
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM Förbättringsåtgärder för mindre hackspett och hasselsnok 
samt kompensation för biotopskydd 
E6.20 Hisingsleden, södra delen 
E6.20 Hisingsleden, södra delen – Halvors länk 
Göteborgs stad, Västra Götalands län 
2017-09-20 

Projektnummer: 108036 



   
   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenttitel: PM Förbättringsåtgärder för mindre hackspett och hasselsnok samt kompensation 
för biotopskydd 
Skapat av: Ola Sjöstedt och David Reuterskiöld, Norconsult AB 
Dokumentdatum: 2017-09-20 
Dokumenttyp: Rapport 
Ärendenummer: TRV 2016/1467 
Projektnummer: 108036 
 
Utgivare: Trafikverket 
Kontaktperson: Johanna Arvidsson, Projektledare 
Uppdragsansvarig: Elisabeth Setterstig, Norconsult AB 
Teknikansvarig Miljö: David Reuterskiöld, Norconsult AB 



 3  
   

   

 

Innehåll 
 

1. Inledning ........................................................................................................ 4 

1.1. Bakgrund och syfte .................................................................................. 4 

1.2. Upplägg och begrepp ............................................................................... 4 

2. Mindre hackspett ............................................................................................ 5 

2.1. Nuvarande förhållanden ......................................................................... 5 

2.2. Konsekvenser .......................................................................................... 5 

2.3. Förbättringsåtgärder ............................................................................... 5 

3. Hasselsnok ...................................................................................................... 7 

3.1. Nuvarande förhållanden ......................................................................... 7 

3.2. Konsekvenser .......................................................................................... 7 

3.3. Förbättringsåtgärder ............................................................................... 7 

4. Biotopskydd .................................................................................................. 10 

4.1. Nuvarande förhållanden ....................................................................... 10 

4.2. Konsekvenser ........................................................................................ 10 

4.3. Kompensation ....................................................................................... 10 

5. Referenser ..................................................................................................... 12 



 4  
   

   
 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 
Trafikverket har upprättat vägplaner för E6.20 Hisingsleden, södra delen respektive E6.20 Hi-
singsleden, södra delen – Halvors länk. Miljökonsekvensbeskrivningen till respektive vägplan är 
godkänd av länsstyrelsen. Av länsstyrelsens godkännande framgår att man förväntar sig att Tra-
fikverket inkommer med en ”avsiktsförklaring” angående skyddsåtgärder för mindre hackspett. 
Dessutom anger länsstyrelsen i sitt godkännande av vägplanen för E6.20 Hisingsleden, södra de-
len, att Trafikverket bör ta fram förslag på kompensation för de delar av skyddade biotoper enligt 
7 kap 11 § miljöbalken som försvinner. 

I detta PM redovisar Trafikverket förslag på skyddsåtgärder och kompensation enligt ovan. Föru-
tom åtgärder för mindre hackspett redovisas här även förslag till åtgärder för hasselsnok, då 
dessa till vissa delar kommit att förändras i förhållande till vad som angavs i den godkända MKB: 
n för E6.20 Hisingsleden, södra delen. 

1.2. Upplägg och begrepp 
Pm:et beskriver vilka konsekvenser som uppstår för de skyddade arterna mindre hackspett och 
hasselsnok på grund av vägutbyggnaden, samt vilka åtgärder som föreslås för att de berörda po-
pulationernas bevarandestatus ska kunna bibehållas på nuvarande nivå eller eventuellt förbätt-
ras. Material från de båda miljökonsekvensbeskrivningarna och från det faunapassage-PM som 
upprättades till vägplanernas samrådshandling har utnyttjats. Vissa av åtgärdsförslagen för att 
gynna de berörda arterna kan betraktas som skyddsåtgärder medan andra åtgärder går utöver 
skyddsåtgärder. Vi har valt att i pm:et samlat kalla åtgärderna för förbättringsåtgärder. 

Åtgärder i syfte att kompensera för ingrepp i biotopskyddade områden benämns kompensations-
åtgärder i pm:et, i linje med länsstyrelsens beskrivning i beslutet om godkännande av MKB: n till 
vägplanen för E6.20 Hisingsleden, södra delen. 
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2. Mindre hackspett 

2.1. Nuvarande förhållanden 
Mindre hackspett är rödlistad i kategorin nära hotad (NT). I omgivningarna kring Hisingsleden 
förekommer lämpliga livsmiljöer för arten. Häckning har konstaterats vid Halvors äng. I en ut-
redning utförd av Naturcentrum 2015 har, förutom lövskogsmiljöerna vid Halvors äng, även väg-
nära skogsområden öster om Hisingsleden och söder om den planerade trafikplatsen vid Assar 
Gabrielsson väg, bedömts som mycket lämpliga livsmiljöer för mindre hackspett (Naturcentrum 
2015). 

