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5.4 Rekreation och friluftsliv
Friluftslivsintresset avser skydd av mil-
jökvaliteter för rekreation och friluftsliv. 
Med detta avses vistelse i naturen för natur- 
eller kulturupplevelse, fysisk aktivitet eller 
avkoppling. Även friluftsaktiviteter som krä-
ver någon form av anläggning omfattas av 
detta intresse. Väsentligt för friluftslivsvär-
det är t ex variation i landskapet och ostörd-
het, men även närhet och lättillgänglighet är 
positivt för ett områdes rekreationsvärde.

Nuvarande förhållanden
Friluftsområdet Svartemosse
Mellan Hisingsleden och bebyggelsen i 
Biskopsgården och Länsmansgården lig-
ger ett bergigt skogsområde uppkallat efter 
sjön Svarte mosse, men som även går under 
namnet Sjumilaskogen. Området är i Göte-
borgs översiktsplan utpekat som ett område 
med särskilt stora värden bl a för friluftslivet. 
Svartemosseområdet beskrivs även i Göte-
borgs Grönstrategi (2014) som ett viktigt 
naturrekreationsområde. Längs största delen 
av den studerade sträckan ligger en kraft-
ledningsgata mellan Hisingsleden och fri-
luftsområdet, men norr om Kålsered saknas 
denna ”bu¢ertzon”. Här ligger t ex motions-
slingorna direkt utanför viltstängslet, som 
avgränsar vägområdet, jämför bild i figur 
5.1:2.

I Svartemosseområdet finns motionsslingor 
av olika längder, med eller utan belysning, 
naturstigar, ridstigar och terräng som kan 
användas för orientering. Kartan i figur 
5.4:4 är hämtad ur en broschyr från Göte-
borgs Stads park och naturförvaltning som 
presenterar området. I området finns också 
Länsmansgårdens Motionscentrum som bl a 
erbjuder gym och omklädningsmöjligheter.

Stigarna i området har kontakt med landskapet 
väster om Hisingsleden via en gångport under 
leden vid Kålsered, strax norr om det planerade 
verksamhetsområdet Logistikcentrum. Förbin-
delsen är viktig för områdets kontakter med 
övriga delar av vad som i Grönstrategin beskrivs 
som Hisingens gröna kulturlandskapskil. 

Genom att området ligger i nära anslutning 
till stora bostads- och verksamhetsområden 
bedöms det vara viktigt som närrekreationsom-
råde, samtidigt som det erbjuder anläggningar 
och miljöer som kan locka besökare även från 
andra delar av staden. 

Odlingslotter
Mellan de tre större vägarna Hisingsleden, Björ-
landavägen och Sörredsvägen ligger ett område 
med odlingslotter på kommunalägd mark, som 
arrenderas av Lexby odlarförening. Här finns 
ett hundratal odlingslotter med möjlighet till s k 

”dagbod”, en enklare byggnad som inte används 
för övernattning, se bild från området i figur 
5.4:2.  

Andra rekreationsvärden och anläggningar 
Den tätortsnära landsbygden på Hisingen är 
ett område med många hästägare och utövare 
av ridsport. Hisingsleden korsas av iordnings-
ställda ridstigar, som både binder samman olika 
anläggningar och ger möjlighet att rida en slinga. 
Dels korsas leden genom den port under vägen 
som beskrivs ovan, dels finns det möjlighet att 
korsa i plan, på övergångsställe, i korsningen 
mellan Björlandavägen och Hisingsleden. De 
ridstigar som anvisas av Göteborgs Stad framgår 
av karta i figur 5.4:3. 

Nordväst om korsningen med Björlandavägen 
ligger Göteborgs galoppbana, med möjlighet till 
koppling till ridstigarna. 

5.4:1 Svartemosseområdet är viktigt som närrekreationsom- 
 råde för Biskopsgården och Länsmansgården. 5.4:2 Lexby odlarförening.
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Hisingsledens påverkan 
Nuvarande väg är att betrakta som en kraftig bar-
riär för friluftslivet, det finns i princip inte möj-
lighet att korsa Hisingsleden annat än på fyra 
platser, dels plankorsningar vid Assar Gabriels-
sons väg och Björlandavägen, dels portar under 
vägen vid Gustaf Larsons väg och Kålsered. 

