka undvika
dispensprövning. Vidare är det av betydelse att bedömningen av om bevarandestatusen kan påverkas för
en/flera arter inte bara görs på nationell nivå, utan även på regional och lokal nivå. Vidare skall inte heller
bedömningen utgå ifrån individnivå utan istället artens population.
Figur 4. Beskrivning av Artskyddsförordningen och begreppet bevarandestatus.

Linbanan och arternas bevarandestatus
Denna utredning visar att planerad linbana skulle kunna ha negativa konsekvenser på vissa
fågelgrupper (och därunder vissa särskilda fågelarter) samt fladdermusarter. Det är vidare
troligt att individer av både fåglar och fladdermöss skulle kunna dö genom exempelvis kollision,
eller på annat sätt påverkas negativt.
Omfattningen av denna möjliga påverkan på fåglar och fladdermöss från den planerade linbanan
bedöms dock av Calluna som liten. Sannolikt kommer denna konstruktion inte att påverka
bevarandestatus för någon av de särskilt utpekade arterna i denna utredning.
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Calluna har tyvärr inte kunnat identifiera några liknande linbaneprojekt där man faktiskt har
undersökt hur omfattande påverkan var på fåglar och fladdermöss. Däremot föreslår vi vilka
arter som skulle kunna vara känsliga utifrån den tilltänkta konstruktionen (tabell 5).
Eventuell påverkan på individnivå, vilket i sin tur skulle kunna ha effekt på populationsnivå på
lokal, regional eller nationell nivå, gäller främst arter som har en minskande populationstrend
eller på annat sätt har stor känslighet mot förändringar. Rovfåglar kan till exempel, på grund av
sin reproduktionsbiologi, vara känsliga för enstaka individförluster eller misslyckade
häckningar. Däremot skulle inte exempelvis sångsvan vara lika känslig, bedömt utifrån att arten
har haft en kraftig ökning de senaste 30 åren.
Tabell 5. I analysområdet förekommande fågelarter tillsammans med bedömningar av hur arternas
bevarandestatus skulle kunna påverkas av den planerade linbanan i Göteborg.
* Artnamn i fetstil är arter som har en förhöjd risk för påverkan.
Arter *

Bedömd påverkan på bevarandestatus

Änder, gäss och svanar:
brunand, ejder, mindre
sångsvan, salskrake,
sångsvan, sädgås,
vitkindad gås

Särskilt svanar har en ökad risk att kollidera med vajrarna och det skulle även
kunna vara möjligt för gäss. Det bedöms inte som sannolikt att linbanan skulle
påverka arternas bevarandestatus negativt.

Rovfåglar: aftonfalk, bivråk,
blå kärrhök, brun kärrhök,
duvhök, fiskgjuse, fjällvråk,
havsörn, kungsörn, lärkfalk,
ormvråk, pilgrimsfalk, röd
glada, sparvhök, stenfalk

Brunand, ejder och salskrake anses inte påverkas på grund av begränsad
förekomst i området under kortare perioder.
De absolut flesta av arterna sträcker vissa år över området. De arter som man
kan tänka sig uppehåller sig där en längre tid, t.ex. under häckningsperioden,
är dock duvhök, fiskgjuse, ormvråk, pilgrimsfalk och sparvhök. Det föreligger
en risk för kollision, men troligen inte i sådan omfattning som påverkar arternas
bevarandestatus. Rovfåglar har främst visat sig påverkas av t.ex. el-chock från
elledningar, något som inte är aktuellt i linbanans konstruktion.
Efter rivningen av Gasklockan har bolådor för pilgrimsfalk satts upp på
värmeverket vid Rosenlund samt vid Sävenäs. Rosenlund är beläget precis
intill den planerade linbanan. Det finns en risk för kollision med linbanans
konstruktion, ifall arten skulle börja häcka vid Rosenlund, men sannolikheten
att artens bevarandestatus skulle påverkas negativt bedöms med dagens
kunskap som liten.
Sannolikheten att resterande arters bevarandestatus skulle påverkas negativt
bedöms som ytterst liten.