2.2. Konsekvenser 
Vägutbyggnaden kommer att ta lämpliga livsmiljöer för mindre hackspett i anspråk på flera plat-
ser. Inom Halvors äng och på östsidan av Hisingsleden, söder om den planerade trafikplatsen vid 
Assar Gabrielsson väg, kommer mycket lämpliga livsmiljöer för arten att ianspråktas. Längre 
norrut kommer miljöer att ianspråktas, vilka bedöms vara av lägre eller medelgod kvalitet som 
livsmiljö för mindre hackspett. I de norra delarna av de berörda områdena har ingen riktad in-
ventering av mindre hackspett utförts, motsvarande den som Naturcentrum utförde 2015. Här 
baseras istället uppskattningarna av arealen lämpliga miljöer för mindre hackspett på utförd na-
turvärdesinventering till vägplanen (Norconsult 2014) och på annat underlag. 

Sammantaget har följande grova uppskattning gjorts beträffande arealen lämpliga livsmiljöer för 
mindre hackspett som ianspråktas vid vägutbyggnaden enligt de båda vägplanerna: 

Typ av livsmiljö för mindre hackspett Uppskattad ianspråktagen areal 

Mycket lämplig livsmiljö Ca 2 ha 

Livsmiljö av lägre eller medelgod kvalitet Ca 6 ha 

Trots att det är förhållandevis stora arealer som tas i anspråk utgör dessa endast en mindre del av 
de totala områdena med lämpliga livsmiljöer för mindre hackspett inom Svartemosseområdet 
och Halvors äng. Utbyggnaden enligt de båda vägplanerna bedöms därmed inte äventyra ett fort-
satt livskraftigt häckningsrevir för arten inom området Halvorsäng/Svarte mosse. Däremot inne-
bär exploateringen att de framtida möjligheterna för arten att häcka med fler än ett par i området 
begränsas, om än inte omöjliggörs. 

2.3. Förbättringsåtgärder 
Sedan miljökonsekvensbeskrivningarna till vägplanerna godkändes har Trafikverket samrått med 
park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret, Göteborgs stad, angående möjliga förbätt-
ringsåtgärder för mindre hackspett. 

Ett möjligt område där åtgärder för mindre hackspett kan utföras är beläget i Hisingsparken ca 1 
km nordost om korsningen Björlandavägen-Hisingsleden, se figur 1 och figur 2. Området förval-
tas av park- och naturförvaltningen och domineras av björk och andra triviala lövträd (bl a asp 
och sälg), men här finns även en rik förekomst av ek. Lämpliga åtgärder som skulle gynna mindre 
hackspett inom detta område är högkapning och ringbarkning av främst björk. 

Området omfattar cirka 8 hektar och motsvarar således den den totala arealen berörda livsmil-
jöer för mindre hackspett enligt ovan. Inom det identifierade området bedöms det möjligt att 
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skapa så pass höga kvaliteter för arten att förbättringarna kan anses motsvara de förluster och 
kvalitetsförsämringar av den mindre hackspettens livsmiljöer som uppkommer till följd av väg-
planernas genomförande. 

 

Figur 1 Föreslagen förstärkningsyta för mindre hackspett i Hisingsparken. 

 

 

Figur 2 Föreslagen förstärkningsyta för mindre hackspett i Hisingsparken. 
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3. Hasselsnok 

3.1. Nuvarande förhållanden 
Hasselsnok är rödlistad i kategorin sårbar (VU). I omgivningarna kring Hisingsleden förekom-
mer lämpliga livsmiljöer för arten och fynd av hasselsnok har gjorts både väster och öster om den 
sträcka av Hisingsleden som berörs av de båda vägplanerna. Bland annat har den kraftlednings-
gata som löper parallellt med, och öster om, Hisingsleden bedömts utgöra en lämplig livsmiljö 
och spridningskorridor för hasselsnok. 