Trafiken på Hisingsleden och övriga större vägar 
påverkar också genom bullerstörningar och ris-
ker. För redovisning av detta hänvisas till kapitel 
6 och bifogade bullerutbredningskartor.

Nollalternativets e�ekter
Nollalternativet innebär både en ytterligare 
exploatering och en trafikökning. Trafikök-
ningen påverkar både bullerutbredning och ris-
ker, se vidare kapitel 6.  

Vägförslagets e�ekter
Vägförslaget innebär att Hisingsledens bar-
riärverkan för friluftslivet minskar genom att 
ytterligare planskilda passager tillkommer, vid 
Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen, och 
genom att nuvarande passage under Hisingsle-
den vid Kålsered förbättras. Trafikplatsen vid  
Björlandavägen skär av en utpekad ridstig, det 
bedöms olämpligt för ryttare att korsa Hisings-
leden i trafikplatsen. Därigenom försvinner möj-
ligheten rida en slinga eftersom det bara finns en 
ytterligare passage av Hisingsleden. 

Trafikplatsen vid Logistikcentrum innebär 
intrång i friluftsområdet, men detta sker inom 
detaljplanelagt område och berör inte direkt 
någon anläggning, men störningsrisken ökar 
givetvis.

För påverkan på bullerutbredning och risk se 
kapitel 6.

Miljöåtgärder 
Skyddsåtgärder
Inga särskilda skyddsåtgärder för att minska 
påverkan på möjligheterna till rekreation och 
friluftsliv föreslås. Se dock avsnitt 6.4 avseende 
skydd mot farligt godsolyckor.

Inarbetad miljöhänsyn
Nuvarande gångport under Hisingsleden vid 
Kålsered föreslås ersättas med en faunaanpas-
sad passage, som även bedöms vara mer attrak-
tiv för människor och fungera bättre som en del 
i områdets ridstigar. Passagen illustreras i figur 
5.2:14.

Breddningen av Hisingsleden norr om trafik-
platsen vid Logistikcentrum föreslås på västra 
sidan av Hisingsleden för att minska behovet av 
intrång i Svartemosseområdet. 

Ytterligare åtgärder
I samråd med Göteborgs Stad kommer Tra-
fikverket arbeta för en omläggning av ridstigen 
så att ryttare kan korsa Hisingsleden vid Stene-
byvägen. Tillsammans kommer man även att 
studera möjligheterna att komplettera motions-
slingor eller stigar i mer ostörda lägen inom 
Svartemosseområdet. 

Konsekvenser för rekreation och friluftsliv  
Vägförslaget bedöms ge positiva konsekven-
ser genom fler möjligheter att säkert korsa 
Hisingsleden. 

Vägförslaget bedöms ge små negativa konsekven-
ser genom intrång i friluftsområdet Svartemosse 
och genom påverkan på utpekade ridstigar.

5.4:3 Översikt, ridstigar utpekade av Göteborgs Stad.



52

En annan spännande art som finns i området är 
den fridlysta större vattensalamandern som lever 
större delen av sitt liv på land i skog och fuktig löv-
miljö. Äggen läggs i mindre stillastående vatten-
samlingar och efter cirka tre månader har ynglen 
blivit så stora att de kryper upp på land. Vid själva 
Svarte Mosse finns ett rikt fågelliv med bland 
annat knölsvan, sothöna och skrattmås.

Friluftsliv
Ett annat namn på skogsområdet som ligger kring 
Svarte Mosse är Sjumilaskogen. Här finns det 
många vägar att vandra på bland annat två natur-
stigar, en i söder och en i norr, samt flera motions-
spår med olika längd från 2 km upp till 11 km. 

Historia
De första spåren efter människor i dessa 
trakter är från bronsåldern för cirka 3000 år 
sedan. Uppe på toppen av berget i norra delen 
av området ligger en bronsåldersgrav i form av 
ett röse. Berget kallas Stora Vette och var för 
cirka 10 000 år sedan ett skär som stack upp 
långt ut i havet. Vette betyder utsiktspunkt 
eller landmärke och toppen ligger nu 93 meter 
över havet. Från Stora Vette och söderut går en 
gammal stenmur som markerade riksgränsen 
mellan Sverige och Norge fram till år 1658. 
Ända in på 1950-talet var området fortfarande 
landsbygd, här fanns tidigare gårdar med 
namn som Biskopsgården och Länsmansgår-
den. Sydväst om Stora Vette ligger rester av en 
fornborg på en liten bergstopp. Den fungerade 
troligen som befästning omkring 500 e. Kr.