Ugglor: berguv, sparvuggla

Arterna skulle kunna vara stationära i och i närheten av området för linbanan,
men häckningar är inte kända. Särskilt berguv kan förekomma i stadsmiljöer
och är känd från t.ex. Torslandaviken. Sannolikheten att arternas
bevarandestatus skulle påverkas negativt bedöms som ytterst liten.

Tranor: trana

Arten flyger huvudsakligen vid högre höjd, vilket skulle kunna minska risken för
kollision och konstruktionens barriäreffekt. Artens bevarandestatus bedöms
inte påverkas negativt.

Pipare, vipor och vadare:
ljungpipare, storspov

Det finns en risk för kollision, men arternas bevarandestatus bedöms inte
påverkas negativt.

Måsfåglar: dvärgmås,
gråtrut, silltrut, ljusmantlad
silltrut, tretåig mås

Arterna gråtrut och silltrut är relativt vanligt förekommande i området och i
denna del av landet. Sannolikheten att arternas bevarandestatus skulle
påverkas negativt bedöms som ytterst liten.
De övriga arterna förekommer endast i liten utsträckning.

Tärnor: silvertärna

Artens bevarandestatus bedöms inte påverkas negativt på grund av liten
förekomst i området.

Nattskärror: nattskärra

Artens bevarandestatus bedöms inte påverkas negativt på grund av liten
förekomst i området.

Härfåglar och kungsfiskare:
härfågel, kungsfiskare

Artens bevarandestatus bedöms inte påverkas negativt på grund av liten
förekomst i området.
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Arter *

Bedömd påverkan på bevarandestatus

Hackspettar: gröngöling,
mindre hackspett,
spillkråka

Förekommer främst på Hisingssidan vid t.ex. Ramberget. Sannolikheten att
arternas bevarandestatus skulle påverkas negativt bedöms som ytterst liten
eftersom påverkan på livsmiljöerna är minimal.

Kråkfåglar och starar:
nötkråka, stare

Arternas bevarandestatus bedöms inte påverkas negativt.

Medelstora och små
sångfåglar: backsvala,
blåhake, buskskvätta,
gulsparv, hussvala,
kungsfågel, lappsparv,
rödstrupig piplärka, svart
rödstjärt, sånglärka,
sävsparv, tornseglare,
trädlärka, vinterhämpling,
ängspiplärka

Arternas bevarandestatus bedöms inte påverkas negativt.

Fladdermöss:
sydfladdermus, brunlångöra,
dvärgpipistrell, gråskimlig
fladdermus, nordfladdermus,
större brunfladdermus,
mindre brunfladdermus,
vattenfladdermus

På grund av kunskapsbrist antags försiktighetsprincipen och vi utgår från att
alla arter finns i utredningsområdet. Sannolikheten att arternas
bevarandestatus skulle påverkas negativt bedöms som ytterst liten.