3.2. Konsekvenser 
Bland de områden som ianspråktas av vägutbyggnaden finns mosaikområden inom vilka miljöer 
för hasselsnok förekommer. Ingrepp undviks till största delen i kraftledningsgatan öster om Hi-
singsleden. Trafikplatsen vid Assar Gabrielssons väg innebär dock ett ingrepp i kraftledningsga-
tan som medför dels en förlust på cirka en hektar av för hasselsnok lämplig livsmiljö, dels en för-
svagning av ledningsgatans funktion som spridningskorridor för hasselsnok. 

Även om det görs ingrepp i en del miljöer i vägens närhet vilka kan utnyttjas av hasselsnok be-
döms de viktigaste konsekvenserna för arten röra vägens barriäreffekter. Utbyggnaden av vägen 
och den ökade trafikmängden kommer att innebära en förstärkt barriäreffekt för hasselsnok, vil-
ken riskerar att leda till ökad trafikdödlighet och ytterligare fragmenterad population. Särskilt 
kritiska avsnitt bedöms vara där vägområdet berör de öppna miljöerna i kraftledningsgatan. På 
dessa avsnitt är risken större att hasselsnokar tar sig upp på vägbanan. 

3.3. Förbättringsåtgärder 
För att minska risken att hasselsnokar trafikdödas kom-
mer faunastängslet som ska sättas upp utmed Hisingsle-
den att förses med ett särskilt finmaskigt nät i nedre de-
len på vissa delsträckor (se figur 4). 

För att minska Hisingsledens barriäreffekt för arten fö-
reslås vidare att nya, grod- och kräldjursanpassade fau-
napassager, anläggs under vägen samt att vissa anpass-
ningar görs av befintliga passager. En översikt över läget 
för dessa passager framgår av figur 4. 

Med dessa åtgärder bedöms att hasselsnokens sprid-
ningsmöjligheter totalt sett förbättras jämfört med nuva-
rande förhållanden. 

I MKB: n föreslogs även förbättringsåtgärder som syf-
tade till att knyta ihop kraftledningsgatan norr och söder 
om trafikplatsen vid Assar Gabrielssons väg genom att 
skapa en miljö liknande den som finns i kraftledningsga-
tan i en båge öster om den blivande trafikplatsen. Detta 
för att undvika den barriäreffekt för hasselsnokens rörel-
ser längs ledningsgatan som trafikplatsen annars skulle 
orsaka (se figur 3). 

Figur 3  Förslag i MKB till kompensationsåt-
gärd för Hasselsnok genom tillskapande av en 
miljö snarlik den i kraftledningsgatan i en 
båge öster om planerad trafikplats vid Assar 
Gabrielssons väg. Detta för att undvika den 
barriäreffekt för hasselsnokens rörelser längs 
ledningsgatan som trafikplatsen annars skulle 
orsaka. 
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I första hand avser Trafikverket att genomföra denna förbättringsåtgärd och dialog med ägaren 
till den berörda marken pågår. Det är dock i nuläget osäkert om markåtkomst kan erhållas för att 
genomföra denna förbättringsåtgärd. 

 

Figur 4 Översikt över planerad vägombyggnad, samt lägen för blivande faunapassager och för sträckor där extra fin-
maskigt nät sätts upp på faunastängslets nedre del (gul linje). 
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Om markåtkomst enligt ovan inte erhålls, avser Trafikverket att istället genomföra förbätt-
ringsåtgärder för hasselsnok inom en annan del av Hisingsparken. Närmare bestämt i närheten 
av Slätta damm (se figur 5 och figur 6). Detta område, som förvaltas av park- och naturförvalt-
ningen, omfattar 1,6 hektar och består idag av igenväxande ljunghed på berg. Området bedöms 
ha god potential som livsmiljö för hasselsnok. Förbättringsåtgärderna, som tagits fram i samråd 
med park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret vid Göteborgs stad, skulle här bestå i 
röjning av igenväxningsvegetation för att skapa öppnare, mosaikartade miljöer vilket bedöms 
gynnsamt för hasselsnoken. 

Den samlade bedömningen gällande hasselsnok är att vid ett genomförande av endera av de ovan 
presenterade förbättringsåtgärderna kommer artens bevarandestatus inom Svarte mosseområdet 
totalt sett inte att påverkas negativt till följd av Hisingsledens utbyggnad. 

 

Figur 5 Föreslagen förstärkningsyta för hasselsnok i Hisingsparken. 