Natur
Svarte Mosse naturområde består av omväx-
lande hällmarker, skog och våtmarksområden. 
Här växer bland annat björk, ek, tall, hassel 
och brakved. I våtmarkerna kan du hitta växter 
som pors, tuvull och sileshår. I vissa delar finns 
fukthedsområden där bland annat de sällsynta 
arterna klockgentiana och alkonblåvinge trivs. 
Alkonblåvinge är en fjäril som bara lägger sina 
ägg på den vackert blommande klockgentianan. 
Äggen utvecklas sedan till larver som utsönd-
rar dofter (feromoner) som lockar vissa myror 
att ta dem med till sina bon. Efter ett knappt  
år förpuppas larverna och blir till flygfärdiga 
fjärilar.

P

Svarte 
mosse

P

5.4:4 Översiktskarta, Svartemosseområdet (Göteborgs Stad, Park och Natur)
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6 Människors hälsa
6.1 Allmänt
De hälsoe¢ekter som behandlas i en MKB är de 
som berör människors boendemiljö, där männ-
iskor inte i första hand är trafikanter. Vägtrafi-
ken kan medföra störande påverkan på miljön 
vid bostäder framförallt genom buller och vibra-
tioner, luftföroreningar, säkerhetsrisker och 
barriäre¢ekter. 

Bebyggelsestruktur mm
Längs de aktuella delarna av Hisingsleden finns i 
princip ingen bostadsbebyggelse. De två bostads-
hus som bedömts kunna bli påverkade ligger 
vid Björlandavägen, öster om Hisingsleden. De 
befintliga och planerade verksamhetsområden 
som angränsar till Hisingsleden bedöms inte 
behöva studeras när det gäller trafikbuller och 
annan hälsopåverkan. Däremot är det av intresse 
att belysa hur människor som vistas i anslutande 
rekreationsområden kan påverkas av vägen och 
trafiken. I avsnitt 5.4 presenteras de viktigaste 
rekreationsområdena, Svartemosseområdet och 
Lexby odlarförening. 

6.2 Trafikbuller
Buller är oönskat ljud som orsakar störning eller 
obehag. Upplevelsen av buller är därför subjek-
tiv och olika människor upplever buller på olika 
sätt.

För beskrivning av ljud används ofta ljudnivå 
i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” 
anger att de olika frekvenserna i ljudet har vik-
tats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga 
örat uppfattar ljud. I Sverige används två olika 
störningsmått för trafikbuller; ekvivalent res-
pektive maximal ljudnivå.

Ekvivalent ljudnivå, Leq, är en form av medel-
ljudnivå under ett normaldygn. Ekvivalent ljud-
nivå mäts i dBA. 

Maximal ljudnivå, Lmax, är den högsta ljudnivå 
som uppkommer vid passage av ett enstaka for-
don. Även maximal ljudnivå mäts i dBA.

Det finns inga gränsvärden för hur mycket 
det får bullra från statliga vägar och järnvä-
gar. Däremot har riksdagen fastställt riktvärden 
som inte bör överskridas vid nybyggnad och 
väsentlig ombyggnad av infrastruktur, se fakta-
ruta 6.2:1. Trafikverket har även interna riktlin-
jer för hantering av trafikbuller i andra miljöer,  
t  ex parker och rekreationsområden i tätort. I 
sådana miljöer kan en låg bullernivå vara en 
särskild kvalitet och i så fall eftersträvas minst 
samma kvalitet som på uteplats vid bostad.

Ljudnivåer från dagens trafik och framtida prog-
nostiserad trafik på Hisingsleden har beräknats 
enligt Nordisk beräkningsmodell för buller från 
vägtrafik, Naturvårdsverkets och Trafikverkets 
Rapport 4653.

Som underlag till beräkningarna ligger bland 
annat digitala terrängmodeller, projekterad ny 
väg samt prognoser för trafikökning i framtiden 
baserat på om vägförslaget genomförs eller inte. 
Aktuella trafikflöden framgår av kapitel 3 och 4.