Slutsats om artskydd och bevarandestatus
Det är troligt att vissa individer av fågel- och fladdermusarter kan komma att påverkas genom
exempelvis kollision med linbanans gondol eller vajer. Med dagens kunskap bedöms det endast
förekomma små risker att den planerade linbanan skulle ha någon större påverkan på
bevarandestatusen för utredningens omnämnda fågel- och fladdermusarter.
Alltså anses inte den planerade linbanan kunna aktualisera ett förbud enligt
artskyddsförordningen 4 § när det gäller fågel- och fladdermusarter. Det skall dock påpekas att
det här finns en viss reservation för t.ex. fladdermöss, vilka inte har inventerats i området, och
sträckande fåglar som kan variera i antal och frekvens från år till år.
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Försiktighetsåtgärder
Calluna bedömer att det kan vara svårt att genomföra anpassningar i detaljplanen så att den
negativa påverkan undviks och positiva påverkan förstärks. Däremot finns det åtgärder som kan
genomföras för att minimera negativ påverkan. Nedan följer några förslag på åtgärder som
exempelvis minimerar risken för kollision. Det finns även förslag på tänkbara förbättringar, med
tanke på vissa krav som fåglar och fladdermöss har.
Varna med hjälp av synliga markeringar eller ljudsignaler
När det gäller större fåglar, som därmed manövrerar långsamt, gäller det att fåglarna ser faran
tidigt. Calluna rekommenderar att tydliga markeringar anläggs, främst utmed Göta älv, så att de
är synliga (även i skymning och gryning) och gärna rör sig.
I samband med att linbanan är igång så bedöms den höga andelen trafik vara en tillräcklig
rörelse för området dagtid. Beroende på trafiktiden så skulle markeringar likt nedan (figur 4)
kunna sättas ut i samband med nedtagningen av gondolerna nattetid. Detta förutsatt att det är
tekniskt möjligt. Alternativt skulle man kunna fästa markeringar parallellt med huvudlinorna
(figur 4).
Några produkter finns redan idag tillgängliga likt ”firefly” och ”bird mark” i figur 4
(Hammarprodukter, 2017). Placeringen av dessa är essentiell, så att fåglar tidigt kan registrera
vajrarna och ta en annan flygrutt, exempelvis högre upp. Storleken på markeringarna behöver
anpassas efter hur stor effekt man vill ha.

Figur 4. Till vänster syns ett förslag på parallella ledningar för fästen av markeringar. Den roterande ”firefly” i
mitten och ”bird mark” till höger (Hammarprodukter, 2017).

För att minska kollision finns vidare ett system som har använts inom vindkraften nämligen DTbird (DT-bird, 2017). Fåglar som flyger i riktning mot vindkraftverket väjer av på grund av en
varningssignal från fågelskyddssystemet. Systemet har visats inte ha påverkat tätheten av fågel i
närområdet runtom. Däremot kan varningssignalen i stadsmiljö möjligen vara störande för
människor. Användningsområdet anses kunna vara på tornen för linbanan. Liknande system
finns för fladdermöss.
Reflektorer och självlysande markeringar på gondolerna är exempel på ytterligare markeringar.
Genomskinlighet och reflektioner från gondolernas fönster ökar kollisionsrisken för
huvudsakligen mindre fåglar och är bra att undvika. Mönster eller en sorts film på rutorna som
endast påverkar sikten från utsidan skulle kunna vara användbart.
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Kompensera
När det gäller fladdermöss så kan det vara lockande att föreslå en kompensationsåtgärd med
hjälp av fladdermusholkar. En dansk studie (Christensen & Lund, 2015) har dock visat att holkar
enbart verkar attrahera enstaka arter. Calluna föreslår därför en kombination av holkar och att
de naturliga hålträd som eventuellt avverkas placeras ut i området som högstubbar på försök.
En återhållsamhet med att avverka gamla träd rekommenderas dock som förstahandsalternativ.
Studera området
Det är rimligt att en inventering av fladdermöss görs i de delar där naturliga förutsättningar
påverkas av exploateringen. Detta motiveras främst av att fladdermusdata helt saknas från det
aktuella området.
Om inventering ska genomföras så föreslår vi ett alternativ med automatisk registrering av
fladdermöss med hjälp av s.k. autoboxar på strategiska platser (Naturvårdsverket, 2012).
Resultatet av en sådan undersökning ger dels en artlista från de platser som kommer att
påverkas och ett mått på aktiviteten i området. Något som även är värdefullt vid eventuella
studier eller kontrollprogram efter anläggning.
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Bilaga 1 – Linbanans sektioner
Nedan visas sektioner över linans sträckning från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Grön
markering visar bedömt område för var fågellivet kan påverkas på grund av stationer, torn, lina
och gondolernas rörelser. Höjdangivelser för respektive torn är specificerat i sektionerna.
På grund av den långa sträckan så har bilden delats upp i flera sektioner för att vara läsbar (se
röd streckad linje).
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