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Sammanfattning
Bakgrund och vägförslag
Denna miljökonsekvensbeskrivning är en del av 
underlaget till vägplanerna för ombyggnad av 
E6.20, Hisingsleden, på sträckan Vädermotet-
Björlandavägen och utbyggnad av Halvors länk, 
en ny förbindelse mellan Hisingsleden och 
Ytterhamnsmotet (väg 155). Vägprojektet ligger 
i Göteborgs Stad, Västra Götalands län. 

Hisingsleden är viktig för transporter och 
arbetspendling till verksamhetsområden på 
västra Hisingen. Halvors länk ska göra Hisings-
leden mer attraktiv för den tunga trafiken och 
skapa  en genväg mellan Hisingsleden och Göte-
borgs hamn. Ett av huvudsyftena med att bygga 
ut Hisingsleden  till en mer attraktiv transport-
led är att avlasta E6 och Lundbyleden, framfö-
rallt vad gäller den tunga godstrafiken. 

Den nuvarande 11-12 meter breda Hisingsleden 
föreslås breddas till knappt 18 meters bredd, med 
fyra körfält och en parallell gång- och cykelväg. 
Nuvarande signalreglerade korsningar ersätts 
av tre trafikplatser, Assar Gabrielsssons väg, 
Logistikcentrum och Björlandavägen. Sträckan 
dimensioneras för 80 km/h. 

Till vägförslaget kommer även en enskild lokal-
väg mellan nuvarande verksamhetsområde och 
trafikplatsen vid Logistikcentrum.

Den framtida trafiken på Hisingsleden bedöms 
ligga mellan 17 000 och 27 000 fordon per års-
medeldygn, mest på södra delen.  Andelen tung 
trafik ligger kring 10% på Hisingsleden.  Hisings-
leden är också rekommenderad transportväg för 
farligt gods, som inte får transporteras genom 
centrala Göteborg. 

Miljöförhållanden
Stora delar av omgivningarna väster om Hisings-
leden är kraftigt påverkade av befintliga och pla-
nerade verksamheter. Öster om vägen är däre-
mot naturområdet Svarte mosse utpekat som ett 
värdefullt rekreationsområde, med bl a motions-
slingor och ridstigar. 

Inventeringar av områdets naturvärden pekar 
också på att det finns lövskogsmiljöer av värde 
för mindre hackspett, miljöer lämpliga för has-
selsnok och skyddsvärda våtmarksmiljöer kring 
Hisingsleden. Till sin karaktär är det mestadels 
områden med berg och mager skog. 

Även väster om den norra delen av vägsträckan 
finns värdefulla naturmiljöer, särskilt kring den 
havsöringförande Kålseredsbäcken. Närmast 
korsningen med Björlandavägen finns rester 
av ett äldre odlingslandskap med åkerholmar 
och ädellövskog. Ett område med odlingslotter 
är av värde som rekreationsmiljö. Denna del av 
Hisingsleden korsar en av de gröna kilarna kring 
Göteborg. De är viktiga både för ekologiska sam-
band och rekreation.

Kända fornlämningar återfinns kring Björlan-
davägen. Det finns i stort sett inga bostadshus i 
närheten av Hisingsleden. 

 Miljökonsekvenser

Översiktskartan sist i sammanfattningen visar 
var de föreslagna vägåtgärderna bedöms ge 
mest påverkan på miljön, med kortfattade 
kommentarer. 

Konsekvenserna p g a intrång i områdets natur-
miljövärden  bedöms bli måttligt negativa. De 
berör biotoper för rödlistade arter som mindre 
hackspett men naturvärdena är av lägre klass 
och redan påverkade av verksamhetsområden 
och vägar. För landskapets mer övergripande 
värden är det positivt att möjligheterna för djur 
att passera Hisingsleden förbättras.

Utbyggnaden av trafikplatsen vid Björlandavä-
gen medför intrång i kända fornlämningar med 
måttligt negativa konsekvenser. 

Möjligheten till rekreation och friluftsliv påver-
kas i viss mån negativt av ökat buller och intrång. 
Trafikbullret ökar både i rekreationsområden 
och vid de enstaka bostadshusen nära Björlanda-
vägen. Trafikplatsen vid Björlandavägen påver-
kar rekreationsintresset negativt då den skär av 
en utpekad ridstig.

Risken för att människors hälsa eller naturvär-
den påverkas negativt av eventuella olyckor med 
farligt gods reduceras både genom att vägen blir 
mer trafiksäker och genom att skyddsåtgärder 
genomförs där vägen ligger nära områden där 
människor vistas. Detta gäller såväl vid plane-
rade områden som vid befintliga. 

Vägförslagen överensstämmer med Göteborgs 
översiktsplan och den relativt nya detaljplanen 
för Logistikcentrum vid Hisingsleden. Gällande 
äldre planer vid Assar Gabrielssons väg och 
Björlandavägen kommer att ändras och anpas-
sas till vägplanen. 
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Vägutbyggnaden bedöms inte leda till att någon 
miljökvalitetsnorm överskrids. 

Att genomföra vägutbyggnaden bedöms kräva 
tillstånd till ingrepp i fornlämningar och till-
stånd till vattenverksamhet för omgrävning av 
bäckar.

Åtgärder för att skydda miljön

I vägförslaget ingår åtgärder och anpassningar 
för att minska miljöpåverkan. Särskilt kan 
nämnas: 

• En större passage för fauna och friluftsliv, 
samt fanuaanpassningar av flera mindre 
passager och trummor för vattendrag. 

• En uppgradering av nuvarande viltstängsel 
till artanpassat faunastängsel för att mote-
verka trafikdöd och för att leda djur till 
anpassade passager. 

• Åtgärder för att kompensera för intrång i 
livsmiljöer för skyddade arter, som exem-
pelvis hasselsnok och mindre hackspett.

• Åtgärder för att skydda människor för e¢ek-
terna av olyckor med farligt gods.

• Åtgärder för fördröjning och sedimenta-
tion av vägdagvatten, framförallt innan det 
släpps till Kålseredsbäcken. 

• Anpassad vägutformning vid passage av 
värdefulla miljöer, t ex bäckmiljöer. 

Trafikplatsen vid  Assar 
Gabrielssons väg 
medför intrång öster 
om Hisingsleden och 
påverkar lövskogsbiotoper. 
Trafikplatsen medför också 
att befintlig kraftledning 
måste byggas om.

Trafikplatsen vid  
Logistikcentrum 
tillsammans med 
verksamhetsområde 
och lokalväg innebär 
att en värdefull våt-
marksmiljö försvinner. 
Trafikplatsen påverkar 
friluftsområdet Svarte-
mosse genom intrång 
och att trafikbuller från 
Hisingsleden kan vara 
störande i området.

På sträckan mellan Logistik-
centrum och Björlandavägen 
omges vägen av naturmark. 
Möjligheterna för djur och 
människor att korsa vägen 
är viktiga och kommer att 
förbättras. Vägen breddas åt 
väster och en kortare sträcka 
av Kålseredsbäcken kommer 
att grävas om. 

Trafikplatsen vid Björlandavägen påverkar 
omgivningen på flera sätt. Den innebär en för-
ändrad landskapsbild och påverkar vattendrag, 
fornlämningar, odlingslotter och ekskogsmiljöer. 
För att reducera e�ekterna är ambitionen att 
vattendragen ska ges en naturlik utformning 
som också skapar passager för djur under vägen.
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1 Inledning
1.1  Bakgrund
Omfattning
Denna Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
behandlar föreslagen utbyggnad av Hisingsleden 
till högre standard på delen mellan Björlandavä-
gen och Vädermotet. Trafikverket avser även att 
bygga en ny väglänk mellan Ytterhamnsmotet 
på Väg 155 och Hisingsleden kallad Halvors 
länk. Detta görs inom projektet E6.20 Hisings-
leden, södra delen inkl. Halvors länk. Projektet 
har under arbetets gång delats upp i två sepa-
rata vägplaner. Aktuell MKB avser den norra 
av de två vägplanerna, som behandlar Hisings-
leden från anslutningen med Halvors länk till 
Björlandavägen. 

Hisingsleden är tillsammans med bland annat E6, 
Väg 155 och Lundbyleden en del av det övergri-
pande statliga vägnätet på Hisingen i Göteborg. 
På västra Hisingen finns flera betydande mål-
punkter för godstrafik såsom Göteborgs Hamn 
och därtill knuten logistikverksamhet, Volvos 
personbilsfabrik, Volvos lastbilsfabrik och ra¤-
naderier. Mängden tung trafik i det övergripande 
vägnätet är därmed stor. På västra Hisingen finns 
även omfattande bostadsbebyggelse och stora 
förnyelseområden för såväl bostäder som verk-
samheter. Se figur 1.1:1 för sträckans lokalisering.

I dagsläget finns tidvis stora problem med köbild-
ning i det övergripande vägnätet på Hisingen, 

främst på E6 och Lundbyleden men även i viss 
mån på Hisingsleden. Framkomlighetsproble-
men på E6 och Lundbyleden är till stor del kopp-
lade till kapacitetsproblem i Tingstadstunneln. 
Både E6 och Lundbyleden går genom centrala 
Göteborg vilket medför att deras trafik bidrar till 
bullerstörning och försämring av luftkvaliteten. 

Motiv till vägutbyggnad
Ett av huvudsyftena med att bygga ut Hisings-
leden  till en mer attraktiv transportled är att 
avlasta just E6 och Lundbyleden, framförallt vad 
gäller den tunga godstrafiken. En omfördelning 
av trafik från Lundbyleden till Hisingsleden kan 
bidra till en förbättrad ljud- och luftmiljö i cen-
trala Göteborg.

Projekt E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl. 
Halvors länk syftar även till att öka trafiksäker-
heten på den aktuella sträckan. Här saknas idag 
mötesseparering och korsningarna är signal-
reglerade i plan.  Hisingsleden är idag relativt 
olycksdrabbad och statistiken visar att det är 
korsningsolyckor och upphinnandeolyckor vid 
korsningspunkter som är mest framträdande. 

Byggandet av Halvors länk är en åtgärd för att 
göra Hisingsleden mer attraktiv för den tunga 
trafiken. Med Halvors länk skapas  en betyd-
ligt genare väg mellan Hisingsleden och Göte-
borgs Hamn än vad som erbjuds idag. Halvors 
länk kommer även att ansluta det nya verksam-
hetsområdet Halvorsäng till det övergripande 
vägnätet.

1.1:1 Orienteringskarta, berörd del av Hisingsleden inringad i blå färg.
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1.2 MKB-arbetet
Arbetsgång
Denna MKB har upprättats av Norconsult AB 
i Göteborg, för Trafikverket Region Väst. Sam-
ordnare av MKB-arbetet har varit Kurt Lund-
berg. Övriga handläggare av MKB-arbetet har 
varit Ola Sjöstedt, biolog, Petra Halvarsson, 
landskapsarkitekt, Jonas Löf, landskapsarkitekt, 
Maria Olovsson, bebyggelseantikvarie, Mattis 
Jansson, biolog och Anders Axenborg, buller-
beräkningar. Från Trafikverkets sida har Rolf 
Hansson deltagit som miljöspecialist. 

Vid arbetet har bestämmelserna om miljökon-
sekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 
i miljöbalkens 6 kap tillämpats. Här sägs att i de 
ärenden där betydande miljöpåverkan kan för-
väntas ska MKB:n innehålla: en beskrivning av 
verksamheten, en beskrivning av åtgärder som 
planeras för att skador ska undvikas, de uppgif-
ter som behövs för att bedöma miljöpåverkan, en 
redovisning av alternativa platser och utform-
ningar samt en icke-teknisk sammanfattning.

MKB-rapporten är upprättad efter Trafikver-
kets handbok Miljökonsekvensbeskrivningar 
för vägar och järnvägar, publikation 2011:090.  
Behandlingen av vägars olika miljöe¢ekter 
baseras också på Vägverkets/Naturvårdsver-
kets ”Temablad till MKB för vägprojekt, VV publ 
1995:40”.

Vägprojektets konsekvenser för miljön, männis-
kors hälsa och hushållningen med naturresurser 
redovisas i MKB:n för vägförslaget inklusive de 
miljöåtgärder som i MKB:n redovisas under rub-
riken inarbetad miljöhänsyn. De åtgärder som 
fastställs framgår av vägplanens plankarta, eller 
bilaga till denna.

De möjliga ytterligare miljöskyddsåtgärder som 
redovisas i MKB-rapporten är att se som exem-
pel som visar hur risken för skador ytterligare 
kan minskas. Det kan röra sig om åtgärder som 
inte är möjliga att reglera i en vägplan eller 
åtgärder som ska genomföras helt eller delvis av 
någon annan part än Trafikverket. I planbeskriv-
ningen till vägplanen redovisas om och hur Tra-
fikverket kommer att arbeta vidare med sådana 
åtgärder. 

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningarna 
till de två vägplaner som tas fram har genom-
förts parallellt med projekteringsarbetet och 
därigenom kunnat påverka vägförslagets 
utformning för att reducera intrång och annan 
miljöpåverkan. 

Avgränsning
Geografisk avgränsning
I första hand beskrivs e¢ekter inom den stu-
derade vägsträckans närområde. Hänsyn tas 
dock till att e¢ekter i närområdet även kan ge 
konsekvenser som påverkar ett större område, 
exempelvis kan ett vattendrags samlade värde 
påverkas av vad som sker i en begränsad del av 
vattendraget. 

Utöver det allmänna vägnätet illustreras i väg-
planen åtgärder för enskilda eller kommunala 
vägar. Miljöpåverkan från illustrerade åtgärder 
framgår av MKB:n.

Indirekta e�ekter
Vanliga indirekta e¢ekter är systeme¢ekter som 
påverkar t ex vägval eller färdmedelsval. Andra 
indirekta e¢ekter kan vara påverkan från sekun-
dära exploateringar till följd av vägutbyggnaden. 
Vanliga exempel är att handelsområden växer 
fram i anslutning till trafikplatser. 

I detta fall leder vägutbyggnaden till en omför-
delning av trafik, vilket är inräknat i de trafikflö-
den som är utgångspunkt för dimensioneringen 
av vägen. På så sätt täcks dessa e¢ekter inom 
området av MKB:n. Däremot beskrivs inte e¢ek-
terna av att trafiken minskar på större vägar och 
leder i andra delar av regionen, eftersom de dels 
bedöms vara små i förhållande till de totala flö-
dena på dessa vägar och dels endast kan ge för-
bättringar i förhållande till nollalternativet. 

Tillämpning av bullerriktvärden
Trafikverket har bedömt att vägplanen innebär 
nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av Hisings-
leden då den möjliggör högre tillåten hastighet 
och innebär en kraftig ökning av vägens kapaci-
tet. Således ska de av riksdagen beslutade rikt-
värdena för buller vid bostäder uppnås, så långt 
detta är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Ej behandlade miljöaspekter
En del av de miljöaspekter som kan vara aktu-
ella att beskriva i en MKB kan behandlas mycket 
översiktligt eller helt avgränsas bort eftersom 
de inte är relevanta. Till exempel kan det tidigt 
ha bedömt att det inte uppkommer några bety-
dande e¢ekter eller så är aspekten tillräckligt väl 
behandlad i tidigare skeden.

I denna MKB behandlas därför inte vibrations-
störningar i det fortsatta arbetet, eftersom det 
inte finns några indikationer på att trafiken på 
nuvarande väg orsakar störande vibrationer i 
bostäder. 
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Trafikbullernivåer har inte beräknats inom 
befintliga och planerade verksamhetsområ-
den, eftersom sådana miljöer inte omfattas av 
vare sig riktvärden eller riktlinjer för högsta 
trafikbullernivåer.

Konsekvensbedömningar
Begreppen påverkan, e¢ekt och konsekvens 
används i MKB:n på samma sätt som i 
Trafikverkets MKB-handbok, publ 2011:090. 
Det innebär att miljöe¢ekter är förändringar 
av miljökvalitet som kan mätas eller registreras 
och att miljökonsekvenser är en bedömning av 
e¢ekternas betydelse för olika miljöintressen.

Bedömning och värdering av en åtgärds kon-
sekvens görs genom en sammanvägning av det 
berörda intressets värde och av ingreppets eller 
störningens omfattning.

De bedömningar av konsekvensers storlek som 
gjorts av MKB-författarna har graderats från 
små över måttliga till stora. Ambitionen är att de 
ska hänföra sig till hur det övergripande intres-
set, exempelvis naturmiljön, påverkas. Typiskt 
för små konsekvenser är att de skadar värden 
inom ett begränsat område och att dessa inte 
bedöms vara av högsta skyddsvärde eller inte 
helt går om intet. Måttliga konsekvenser upp-
kommer vid kraftigare skador, värden som 
utplånas, eller skador som ger begränsade sys-
teme¢ekter. Stora negativa konsekvenser upp-
kommer om höga miljövärden i princip utplånas 
eller påverkas så negativt att de i praktiken inte 
längre kan uppfattas.

Bedömningar är till sin natur subjektiva men 
görs av kompetenta och erfarna handläggare som 
samråder med berörda myndigheter. Genom 
att underlaget till bedömningarna presenteras 
i MKB-rapporten kan förhoppningsvis läsaren 
bilda sig en egen uppfattning om vilka föränd-
ringar av omgivningen som den studerade vägut-
byggnaden kommer att medföra.

Särskilda utredningar
Som underlag till miljökonsekvensbeskriv-
ningen har följande kompletterande utredningar 
genomförts i samband med att vägplanen tagits 
fram:

• Kompletterande naturvärdesinventering

• Faunapassageutredning

• Riskanalys, transporter av farligt gods

• Trafikbullerutredning

• Luftmiljöutredning

• Miljöprovtagning i fyllnadsmassor och  
befintlig väganläggning.

• Trafikutredning 

• PM avvattning

Det viktigaste MKB-underlaget, naturvärdes-
inventering, faunapassageutredning, riskanalys 
och luftmiljöutredning, finns samlat i en separat 
underlagsrapport.

1.3 Rapportens innehåll och struktur
Sammanfattningen som inleder rapporten syf-
tar till att på ett icke teknisk sätt ge en översiktlig 
bild av vägförslaget och dess påverkan på mil-
jön, människors hälsa och hushållningen med 
naturresurser. 