I modellen beräknas hur buller från vägen spri-
der sig i omgivningen. I modellen beräknas även 
ljudnivåer på olika höjd vid de enskilda bostä-
derna. Bullerutbredningen har inte beräknats 
inom befintliga och planerade verksamhetsom-
råden, eftersom sådana miljöer inte omfattas 
av vare sig riktvärden eller riktlinjer för högsta 
trafikbullernivåer.

Resultatet av de beräkningar som genomförts för 
Hisingsleden framgår av bifogade bullerutbred-
ningskartor, bilaga 3.

Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt följande riktvärden för 
trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnad 
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör 
inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

6.2:1 Långsiktiga riktvärden för trafikbuller vid bostäder.
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Nuvarande förhållanden
Beräkningarna visar att med nuvarande trafik-
förutsättningar ligger den ekvivalenta bullerni-
vån vid de två närmast liggande bostadshusen 
under gällande riktvärden för nybyggnad, 55 
dBA.  

Inom Svartemossområdet påverkar den omväx-
lande topografin bullerutbredningen och det går 
inte att ge något generellt mått på hur långt från 
vägen som trafikbullret överskrider den nivå som 
ger godtagbar kvalitet i rekreationsområden. Av 
kartan i bilaga 3.1 framgår att det framförallt är i 
den norra delen av området som motionsslingor 
och ridstigar utsätts för buller över 55 dBA.

Området med odlingslotter, Lexby odlarfören-
ing, är redan idag utsatt för trafikbuller från flera 
håll och de högsta bullernivåerna är i områdets 
västra del, utmed Sörredsvägen. Det är endast i 
den södra delen av området som nivåerna ligger 
under 55 dBA. 

Nuvarande bullerutbredning redovisas i bilaga 
3.1. Aktuella bullervärden vid bostäder framgår.

Nollalternativets e�ekter
Den ökande trafikbelastningen i nollalternati-
vet leder till högre bullernivåer, en ökning med 
cirka 2 dBA. Fortfarande ligger bullernivåerna 
vid de närmaste bostadshusen under gällande 
riktvärden.  

Bullerspridningen i berörda rekreationsområ-
den ökar något och bullernivån i redan utsatta 
miljöer ökar cirka 2 dBA. Skillnaden i utbred-
ning påverkar i Svartemosseområdet framförallt 
de sträckor där motionsslingorna ligger i direkt 
anslutning till vägen. I Lexby odlarförening ökar 
antalet lotter som utsätts för buller över 55 dBA. 

Bullerutbredningen i nollalternativet redovisas 
i bilaga 3.2. Aktuella bullervärden vid bostäder 
framgår.

Vägförslagets e�ekter
Vägförslaget, ökad trafik och högre hastighet 
efter genomförd utbyggnad medför att bullerni-
vån vid ett av de närmaste bostadshusen når upp 
till gällande riktvärde i markplan och överskrids 
med 1 dBA vid övre plan för den mest utsatta 
fasaden. 

Jämfört med nuläget ökar bullernivån vid 
bostadshusen med 4-5 dBA, vilket bedöms vara 
en påtaglig bullerökning.

Bullerspridningen i berörda rekreationsområ-
den ökar och i den norra delen utsätts i detta fall 
i princip motionsslingan från trafikplatsen vid  
Logistikcentrum och norrut för buller upp till 
10 dBA över gällande riktvärden. Trafikplatsen i 
sig innebär också ett intrång som flyttar trafiken 
som bullerkälla närmare rekreationsområdet. 
Hela Lexby odlarförening utsätts i detta fall för 
buller över 55 dBA. 

Bullerutbredningen i vägförslaget redovisas i 
bilaga 3.3. Aktuella bullervärden vid bostäder 
redovisas i kartan.

Miljöåtgärder
Skyddsåtgärder
Inga vägnära bullerskyddsåtgärder föreslås för 
att sänka den beräknade bullernivån vid det 
mest utsatta bostadshuset till gällande riktvärde, 
eftersom kostnaderma för sådana bedöms bli 
uppenbart orimliga. Riktvärdet överskrids med 
1 dBA och det kan bli aktuellt med fastighetsnära 
åtgärder, t  ex fönsteråtgärder, vid ett bostads-
hus. Trafikverket kommer i det fortsatta arbetet 
att inventera byggnaden i samråd med berörd 
fastighetsägare.