 

Figur 6 Föreslagen förstärkningsyta för hasselsnok i Hisingsparken. 
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4. Biotopskydd 

4.1. Nuvarande förhållanden 
Biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken gäller generellt för vissa objekt i jordbrukslandskapet. I 
MKB: n för norra delsträckan redovisas fem identifierade biotopskyddsobjekt som berörs av väg-
planen. Dessa utgörs av ett dike (B1) tre åkerholmar (B2-4), samt en stenmur (B5). I senare 
skede har uppmärksammats att även en sträcka av Kålseredsbäcken (B6) närmast söder om Björ-
landavägen omfattas av generellt biotopskydd. Detta då den, åtminstone på ena sidan, kantas av 
betesmark och därmed faller inom definitionen för ” högst två meter breda naturliga bäckfåror”. 
Läget för samtliga berörda biotopskyddade områden framgår av figur 7. 

 

4.2. Konsekvenser 
Vägutbyggnaden kommer att orsaka ingrepp i vissa av biotopskyddsobjekten, framför allt i Kålse-
redsbäcken och åkerholmarna B2 samt B4 (däremot inte B3, som uppges i MKB: n). Diket B1 och 
stenmuren B5 påverkas endast marginellt. 

4.3. Kompensation 
Länsstyrelsen skriver i sitt beslut om godkännande av MKB: n för E6.20, Hisingsleden, södra de-
len, att Trafikverket bör ta fram förslag på kompensation för de delar av skyddade biotoper som 
försvinner. Man skriver att kompensationen i första hand bör inriktas på att tillskapa likvärdiga 
miljöer i närområdet och att det är viktigt att de placeras i jordbruksmark så att de fortsatt har ett 
skydd enligt biotopskyddsbestämmelserna, samt att de inte hamnar i konflikt med fornlämningar 
eller kulturlandskapets tradition. 

 

 

Figur 7 Befintliga biotopskyddsobjekt (B1 – B6) utmed Hisingsleden som berörs av vägplanerna samt planerade kom-
pensationsåtgärder för ingreppet i det biotopskyddade meandrande diket (objekt B6). 
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Vad avser den sträcka av Kålseredsbäcken som torrläggs, och delvis tas i direkt anspråk för väg-
anläggningar, till följd av vägplanernas genomförande avser Trafikverket att leda om bäcken i ny 
fåra från en punkt strax uppströms den sträcka som tas i anspråk till ny rörbro under Björlanda-
vägen. För att kompensera bortfallet av den biotopskyddade bäckmiljön, kommer även den nya 
fåran att ges en kraftigt meandrande formning (se figur 7). 

För att öka variationen och skapa en så biologiskt rik miljö som möjligt avser Trafikverket att vi-
dare att i möjligaste mån variera bottenlutningen i de nya bäcksräckorna och utforma dessa med 
rikt inslag av sten och grus för att skapa varierade botten- och strömförhållanden. Tillkommande 
sträcka ligger inom före detta åkermark som idag nyttjas för bete, varför även den nya fåran kom-
mer att omfattas av biotopskydd. 

Total längd på den tillkommande sträckan meandrande vattendrag är kortare (ca 125 m) än den 
som bortgår (ca 250 m), men bedöms ändå innebära att biotopförlusten i hög grad kompenseras.  

Som en ytterligare kompensationsåtgärd, kommer Trafikverket också att titta närmare på möjlig-
heten att skapa en mindre våtmarksmiljö på den mest låglänta marken utmed den nuvarande 
bäckfåran söder om Kålseredsbäcken. Denna skulle eventuellt kunna utformas som ett grundare 
kärr vilket delvis torkar ut sommartid men med inslag av djupare, permanenta vattenytor. 

Beträffande övriga biotopskyddsobjekt som påverkas bedömer Trafikverket att kompensations-
frågan är delvis komplicerad då man inte råder över jordbruksmark att utnyttja för kompensat-
ionsändamål. Man är dock beredd att utföra följande alternativ kompensationsåtgärder (ej redo-
visade i figur 7) som bedöms kunna få en liknande effekt: 

• Plantering av solitära ekar i trafikplatsens impedimentytor, som också förutsätts skötas 
så att de inte växer igen, på liknande sätt som jordbruksmark. Eventuellt kan omplante-
ring av lokala ekar vara en möjlighet. 

• Omplacering av stenar från den del av stenmuren som påverkas av ingrepp. Stenarna kan 
placeras utmed vägen eller på annat lämpligt ställe. Utplacering som stenröse är också en 
tänkbar möjlighet. 

• Tillskapande av kortare dikessträcka för dagvattenutlopp till Osbäcken. Om ett sådant 
dike skapas kommer det att kunna placeras i direkt anslutning till jordbruksmark och 
därmed att omfattas av biotopskydd.  
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