Efter sammanfattningen återfinns en inledande 
del som presenterar projektet och arbetsgången, 
hur man kommit fram till vägplaneförslaget och 
vilka övriga utredningar som finns. Avslutnings-
vis presenteras området, nuvarande väg och väg-
förslaget översiktligt, tillsammans med en redo-
visning av den framtida situationen om projektet 
inte genomförs, det sk Nollalternativet. Den 
inledande delen omfattar kapitlen:

1. Inledning

2. Tidigare utredningar och beslut

3. Vägprojektet–en översikt

4. Nollalternativ

Härefter kommer en övergripande miljöinrik-
tad del som huvudsakligen är uppställd efter de 
grundläggande intresseområdena: Miljö, Män-
niskors hälsa och Hushållning med naturre-
surser. Här redovisas förutsättningar, e¢ekter, 
konsekvenser och åtgärder sett över hela väg-
projektet. Denna del omfattar kapitlen:

5.  Landskapets miljövärden, som behandlar  
vägförslagets påverkan på landskapsbild, kul-
turmiljö, naturmiljö och friluftsliv.

6. Människors hälsa, som behandlar vägför-
slagets påverkan på människors miljö vad 
avser buller, säkerhet och barriäre¢ekter.

7. Hushållning med naturresurser, som 
behandlar hur naturresurser och planerad 
markanvändning berörs av vägförslaget. Här 



9

behandlas också projektets eventuella påver-
kan på områden som i den fysiska plane-
ringen pekats ut som riksintressen.

8. Miljöpåverkan under byggnadstiden, 
som beskriver miljösituationen under 
byggnadstiden.

Slutsatserna av MKB-arbetet redovisas i kapitel 
9, Samlad bedömning, som dels visar var viktiga 
konsekvenser uppkommer utmed sträckan, utan 
uppdelning på olika sakområden, dels hur pro-
jektet förhåller sig till samhällets regler, krav och 
mål inom miljöområdet.

MKB-rapporten innehåller vidare en framåt-
syftande del som innehåller förslag till fortsatt 
arbete, sammanställningar av studerade åtgärder 
och viktiga punkter för uppföljning av miljöpå-
verkan. Här finns också en kortfattad samrådsre-
dogörelse för att läsaren ska se vilka frågor som 
kommit upp och behandlats under MKB-arbetet. 
Denna del omfattar kapitel 10-11. De källor som 
använts i MKB-arbetet redovisas i kapitel 12.

Följande bilagor bifogas MKB-rapporten:

1. Metodbeskrivning.

2. Skyddade arter mm, utdrag ur 
naturvärdesinventering.

3. Resultat av bullerberäkningar, 
utbredningskartor.
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2 Tidigare utredningar och 
beslut
2.1 Tidigare utredningar
Hisingsleden övertogs 1991 av dåvarande Vägver-
ket i samband med en allmän översyn av gräns-
dragningen mellan kommunal och statlig väg-
hållning. 1998 gjordes en förstudie ”Trafikleder 
på Hisingen” som förutom Hisingsleden även 
innefattade Lundbyleden och Väg 155. Utifrån 
förstudien drogs slutsatsen att Hisingsledens 
standard bör förbättras så att den blir ett mer 
attraktivt alternativ till E6 och Lundbyleden. För 
att öka standarden bör de signalreglerade kors-
ningarna försvinna och ersättas med planskilda 
korsningar. Förstudien från 1998 rekommende-
rar även att leden på lång sikt bör byggas ut till 
en fyrfältsväg.

I och med Miljöbalkens tillkomst 1999 så föränd-
rades förutsättningarna för Vägverkets plane-
ring och förstudien från 1998 kunde inte längre 
formellt ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Förstudie Väg E6.20, Hisingsleden , delen 
Vädermotet-Klareberg
2008 färdigställdes en ny förstudie. Denna 
behandlade hela Hisingsleden från Vädermotet 
till Klareberg. Förstudien syftade till att iden-
tifiera problem kopplade till Hisingsleden och 
hitta åtgärder för att göra den mer attraktiv som 
förbindelse till Göteborgs Hamn och industrin 
på Hisingen. På så vis skulle Hisingsleden kunna 
avlasta mer centrala leder. Förstudien redovi-
sade behov av åtgärder på både kort och lång sikt.

Åtgärder på medellång (3-10 år) och lång sikt (10 
år eller mer) skulle inriktas på att:

• Bygga om korsningar och förbättra kapaci-
teten på de mest belastade sträckorna.

• Separera cykeltrafik och lokal biltrafik från 
Hisingsleden.

I förstudien identifierades viktiga miljöfaktorer 
och möjlig miljöpåverkan. De som är aktuella för 
sträckan Vädermotet till Björlandavägen är:

• Hisingsledens omgivningar är förhållande-
vis glest befolkade vilket minskar risken för 
problem orsakade av buller, avgasutsläpp 
och risker vid transport av farligt gods.

• Hisingsledens påverkan på det omgivande 
landskapens värden vad gäller naturmiljö, 

kulturmiljö och rekreation ligger på flera 
plan, där en del hänger samman med vägen 
och en del med trafiken. Trafiken påverkar 
omgivningen negativt, när det gäller rekrea-
tion och upplevelsen av natur och kultur, 
genom bullerstörningar och i viss mån 
barriäre¢ekter för människor då den skär av 
några av de grönområden som bildar ”gröna 
kilar” i tätortsbebyggelsen.

• Vägen som sådan är en barriär för djur då 
den till stor del är försedd med viltstäng-
sel och inte har några särskilt anordnade 
viltpassager, inte heller i samband med 
vattendragspassager. Passagerna över vat-
tendragen och avvattningen till dem utgör i 
någon mån också en risk för vattendragens 
naturvärden och därigenom en risk för de 
höga naturvärden i havet där vattendrag 
som exempelvis Osbäcken mynnar.

Med förstudien som grund beslutade länsstyrel-
sen 2009-05-06 att projektet kan förväntas inne-
bära betydande miljöpåverkan. Således tas sepa-
rat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram för 
vägplanerna i detta projekt.

Beslutet grundar sig på förordningen (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningar där anläg-
gande av motorvägar och motortrafikleder 
samt andra vägar med minst fyra körfält på en 
sträcka av minst tio kilometer tillhör de verk-
samheter som alltid skall antas medföra bety-
dande miljöpåverkan. De åtgärder som föreslås 
längs Hisingsleden mellan Vädermotet och Kla-
reberg bedöms av länsstyrelsen vara en sådan 
verksamhet.

2.2 Kommunala planer
Den aktuella delen av Hisingsleden är belägen 
uteslutande i Göteborgs Stad. Gällande över-
siktsplan antogs 2009. 

I översiktsplanen lyfts Hisingsleden fram som 
en viktig del i Göteborgs vägtrafiksystem och 
ett antal behov och åtgärder pekas ut. Vidare 
beskrivs leden vara av stor betydelse för tung 
trafik till och från Göteborgs Hamn men även för 
att nå nya och befintliga logistikanläggningar på 
Hisingen. Översiktsplanen pekar även på att det 
finns behov av kapacitetsförstärkningar och nya 
trafikplatser på sträckan. Vidare så beskrivs det 
att på sikt kommer två körfält i varje riktning att 
behövas på Hisingsleden.

I norra delen av projektet ska ett nytt logistik-
centrum byggas. Detaljplanen för detta logis-
tikcentrum vann laga kraft innan arbetet med 
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miljökonsekvensbeskrivningen påbörjades. I 
den nya detaljplanen har utrymme för trafik-
plats angetts och planen styr därmed delvis vald 
utformning.

2.3 Beslut om fortsatt arbete
I ”Förstudie Väg E6.20, Hisingsleden, delen 
Vädermotet-Klareberg” - beslutshandling date-
rad 2009-06-23 beslutade Vägverket, numera 
Trafikverket, att inleda utbyggnaden av Hisings-
leden med att ta fram en arbetsplan för delen 
Vädermotet-Björlandavägen i vilken även arbe-
tet med Halvors länk skulle ingå.  I och med den 
nya planläggningsprocessen, som trädde i kraft i 
januari 2013, så ersattes båda dessa arbetsplaner 
av en vägplan och projektet fick namnet ”E6.20 
Hisingsleden, södra delen inkl. Halvors länk”.

Under projektets gång har Trafikverket beslu-
tat att dela upp projektet i två vägplaner ”E6.20 
Hisingsleden, södra delen” och ” E6.20 Hisings-
leden, södra delen - Halvors länk” 

Hur uppdelningen ser ut illustreras i figur 2.1:1 
där hela vägförslaget är inritat i svart, den norra 
vägplanen är markerad med en röd streckad linje 
och den södra är markerad med blå streckad 
linje. 

Motivet till en uppdelning i två vägplaner är att 
det finns tydliga skillnader i förutsättningarna 
för de olika delarna av projektet. Det är också 
fullt möjligt att genomföra utbyggnaden av väg-
planerna oberoende av varandra.

E6.20 Hisingsleden, södra delen - Halvors 
länk
Utbyggnaden av Halvors länk och en breddning 
av anslutande del av Hisingsleden är av stor 
betydelse för verksamhetsområdet Halvorsäng, 
som påbörjas under 2016. Halvors länk planeras 
att vara en viktig direktförbindelse mellan Göte-
borgs hamn och logistikområdet Halvorsäng. 
Utbyggnaden av Halvors länk bedöms också vara 
mindre komplex och har t ex inte bedömts med-
föra betydande miljöpåverkan. Det finns också 
stora samordningsvinster under byggtiden mel-
lan utbyggnaden av Halvors länk, breddningen 
av Hisingsleden och utbyggnaden av verksam-
hetsområdet. Framförallt ger en samordning 
möjlighet att minska störningarna för trafikan-
ter på Hisingsleden. 

E6.20 Hisingsleden, södra delen 
Åtgärderna på sträckan från och med trafik-
plats Assar Gabrielssons väg och norrut är 
mer komplexa, med bl a tre trafikplatser och 

behov av att se över befintliga detaljplaner vid 
två av trafikplatslägena. Samråd med Göte-
borgs stadsbyggnadskontor har påbörjats men 
genomförandet av detaljplaneprocessen ligger 
utanför Trafikverkets kontroll. Även miljöpå-
verkan på denna sträcka är mer komplex, vilket 
framkommit bl a under samråd och arbete med 
miljökonsekvensbeskrivning. 

000 10 500 Meter

±
000 10 500 Meter

±

000 10 500 Meter

±

E6.20 Hisingsleden, 
södra delen -  
Halvors länk

E6.20 Hisingsleden, 
södra delen 

2.1:1 De två olika vägplanerna.
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3 Vägprojektet – en 
översikt
3.1 Nuvarande väg- och trafikförhållan-
den
Berörda allmänna vägar
Väg E6.20 är på delen Vädermotet – Björlanda-
vägen utbyggd under 1970-talet och är i princip 
tvåfältig med en bredd på 11-12 meter. Längst i 
söder mellan Vädermotet och Assar Gabriels-
sons väg byggdes vägen under senare delen av 
1990-talet om till två norrgående och ett söder-
gående körfält. Samtidigt byggdes en separat 
gång- och cykelväg på sträckan. Utefter sträckan 
Värdermotet-Björlandavägen ansluter Assar 
Gabrielssons väg och Gustaf Larsons väg. Dessa 
korsningar är signalreglerade liksom korsningen 
med Björlandavägen. Vid Assar Gabrielssons 
väg finns också en separat signal för busstra-
fik. Ett par servicevägar till el/teleanläggningar 
förekommer också. Dessa är försedda med låsta 
grindar.

Tillåten hastighet på sträckan varierar idag mel-
lan 60 och 80 km/h. 

Hisingsleden är huvudväg för godstransporter 
och ingår i det rekommenderade vägnätet för 
transporter av farligt gods.

Trafik och trafikmängder
Trafikverket mätte årsdygnstrafiken (ÅDT) på 
Hisingsleden senast år 2014. På den mest belas-
tade sträckan uppmättes då en ÅDT på 15 030 
fordon. Det är ungefär samma trafikmängd som 
uppmättes på sträckan år 2010 och någon lägre 
trafikmängd än vad som uppmättes år 2002 och  
2006. Trafikverkets mätningar finns samman-
ställda i tabell 3.1:1.

Trafikverkets mätningar visar på tydliga toppar 
under högtrafikperioder på morgonen och efter-
middagen. De högsta trafikflödena uppmättes i 
norrgående riktning.

Även Göteborgs Stad mäter trafikmängder på 
Hisingsleden. De mäter inte ÅDT (årsdygnstra-
fik) utan ÅMVD (årsmedelvardagsdygnstrafik).  
Göteborgs Stads mätningar finns sammanställda 
i tabell 3.1:2. Vid jämförelse mellan Trafikver-
kets mätningar och Göteborgs Stads mätningar 
kan det observeras att skillnaderna i trafik är 
ovanligt stor mellan vardag och helgdag jämfört 
med andra vägar i Sverige. Denna skillnad kan 
förklaras med den stora mängd arbetspendling 
som sker i närområdet.

Andelen tung trafik är mellan 8 och 13 procent 
på sträckan vilket också är jämförelsevis högt. 
Detta kan förklaras med de typer av verksamhe-
ter som är belägna utefter Hisingsleden.

Sträcka ÅMVD 2003 ÅMVD 2007 ÅMVD 2011 ÅMVD 2014
Vädermotet – Assar Gabrielssons 
väg

21 000 21 500 20 600 21 200  

Assar Gabrielssons väg – Gustaf 
Larsons väg

12 700 13 800 14 000 

Gustaf Larsons väg - Björlandavä-
gen

12 300 12 700 13 300

3.1:2  Trafiksi�ror från Göteborgs Stad som visar årsmedelvardagsdygnstrafik i båda körriktningarna.

Sträcka ÅDT 2002 ÅDT 2006 ÅDT 2010 ÅDT 2014 Andel tung trafik 
2014

Vädermotet – Assar 
Gabrielssons väg

15 640 15 980 15 040 15 030 8 % 

Assar Gabrielssons väg – 
Gustaf Larsons väg

9 140 10 140 9 380 9 630 13 %

Gustaf Larsons väg – 
Björlandavägen

8 260 8 530 9 170 11 %

3.1:1  Trafiksi�ror från Trafikverket som visar årsdygnstrafik i båda körriktningarna.
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Göteborgs Stads årliga mätningar på sträckan 
Vädermotet – Assar Gabrielssons väg visar på 
en trafikminskning mellan 2005 och 2009 vilket 
kan förklaras med den konjunkturnedgång som 
inträ¢ade under denna period.

Kollektivtrafik
Längs med den aktuella delen av Hisingsleden 
finns två viktiga busshållplatser, dels Volvo Tors-
landa RA vid korsningen med Assar Gabriels-
sons väg och dels Östergärde vid korsningen 
med Björlandavägen. Båda dessa hållplatser tra-
fikeras av flera busslinjer med olika körvägar och 
hållplatslägen. Byten mellan bussar och mellan 
olika färdmedel är möjligt på båda platserna.

Vid hållplats Volvo Torslanda RA, i korsningen 
Hisingsleden/Assar Gabrielssons väg, stannar 
busslinjerna 27, 145, 24, Röd express, Lila express 
och Gul express. Med den tidtabell som gällde 
våren 2014 stannar totalt 212 bussar varje vardag 
på hållplatsen.  Hållplatsen Östergärde angörs av 
busslinjerna 22, 36, 141, 148, 179 och 136. 

Gång- och cykeltrafik
Hisingsleden ingår i hela sin sträckning i Göte-
borgs övergripande cykelvägnät enligt ”Cykel-
program för en nära storstad, 2015-2025”, som 
presenterades 2015. 

Utefter Hisingsleden finns idag gång- och cykel-
väg endast mellan Vädermotet och Assar Gab-
rielssons väg. Antalet fotgängare och cyklister 
utefter denna sträcka bedöms vara få då storle-
ken och standarden på gång- och cykelvägen är 
bristfällig. 

På Hisingsleden mellan Assar Gabrielssons väg 
och Björlandavägen saknas gång- och cykelväg.
Antalet cyklister bedöms här vara relativt lågt 
jämfört med vad det skulle kunna vara.

Fotgängare kan korsa under Hisingsleden i en 
tunnel cirka en kilometer söder om Björlandavä-
gen, norr om det nya logistikcentrum som byggs 
ut väster om Hisingsleden. Passagen ansluter till 
motionsslingor och ridvägar.

3.2 Föreslagen vägutbyggnad 
3.3 En översikt över aktuellt vägförslag kan ses 
i figur 3.3:3.

Principutformning och sträckning
Eftersom väglinjen för vägförslaget följer befint-
lig vägsträckning har val av lokalisering inte 
varit aktuellt.

2014 inleddes projekt E6.20 Hisingsleden, södra 
delen inkl. Halvors länk med en så kallad skiss-
fas. I skissfasen prövades olika utformningar och 

3.3:1 Typsektion med barriär mot gång- och cykelväg.

3.3:2 Typsektion med friliggande gång- och cykelväg.
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tekniska lösningar. Skissfasen resulterade i ett 
”PM Skissfas” daterat 2015-03-15. Med ”PM Skiss-
fas” som grund tog sedan Trafikverket beslut om 
fortsatt inriktning för projekteringsarbetet.

Hisingsleden föreslås utformas som en fyrfältig 
väg med en bredd på 17,6 meter, se typsektioner i 
figur 3.3:1 och 3.3:2. Vägen dimensioneras för en 
tillåten hastighet på 80 km/h.

Sträckan förses med räcken förbi områden 
där minimering av intrång är viktigt. Bland 
annat blir vägen räckesförsedd på sträckan där 

Kålseredsbäcken rinner längs Hisingsledens 
västra sida. Utan räcke skulle det där krävas 
en flackare vägslänt vilket skulle göra intrång i 
bäcken. Vidare förses vägen med räcken där det 
på grund av bankhöjd, korsande trummor och 
broar krävs av trafiksäkerhetsskäl. Vägen för-
ses med faunastängsel längs hela sträckan. På 
sträckor där det ur risksynpunkt är aktuellt att 
hindra tung trafik från avåkning förses vägen 
med högkapacitetsräcke.

Genomgående följer Hisingsledens utbyggnad 
befintlig plan- och profilstandard. 