Inarbetad miljöhänsyn
För trafikplatsen vid Björlandavägen har två 
olika utformningsprinciper studerats. Den valda 
lösningen med Hisingsleden kvar i befintligt 
höjdläge bedöms ge mindre bullerspridning mot 
närliggande bostadshus. 

Vid Lexby odlarförening innebär föreslagen 
utformning av åtgärd för skydd mot farligt gods-
olyckor även en viss reduktion av bullernivån i 
området.

Ytterligare åtgärder
I samråd med Göteborgs Stad, Park och Natur, 
kommer Trafikverket att studera möjligheterna 
att komplettera motionsslingor eller stigar i mer 
ostörda lägen inom Svartemosseområdet. 

Konsekvenser trafikbuller
Små negativa konsekvenser
Ökade utbredning av trafikbuller över rekom-
menderade nivåer i områden där människor 
vistas för rekreationsändamål, dels Svartemos-
seområdet, dels Lexby odlarförening. 

Ökade bullernivåer vid två bostadshus, varav 
ett utsätts för buller vid fasad över gällande 
riktvärden. 
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6.3 Risk och barriärverkan
Säkerhetsrisker avser dels risken för att olyckor 
med farligt gods direkt påverkar boende eller 
andra som vistas vid vägen, dels trafiksäker-
hetssituationen i anslutning till bostaden. För 
beskrivning av risker för naturmiljövärden hän-
visas till avsnitt 5.2. 

Trafiksäkerhetsbrister i närmiljön skapar bar-
riäre¢ekter som påverkar människors rörlighet 
och möjligheterna att nå skola, arbete, service 
och närrekreation på ett säkert och bekvämt 
sätt. Högklassiga vägar kan också utgöra fysiska 
barriärer genom att de utrustas med viltstängsel 
och ofta medför stora skärningar eller bankar. 

Nuvarande förhållanden
Hisingsleden är primär transportled för farligt 
gods vilket innebär att leden är rekommende-
rad transportväg för farligt gods, även i genom-
fartstrafik. På vägen förekommer transporter till 
Göteborgs hamn, industrin och transporter förbi 
Göteborg som inte får ta vägen genom centrala 
delar av staden. 

Den studerade delen av Hisingsleden passe-
rar inte så nära några bostäder att olyckor med 
farligt gods skulle kunna leda till omfattande 
konsekvenser för människors liv och hälsa.  Ett 
antal platser har dock identifierats där det finns 
människor, byggnader eller vattendrag nära 
vägen som föranleder närmare studie. En sär-
skild riskanalys har därför tagits fram som ett 
underlag till vägplan och MKB. 

De miljöer där människor vistas så nära vägen 
att det finns risk för skada på liv eller hälsa vid 
en eventuell olycka med farligt gods bedöms 
vara vid Volvos anläggningar, på motions-
spåren i Svartemosseområdet och vid Lexby 
odlarförening. 

Volvos anläggning vid korsningen med Assar 
Gabrielssons väg ligger på ett kortaste avstånd på 
cirka 30 meter från vägen. Området ligger lägre 
än vägen och kan bli påverkat vid olyckor med 
farligt gods. Anläggning närmast vägen används 
lagerändamål och har därför låg persontäthet. 
Området mellan bebyggelsen och vägen används 
för transporter inom området och lastning av 
godsfordon. Persontäthet utomhus bedöms vara 
låg. För det planerade nya verksamhetsområdet 
Logistikcentrum utmed Hisingsleden finns krav 
på skyddsåtgärder i detaljplanen.

På en sträcka på cirka 240 meter går ett motions-
spår relativt nära Hisingsleden, avståndet på 
sträckan varierar från 10 till 40 meter.

Lexby Odlarförening ligger på kort avstånd 
från den befintliga vägen. Inom området finns 
odlingslotter med sk dagbod. Detta innebär att 
det finns ett antal enklare mindre byggnader 
inom området men utan möjlighet till övernatt-
ning. Följaktigen kan det antas att det nattetid 
i princip inte finns människor inom området. 
Antal personer dagtid varierar mycket med 
årstiden. Under vinterhalvåret (oktober-mars) 
bedöms det finnas mycket få personer inom 
området medan det under sommarhalvåret kan 
vara fler personer, särskilt på helgerna. På en 
del av sträckan mellan området och nuvarande 
vägen finns det en jordvall med höjd på uppemot 
2 meter som ger ett visst skydd mot avåkande 
fordon och nedrinning av utläckande vätskor, 
t ex bränsle, till området.

Hisingsleden är idag en kraftig barriär genom att 
det finns få möjligheter att säkert korsa vägen, 
som dessutom är inhägnad med viltstängsel. 
För rörelser längs vägen bedöms att trafiken på 
delen mellan Assar Gabrielssons väg och Björ-
landavägen är en kraftig barriär och innebär att 
få människor väljer att gå eller cykla längs vägen. 

6.3:1 Lexby odlarförenings odlingslotter ligger i direkt anslutning till Hisingsleden.
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Nollalternativets e�ekter
I nollalternativet förutsätts samma standard och 
läge på vägen som i dagsläget. Däremot kommer 
trafiken att öka vilket innebär att även mängden 
transporter av farligt gods kommer att öka och 
därigenom ökar risken för olyckor med trans-
porter av farligt gods.

Ökande trafikbelastning ökar även vägens 
barriärverkan. 

Vägförslagets e�ekter
Vägförslaget innebär på denna delsträcka både 
en reducerad olycksrisk och en ökad trafikbe-
lastning. De samlade e¢ekterna har studerats i 
en särskild riskutredning, som är underlag för 
vägplan med MKB. Denna visar att skyddsåtgär-
der bör tas fram för delsträckorna förbi Volvos 
anläggning och odlingslotterna, se förslag nedan. 
Sammantaget innebär vägförslaget, inklusive 
föreslagna skyddsåtgärder, minskade risker för 
att farligt godsolyckor skadar människors hälsa. 

Även vägens och trafikens barriärverkan mins-
kar som en e¢ekt av föreslagen vägutbyggnad. 
Möjligheterna att planskilt korsa Hisingsleden 
förbättras vid Assar Gabrielssons väg och Björ-
landavägen och gång- och cykelvägen på samma 
sträcka minskar barriärverkan för rörelser längs 
Hisingsleden. 

Miljöåtgärder
Skyddsåtgärder
För att undvika skador efter olyckor med farligt 
gods föreslås att vägen på följande delsträckor 
dels förses med högkapacitetsvägräcke, dels 
utformas så att utläckande vätskor hålls kvar 
inom vägområdet:

• Hisingsleden förbi Volvos anläggningar 
norr om Assar Gabrielssons väg.

• Förbi Lexby odlarförenings odlingslotter.

Inarbetad miljöhänsyn
Inga särskilda hänsyn har tagits i arbetet med 
vägförslagets huvudsakliga utformning.

Ytterligare åtgärder
Inga ytterligare åtgärder har studerats.

Konsekvenser, risk och barriärverkan
Positiva konsekvenser
Minskad risk för att olyckor med farligt gods 
orsakar skada på liv eller hälsa hos människor 
som vistas i vägens omgivningar.

Reducerade barriäre¢ekter för rörelser tvärs 
eller längs Hisingsleden.

6.4  Luftkvalitet
De vanligaste luftföroreningar som förekom-
mer i tätorter är kvävedioxid och partiklar. Även 
andra ämnen kan finnas men halterna är då i all-
mänhet låga. Det finns ett flertal olika källor till 
dessa luftföroreningar men utsläpp från vägtra-
fiken är den mest betydande källan i stadsmiljö.

Gränsvärden för föroreningshalter i luft finns i 
Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) som 
anger den högsta halten av föroreningar som 
kan få förekomma utan att människor och miljö 
tar skada. Dessa gränsvärden kallas även miljö-
kvalitetsnormer (MKN). MKN för utomhusluft 
finns för kväveoxider, kvävedioxid, partiklar, 
bensen, koloxid, svaveldioxid och ozon och bly. 
De gränsvärden som ibland överskrids i svenska 
städer gäller för kvävedioxid och för partiklar, 
PM10. 

Luftföroreningarnas skadliga e¢ekter beror dels 
på långvariga e¢ekter och dels på e¢ekter under 
korta perioder med höga halter. Gränsvärden 
finns därför definierade som långtidsgränsvär-
den (årsmedelvärden) och korttidsgränsvärden 
(dygns- och timmedelvärden). 