1. Ny trafikplats vid Assar Gabrielssons väg, 
se vidare under separat rubrik i avsnitt 3.3.

2. Ny gång- och cykelport i nytt läge strax 
söder om befintlig port. 

3. Korsningen med Gustaf Larsons väg 
stängs för allmän trafik. Det kommer fort-
farande att vara möjligt för busstrafik att 
köra ut på Hisingsleden söderut. 

4. Ny lokalgata mellan Gustaf Larsons väg 
och trafikplatsen vid Logistikcentrum.

5. Ny trafikplats vid Logistikcentrum, se 
vidare under separat rubrik i avsnitt 3.3.

6. Befintlig gångport ersätts med ny bredare 
port som underlättar passage för både 
människor och djurliv.

7. Ny trafikplats vid Björlandavägen, se 
vidare under separat rubrik i avsnitt 3.3.

0 1 000500 Meter

±

0 1 000500 Meter
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0 1 000500 Meter

±
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3.3:3 Översikt över vägförslaget, Vägplan Nord, med viktiga punkter i korthet.
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Belysning anordnas på sträckan från trafik-
platsen vid Assar Gabrielssons väg och söderut, 
utefter hela gång- och cykelvägen samt i trafik-
platserna. För att försöka bibehålla den mindre 
urbana landskapsbild som finns norr om Volvos 
anläggning kommer Hisingsleden norr om Assar 
Gabrielssons väg inte att belysas.

Vald lokalisering och utformning av trafikplat-
serna behandlas under separata rubriker för 
varje trafikplats.

Gång- och cykelväg
Längs vägsträckan byggs en gång- och cykelväg 
som separeras från vägen med antingen en skil-
jeremsa på 4 meter eller en barriär beroende på 
hur omgivningen ser ut. Där separering utgörs 
av en skiljeremsa görs gång- och cykelvägen 2,5 
meter bred. Där separeringen utgörs av barriär 
görs gång-och cykelvägen 3 meter bred.

Från söder kommer gång- och cykelvägen på 
Hisingsledens östra sida. Vid Assar Gabriels-
sons väg byter gång- och cykelvägen sida via en 
port under Hisingsleden. På ledens västra sida   
ansluts till fortsatt gång- och cykelväg norrut 
samt till befintlig gång- och cykelväg längs Assar 
Gabrielssons väg. 

Vid Gustaf Larsons väg ansluter gång- och cykel-
vägen till den nya porten för Sjumilastigen samt 
befintliga gång- och cykelvägar från sydväst. 
Gång- och cykelvägen korsar Gustaf Larsons 

väg i plan och fortsätter på västra sidan av en ny 
lokalgata parallellt med Hisingsleden norr över 
mot Logistikcentrum. Norr om Logistikcentrum, 
upp mot Björlandavägen löper gång- och cykel-
vägen åter längs Hisingsleden på dess västra sida.

Trafikplats vid Assar Gabrielssons väg
Befintlig signalkorsning vid Assar Gabrielsson 
väg ska ersättas med en planskild trafikplats. 
Trafikplatsen byggs i samma läge som dagens 
plankorsning. För trafikplatsens lokalisering se 
punkt 1 i figur 3.3:3. 

I föreslagen trafikplats leds Assar Gabrielssons 
väg på bro över Hisingsleden. En illustration 
av trafikplatsens föreslagna utformning kan 
ses i figur 3.3:4. Trafikplatsens västra del utfor-
mas med stödmurar för att ta upp de nivåskill-
nader som blir mellan Assar Gabrielssons väg, 
dess ramper samt den gång- och cykelväg som 
går genom trafikplatsen. Stödmurar är även ett 
gestaltningselement som ger trafikplatsen en 
mer stadsmässig karaktär.

Trafikplats vid Logistikcentrum
I anslutning till nytt Logistikcentrum vid 
Hisingsleden ska en ny trafikplatsen byggas. 
Lokaliseringen av trafikplatsen har styrts av 
utformningen av detaljplanen. Trafikplatsen 
ansluts till den nya lokalgatan John Bunyans väg 
som även ansluter till Sörredsvägen i väst. För 
trafikplatsens lokalisering se punkt 5 i figur 3.3:3. 

3.3:4 Möjlig utformning av föreslagen trafikplats vid Assar Gabrielssons väg. 
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Även utformningen av trafikplatsen har styrts 
av detaljplanen för nya Logistikcentrum. I lik-
het med trafikplats Assar Gabrielssons väg leds  
lokalgatan på bro över Hisingsleden. 

En illustrationsbild av trafikplatsen kan ses i 
figur 3.3:5. Södergående ramper ligger nord-
väst om bron och ansluts till John Bunyans väg 
i en cirkulationsplats. Till cirkulationsplatsen 
ansluts även den nya lokalgatan från Gustaf Lar-
sons väg, till vänster i bilden. 

Trafikplats vid Björlandavägen
Dagens signalreglerade korsning med Björlan-
davägen byggs om till planskildhet. För trafik-
platsens lokalisering se punkt 7 i figur 3.3:3. 

Björlandavägen leds på bro över Hisingsleden 
som ligger kvar i befintligt höjdläge. Norrgå-
ende ramper placeras sydöst om broläget medan 
södergående ramper placeras nordväst om bro-
läget. Ramperna ansluts till Björlandavägen i två 
cirkulationsplatser, en på var sida om Hisingsle-
den. En illustrationsbild av trafikplatsen kan ses 
i figur 3.3:6. 

3.3:5  Möjlig utformning av 
föreslagen trafikplats vid  
Logistikcentrum.

3.3:6 Möjlig utformning av föreslagen trafikplats vid  Björlandavägen.   
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I figur 3.3:7 visas en översikt av trafikplatsen 
där ett antal punkter av intresse har markerats 
ut. Till den västra cirkulationsplatsen ansluts 
Sörredsvägen. Öster om Hisingsleden kommer 
cirkulationsplatsen och Kålseredsbäcken i kon-
flikt, vilket medför en omgrävning av Kålsereds-
bäcken. Bäcken flyttas till ett nytt läge öster om 
cirkulationsplatsen och ansluts till Osbäcken 
nuvarande fåra norr om Björlandavägen. Den 
föreslagna nya bäckfåran får en naturliknande 
meandrande fåra,  med stödplantering av klib-
bal för att underlätta den naturliga återväxten. 
Bäckbotten utformas om möjligt med material 
lämpligt som lekbotten.  Det finns möjlighet att 
lämna delar av nuvarande bäckfåra som en tidi-
vis översvämmad mindre våtmarksyta. 

Föreslagen miljö-  och landskapsanpassning av 
området kring trafikplatsen vid Björlandavä-
gen. illustreras i figur 3.3:8. Gestaltningsmässigt 
är inriktningen att eftersträva en karaktär av 
betesmarker med lövskogsdungar.Sträckan mel-
lan cirkulationsplatserna har placerats så nära 
befintlig Björlandaväg som möjligt för att inte 
göra mer intrång mot Lexby odlarförening än 
nödvändigt, men fortfarande möjligöra utbygg-
nad av trafikplatsen samtidigt som befintlig kors-
ning är i drift. Läget för den västra cirkulations-
platsen är valt för att underlätta anslutning till 
Sörredsvägens samt för att cirkulationsplatsen 
ska hamna på en rimlig bankhöjd. För den östra 

cirkulationsplatsen har en eventuell framtida 
anslutning norröver tillsammans med bankhöjd, 
rimliga geotekniska åtgärder och möjlighet till 
att gräva om Kålseredsbäcken styrt placeringen.

På det mer känsliga avsnittet söder om trafikplat-
sen föreslås att Hisingsleden breddas åt väster, 
men att breddning för avfart mot Björlandavä-
gen sker åt öster. Syftet är att begränsa intrången, 
både mot Lexby odlarförening och mot ekskogs-
dungen öster om vägen.

Övriga lokalgator och servicevägar

Inom den del av projektet som denna vägplan 
behandlar ingår en ny lokalgata och två service-
vägar som inte fastställs i vägplanen. Dessa pre-
senteras kortfattat i detta avsnitt. 

Ny lokalgata byggs mellan trafikplatsen vid 
Logistikcentrum och Gustaf Larsons väg, se 
punkt 4 i figur 3.3:1. Väghållare för lokalgatan 
kommer att varaen samfällighet bestående av  
ägare till fastigheter längs gatan. Lokalgatan 
kommer därför inte att fastställas i vägplanen.

I norrgående påfartramp i trafikplatsen vid 
Assar Gabrielssons väg byggs en anslutning till 
befintlig serviceväg upp mot vattenreservoar. 
Vid anslutningen byggs även en stoppficka längs 
rampen.
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3.3:7  Kartbild över trafikplats vid Björlandavägen , utdrag ur vägplanens illustrationskarta. 
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Nordöst om den nya porten för gång- och cykel-
väg i sektion 2/500 byggs en ficka utmed norr-
gående Hisingsled. Denna ficka ansluter till den 
serviceväg som leder fram till Sörreds Energis 
anläggning.

I samband med byggandet av trafikplatsen 
vid Björlandavägen behöver anslutning mel-
lan Sörredsvägen och Lexby odlarförening 
stängas. Ny anslutning föreslås längre söderut 
på Sörredsvägen. 

Avvattning och vattenverksamhet
Avvattningen av vägområdet är utformad för 
att uppnå en trög avledning av dagvattnet. Trög 
avledning tillämpas för typiska flöden vilket 
avser regn med en total mängd på maximalt 10 
millimeter och en varaktighet på maximalt en 
timme. Från minst 80 procent av vägytan ska då 
ingen avrinning ske till recipient utan vatten ska 
fördröjas eller infiltreras. 

Där vägen avvattnas med grunda eller djupa 
diken ordnas trög avledning av dagvatten genom 
översilning på vägslänt. Till stor del fastläggs 
här partikelbundna föroreningar, exempelvis 
tungmetaller.

Där vägbanan avvattnas mot barriärelement i 
vägens mitt, vilket inträ¢ar när vägen ligger i 
skevning, avleds vattnet med rännstensbrunnar 
och ledningar. Dagvattnet behöver då renas och 
fördröjas vilket sker i planerade fördröjnings-
magasin, översilningsytor eller diken. Dessa 
skyddsåtgärders läge framgår av plankarta.

Där vägen passerar Osbäcken och Kålsereds-
bäcken, föreslås att vägen förses med räcke, 
kantsten och rännstensbrunnar. Från brunn-
narna avleds vattnet via ledning med utlopp till 
översilningsytor.

Trummor för genomledning av vattendrag under 
Hisingsleden dimensioneras för 50-årsflöde. I 
dimensionerande flöden inkluderas momentan-
faktor och en klimatfaktor på 1,2, för att kompen-
sera för framtida klimatförändringar. Dimen-
sionering för 50-årsflöde innebär en kapacitet 
för regn med upp mot 100-års återkomsttid när 
trummorna går fulla, om en viss uppdämning i 
vattendraget kan tillåtas. 

Dagvattnet från vägen kommer likt idag att via  
bl a Kålseredsbäcken ledas till Osbäcken som 
mynnar i Nordre älvs ¯ord. 

Med hänsyn till föreslagna åtgärder bedöms 
att föroreningsbelastningen på recipienten 
reduceras jämfört med om inga åtgärder skulle 

genomföras. För mer detaljerade uppgifter om 
reningsåtgärderna hänvisas till vägplanens PM 
avvattning.  

De arbeten som berör Kålseredsbäcken/
Osbäcken är av den omfattningen att Tra-
fikverket avser att söka tillstånd till vattenverk-
samhet enligt 11 kap miljöbalken. Kålsereds-
bäcken ingår uppströms Hisingsleden även i ett 
markavvattningsföretag.

Gestaltning
Viktiga punkter för gestaltningen av den 
ombyggda vägsträckan är:

• Gestaltningen av broar och byggnadsverk 
kan vara relativt fristående i förhållande till 
omgivande anläggningar.

• Eftersom det saknas tydliga landmärken 
är det viktigt att trafikplatserna blir tydliga 
inslag som kan öka vägens orienterbar-
het. Det är lämpligt att låta omgivningar-
nas olika karaktär påverka gestaltningen. 
Karaktären vid Assar Gabrielssons väg 
är mer stadsmässig, vid Logistikcentrum 
är det skog och berg som dominerar och 
vid Björlandavägen är det ett öppnare 
odlingslandskap.

• Korsningen med Björlandavägen bör 
behandlas som en nod inte bara för biltra-
fiken utan även för grönområden, djurliv, 
vattendrag och gående.

• Det är viktigt med utformning och placering 
av fördröjningsdammar och magasin för 
dagvatten, då de kan ta stor plats. 

• Viktigt att sidoområdena ansluter till 
respektive omgivning, dvs där vägen löper 
genom skogsmark ska gestaltningen och 
sidoområden ansluta till skogskaraktären. 
Här undviks stödmurar, gräs anlagd på fet 
jord, planteringar med inslag av trädgårds-
växter m m. I anslutning till öppet berg 
utformas landskapet med jordar och arter 
som passar den magra karaktären.

Miljöhänsyn
Vägförslaget har i flera avseenden lokaliserats 
och utformats med hänsyn till omgivningens 
värden. Viktiga exempel på inarbetad miljöhän-
syn är:

• Hisingsleden breddas inte mot rekrea-
tionsområdet Svartemosse, utom på den 
delsträcka där en kraftledningsgata utgör en 
bu¢ertzon mot området.  
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• På de vägsträckor som gränsar mot verk-
samhetsområden och odlingslotter utfor-
mas vägen för att minska risken för skador 
vid farligt gods-olyckor. Detta innebär 
högkapacitetsräcke och att vägdagvattnet 
förhindras att rinna in på anslutande kvar-
tersmark eller andra ytor där människor 
uppehåller sig.

• För att motverka vägens barriäre¢ekter 
föreslås en passage anpassad för friluftsliv 
och fauna under Hisingsleden, som ersätt-
ning för befintlig gångport.  Andra åtgärder 
för mindre djur föreslås t ex i samband med 
passage av vattendrag. 

• För att leda djur till de passager som 
föreslås och minska risken för trafikdöd 
förbättras stängslingen kring vägen. Dagens 
viltstängsel ersätts därför huvudsakligen 
med faunastängsel, utformat med hänsyn 
till vilka arter som berörs. Där stängslet 
utöver klövvilt ska hindra mindre däggdjur 
utformas det med cirka fem centimeters  
maskvidd i den nedre delen, där målet är att 
även stoppa grod- och kräldjur bör mask-
vidden vara en halv till en centimeter. I 
avsnitt 5.2 redovisas var respektive utform-
ning föreslås. 

3.3:8  Principer för omgrävning och återställning av berört område vid Björlandavägen.

Osbäcken,  
befintlig fåra

Betesmark

Väg rivs, åter-
ställs till äng

Dagvattendamm,  
befintlig

Dunge  
skyddas

Kålseredsbäcken,  
ny meandrande 

fåra med aldungar

Våtmark i  
befintlig fåra,  kan 

översvämmas

Kålseredsbäcken,  
befintlig fåra
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3.3:9 Trafikprognos för Hisingsleden år 2040.

Delsträcka Uppskattad ÅMVD 2040 Uppskattad ÅDT 2040

Halvors länk – Assar Gab-
rielssons väg

37 000
Andel tung trafik cirka 15 %

27 000

Assar Gabrielssons väg – 
Logistikcentrum 

22 000
Andel tung trafik cirka 15 %

16 500

Logistikcentrum – Björlan-
davägen 

23 000
Andel tung trafik cirka 15 %

17 500

• Vägens avvattning utformas med öppna 
trapetsformade diken och flacka gräsbe-
vuxna slänter för att fördröja dagvattnet 
och kvarhålla eventuella föroreningar. Detta 
kompletteras på känsliga platser med dam-
mar eller översilningsytor, i vissa fall med 
möjlighet till oljeavskiljning och avstäng-
ning, se avsnitt om avvattning, sidan 18 och 
separat PM avvattning. 

• Omgrävning av naturliga vattendrag, som 
Kålseredsbäcken, utformas så att funk-
tionen för fisk och annan fauna gynnas, 
t ex genom att anlägga lekbottnar. Kring 
omgrävningar utförs återställningsarbeten 
med jordmaterial från platsen och i samråd 
med markägare kommer Trafikverket att 
eftersträva en helhetslösning. I figur 3.3:8 
visas som exempel principerna för omgräv-
ning och återställning av berört område vid 
Björlandavägen.

Trafikbelastning
En prognos har tagits fram för framtida trafik-
belastning 2040 som är cirka 20 år efter anlägg-
ningens öppnande. Antagen dimensionerande 
trafik kan ses i tabell 3.3:9. 

Trafikökningen på Hisingsleden är stor i för-
hållande till nuvarande trafik och till trafiken 
i nollalternativet, se kapitel 4. Detta beror på 
den  överföring av trafik från E6 och Lundbyle-
den till Hisingsleden som är ett av målen med 
utbyggnaden. 

Lokalgatan mellan Gustaf Larsons väg och tra-
fikplatsen vid Logistikcentrum är inte med i 
beräkningarna av  framtida trafik. Med utbyggd 
lokalgata blir trafiken lägre på sträckan mellan 
Assar Gabrielssons väg och Logistikcentrum.

3.4 Alternativstudier i projekterings-
skedet
Val av sidobreddning
Hisingsleden breddas längst i söder åt väs-
ter. Vidare övergår breddningen från väster till 
öster på Hisingsleden i sektion 1/300 för att inte 
påverka det sidoområde som angränsar till forn-
lämning i sektion 1/560.

Förbi trafikplatsen vid Assar Gabrielssons väg 
sker breddningen öster om befintlig väg på 
grund av utrymmesbrist på västra sidan samt 
närheten till korsningen Assar Gabrielssons väg/
Amazonvägen. Från Assar Gabrielssons väg till 
Logistikcentrum sker breddning på ledens östra 
sida för att inte inkräkta på ny lokalväg mellan 
Gustaf Larsons väg och trafikplatsen vid Logis-
tikcentrum. Dessutom är intrång på vägens östra 
sida här inte lika känsligt i förhållande till mark-
användningen för rekreation och friluftsliv. Från 
Logistikcentrum och norröver sker breddningen 
på ledens västra sida för att minska intrånget 
mot Svartemosseområdet. 

Trafikplats vid Björlandavägen
Lokalisering
Med tanke på de anslutande vägarna Björlanda-
vägen och Sörredsvägen har det bedömts vara 
självklart att lokalisera trafikplatsen till samma 
plats som nuvarande plankorsning. En lokali-
sering på annan plats skulle kräva omfattande 
omläggningar av anslutande vägar.

Efter samråd med Göteborgs Stad har också 
framkommit att en möjlig framtida trafiklösning 
för verksamhetsområdet norr om Björlandavä-
gen är att ansluta även det till den nu aktuella 
trafikplatsen vid Björlandavägen. 



21

Utformning
I skissfasen studerades två alternativa utform-
ningar av trafikplatsen vid Björlandavägen. Utö-
ver  den föreslagna även en alternativ trafik-
platslösning med en större underliggande, något 
oval, cirkulationsplats där Hisingsleden går på 
bro över cirkulationplatsen och Björlandavägen.  
Se illustration i figur 3.4:1. Alternativet medförde 
en cirka 120 meter lång bro i Hisingsleden. Lös-
ningen bedömdes dock ha svårt att hantera det 
förväntade trafikflödet norrifrån från Hisings-
leden mot Sörredsvägen. Vidare hamnade den 
nuvarande plankorsningen mellan Sörredsvä-
gen och Björlandavägen för nära inpå den stora 
cirkulationsplatsen för att skapa de växlings-
sträckor som skulle krävas. Prognoser visade på 
att det skulle behövas tre vänstersvängande kör-
fält från Björlandavägen in på Sörredsvägen och 
det fanns en risk för köbildning upp på södergå-
ende avfartsramp från Hisingsleden. Lösningen 
bedömdes också vara mycket kostsam, främst på 
grund av den långa bron. 

I skissfasen studerades även en lösning likt den 
beskriven ovan men plankorsningen Björlan-
davägen/Sörredsvägen utbytt mot en cirkula-
tionsplats något längre västerut, vilket är den 
variant som redovisas i figur 3.4:1. Förslaget han-
terade Hisingsledens södergående trafik mot 

Norconsult AB 

3.4:1  Alternativ utformning av trafikplats vid Björlandavägen, ur skisshandling. 

Sörredsvägen bättre, men det kvarstod stora svå-
righeter att skapa bra planskildheter för gång- 
och cykeltrafik över eller under Björlandavägen. 

Detta alternativ, båda varianterna, ansågs även 
vara svårt att bygga ut samtidigt som trafik tilläts 
på befintliga vägar. Det skulle krävas stora tra-
fikomläggningar med intrång i naturvärden samt 
Lexby odlarförening som följd.

Miljömässigt konstaterades inför valet av alter-
nativ att båda de studerade alternativen inne-
bär stor påverkan på landskapsbild och nega-
tiva konsekvenser för naturvärden, men att de 
påverka olika miljöer. 

Föreslagen lösning påverkar framförallt löv-
skogsmiljöer medan den alternativa utform-
ningen påverkar bäckmiljöer. Vad gäller påver-
kan på kulturmiljön fanns vid detta tillfälle 
en viss osäkerhet då arbetet med en särskild 
arkeologisk utredning inte var slutfört. Dock 
konstaterades att det alternativa utformnings-
förslaget skulle innebära mer intrång i då kända 
fornlämningar. 

Se vidare avsnitt 5.3 för en kompletterande 
bedömning med hänsyn till resultatet av den 
arkeologiska utredningen.
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4 Nollalternativ
Miljöbalken ställer krav på att en MKB ska 
beskriva konsekvenserna av att projektet inte 
genomförs. Detta brukar kallas Nollalternativet 
och syftet är att få en referens för beskrivningarna 
av projektets konsekvenser. För vägprojekt 
innebär nollalternativet att normala drift- och 
underhållsåtgärder genomförs på studerad 
sträcka. Nollalternativet innehåller vidare 
förändringar baserade på generella trender 
och antagna kommunala planer. Det kan ofta 
vara en svår gränsdragning mellan vad som 
planeras oberoende av det aktuella projektet 
och vad som är nära kopplat till projektet. Det 
är också viktigt att klargöra vilket jämförelseår 
som används. Detta kan skilja sig åt beroende 
på vilka miljöaspekter som studeras. Ofta är 
det bra att koppla jämförelsen till kommunens 
översiktsplanering, men när det gäller trafik-
situationen använder Trafikverket normalt 
situationen cirka 20 år efter färdigställande.

Kommunala planer
I nollalternativet antas det att de detaljplaner 
som vunnit laga kraft, Halvorsäng och Logis-
tikcentrum, kommer att exploateras. Däremot 
innebär nollalternativet att dessa detaljplane-
lagda områden inte kommer att få någon direkt 
vägkoppling till Hisingsleden eftersom varken 
trafikplats Logistikcentrum eller Halvors länk 
kommer att byggas. Det innebär att trafik från 
dessa nyexploaterade områden inte kommer att 
öka trafikmängderna på Hisingsleden nämnvärt. 

Hisingsleden i nollalternativet
I nollalternativet antas att Hisingsleden behåller 
sin sträckning och standard. Det innebär 
att den fortsättningsvis kommer att vara ett 
mindre attraktivt alternativ jämfört med E6 och 
Lundbyleden.  

Trafikutveckling
Eftersom ingen utbyggnad antas i nollalternativet 
sker inte heller någon överflyttning av trafik till 
Hisingsleden från Lundbyleden eller E6. 

För att kunna jämföra konsekvenser av 
föreslagna åtgärder med nollalternativet har 
en trafikprognos för prognosåret 2040 tagits 
fram för nollalternativet. Trafikutvecklingen i 
nollalternativet innebär endast en uppräkning 
av nuvarande trafik med trafikuppräkningstal 
enligt Trafikverkets ”Prognoser för personresor 
och godstransporter 2030”. Dessa tillväxttal 
bygger på en generell trafikökning på grund av 
bl a bebyggelseutveckling och befolkningsökning.  
Trängselskatten i Göteborgs Stad antas vara kvar.

Prognostiserade trafikmängder kan ses i tabell 
4:1.

Miljöförhållanden
I den fortsatta redovisningen av vägförslaget 
och dess miljöpåverkan görs i första hand en 
jämförelse mot nuvarande förhållanden. Den 
framtida miljösituationen om inte vägförslaget 
genomförs redovisas under rubriken 
Nollalternativets e¢ekter. 

4:1 Trafikprognos för nollalternativet 2040.

Delsträcka ÅDT Nollalternativ 2040

Vädermotet – Assar Gabrielssons väg 20 000
Assar Gabrielssons väg – Gustaf 
Larsons väg

13 000

Gustaf Larsons väg - Björlandavägen 12 500
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5 Landskapets 
miljövärden
Landskapets miljövärden redovisas under 
aspekterna landskapsbild, naturmiljö, kultur-
miljö samt rekreation och friluftsliv.

5.1 Landskapsbild
Landskapsbild är liktydigt med den visuella upp-
levelsen av landskapet. Till det visuella hör inte 
bara en enkel bild, utan också en tolkning och en 
upplevelse av det sedda. Landskapets visuella 
värden hänger tätt samman med landskapets 
karaktär, som i sin tur bestäms av de naturgeo-
grafiska och kulturhistoriska egenskaperna i det 
aktuella området.

Nuvarande förhållanden
Översikt
Vägsträckan går genom ett område av typiskt 
bohusländsk landskapskaraktär där högre, 
klippiga platåer sticker upp ur sedimentfyllda 
sprickdalar.  Det är ett kustnära sönderbrutet 
häll- och skogslandskap med inslag av brukad 
mark i norr där dalgången är bredare. 

I stort sett är vägsträckan inordnad i landskapets 
naturliga riktning där höjder och sprickdalar går 
i nord-nordöstlig riktning. 

Terrängen på höjdpartierna är till största delen 
berg i dagen eller område med tunt jordtäcke. I 
dalgångarna återfinns ytligt torv, grusiga svallse-
diment eller fyllningar på lera med mäktigheter 
om som mest cirka 5 meter. 

Vegetationen på bergspartierna består huvud-
sakligen av barrskog men i svackor och närmast 
vägen utgörs vegetationen av lövskog av olika 
ålder, med en dominans av yngre skog närmast 
vägen. Denna har troligen vuxit upp efter att 
vägen byggdes under 1970-talet, på mark som är 
påverkad av vägutbyggnaden.

Längst i norr korsar Hisingsleden den uppod-
lade dalgången kring Osbäcken. Här har land-
skapet kvar en lantlig karaktär med öppen kul-
turmark, som används för odling eller bete och 
som bryts av lövskogsridåer vid vattendrag eller 
ädellövskogsklädda mindre kullar. Landskapets 
övergripande karaktärer och nuvarande vägs 
förhållande till dessa illustreras i figur 5.1:1, som 
är hämtad ur den landskapsanalys som gjordes i 
inledningen av arbetet med vägplanerna. 

5.1:1 Hisingsledens omgivande landskap.
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Vägen i landskapet
Hisingsleden dominerar inte landskapet utan 
visuellt upplevs den huvudsakligen när åskå-
daren befinner sig riktigt nära vägen. Mycket 
på grund av den täta lövskogen närmast vägen  
ser man bara vägen från t ex de motionsslingor 
som på kortare sträckor tangerar Hisingsleden, 
se fig 5.1:2. Inte heller i det mer öppna landska-
pet kring Björlandavägen dominerar vägen den 
visuella upplevelsen av landskapet eftersom den 
ligger i nivå med omgivande mark. 

Nollalternativets e�ekter
De nya verksamhetsområden som ingår i nollal-
ternativet innebär att Hisingsleden kommer att 
bli mer synlig än idag, framförallt delen norr om 
Volvos befintliga område, där etableringen av ett 
logistikcentrum öppnar upp området väster om 
Hisingsleden.

Vägförslagets e�ekter 

Det framtida vägrummet kring Hisingsleden 
kommer till stor del att ha samma möjligheter 
och problem som det befintliga eftersom den 
nya vägsträckningen i plan följer den gamla 
vägsträckningen. 

Då vegetationen längs med vägen till stor del 
består av ung skog blir konsekvenserna inte så 
stora som om gammal skog med brynvegetation 
hade friställts med fula friställningar av träd som 
stått i tät skog och med risk för stormfällningar.

Vid trafikplatserna skapas dock betydligt mer 
storskaliga platser med ramper och broar vilket 
avviker stort från dagens korsningar. 

Den nya trafikplatsen vid Assar Gabrielssons 
väg gör att stora öppningar görs i skogsridån på 
vägens östra sida. 

Vid trafikplatsen vid Logistikcentrum inne-
bär de nya ramperna att stora öppningar görs 
i skogsridåerna på vägens bägge sidor. Det är 
dock inte ostörda skogsområden, vissa delar är 
nyligen avverkade och kommer att omvandlas 
till verksamhetsområden. En kraftledningsgata 
löper också parallellt med vägen, men för trafi-
kanterna innebär det ett öppnare vägrum.

E¢ekterna blir stora vid samtliga trafikplatser, 
men kanske främst vid Björlandavägen där en 
stor trafikapparat med bron i dalgången kommer 
att dominera det idag öppna landskapsrummet, 
se figur 5.1:3.

Miljöåtgärder
För att förankra väganläggningen i omgivande 
landskap är det särskilt viktigt med utform-
ningen av ytor i eller kring trafikplatser samt av 
ytor som återställs efter rivning eller tillfälligt 
nyttjande. Principen bör vara att utnyttja vege-
tation och jordmaterial från platsen. 

Vid bergsskärning kan sprickor nyttjas som 
naturliga släntvinklar om de ligger gynnsamt. 
Det onaturliga uttryck som en sprängning ska-
par kan då i viss mån mildras.

5.1:2 Hisingsleden upplevs idag framförallt på nära håll, här från en motionsslinga i Svartemosseområdet.
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Konsekvenser för landskapsbilden
Sträckan upplevs framförallt ur trafikantper-
spektivet, där vägen omvandlas till en mer stor-
skalig väg av motorvägskaraktär jämfört med 
dagens landsvägskaraktär. 

De nya trafikplatserna vi Assar Gabrielssons 
väg och Logistikcentrum upplevs också främst 
av trafikanter, men här finns också åskådarper-
spektiv från de närmaste delarna av angräns-
ande verksamhetsområden och friluftsområ-
den. Ur det perspektivet kommer Hisingsleden 
att bli mer framträdande framförallt p g a broar 
och ramper på bankar i anslutning till de nya 
trafikplatserna.

Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms bli 
störst vid Björlandavägen genom att trafikplat-
sen kan komma att  dominera det idag öppna 
landskapsrummet i dalgången.

Sammantaget bedöms konsekvenserna av väg-
planen bli måttliga eftersom  landskapet redan 
är kraftigt påverkat av vägar och andra exploate-
ringar i omgivningen.

5.1:3 Trafikplats Björlandavägen innebär en stor förändring av landskapet, här visualiseras trafikantens vy mot norr.
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5.2 Naturmiljö
Naturmiljöintresset avser skydd och vård av 
värden i natur- och kulturlandskapet samt beva-
rande av en rik mångfald av naturmiljöer, struk-
turer och ekologiska samband, som möjliggör 
studier och förståelse av naturen. Ett viktigt del-
mål för naturvården är bevarandet av den biolo-
giska mångfalden och bl a därför har nationella 
listor upprättats över arter som trängts tillbaka 
eller hotas av miljöförändringar, s k  rödlistade 
arter. Listorna över arter i behov av skydd omfat-
tar 10-20 % av landets djur- och växtarter vilket 
ger ledning för identifierandet av särskilt värde-
fulla naturmiljöer.

Merparten av Sveriges naturmiljöer är i dag kraf-
tigt omvandlade av modernt jordbruk, skogsbruk 
eller vattenbruk. De uppvisar till följd av detta 
ofta en utarmad flora och fauna. Vid invente-
ringar av värdefull natur uppmärksammas där-
för särskilt områden där man fortfarande kan 
finna en naturlig mångfald eller naturtyper som 
trängts tillbaka av samhällsutvecklingen. Inte 
desto mindre kan miljöer som inte hyser höga 
naturvärden från vetenskaplig synpunkt erbjuda 
naturupplevelser och möten med växter och 
djur i vacker natur. Således innebär ett vägbygge 
ingrepp i naturmiljön även om området inte har 
höga naturvärden från vetenskaplig synpunkt. 

Nuvarande förhållanden
Översikt
Landskapet inom inventeringsområdet präglas 
av stor topografisk variation med häll- och myr-
marker om vartannat. Således är biotopsamman-
sättningen speciell; småpartier av olika natur-
typer bildar större områdeskomplex med stor 
variation vad gäller arter, strukturer etc.

I de norra delarna, i området kring Osbäcken 
och dess biflöden, breder tämligen stora arealer 
ädellövskog ut sig. En del av de ädellövsdomi-
nerade partierna följer bäckfårorna och sprider 
sig därmed både öster och väster om Hisingsle-
den. Därtill förekommer i dessa delar av inven-
teringsområdet även ekdominerade bestånd på 
båda sidor om vägen.

Längre söderut tar häll- och myrmark vid och 
den blockrika terrängen bidrar till plötsliga 
biotopväxlingar, med ömsom lövträds- eller 
barrträdsdominans. Sankmark med fuktgynnad 
vegetation följs av hällar med torktåliga växter. 
Aktivt jordbruk förekommer i dag endast i inven-
teringsområdets norra delar, där det finns inslag 
av kulturbetes- och åkermark. 

Tidigare har jordbruksinslaget i de norra delarna 
varit mer betydande, vilket bl a gamla ekar och 
stenmurar (skiftesgränser) spridda inom inven-
teringsområdet vittnar om.  Häll- och våtmarks-
mosaiken längs vägsträckans mer centrala delar 
har till största delen sannolikt en historik som 
gemensamma utmarksbeten, vilka först på 1900-
talet börjat växa igen till skogsmark. 

Kartan i figur 5.2:1 redovisar generella invente-
ringar av t ex lövskogar eller betesmarker inom 
det område där Hisingsleden och Halvors länk 
planeras. Det framgår tydligt att det är få miljöer 
som identifierats vid dessa inventeringar.

Området avvattnas norrut, till Nordre älvs 
¯ord, via Kålseredsbäcken och Osbäcken. Dessa 
bäckar leder också såväl dagvatten från bostads- 
och verksamhetsområden som vatten påverkat 
av jordbruket kring Osbäcken. 

Inventerade naturmiljöer
Utifrån tidigare dokumenterade naturvärden 
och fältinventering i området, har en bedöm-
ning av områdets naturvärden gjorts. Bedöm-
ningen har gjorts i enlighet med förslaget till 
svensk standard för naturvärdesinventeringar, 
SS199000 (Swedish Standards Institute, 2013). 
Bedömningsmetoden klassificerar naturområ-
den enligt följande fyra naturvärdesklasser:

• Naturvärdesklass 1a – högsta naturvärde.

• Naturvärdesklass 1b – högt naturvärde.

• Naturvärdesklass 2 – påtagligt naturvärde.

• Naturvärdesklass 3 – visst naturvärde.

Observera att inventeringen gjordes när försla-
get till svensk standard för naturvärdesinvente-
ringar ännu inte var slutligt fastställd. I den nu 
gällande fastställda standarden benämns natur-
värdesklasserna 1a, 1b, 2 och 3 ovan istället 1, 2, 
3 och 4.

En närmare beskrivning av naturvärdesklasserna 
återfinns i den särskilda naturvärdesinventering 
som redovisas i ”Miljökonsekvensbeskrivning 

– underlagsrapport”. I sammanställningen på 
följande sidor anges naturvärdesklass, samt en 
kortfattad beskrivning av naturvärdesobjekten, 
med hänvisning till kartor i figur 5.2:2, 5.2:3 och 
5.2:5.
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5.2:1.  Sammandrag av underlagsmaterial  från Länsstyrelsens GIS-databas.
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5.2:2 Naturvärdesobjekt utmed   
 Hisingsleden.

1. Damm norr om Björlandavägen, naturvärdesklass 3
Anlagd damm omgiven av vass, klibbal och vide. Mycket nate täcker vattenytan, med inslag av vit 
näckros. Möja, svärdslilja och svalting förekommer, likaså rörhöna, sävsparv och sävsångare.

2. Osbäcken uppströms sammanflödet med Kålseredsbäcken, naturvärdesklass 3
Osbäcken är på detta avsnitt en liten bäck, men biotopvårdande åtgärder med utläggning av lekgrus 
och sten har tidigare utförts, varför sträckan bedöms ha goda förutsättningar som öringmiljö. Bäcken 
omges av yngre klibbal. Övrig vegetation består bl a av svärdslilja och skogssäv med näckmossa på 
stenarna.
3. Osbäcken närmast nedströms sammanflödet med Kålseredsbäcken, naturvärdesklass 3
Långsamflytande del av Osbäcken, meanderbågar. Ingen stenbotten och ohävdad, högvuxen vegeta-
tion av älggräs, flädervänderot, mjölkört, jättebalsamin etc. En grov ek finns i norra delen av området 
(stamomkrets knappt 250 centimeter).

4. Igenväxande mark öster om Hisingsleden och norr om Björlandavägen, naturvärdesklass 3 
Igenväxande mark med hällinslag. Mot vägen växer en trädridå av tall, björk, rönn och klibbal. Inslag 
av buskage av sälg, slån och hägg. Stor förekomst av rosbuskar (stenros och nyponros) på hällmar-
kerna. Många växter härrör troligen från tidigare planteringar. Rikligt med blommande busk- och 
brynmiljöer för nektarsökande insekter.

5. Damm väster om Hisingsleden och norr om Björlandavägen, naturvärdesklass 3 
Damm med busksnår och lövträd (lönn och alm). Många kvarstående döda almar. Mycket kaveldun. 
Lek av åkergroda konstaterades här 2011.
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6. Osbäcken väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Del av Osbäcken som omges av riklig vegetation. Delar av bäcken har stenbotten. Biotopvårdande 
åtgärder med utläggning av lekgrus och sten har tidigare utförts, varför sträckan har goda förutsätt-
ningar som öringmiljö. Omgivande vegetation utgörs av klibbal i trädskiktet och blekbalsamin, jät-
tebalsamin, hundkäx, vänderot etc i fältskiktet. Gräshoppsångare och kärrsångare förekommer.

7. Buskmiljö direkt söder om Björlandavägen, naturvärdesklass 3
Tätvuxet sälg-, vide- och aspbuskage med bl a sävsångare och näktergal. Värde för fågellivet och 
nektarsökande insekter.

8. Ekskog nordost om koloniområde, naturvärdesklass 3
Ekskog med mestadels medelgrova ekar, några grova (upp till 230 centimeter i omkrets). Uppslag av 
ek och asp, någon hassel, rönn och ask. Skogens oskötta karaktär ger den vissa värden för t ex fågel-
livet. Snårig undervegetation, litet inslag av död ved. Inslag av trädgårdsväxter såsom sibiriskt fetblad, 
fingerborgsblomma och kungsljus.
9. Åkerholme, naturvärdesklass 3
Större åkerholme belägen i kulturbetesmark (hästhage). Vegetationen i trädskiktet domineras av 
asp och ek, den senare i regel av medelgrov karaktär (enstaka grova med en omkrets upp mot 280 
centimeter). Fältskikt med bl a vitsippa, nejlikrot, stensöta, skogskovall
10. Ekskog, naturvärdesklass 2
Ekskog med grov ek, flera träd med en stamomkrets mellan 260-280 centimeter. Liljekonvalj, träjon, 
svinrot, ängsvädd och blodrot i fältskiktet, varav de senare vittnar om tidigare mer öppna och häv-
dade förhållanden. Inslag av död ved i form av ek.
11. Sälgdunge, naturvärdesklass 3
Sälgdunge med medelgrova träd. Fältskikt av nejlikrot, lundgröe och hundäxing. Öppnare yta med 
rosbuskar, skogsklöver, snärjmåra och humleblomster. Av viss betydelse för nektarsökande insekter.
12. Kålseredsbäcken omgiven av lövskog öster om Hisingsleden, naturvärdesklass 2
Kålseredsbäcken med närmiljöer. Asp och alm förekommer allmänt. Överlag stort inslag av ädellöv 
och död ved. Grova almar och ekar (grövsta eken mäter 310 centimeter i omkrets). Signalarten stor-
rams förekommer. Biotopvårdande åtgärder med utläggning av lekgrus och sten har tidigare utförts, 
varför sträckan har goda förutsättningar som öringmiljö.
13. Kålseredsbäcken omgiven av betesmark öster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Kålseredsbäcken omgiven av kulturbetesmark. Bäcken omges av sporadisk trädvegetation.

14. Lövskog väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Lövskog bestående av framförallt björk och asp, med inslag av ädellöv. Majbräken och humlebloms-
ter i fältskiktet.
15. Kålseredsbäcken omgiven av lövskog väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 2
Ädellövdominerad skog med högre värden i anslutning till Kålseredsbäcken. Bäcken har stenbotten 
på stora delar av sträckan. Biotopvårdande åtgärder med utläggning av lekgrus och sten har tidigare 
utförts, varför sträckan har goda förutsättningar som öringmiljö. Intill bäckfåran mest klibbal. Områ-
det kan fungera som födosökningsmiljö för mindre hackspett. Högst värden i de centrala delarna.

16. Lövskog med inslag av ädellöv väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Lövskog bestående av framförallt björk och asp, med inslag av ädellöv. Majbräken och humlebloms-
ter i fältskiktet.
17. Blandskog väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Blandskog med medelgrov ek och tall. Enstaka enar. Hallon, småek och rönn i fältskiktet. Även 
ekbräken, lundbräken, träjon, brakved och småbjörk samt skogskovall, vitsippa och ekorrbär. Blockrik 
terräng med tämligen stort inslag av sly.

18. Blockrik blandskog öster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Blockrik blandskog med häll- och sumpmarksinslag. Området präglas av stor topografisk variation, 
vilket skapar en mångfald av biotoper. Terrängen är blockrik och området hyser lämpliga habitat för 
hasselsnok som också noterats i området. Artantalet är tämligen högt och skogen variationsrik, bl a 
vad gäller element såsom trädålder och inslag av död ved.
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5.2:3 Naturvärdesobjekt utmed   
 Hisingsleden.

19. Lövskog väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Tämligen stort inslag av upp till medelgrov/grov asp och sälg. Medelgrov björk, vissa grova. Hassel 
och rönn förekommer. Ganska mycket död ved till följd av röjning. Hallon, småek, träjon i fältskikt. 
Litet bestånd av signalarten storrams förekommer. I skogskanten växer vide.

20. Lövskog utmed bäckfåra väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Al-, hassel- och rönnstråk utmed delvis uttorkad bäckfåra. Måttligt grova alar, vissa döda, med bohål. 
Grov, gammal hassel. Tänkbar miljö för mindre hackspett. Förutom lind noterades inga signalarter, 
vilket kan bero på historiska skäl. Inslag av arter knutna till mer öppna marker vittnar om det. Hult-
bräken, kärrviol, videört och vildkaprifol noterades. I söder, där graninslaget är större, växer svinrot, 
blåbär, hallon och harsyra.

21. Blandskog väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Granblandskog med medelgrova träd av flera arter. Björk och tall men även hassel och ek (klena till 
medelgrova hasslar). Ganska mycket död ved.

22. Hällmarksområde väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Hällmarksområde med uppslag av björk. Kruståtel, ljung, tuvull, lingon och en del klockljung. Hed-/
ljungblåvinge noterades vilka är typiska arter för den här biotopen.

23. Blandskog väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Medelgrov björk- och tallskog med inslag av gran. Mannagräs i vissa lite fuktigare partier. Enstaka 
enar och inslag av odon och pors. Även asp, ek, sälg och vide. Andelen död ved överlag tämligen låg. 
I torrare delar av området ökar andelen asp, björk, rönn och andelen död ved ökar.
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24. Myrmarksområde väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 2
Myrmarksområde med inslag av kaveldun i sankpartierna. Odon, pors och klockljung i fältskikt. I 
trädbevuxna områden växer tall och björk med inslag av vide. Inslag av död ved i form av högstubbar 
och lågor. Två lärkfalkar noterades, troligen häckning i omkringliggande marker. Sedan tidigare finns 
uppgifter om klockgentiana och alkonblåvinge från området.

25. Blandskog väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Fortsättning på område 23 men björkarna är i detta område överlag något klenare. Tallarna med-
elgrova till grova. Området är mer myrmarksbetonat än område 23 med öppnare sankpartier med 
odon, pors, mannagräs, tall och klen björk. I södra delen öppnare hällpartier med blodrot, björkupp-
slag, kruståtel, odon och tuvtåtel.
26. Del av kraftledningsgata, naturvärdesklass 2
Del av kraftledningsgata med myrkaraktär och växter såsom vattenklöver, veketåg, knapptåg, pors 
samt även klockgentiana. Uppgifter om alkonblåvinge finns.

27. Del av kraftledningsgata, naturvärdesklass 3
Partier av kraftledningsgata som löper i nordsydlig riktning. Ömsom hällmark med klen björk, en och 
ljung, ömsom sankmark med myrkaraktär. Klockljung förekommer här rikligt.

28. Del av kraftledningsgata, naturvärdesklass 2
Del av kraftledningsgata med fuktmiljöer, se bild 5.2:4, och riklig förekomst av klockgentiana. Uppgif-
ter om alkonblåvinge finns.

29. Del av kraftledningsgata, naturvärdesklass 3
Partier av kraftledningsgata som löper i nordsydlig riktning. Ömsom hällmark med klen björk och 
partier med en, ömsom sankmark med myrkaraktär, klockljung (riklig förekomst både på hällpartier 
och i sankare områden). Längre mot söder mest björksly.

30. Blockrik blandskog väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Blockrik blandskog med häll- och sumpmarksinslag. Området präglas av stor topografisk varia-
tion, vilket skapar en mångfald av biotoper. I södra delen t ex inslag av relativt grov tall. Terrängen är 
blockrik och området hyser lämpliga habitat för såväl hasselsnok som mindre hackspett. Artantalet 
är tämligen högt och skogen variationsrik, både vad gäller trädålder och inslag av död ved.

5.2:4 Eftersom kraftledningsgatan röjs regelbundet har miljön utvecklats till ett öppet fuktigt område, bild från naturvärdesobjekt 28.
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31. Lövdominerad blandskog väster om Hisingsleden, naturvärdesklass 3
Lövdominerad blandskog med klen-medelgrov asp, sälg och björk. Död ved i form av lågor, fram-
förallt av klen karaktär men även vissa grövre. I fältskikt växer bl a humleblomster och skogsfräken. 
Lämplig miljö för mindre hackspett. I hällpartier mer inslag av tall med ljung, stensöta och blodrot i 
fältskiktet, samt hallon och småek i buskskikt. Området gränsar i söder mot ett avverkningsområde 
mellan bergbrottet och Hisingsleden.

Naturvårdsåtgärder i angränsande områden
Vägsträckan berörs av ett naturvårdsavtal mellan 
Göteborgs Stad och Länsstyrelsen, som har upp-
rättats för området benämnt ”NVA Svartemosse 
1”, se figur 5.2:6. Området gränsar mot Hisingsle-
dens norra del. Innebörden av avtalet är att kom-
pensationsåtgärder ska kunna utföras, vilket var 
ett villkor då detaljplanen för Logistikcentrum 
skulle antas.

Det finns även en kompensationsplan i söder vid 
Halvorsäng, vilken upprättats med anledning av 
en ansökan om artskyddsdispens för detaljplan 
vid Halvorsäng. De kompensationsåtgärder som 
närmast berör Hisingsleden ligger på östra sidan 
vägen, och är åtgärder för att förbättra miljöerna 
för mindre hackspett.

Vattendrag
Kålseredsbäcken/Osbäcken är utpekad som ett 
lax-/havsöringförande vattendrag och prelimi-
när vattenförekomst (SE641045-126412). Vat-
tendraget uppnår ej god kemisk status enligt vat-
tenmyndigheten och den ekologiska statusen är 
måttlig. Den ideella organisationen  Fiskevårds-
nätverket Göteborg har på flera platser längs vat-
tendraget gjort fiskevårdande åtgärder för att 
underlätta uppvandring och lek, se figur 5.2:8. 
Mellan år 2002 och 2003 genomförde Göte-
borgs Stad ett åtgärdsprogram för att motverka 
e¢ekterna av övergödning och föroreningar i 
dagvatten som når vattendraget. I detta sam-
manhang konstaterades också att viktiga lekom-
råden för öring återfinns där bäcken rinner i 

5.2:5 Naturvärdesobjekt utmed Hisingsleden.

29

30
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5.2:6.  Område med naturvårdsavtal mellan  
 Göteborgs Stad och Länsstyrelsen.
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skogspartiet väster om Hisingsleden, ungefär 
objekt 15 i inventeringen ovan, men lekområden 
förekommer också öster om Hisingsleden.

Biotopskydd
Biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken gäl-
ler generellt för vissa objekt i jordbruksland-
skapet. Bedömda biotopskyddade områden har 
markerats i figur 5.2:7. Områdena utgörs av ett 
dike, B1,   tre åkerholmar, B2-4 och en stenmur 
B5. Alla områden utom diket är belägna öster om 
Hisingsleden.

Objekt B1 är ett dike nordväst om korsningen 
med Björlandavägen, väster om det odlade fältet. 
Lövträdsridå av björk och klibbal, fältvegetation 
av älggräs, brännässla, bladvass och björnbär.

Objekt B2, B3 och B4 är åkerholmar sydost om 
korsningen med Björlandavägen. 

B2 är en större åkerholme belägen i kulturbe-
tesmark (hästhage). Vegetationen i trädskiktet 
domineras av asp och ek, den senare i regel av 
medelgrov karaktär (enstaka grova exemplar 
med en stamomkrets upp mot 280 centimeter). 
Fältskikt av bl  a ekuppslag, vitsippa, nejlikrot, 
stensöta, skogskovall. Bedömd till naturvärdes-
klass 3.

B3 och B4 är två mindre åkerholmar omgivna av 
kulturbetesmark (hästhagar). Rönn, en och asp, 
samt inslag av tjärblomster.

B5 är en stenmur söder om Björlandavägen. 

5.2:7 Biotopskyddsobjekt inom området, markerade som B1-B5 .

Strandskydd
Osbäcken och delar av Kålseredsbäcken omfat-
tas av strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§, se karta 
i figur 5.2:1.

Skyddade eller särskilt utpekade arter
En förteckning över skyddade, fridlysta och röd-
listade arter samt signalarter inom det invente-
rade området redovisas i bilaga 2. 

Inom inventeringsområdet med omnejd bedöms 
lämpliga habitat för hasselsnok (rödlistad i kate-
gorin VU – sårbar) finnas. Arten har noterats 
både väster och öster om Hisingsleden. Av grod-
djur har åkergroda noterats i en damm (område 
5) inom inventeringsområdet. I övrigt finns ett 
flertal fynd av arten gjorda strax utanför inven-
teringsområdet. Detsamma gäller större vat-
tensalamander, vilken dock inte noterats inom 
inventeringsområdet. Detta gäller även för van-
lig groda och mindre vattensalamander, vilka 
noterats i omgivningarna men inte inom inven-
teringsområdet. Alla kräl- och groddjur är frid-
lysta i Sverige. Hasselsnok, åkergroda och större 
vattensalamander omfattas dessutom av art- och 
habitatdirektivets bilaga 4 och har därmed ett 
starkt skydd i Artskyddsförordningen.

Klockgentiana har noterats i sankpartier 
belägna i kraftledningsgatan öster om Hisings-
leden, där den även påträ¢ades under fältinven-
teringen. Dessutom förekommer arten väster 
om Hisingsleden, i ett våtmarksområde norr 
om Volvo Torslandas lokaler, naturvärdesobjekt 
24-25. Klockgentiana är rödlistad i kategorin VU 
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(sårbar) och är värdart för den hotade ¯ärils-
arten alkonblåvinge (rödlistad i kategorin EN 

– starkt hotad). Den senare har även påträ¢ats 
inom inventeringsområdet, på samma lokaler 
som klockgentiana.

Vidare hyser inventeringsområdet lämpliga mil-
jöer för mindre hackspett, en art som är klassad 
som nära hotad enligt den nationella rödlistan 
(kategori NT). 

Vad gäller andra naturvårdsintressanta arter 
påträ¢ades signalarter på flera platser och i olika 
biotoper inom inventeringsområdet, vilket ger 
stöd åt de naturvärdesklassningar som har gjorts, 
se bilaga 2. 

Faunastråk och barriärer
Faunastråk och barriärer för olika djurgrupper 
finns beskrivet i ett särskilt PM - faunapassager. 
Beskrivningen nedan är ett utdrag ur detta PM.

Viltstängsel finns längs hela den berörda 
sträckan av Hisingsleden. Stängslet saknar dock 
finmaskigt nät nertill. För större däggdjur som 
älg och rådjur är vägen sannolikt en betydande 
barriär, men för mindre däggdjur som räv, gräv-
ling och hare är sannolikt vägens barriäre¢ekt 
inte lika påtaglig. Dock är trafikmängden så stor 
att dessa arter sannolikt är utsatta för påkör-
ningar, möjligen i sådan grad att det kan påverka 
populationen.

Öster om Hisingsleden ligger naturområdet 
Svartemosse. Naturområdets utbredning mot 
öster begränsas av tätortens utbredning i form 
av Biskopsgården och Länsmansgården. Area-
len på Svartemosseområdet är uppskattningsvis 
omkring 4 km2. Arealen bedöms vara för liten 
för att området ska kunna hysa en egen älgstam. 
Däremot skulle det kunna vara möjligt för rådjur 
att hävda revir inom naturområdet.

Den fördjupade naturinventeringen har visat att 
värdefulla lokaler för både grod- och kräldjur 
förekommer på båda sidor Hisingsleden. Beträf-
fande groddjur som större vattensalamander och 
åkergroda förekommer flera lekdammar öster 
om Hisingsleden såväl norr som söder om Björ-
landavägen. De nyanlagda dammarna väster om 
Hisingsleden vid Kålsered bör också betraktas 
som potentiella lekdammar. Därtill förekommer 
sannolikt goda födosöks- och övervintringsmil-
jöer på båda sidor leden. Troligen rör sig en del 
av groddjuren över leden mellan lekmiljöer och 
landmiljöer även om många av djuren också hål-
ler sig inom ett område på ena eller andra sidan 
vägen där de kan finna de miljöer de behöver 
under sin årscykel.

Även fyndlokaler för hasselsnok har konstate-
rats på båda sidor vägen. En särskild analys av 
hasselsnok har gjorts av Göteborgs Stad inom 
ramen för den ekologiska landskapsanalysen 
(Göteborgs Stad, 2013). I denna konstateras att 
det finns livsmiljöer som bedömts vara lämp-
liga för hasselsnok på båda sidor om Hisingsle-
den. För hasselsnokar som försöker ta sig över 
vägen finns det en överhängande risk att de blir 
överkörda.

I Osbäcken och biflödet Kålseredsbäcken före-
kommer öring. Även ål har fångats i samband 
med elfiske i Osbäcken. Lekmiljöer för öring 
bedöms finnas såväl väster och öster om Hisings-
leden som norr och söder om Björlandavägen. 
Bäcken rinner idag under Hisingsleden på två 
ställen och under Björlandavägen på ett ställe.

Starkt trafikerade vägar kan fungera som barriä-
rer för vissa insekter. I synnerhet gäller det för 
marklevande insekter. Men även för t  ex vissa 
arter av dag¯ärilar kan vägar vara tydliga bar-
riärer. Då den rödlistade arten alkonblåvinge 
konstaterats på båda sidor Hisingsleden tas den 
kortfattat upp här. Alkonblåvinge är knuten till 
bestånd av växten klockgentiana som förekom-
mer i kraftledningsgatan öster om vägen och även 
i ett våtmarksområde väster om vägen. Lokalen 
väster om vägen kommer dock att exploateras i 
samband med utbyggnaden av Logistikcentrum. 

5.2:8 Exempel på fiskevårdsåtgärder i  Kålseredsbäcken.
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Då det inte bedöms finnas några andra lämpliga 
miljöer för arten på västra sidan vägen bedöms 
den inte vidare med avseende på barriäre¢ekter.

Nollalternativets e�ekter
Även i ett nollalternativ föreligger en förväntad 
trafikökning, vilken kommer att generera ökade 
barriäre¢ekter för djurlivet och ökad risk för tra-
fikdöd. Vidare kommer den ökade trafikmäng-
den att innebära en viss risk för ökade störningar 
på djurlivet, bl  a fågellivet till följd av ökade 
bullernivåer. Dessa beräknas i ett nollalternativ 
dock ej bli av sådan karaktär att miljöernas habi-
tatkvalitet ändras i någon större utsträckning 
jämfört med läget idag.

Det markavvattningsföretag som omfattar 
Kålseredsbäcken kan komma att genomföra 
rensningsarbeten som påverkar vattendragets 
natruvärden

Utbyggnaderna av två verksamhetsområden, 
Halvorsäng och Logistikcentrum, kommer 
även i ett nollalternativ att påverka både genom 
omfattande intrång och genom påverkan på 
spridningsmöjligheterna för djur.

Av de områden med högre naturvärdesklass, 
klass 2, som inventerats för vägprojektet påver-
kar Logistikcentrum kraftigt område 24, som i 
princip helt fylls ut och exploateras. 

Vägförslagets e�ekter 
Den nu aktuella vägplanen medför en mångfa-
setterad miljöpåverkan, utöver direkta intrång i 
värdefulla miljöer kan mer övergripande påver-
kan på skyddade områden och förändrade bar-
riäre¢ekter uppkomma. 

Som framgår av redovisningen av e¢ekter från 
intrång i värdefulla områden, se följande avsnitt, 
innebär vägförslaget en fysisk påverkan på 
områden eller arter som antingen har ett for-
mellt skydd, eller som är utpekade som särskilt 
värdefulla eller känsliga. För att tydliggöra e¢ek-
terna av denna påverkan och eventuellt behov 
av särskilda åtgärder redovisas de separat efter 
redovisningen av aktuella intrång.

Intrång i blandskogsmiljöer (naturvärdesobjekt 
29 och 30)
Området öster om Hisingsleden, upp till i höjd 
med nuvarande anslutning till Gustaf Larsons 
väg har bl  a pekats ut av Göteborgs Stad som 
betydelsefullt för mindre hackspett. Inom områ-
det finns förekomst av klen björkskog, vilken 
är en viktig biotoptyp för nämnda art. Förutom 
breddningen av Hisingsleden påverkas området 

även av trafikplatsen vid Assar Gabrielssons 
väg. Denna kommer att ta en stor del skogsmark 
i anspråk, dock inte några för området unika 
naturmiljöer. Eftersom en lång sträcka av objekt 
30 berörs, totalt nästan 3 km, blir den totala bio-
topförlusten stor, uppskattningsvis omkring 10 
hektar sammantaget för objekt 29 och 30. Obser-
vera dock att bedömningen baseras på att båda 
vägplanerna genomförs. 

Ingreppen i objekt 29 och 30 är sammantaget 
arealmässigt relativt stora, och genom att de 
orsakar biotopförluster för en art som mindre 
hackspett innebär det att de inte är oväsentliga. 
Samtidigt är det naturvärden enligt klass 3 (visst 
naturvärde) som berörs, vilka har ett vägnära 
och därmed ganska störningspåverkat läge.

För en samlad påverkan på mindre hackspett, se 
under rubriken ”Utpekade arter” nedan.

Intrång i moss- och våtmarksmiljöer (naturvär-
desobjekt 24-26)

Nordost om verksamhetsområdet vid Volvo 
Torslanda finns ett våtmarksområde som breder 
ut sig både väster och öster om vägen, bl a inom 
det planerade verksamhetsområdet Logistik-
centrum. Det är dock främst objekten väster om 
vägen som berörs av ingrepp. Här förekommer 
bl  a den rödlistade ¯ärilsarten alkonblåvinge 
samt dess värdväxt klockgentiana, även den röd-
listad. Trafikplatsen vid Logistikcentrum berör 
inte det högre klassade området nr 26, men 
planerad lokalväg mellan Gustaf Larsons väg 
och trafikplatsen vid Logistikcentrum medför 
att värdefulla våtmarksmiljöer, objekt 24, tas i 
anspråk och fragmenteras, vilket påverkar bio-
top- och habitatkvaliteten på ett negativt sätt. 
Biotopförlusten av våtmarksmiljöer p g a vägut-
byggnaden uppskattas till omkring 3 000 m2. 

E¢ekterna av biotopförlusten förstärks dock av 
att det intilliggande Logistikcentrum kommer 
att exploatera resterande delar våtmarksmil-
jöerna i objekt 24 och 25, vilket bl a innebär en 
habitatförlust för alkonblåvinge och klockgenti-
ana. Denna påverkan har behandlats i detaljpla-
nearbetet för verksamhetsområdet.

Intrång i blandskog med sank- och hällmarksmil-
jöer, (naturvärdesobjekt 18, 22 och 23)
Till följd av trafikplatsen vid Logistikcentrum, 
som breder ut sig både väster och öster om vägen, 
kommer ett blandskogsområdete med stora 
inslag av häll- och sumpmark att till viss del tas 
i anspråk. Nämnda naturtyper är förhållande-
vis vanliga i området i sin helhet, men ingrep-
pet är tämligen omfattande. Biotopförlusten 
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5.2:9 Större ekdunge söder om Björlandaväghen, naturvärdesobjekt 10, sedd från öster.

uppskattas till omkring 35 000 m2. Ingreppet 
är arealmässigt stort, men berör endast miljöer 
med vissa naturvärden , klass 3. 

Intrång i löv- och blandskogar (naturvärdesobjekt 
16, 17 och 19-21)
Väster om Hisingsleden finns flera löv- och 
blandskogsmiljöer som sträcker sig fram till 
vägen. Dessa har delvis ganska stort inslag av 
död ved och är bedömda till klass 3 (visst natur-
värde). Vägens utbyggnad och anläggandet av en 
gång- och cykelväg på västra sidan vägen inne-
bär ingrepp i kanten av dessa naturvärdesobjekt, 
totalt längs cirka 500 meter. Biotopförlusten 
uppskattas totalt till cirka 10 000 m2 .

Intrång i Kålseredsbäcken (naturvärdesobjekt 15)
Kålseredsbäcken rinner på en sträcka parallellt 
med och väster om den befintliga Hisingsleden. 
Breddningen av Hisingsleden och utbyggnad av 
gång- och cykelväg på västra sidan vägen inne-
bär här att bäcken måste grävas om längs en 
sträcka av cirka 40 meter. Omgrävningen sker 
vid ett avsnitt där biotopvårdande åtgärder med 
utläggning av lekgrus för öring tidigare skett, se 
figur 5.2:8. Biotopförlusten av bäck- och strand-
miljöer uppskattas totalt till omkring 3 000 m2. 
Själva vattenmiljön kommer dock att återskapas 
med ambitionen att motsvarande bottenmiljöer 
anpassade för öring kan återfås, men avverk-
ning kommer att behöva ske i en del av lövsko-
gen. På kort sikt är således biotopförlusten stor 
men planerad restaurering återskapar framfö-
rallt bäckmiljöer och på sikt återkommer även 
lövskogsmiljöerna.  

Intrång i Kålseredsbäcken/Osbäcken (naturvär-
desobjekt 2-3, 6 och 13)
Trafikplatsen vid Björlandavägen innebär att 
Kålseredsbäcken/Osbäcken kommer att behöva 
ledas om. I dagsläget är den aktuella delen av 
bäcken restaurerad till förmån för vandrande 
öring. Dock bedöms de bästa sträckorna med 
tillfört lekgrus finnas utanför de avsnitt som 
här berörs av direkta ingrepp. Den största e¢ek-
ten i detta fall handlar om att en del av Kålse-
redsbäcken kommer grävas om och nuvarande 
bäckfåra fylls igen då den ligger inom föreslagen 
trafikplats. Idag rinner Kålseredsbäcken och 
Osbäcken parallellt på ömse sidor Björlandavä-
gen längs en sträcka av drygt 100 meter. Den nya 
trafikplatsen innebär att Kålseredsbäcken för-
svinner på detta avsnitt till förmån för nya vägy-
tor, och istället leds vattnet över till Osbäcken 
på norra sidan Björlandavägen. Sammantaget 
bedöms den planerade trafikplatsen orsaka en 
biotopförlust av land- och vattenmiljöer vid 
Kålseredsbäcken enligt naturvärdesklass 3 (visst 
naturvärde) på uppskattningsvis 4 000 m2, där 
igenfyllningen av Kålseredsbäcken utgör mer-
parten av biotopförlusten. Avsikten är att om 
möjligt skapa naturliknande bäckmiljöer efter 
omgrävning, men den angivna biotopförlusten 
kommer att kvarstå. Liksom beträ¢ande natur-
värdesobjekt 15 ovan är de negativa e¢ekterna 
i ett inledande skede större än vad de på sikt 
bedöms bli efter att restaurering skett. 
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Intrång i ekmiljöer (naturvärdesobjekt 8-10)
Trafikplatsen vid Björlandavägen innebär att 
en viss andel av ekdominerade lövskogsmiljöer 
kommer att tas i anspråk. Detta innebär att en 
kvarleva av det gamla jordbrukslandskapet får 
minskat utrymme, men ekmiljöerna kommer till 
viss del ändå att bestå. Detta gäller främst natur-
värdesobjekt 10, vilket hyser de största ekarna 
och i detta fall även de högsta naturvärdena. 
Endast ett par meter av miljön närmast nuva-
rande väg berörs av intrång. Denna del hyser inte 
några grova ekar, de största naturvärdena tillika 
de största ekarna finns i de östra delarna, som 
inte berörs, se figur 5.2:9-10. 

Även naturvärdesobjekt 8 och 9 kommer att 
påverkas av ingrepp. De har bedömts tillhöra 
naturvärdesklass 3, men har ändå ett betydande 
inslag av medelgrov-grov ek. Det arealmässiga 
ingreppet i dessa naturvärdesobjekt kommer att 
blir större än i naturvärdesobjekt 10, främst till 
följd av utbredningen av trafikplatsen vid Björ-
landavägen. Detta gäller särskilt naturvärdesob-
jekt 8, som kommer att förlora mycket av sina 
naturvärden. De flesta av ekarna i objekt 8 kan 
betecknas som medelgrova, men här förekom-
mer även grova ekar (upp till 230 centimeter i 
stamomkrets) som riskerar att avverkas. Många 
arter bland t  ex insekter, svampar och krypto-
gamer är knutna till ek, och ingreppen är såle-
des negativa även för ekens så kallade följearter. 
Biotopförlusten uppskattas totalt för naturvär-
desobjekt 8-10 till knappt 10 000 m2, varav mer-
parten sker i naturvärdesobjekt 8. Förlusten rör 
främst naturvärdesobjekt med vissa naturvär-
den, klass 3. 

Intrång i buskmiljöer (naturvärdesobjekt 7)
Till följd av att trafikplatsen till största delen 
föreslås förläggas söder om den nuvarande Björ-
landavägen, kommer ett tätvuxet buskområde i 
naturvärdesobjekt 7 att tas i anspråk. Detta får 
till följd att intressanta miljöer för häckande 
och födosökande fåglar försvinner. Inom områ-
det finns det inte några liknande områden, men 
naturvärdena har dock inte bedömts till någon 
av de högre naturvärdesklasserna. Biotopförlus-
ten uppskattas till cirka 4 000 m2 . 

Påverkan på naturvårdsavtal
Området med naturvårdsavtal mellan Länssty-
relsen och Göteborgs Stad berörs i den norra 
delen av Hisingsledens utbyggnad, se figur 5.2:4. 
De kompensationsåtgärder som föreslås i sköt-
selplanen inom ramen för naturvårdsavtalet är 
dock, med undantag för en åtgärd, inte belägna 
i det vägnära området (Calluna AB, 2012). Kom-
pensationsåtgärderna handlar bl  a om gallring 
och röjning av lövsly, utplacering av död ved 
och stenrösen samt grävning av dammar. Den 
vägnära kompensationsåtgärden innebär att en 
liten glänta skapas på västra sidan vägen i när-
heten av Kålseredsbäcken. Vägens utbyggnad 
bedöms sammantaget inte försvåra utförandet 
av de föreslagna kompensationsåtgärderna. 

Generellt biotopskydd
Biotopskyddsobjekt utmed Hisingsleden fram-
går av figur 5.2:7. Delar av biotopskyddsobjekt 
B1-B4 bedöms påverkas negativt av exploate-
ringen, eftersom trafikplatsen vid Björlanda-
vägen till viss del kommer att breda ut sig över 
nämnda biotopskyddsobjekt. De negativa kon-
sekvenserna kommer främst att märkas i objekt 
B2, vilket är en större åkerholme med betydande 
inslag av medelgrov-grov ek. Denna är även 
utpekad som naturvärdesobjekt 9 (naturvär-
desklass 3) och således behandlas påverkan och 
konsekvenser även under avsnittet ”Vägförsla-
gets e¢ekter genom intrång i värdefulla områ-
den” ovan. Ingreppet i objekt B2 uppskattas till 
cirka 400 m2 av en total yta på cirka 1 700 m2. De 
största ekarna i objektet bedöms dock kunna 
sparas. Ingreppet i objekt B3 uppskattas till cirka 
30 m2 av en total yta på cirka 75 m2. Se även figur 
5.2:11, som visar objekt B3 med B2 i bakgrunden.

Objekt B5 berörs marginellt av att Björlandavä-
gen flyttas söderut i anslutning till föreslagen 
trafikplats, då några meter av muren rivs.

Trafikverket bedömer att berörda biotopskyd-
dade områden behöver tas i anspråk för att 
utvidga en befintlig anläggning som tillgodoser 5.2:10 Den del av objekt 10 som berörs av intrång är inte den  

 mest värdefulla.
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ett angeläget allmänt intresse och att intrånget 
därför bör tillåtas. 

Strandskydd
Det råder strandskydd runt Osbäcken och delar 
av Kålseredsbäcken. Trafikplatsen vid Björlan-
davägen ligger till stora delar inom strandskyd-
dat område, framförallt öster om Hisingsleden. 
Utbyggnaden kan framförallt komma i konflikt 
med strandskyddets bestämmelser om att livs-
villkoren för djur och växtarter inte får föränd-
ras. De intrång i naturvårdsobjekten 9 och 13 
som beskrivits ovan innebär en stor förändring 
för djur och växtarter. För åtgärder som omfat-
tas av vägplanens fastställelsebeslut krävs inte 
särskild strandskyddsdispens, utan frågan ska 
prövas som en del av vägplanens samrådsprocess. 

Trafikverket bedömer att området behöver tas 
i anspråk för att utvidga en befintlig anläggning 
som tillgodoser ett angeläget allmänt intresse 
och att intrånget därför bör tillåtas. 

Utpekade arter
Vissa skyddade och/eller rödlistade arter påver-
kas negativt av intrång och störningar. I övrigt 
påverkas vissa signalarter och andra naturvårds-
intressanta arter i samband med vägutbyggna-
den, men detta har beskrivits tidigare för respek-
tive område. 

En fördjupad beskrivning av vägplanens påver-
kan på de skyddade arterna hasselsnok och min-
dre hackspett redovisas på sidorna 43-45.

Beträ¢ande groddjuren åkergroda, vanlig groda, 
större vattensalamander och mindre vattensa-
lamander finns det inga dokumenterade lekom-
råden som kommer att exploateras p g a vägens 
utbyggnad. Eventuellt finns det vissa potentiella 

lekmiljöer i naturvärdesobjekt 24 som påverkas 
negativt av föreslagen lokalväg. Detta område 
påverkas dock framförallt av utbyggnaden av 
verksamhetsområdet Logistikcentrum, som 
prövats i detaljplanearbetet. För de åtgärder 
och anläggningar som ingår i detaljplanen har 
länsstyrelsen lämnat artskyddsdispens. Dispen-
sen förutsätter att Göteborgs Stad genomför 
kompensationsåtgärder. 

De vägnära skogsmiljöer som ianspråktas 
av vägens utbyggnad bedöms även inrymma 
födosöks- och övervintringsmiljöer för grod-
djur. I det avseendet innebär vägen således en 
del negativa e¢ekter. Generellt i omgivning-
arna bedöms det dock inte finnas någon brist på 
denna typ av miljöer. 

Groddjuren påverkas även av barriäre¢ekter, 
men föreslagna åtgärder med passager för grod-
djur reducerar dessa, se vidare barriäre¢ekter 
nedan.

Lämpliga miljöer för hasselsnok (VU) bedöms 
bl  a förekomma inom naturvärdesobjekt 18 
och 30. Dessa områden påverkas p  g  a den för-
hållandevis långa sträckan sammantaget av ett 
stort ingrepp. Ingrepp undviks dock till största 
delen i den kraftledningsgata som längs en 
längre sträcka löper parallellt med och öster om 
Hisingsleden, och som bedöms fungera som ett 
spridningsstråk för hasselsnok. Trafikplatsen 
vid  Assar Gabrielssons väg innebär däremot ett 
ingrepp i denna kraftledningsgata, vilket dels 
medför en biotopförlust, dels minskar kraftled-
ningsgatans betydelse som spridningskorridor 
för hasselsnok. 

Även om det görs ingrepp i en del miljöer i 
vägens närhet vilka sannolikt kan utnyttjas av 

5.2:11 Biotopskyddsobjekten B2 och B3.
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hasselsnok bedöms de viktigaste konsekven-
serna för arten röra vägens barriäre¢ekt. Utbygg-
naden av vägen och den ökade trafikmängden 
kommer att innebära en förstärkt barriäre¢ekt 
för hasselsnok, vilken 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.

För att begränsa trafikdödligheten har Göte-
borgs Stad i kompensationsprogrammet för 
Logistikcentrum föreslagit en skärm öster om 
trafikplatsen vid Logistikcentrum. 

Ytterligare åtgärder föreslås i vägplanen, se 
avsnitten Skyddsåtgärder,  sid 41-43 och Skyd-
dade arter- fördjupad beskrivning, sid 43-45. Med 
dessa åtgärder bedöms att vägens barriäre¢ekt 
kan minskas så pass att vägens utbyggnad totalt 
sett inte innebär mer än små förändringar för 
hasselsnok i området. 

Vägutbyggnaden kommer att ta lämpliga habi-
tat för mindre hackspett (NT) i anspråk. Arten 
är rödlistad och bedöms ha ett starkt skydd i 
Artskyddsförordningen. Det är främst närmast 
Hisingsleden i Svartemosseområdet, naturvårds-
objekt 29 och 30, som lämpliga lövskogsmiljöer 
på östra sidan av Hisingsleden kommer att tas i 
anspråk. Dessa miljöer har i den underlagsrap-
port som Göteborgs Stad låtit ta fram (Naturcen-
trum AB 2015) bedömts som mycket lämpliga 
livsmiljöer för mindre hackspett. Av rapporten 
framgår också att det i vägens omgivningar finns 
områden som har motsvarande värden - vilka 
inte berörs av vägutbyggnaden - bl a alkärret i 
Halvorsäng  där häckning av mindre hackspett 

konstaterats, men också ett större område öster 
om Hisingsleden, direkt öster om den befintliga 
kraftledningen.

Vid Naturcentrums inventering konstaterades 
ett revir av mindre hackspett med en dokumen-
terad häckning inom inventeringsområdet, som 
omfattade Halvorsäng och Svarte mosse. Det 
bedömdes inte vara uteslutet att ytterligare 
något par skulle kunna häcka inom området. 
De ingrepp som vägutbyggnad orsakar innebär 
biotopförluster av livsmiljöer för mindre hack-
spett på sammanlagt flera hektar, och är således 
inte obetydliga. De bedöms dock inte äventyra 
ett fortsatt livskraftigt häckningsrevir för arten 
inom området Halvorsäng-Svartemosse. Däre-
mot bedöms möjligheterna för arten att häcka 
med fler än ett par i området begränsas av 
biotopförlusterna.

Ett antal kända lokaler för klockgentiana (VU), 
bild 5.2:12, och alkonblåvinge (EN) berörs av 
ingrepp. Detta gäller främst naturvärdesobjekt 
24, som påverkas negativt av föreslagen lokalväg. 
Detta område påverkas dock kraftigt av utbygg-
naden av verksamhetsområdet Logistikcentrum 
och alla livsmiljöer för arterna inom naturvär-
desobjekt 24 bedöms försvinna. Endast till en 
liten del beror detta på lokalvägsutbyggnaden. 
Exploateringarna inom verksamhetsområdet 
har prövats när detaljplanen för området  togs 
fram.

Barriäre�ekter
Ombyggnaden av Hisingsleden innebär såväl 
fysiska förändringar som högre hastigheter, vil-
ket i kombination med faunastängsel utmed hela 
den berörda sträckan, riskerar att göra vägen till 
en tydligare barriär än den är idag. Detta anta-
gande stärks av att Logistikcentrum kommer att 
innebära en ytterligare barriäre¢ekt. Då natur-
området öster om vägen arealmässigt är så för-
hållandevis begränsat är bedömningen dock att 
de ekologiska motiven för att anlägga en större 
faunapassage över leden som kan användas av 
djur upp till älgs storlek är ganska svaga. Däre-
mot finns det goda ekologiska skäl att skapa flera 
passager under vägen. Artgrupper som bedöms 
särskilt viktiga att gynna i detta fall är kräldjur 
(hasselsnok), groddjur och fiskar (öring). Dess-
utom bedöms det finnas skäl att skapa passager 
för däggdjur, i något fall upp till rådjurs storlek.

Faunastängsel leder till en kraftig begräns-
ning av stora och mellanstora däggdjurs rörel-
ser över vägen, vilket ju också är syftet med 
dem. De faunapassager som föreslås  reducerar 

5.2:12 Klockgentiana, värdväxt åt alkonblåvinge
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dock barriäre¢ekten. Eftersom faunapassager 
idag saknas utmed Hisingsleden kan barriär-
e¢ekterna delvis reduceras i jämförelse med 
nuvarande situation. Åtgärderna bedöms från 
naturvårdssynpunkt som betydelsefulla för att 
i framtiden kunna upprätthålla viktiga sprid-
ningskorridorer i främst öst-västlig riktning, 
vilka möjliggör rörelser framförallt inom Hising-
ens gröna kulturlandskapskil.

Övriga e�ekter
Det finns risk för större bullerpåverkan på värde-
fulla naturmiljöer, p g a ökad trafik samt att den 
nya vägen kommer att dras något längre in i mer 
värdefulla naturmiljöer, jämfört med dagens väg. 
Detta skulle kunna medföra negativ påverkan på 
fåglar såsom nattskärra, en bullerkänslig art som 
förekommer i omgivningarna, dock utan några 
dokumenterade fynd i vägens närhet.

I jämförelse med nuvarande väg förbättras skyd-
det av vattenkvaliteten i recipienten Kålsereds-
bäcken /Osbäcken.

Miljöåtgärder
Skyddsåtgärder
För att minska risken för att djur dödas i trafi-
ken föreslås faunastängsel på större delen av 
sträckan. Detta kombineras med en medel-
stor faunapassage, samt några mindre passager, 
anpassade bl a för groddjur. 

Faunastängsel utformas med finmaskigt nät ned-
till så att mindre däggdjur som räv och grävling, 
förutom att ledas till ett antal mindre passager 
under vägen, även leds till den större passagen. 
Faunastängslets utformning anpassas till aktu-
ella arter, vilket innebär att på de sträckor där 

det är viktigt att även grod- och kräldjur hindras 
väljs ett mycket finmaskigt stängselnät. 

En större passage, med en bredd om 12 meter, 
föreslås vid Kålsered för att ersätta en befintlig 
gångtunnel, där ett friluftsstråk i dagsläget pas-
serar under Hisingsleden, se fig 5.2:13. Passagen 
möjliggör för medelstora djur, upp till ett rådjurs 
storlek, att passera vägen, utan att de utgör 
någon trafikfara. Faunapassagen kommer också 
att anpassas så att andra djurgrupper kommer 
att kunna använda dem, genom att den anordnas 
med ”ledarmar” av finmaskigt faunastängsel för 
att även leda kräldjur till passagen. Passagens 
principiella utformning redovisas i fig 5.2:14.

Som ett komplement till den större faunapas-
sagen föreslås några mindre passager för grod- 
och kräldjur under Hisingsleden. Dessa kommer 
att placeras i områden som hyser lämpliga mil-
jöer. Anslutande sträckor med faunastängsel  är 
anpassade för att leda djuren till passagen. I flera 
fall skapas passager som ska kunna användas av 
ett flertal olika djurgrupper, såväl grod- och kräl-
djur som däggdjur. Passagerna under Hisingsle-
den anpassas särskilt för att kunna fungera för 
hasselsnok. Svårigheten med detta är att hassel-
snoken, till skillnad från groddjur, inte följer sär-
skilda stråk där de kan antas korsa vägen. Sådana 
passager föreslås dels i form av faunanpassade 
lösningar där Kålseredsbäcken/Osbäcken kor-
sas av vägen, dels i form av torrtrummor under 
Hisingsleden på 2-3 ytterligare platser där vägen 
omges av naturmark. De senare detaljutformas i 
den fortsatta projekteringen.

För att begränsa trafikdödligheten har man i 
kompensationsprogrammet för Logistikcen-
trum föreslagit en skärm öster om trafikplatsen 

5.2:13 Dagens enkla gångport, som föreslås ersättas med en större planskild passage för fauna och friluftsliv.
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vid Logistikcentrum. Denna redovisas även i 
vägplanen och motsvarande åtgärder föreslås 
i vägplanen kring trafikplatsen vid Assar Gab-
rielssons väg, i form av tidigare nämnda mycket 
finmaskiga faunastängsel. 

Sett över hela vägplanen föreslås faunastängsel 
på hela sträckan och med anpassning till grod- 
och kräldjur på följande delsträckor eller platser:

• Kring trafikplatsen vid Assar Gabrielssons 
väg, där den skär in i kraftledningsgatans 
öppnare hällmarker.

• Kring trafikplatsen vid Logistikcentrum, 
omfattning beslutas i samråd med Göte-
borgs Stad.

• Utmed sträckan mellan faunapassagen 
och Björlandavägen, för att leda djur 
till föreslagna passager.  Exakt avgräns-
ning detaljstuderas inför kommande 
projekteringsarbete. 

De föreslagna nya och ombyggda vägarna kom-
mer huvudsakligen att avvattnas via flacka 
gräsbevuxna öppna diken. Utöver att dikena 
fastlägger föroreningar kommer systemet att 
kompletteras med översilningsytor eller för-
dröjningsdammar med kontrollerbara utlopp 
där dikena mynnar i värdefulla recipienter och 
där delar av vägen avvattnas med ledningar. I 
utloppspunkterna ska föroreningar och utsläpp 
på upp till 1 m3 kunna fördröjas.  

Inarbetad miljöhänsyn
Kålseredsbäcken och Osbäcken grävs om, bl a till 
följd av utbyggnaden av trafikplatsen vid Björlan-
davägen. I delar av de bäcksträckor som berörs 
har biotopvårdande åtgärder för öring tidigare 
utförts. Bäckmiljöer som grävs om utformas så 
att de anpassas för vandrande fisk såsom öring. 
Där så är lämpligt utformas vattendragets bot-
ten med lekgrus. Detaljerna för utformningen 
bestäms i senare skede i samråd med ekologiskt 
och fiskeribiologiskt sakkunnig. En illustration 
av principerna för tänkt utformning redovisas i 
figur 3.3:8. Då åtgärderna bedöms vara tillstånds-
pliktig vattenverksamhet kan ytterligare villkor 
tillkomma i samband med tillståndsprövningen. 

Möjliga ytterligare åtgärder
Generellt är det en fördel från naturvårdssyn-
punkt att nya vägslänter lämnas med bar mine-
raljord, alternativt att befintlig vegetationsjord 
från samma område återförs, för att gynna art-
rikedomen. De bör inte täckas med matjord om 
det inte är särskilt befogat av något annat skäl. 

För att på ett rationellt sätt arbeta med att för-
bättra förutsättningarna för mindre hackspett 
att häcka i området avser Trafikverket att sam-
arbeta med Göteborgs  Stad, som är den domi-
nerande markägaren i närområdet. Vid samråd 
med länsstyrelsen framkom att det krävs en 
avsiktsförklaring från Trafikverkets sida för 
att närmare beskriva vilka åtgärder som plane-
ras för mindre hackspett, med anledning av de 
intrång som planerade vägutbyggnader innebär.

5.2:14 Priniciputformning, planerad passage för fauna och friluftsliv. 
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Åtgärder för att kompensera för bortfall av livs-
miljöer för hasselsnok presenteras närmare i 
den fördjupade beskrivningen på sidorna 44-45. 
De omfattar skötselåtgärder i miljöer som anslu-
ter till vägområdet för trafikplatsen vid Assar 
Gabrielssons väg, se fig 5.2:15. Även de barriärer 
och passager som beskrivits tidigare innebär 
en kompensation genom att hasselsnok får till-
gång till större arealer genom att kunna korsa 
Hisingsleden.

Konsekvenser för naturmiljön
Positiva konsekvenser
De faunapassager som ingår i föreslagen 
ombyggnad av Hisingsleden bedöms minska tra-
fikdödligheten för framförallt groddjur och upp 
till medelstora däggdjur.

Ombyggnaden av Hisingsleden innebär högre 
trafiksäkerhet och ett avvattningssystem som  
jämfört med dagens system är bättre på att för-
dröja utsläpp av farligt gods i samband med 
olyckor. Även andra föroreningar i vägdagvatten  
fastläggs till stor del i föreslagna diken och 
översilningsytor.

Små negativa konsekvenser
Förlust av potentiella biotoper för groddjur  
bedöms ge små konsekvenser för dessa då det 
inte råder någon brist på sådana miljöer i omgiv-
ningarna. Även konsekvenserna av de i viss mån 
ökade barriäre¢ekterna för grod- och kräldjur 
bedöms bli små då de motverkas av ett antal pas-
sager för mindre djur.

Måttligt negativa konsekvenser
En stor del av naturmarken i anslutning till 
Hisingsleden har bedömts ha naturvärden enligt 
klass 3 (visst naturvärde). De sammantagna 
ingreppen i dessa områden blir arealmässigt 
förhållandevis stora då de totalt sett berör långa 
sträckor. Även de föreslagna trafikplatserna tar 
i anspråk ganska stora arealer naturmark, mer-
parten bedömd till naturvärden enligt klass 
3. Konsekvenserna av dessa biotopförluster 
bedöms överlag som måttligt negativa. 

Osbäcken och Kålseredsbäcken påverkas av gan-
ska omfattande omgrävningar, till största delen 
orsakade av utbyggnaden av trafikplatsen vid 
Björlandavägen. Inledningsvis blir konsekven-
serna av ingreppen stora, men genom restaure-
ring av bäckmiljöerna bedöms konsekvenserna 
på sikt som måttligt negativa.

Vidare bedöms måttligt negativa konsekven-
ser i form av biotopförluster uppstå genom 
intrång i ek- och buskmiljöer strax söder om 

Björlandavägen, våtmarksmiljöer i närheten 
av planerad trafikplatsen vid Logistikcentrum 
samt flera löv- och blandskogsmiljöer längs 
Hisingsleden.

Det bör poängteras att de sammantagna konse-
kvenserna för det ovan angivna våtmarksområ-
det till följd av aktuella exploateringar, vägut-
byggnaden tillsammans med utbyggnaden av 
Logistikcentrum, bedöms bli mer betydande än 
konsekvenserna av enbart vägutbyggnaden. 

Skyddade arter - fördjupad beskrivning
Kompletterande bedömning hasselsnok
För hasselsnok bedöms ett särskilt kritiskt 
avsnitt vara där vägområdet påverkar de öppna 
miljöerna i kraftledningsgatan vid trafikplatsen 
vid Assar Gabrielssons väg. Kraftledningsgatan 
bedöms utgöra en lämplig livsmiljö för arten 
samtidigt som den kan fungera som ett sprid-
ningsstråk. Genom att viltstängslet vid trafik-
platsen föreslås förses med mycket finmaskigt 
nät förhindras på det sättet att hasselsnokar tar 
sig upp på vägen och trafikdödas. Dock innebär 
trafikplatsens utbyggnad att ett avbrott uppstår 
i spridningsstråket, om än inte ett definitivt 
sådant. Samtidigt innebär trafikplatsen att en 
livsmiljö för arten försvinner som omfattar cirka 
1,0 hektar. 

I anslutning till det permanenta vägområdet 
för trafikplats och breddning av nuvarande väg 
krävs ett område under byggtiden för att ge den 
tillgänglighet som krävs för sprängningsarbeten. 
I vägplanen redovisas därför ett område med 
tillfällig nyttjanderätt, med en bredd av cirka 20 
meter utanför vägområdet. Som en kompensa-
tion för ingreppet i kraftledningsgatan föreslås 
att det tillfälligt nyttjade området efter utbygg-
nad omvandlas till en miljö som motsvarar mil-
jön i kraftledningsgatan. Området ansluter till 
kraftledningsgatan norr och söder om trafikplat-
sen så att en ny förbindelse mellan den avbrutna 
kraftledningsgatans delar skapas, se figur 5.2:15. 
Dessa ytor omfattar totalt cirka 1,5 hektar, men 
är delvis redan idag kraftledningsgata. För att 
säkerställa att ett tillräckligt stort nytt område 
med lämpliga miljöer skapas kan därför ytterli-
gare mark utanför trafikplatsen behöva röjas. 

Den sydligaste delen av den större kompensa-
tionsytan berör ett område som bedömts som 
mycket lämplig livsmiljö för mindre hackspett 
(Naturcentrum AB 2015). Att döma av under-
laget är det endast ett mindre område för min-
dre hackspett som berörs, men det bör utföras 
en kontroll i fält innan någon avverkning och 
röjning utförs här. Eventuellt görs enbart en 



44

Påverkan/ingrepp Konsekvens Kompensation Konsekvens efter 
kompensation

Breddning av väg och 
uppsättning av viltstängsel, 
på vissa avsnitt med 
mycket finmaskigt nät.

Förstärkt barriäreffekt som riskerar att 
kontakten mellan populationer på ömse 
sidor vägen minskar kraftigt.

Faunapassager på utvalda 
platser som anpassas för 
kräldjur.

Minskad trafikdödlighet och 
sannolikt ökad kontakt 
mellan populationer på ömse 
sidor vägen, även i 
jämförelse med befintlig 
situation.

Utbyggnad av trafikplats 
vid Assar Gabrielssons väg 
tar i anspråk en hektar av 
befintlig kraftledningsgata.

Livsmiljö för hasselsnok försvinner. 
Spridningsstråket som den befintliga 
kraftledningsgatan utgör blir mindre 
tydligt, vilket kan innebära försämrad 
rörlighet för arten i landskapet och 
försämrade spridningsmöjligheter.

Område med tillfällig 
nyttjanderätt under 
byggtiden utnyttjas för att 
skapa lämpliga miljöer för 
hasselsnok.

Förutsättningarna för artens 
rörlighet i landskapet liksom 
spridningsmöjligheterna 
bibehålls i jämförelse med 
dagens förhållanden. 
Arealen lämplig livsmiljö för 
arten ökar något.

Breddningen av 
Hisingsleden ianspråktar 
vägnära löv- och 
blandskogar.

Naturmiljöer som kan utnyttjas av 
hasselsnok för att röra sig i landskap-et 
försvinner. Miljöerna bedöms dock som 
relativt lågvärdiga för arten och 
ingreppen bedöms inte mer än 
marginellt begränsa artens möjligheter 
till spridning i landskapet.

Kompensation bedöms inte 
som nödvändigt.

Sammanfattning av vägplanens konsekvenser för hasselsnok

gallring i denna del som sparar de värdeful-
laste träden liksom död ved för mindre hack-
spett, men ändå så pass att solljus släpps in så 
att avsnittet kan upplevas som en fortsättning på 
kraftledningsgatan.

När det gäller övriga vägnära miljöer som påver-
kas av ingrepp längre norrut längs Hisingsleden 
utgörs dessa i stort sett uteslutande av skogsmil-
jöer. Även dessa miljöer kan utnyttjas av hassel-
snok, men de tillhör inte artens mest värdefulla 
biotoper. De viktigaste konsekvenserna som rör 
hasselsnoken bedöms istället ha med vägens 
barriäre¢ekt att göra, som beskrivits på sid 39-41 
i MKB:n.

Den samlade bedömningen gällande hasselsnok 
är att artens bevarandestatus inte kommer att 
påverkas negativt av vägens utbyggnad. Utbygg-
naden kan visserligen komma att orsaka en viss 
nettoförlust av relativt lågvärdiga livsmiljöer för 
hasselsnok i vägens närhet. Men detta bedöms 
uppvägas av att flera faunapassager under vägen 
skapas som kommer att öka möjligheterna till 
kontakt mellan de båda populationerna på ömse 
sidor vägen, även i jämförelse dagens situation. 
Ianspråktagen kraftledningsgata kompenseras 
med ny miljö av motsvarande värde och med 
motsvarande funktion.

Kompletterande bedömning mindre hackspett
Den vägnära skogsmiljön från den planerade tra-
fikplatsen vid Assar Gabrielssons väg och söde-
rut inom aktuell vägplan har bedömts som en 
mycket lämplig livsmiljö för mindre hackspett 
av Naturcentrum AB (2015). I denna miljö är 
konstaterat ett flertal lämpliga boträd för arten. 

Uppskattningsvis omkring en knapp hektar av 
skogsmiljön kommer att ianspråktas av vägut-
byggnaden. Längs vägplanens norra del finns 
inte motsvarande inventeringsunderlag gällande 
livsmiljöer för mindre hackspett. Med utgångs-
punkt bl a från den naturvärdesinventering som 
gjordes till vägplanen bedöms att det även här 
finns lämpliga livsmiljöer för arten som vägut-
byggnaden ianspråktar. På grund av att det är en 
relativt lång sträcka väg som kommer att bred-
das blir det sammantaget också en relativt stor 
areal skogsmiljö som exploateras. På denna del 
bedöms det inte vara lika högklassiga miljöer för 
mindre hackspett som tas i anspråk som längre 
söderut, men även dessa avsnitt inrymmer livs-
miljöer för arten. Sammantaget bedöms det vara 
flera hektar vägnära löv- och blandskogsmiljöer 
som försvinner utöver den knappa hektar livs-
miljö som beskrivits ovan.

Trots att det totalt sett inte är obetydliga area-
ler skogsmiljöer med förekomst av biotoper 
för mindre hackspett som ianspråktas är dessa 
ändå förhållandevis små i jämförelse med de 
totala livsmiljöer för arten som kommer att fin-
nas kvar i Svartemosseområdet och Halvors äng. 
Utbyggnaden bedöms inte äventyra ett fortsatt 
livskraftigt häckningsrevir för arten inom områ-
det Halvorsäng-Svartemosse. Däremot innebär 
exploateringen att de framtida möjligheterna 
för arten att häcka med fler än ett par i området 
begränsas, om än inte omöjliggörs.

En mindre kraftledning utmed Hisingsleden 
kommer att markförläggas, vilket på sträckan 
söder om trafikplatsen vid Assar Gabrielssons 
väg frigör ett markområde mellan Hisingsleden 
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och kvarvarande större kraftledning. Detta 
område blir på så sätt tillgängligt för skötsel-
åtgärder som kan gynna mindre hackspett och 
kompensera förlusterna av området närmast 
nuvarande väg. 

Enligt tidigare samråd mellan Trafikverket och 
länsstyrelsen ska Trafikverket återkomma med 
en avsiktsförklaring för samråd kring åtgärder 
för mindre hackspett med anledning av vägpla-
nen för Hisingsledens södra del och Halvors 
länk. Avsiktsförklaringen föreslås även omfatta 
aktuell vägplan. 

5.2:15 Hasselsnoksmiljöer - Intrång och möjlig kompensation.

Kraftledningsgata

Möjliga kompen-
sationsområden

Kraftledningsgata 
som tas i anspråk 

för trafikplats
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5.3 Kulturmiljö
Kulturmiljön omfattar hela den fysiska miljö 
som har formats av oss människor. Kulturmiljön 
avspeglar hur människor under historien och 
utifrån rådande naturförutsättningar har orga-
niserat sig och bedrivit sin verksamhet och hur 
detta satt sin prägel på dagens fysiska miljö.

Begreppet kulturmiljö omfattar först och främst 
landskapets kulturhistoriska karaktär som byggs 
upp av både enskilda kulturhistoriska objekt och 
miljöer samt av större sammanhang och struk-
turer. För det andra omfattas även skyddsvärda, 
speciellt utpekade och fysiskt avgränsade områ-
den som vi människor definierat som unika eller 
av särskilt hög kvalitet.

Målen för kulturmiljövården är att bevara och 
levandegöra kulturarvet för att syfta till konti-
nuitet i utvecklingen av den yttre miljön, främja 
den lokala identiteten och öka medvetenheten 
om historiska sammanhang.

Nuvarande förhållanden
Längs befintlig vägsträcka skiftar landskapet i 
karaktär. Vid Hisingsledens södra delar omger 
skogsbeklädda bergspartier ett område präg-
lat av omdaning och industriområden. Längre 
norrut övergår landskapet till orörd, otillgänglig 
skogsmark för att i den nordligaste delen leda 
vidare in i ett landskap präglat av jordbruksmark. 

Inom utredningsområdet finns kulturhistoriska 
värden som i de flesta fall är både svåra att upp-
täcka och att uppleva. Hisingen är ett område 
rikt på fornlämningar från äldsta stenålder till 
yngre järnålder. Fornlämningsbilden i utred-
ningsområdet varierar från stenåldersboplat-
ser till järnålder och även medeltida fynd.  De 
kulturhistoriska värdena utgörs av historiska 
lämningar såsom fornlämningar och spår efter 
ett antal byars inägo- och utägomark. Många 
av lämningarna utgör viktiga kunskapsvärden 
som speglar mänsklig närvaro med kontinuitet 
tillbaka till stenåldern. De stora förändringarna 
som skett i området medför att kulturmiljöns 
upplevelsevärde är starkt begränsat. Kartan i 
figur 5.3:1 ger framförallt en bild av den omfat-
tande fornlämningsförekomsten i området. 

Sörred
Söder om Assar Gabrielssons väg löper Hisings-
leden genom gamla utmarker för Sörreds by, 
belagd från 1388. Här ligger tre stensättningar 
bevarade, väster om nuvarande väg (Björlanda 
192:1-3). Gravarna är från brons- eller järnålder. 

Kålsered
Vidare norrut löper befintlig väg in i utmarksom-
råden för Kålsereds by som i arkiven omnämns 
först 1528. I och kring platsen för Kålsereds 
läge finns fornlämningar som visar på bruks-
kontinuitet från yngre stenålder till äldre järn-
ålder (C. Theliander 2008).  I terrängen, både 
väster och öster om nuvarande väg, finns läm-
ningar av gamla bruks- och ägogränser i form av 
stengärdesgårdar. 

Området kring Björlandavägen
I nordlig riktning leder befintlig väg vidare 
till markerna för Lexby södra och norra by då 
vägen närmar sig Björlandavägen. I väster bre-
der ett vidsträckt jordbrukslandskap ut sig som 
på många sätt är välbevarat. När man färdas på 
Björlandavägen i östlig riktning har det tradi-
tionella jordbrukslandskapet förändrats i takt 
med exploatering för industri. Denna utveck-
ling har pågått under de senaste 20-30 åren vil-
ket inneburit att Hisingsleden och korsningen 
med Björlandavägen har tillkommit. Äldre jord-
bruksfastigheter har rivits eller utvecklats till 
odlingslotter. 

I området finns också tidigare boplatslämningar 
som är noterade som slutundersökta och bort-
tagna (Björlanda 313:1). Efter nyligen utförd 
arkeologisk undersökning har en stenålders-
boplats åter klassats som fornlämning (Björ-
landa 314:1). I samma undersökning hittades 
en ny fornlämning i området, en boplats från 
bronsåldern (Björlanda 636). Efter förundersök-
ning sommaren 2016 har dessa två lämningar 
bedömts ha stor vetenskaplig betydelse. 

Björlanda 314:1 beskrivs efter förundersök-
ningen som en boplats från äldre stenålder, som 
överlagrats av lera. Den är kronologiskt väl 
avgränsad, realtivt rik på fynd och kan dateras 
med C14- analys, vilket i sig är värdefullt.

Björlanda 636 beskrivs efter förundersökning 
som ett ren bronsåldersboplats med kulturlager 
och anläggningsrester i form av stolphål. 

Inom området kring Björlandavägen återfinns 
också två äldre stenbroar. En av broarna som 
är relativt välbevarad ligger längs Osbäckens 
sträckning. Söder om Björlandavägen återfinns 
den andra stenbron, vid Kålseredsbäcken. Bro-
arna har inventerats vid den arkeologiska utred-
ningen som genomfördes våren 2015 och är att 
betrakta som övriga kulturhistoriska lämningar. 
Norr om vägkorsningen, öster om vägen, ligger 
platsen för Östergärde gamla bytomt, fornläm-
ning Björlanda 418:1. 
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Vid tidigare genomförda utgrävningar vid Öst-
ergärde gamla bytomt har lämningar från sten-
ålder, bronsålder och medeltid påträ¢ats. Efter 
förundersökning sommaren 2016 har fornläm-
ningsområdet avgränsats mot Hisingsledens 
vägområde. 

En överväxt äldre vägsträckning finns också 
bevarad i landskapet. Fornlämningarna i områ-
det har ett högt kunskapsvärde som speglar 
områdets långa kontinuitet som boplats och 
jordbruksbygd. De bevarade stenbroarna har 
ett visst pedagogiskt värde och upplevelsevärde 
som en historisk markör över den karaktär som 
området tidigare haft. 

Nollalternativets e�ekter
Nollalternativet innebär i stora drag inte någon 
påverkan på områdets kulturmiljövärden, med 
undantag av  utbyggnaden av logistikcentrum 
enligt nedan.

I anslutning till markerna som en gång tillhörde 
Kålsereds by planeras det för ett logistikcentrum 
(Göteborgs Stad 2012). I området finns flera 
arkeologiska lämningar och ett kulturlandskap 
som kommer att beröras av utbyggnaden. Läm-
ningarna härstammar från stenålder, bronsålder 
och järnålder och ligger i anslutning till inägo- 
och utägomark för Kålsereds by vilket förstär-
ker områdets långa kontinuitet som boplats och 
jordbruksenhet. En utbyggnad enligt planför-
slaget för logistikcentrum bedöms innebära en 
total omvandling av landskapet och ett bort-
tagande av de flesta kulturvärden som nu före-
kommer inom området. De negativa e¢ekterna 

för kulturvärdena i detta område kommer att bli 
stora i nollalternativet.   

Vägförslagets e�ekter  
Vägförslaget medför direkta intrång i två forn-
lämningar för trafikplatsen vid Björlandavägen, 
Björlanda 314:1 och Björlanda 636. För båda 
dessa fornlämningar innebär vägförslaget stora 
intrång, se figur 5.3:2.  De ligger i princip helt 
inom föreslaget vägområde och berörs till stora 
delar fysiskt av väganläggningen. Cirka 50% av 
för Björlanda 636 och 25%  av Björlanda 314:1 
berörs direkt av ny väg. I genomförd förunder-
sökning har bedömts att båda lämningarna är av 
sådan vetenskaplig betydelse att de bör slutun-
dersökas om de inte kan bevaras. För påverkan 
på övriga fornlämningar i närheten av Hisings-
leden, se tebell 5.3:3.

Anläggningen av trafikplatsen påverkar också 
den enkla stenbro som återfinns i korsningens 
sydöstra del (intern nr 213) som bedöms som 
övrig kulturhistorisk lämning. Lämningen kom-
mer att beröras i sin helhet. Trafikplatsen kom-
mer att förstärka det exploaterade uttrycket i 
området på bekostnad av det traditionella jord-
brukslandskapet. Inom trafikplatsen sparas 
delar av åkerholmar vilket är positivt, som exem-
pelvis vid korsningens sydöstra del.

Sammantaget bedöms att vägförslaget kom-
mer att medföra en fortsatt utveckling av den 
omvandlingsprocess som pågår i närområdet. 
Det innebär att fornlämningar, äldre åkermark, 
en åkerholme och kulturhistoriska lämningar i 
form av väglämning och stenbro försvinner och 

5.3:2 Trafikplats vid Björlandavägen och de fornlämningar som berörs (utsnitt ur illustrationsplan)

314:1

636

418:1



49

medför en fortsatt urban utveckling i gränslan-
det till det historiska odlingslandskapet.

Miljöåtgärder

Inarbetad miljöhänsyn
Utformningen av vägförslaget har delvis kunnat 
anpassas till närliggande fornlämningar. Särskilt 
gäller det fornlämningarna Björlanda 192:1-3, 
och 436:1, där påverkan har kunnat minimeras 
genom att förslaget undviker att bredda Hisings-
leden mot fornlämningarna.

Alternativ vägutformning
De berörda fornlämningarna var inte kända 
när trafikplatsens utformning beslutades. Den 
alternativa utformning som också studerades, se 
avsnitt 3.4, hade inneburit annorlunda intrång 
i Björlanda 314:1, men troligen lika omfattande. 
Intrången i Björlanda 636 hade troligen kun-
nat undvikas. Däremot hade intrång i Björ-
landa 418:1 inte kunnat undvikas. Sammantaget 
bedöms därför inte att den alternativa utform-
ningen är ett e¢ektivt sätt att minska vägförsla-
gets påverkan på fornlämningar. 

Möjliga ytterligare åtgärder
Kvarvarande delar av fornlämningar samt andra 
kända fornlämningar i närområdet kommer att 
skyddas från påverkan under byggtiden. 

För de direkt berörda fornlämningarna Björ-
landa 314:1 och 636 kommer Trafikverket att 
begära tillstånd till ingrepp. Ett sådant tillstånd 
kommer sannolikt att kräva en arkeologisk 
undersökning för att tillvarata så mycket av läm-
ningarnas vetenskapliga värde som möjligt. 

Konsekvenser för kulturmiljön 
Små negativa konsekvenser
Vägförslaget medför små negativa konsekvenser 
för områdets upplevelsevärden då kulturhisto-
riskt värdefulla lämningar såsom en stenbro och 
en väglämning i sin helhet försvinner. 

Vägförslaget kommer att medföra en förändring 
i gränslandet mot ett historiskt odlingslandskap, 
en sedan tidigare påbörjad förändring som i och 
med vägutbyggnaden förstärks ytterligare vilket 
medför små negativa konsekvenser på områdets 
upplevelsevärde. 

Måttligt negativa konsekvenser
Intrången i två fornlämningar vid Björlanda-
vägen är ger de mest negativa konsekvenserna 
för kulturmiljön av vägförslaget.  Lämningarna 
utgörs av förhistoriska boplatser och har ett 
högt kunskapsvärde som påverkas negativt, men 
eftersom inte syns ovan mark och i princip sak-
nar upplevelsevärde bedöms konsekvenserna 
för kulturmiljön som måttligt negativa. 

Fornlämning Intrång/ 
närhet Typ av lämning, status mm Påverkan från projektet

Björlanda 192:1-3 Närhet Stensättningar, fornlämningar 3 st, un-
dersökta 1964.

Tre lämningar cirka 30 meter väster om nuva-
rande vägområde, ingen förändring mot idag.

Björlanda 436:1 Närhet
Boplats, övrig kulturhistorisk lämning, 
delundersökt. 

Ligger knappt 20 meter utanför vägområdet 
norr om trafikplats Logistikcentrum, i princip 
ingen förändring mot idag.

Lundby 260:1 Närhet Boplats, undersökt och borttagen. Under-
sökt 1973.

Ligger cirka 30 meter nordost om Hisingsleden, 
ingen förändring mot idag.

Lundby 321:1 Närhet
Boplats, fornlämning, nämnd i arkeolo-
gisk förundersökning 1990 samt utred-
ning 2004. Välbevarad och delundersökt. 

Ligger cirka 30 meter nordost om Hisingsleden, 
ingen förändring mot idag.

Björlanda 313:1 Närhet Boplats, övrig kulturhistorisk lämning, 
undersökt och borttagen. 

Inom vägområdet vid odlingslotterna, så även 
idag.

Björlanda 314:1 Intrång Boplats, äldre stenålder, fornlämning. 
Förundersökt 2016.

Inom vägområdet i trafikplats Björlandavägen. .

Björlanda 418:1 Närhet
Bytomt/ gårdstomt fornlämning, under-
sökt 1996 och 2004. 

Lämningen ligger knappt 5 meter utanför väg-
området, som på platsen inte breddas jämfört 
med idag.

Björlanda 636 Intrång Boplats, bronsålder, fornlämning. Förun-
dersökt 2016.

Inom vägområdet i trafikplats Björlandavägen.

5.3:3 Fornlämningar berörda av vägplanen.