Miljökvalitetsnormers gränsvärden för årsme-
delvärdet skall endast tillämpas där människor 
exponeras under längre tid, exempelvis vid vägar 
som gränsar till bostäder, skolor eller vårdin-
rättningar. Miljökvalitetsnormers gränsvärden 
för dygns- och timmedelvärdet tillämpas även 
där människor vistas under kortare perioder,  
t ex generellt i stadsmiljön längs med gång- och 
cykelbanor, torg och parker, men inte för gång- 
eller cykelbana som korsar en väg. 

I stadsmiljö och längs trafikleder är det främst 
utsläppen från trafiken som leder till höga halter 
av kvävedioxid. Av de tre gränsvärden som finns 
i MKN för kvävedioxid är det dygnsmedelvärdet 
som överskrids i första hand. 
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6.4:2 Resultat av spridningsberäkningar, kvävedioxidhalter (Miljöförvaltningen Göteborg).

Utsläpp av partiklar kommer till viss del från 
avgaser från bilar men den dominerande käl-
lan till längs vägar är slitage av vägbeläggning, 
bromsar och däck. Slitaget sker bland annat 
genom användning av dubbdäck på snöfria väg-
banor. Andelen dubbdäck har stor betydelse för 
PM10-halterna i längs vägar. 

Aktuella gränsvärden, dygnsmedelvärde, för 
kvävedioxid och partiklar, PM10, redovisas i 
tabell på nedan.

Ämne Medelvärdestid Gränsvärde, μg/m3

Kvävedioxid Dygnsmedelvärde 60

Partiklar Dygnsmedelvärde 50

Nuvarande förhållanden
Kvävedioxid
Miljöförvaltningen i Göteborg har sedan 1980-
talet övervakat kvävedioxidhalter i stadsluften 
med ett antal mätstationer och genom olika 
spridningsberäkningar. 

Miljöförvaltningen i Göteborg har publicerat 
studien Ren Stadsluft (Miljöförvaltningen 2016). 
I studien har det genomförts spridningsberäk-
ningar avseende kvävedioxid i Göteborg. Längs 
Hisingsleden mellan Vädermotet och Björlan-
damotet redovisas kvävedioxidhalter som ligger 
i närhet av gränsvärdet på 60 μg/m3 som dock 
inte överskrids, se figur 6.4:2. För års- och tim-
medelvärden förekommer inga halter i närheten 
av gränsvärden i MKN. 

6.4:1 Gränsvärden, MKN för luftmiljö.
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Partiklar, PM10
Miljöförvaltningen i Göteborg genomför mät-
ningar av PM10-halten på ett flertal platser i 
Göteborg. Vid E6 i Gårda genomförs kontinuer-
liga mätningar  av PM10-halten i luften. För år 
2014 har det uppmätts ett dygnsmedelvärde på 
34,8 μg/m3 .

Nollalternativets e�ekter
Framtida utveckling
Tack vare utvecklingen av bilmotorer och avgas-
reningstekniken har utsläppen av kväveoxider 
från fordon minskat ständigt, en trend som kom-
mer att fortsätta framöver enligt Trafikverkets 
prognoser (Trafikverket 2015:1).

Utsläppen av partiklar i avgaserna förväntas 
minska på samma sätt som för kväveoxider 
medan utvecklingen är mycket mer osäker avse-
ende uppvirvlade partiklar. Åtgärder för att 
minska mängden uppvirvlade partiklar omfat-
tar kampanjer för att minska andelen dubb-
däck, dubbdäcksförbud på vissa gatuavsnitt, 
behandling av vägbanan mm. En minskande 
långtidstrend för partiklar (PM10) i gatumil-
jön kan observeras generellt  vilket tyder på ett 
visst genomslag för de åtgärder som hittills har 
genomförts. SMHI förutspår en minskning från 
2008 till 2030 med ca 23 % för PM10 halten vid 
E6 i Göteborg (SMHI 2013).

Bedömda förhålllanden
Föroreningshalterna i nollalternativet har inte 
studerats särskilt, men bedöms motsvara de hal-
ter som beräknats för situationen efter utbygg-
nad, se nedan.

Vägförslagets e�ekter
Kvävedioxid
För att göra en bedömning av framtida halter 
av kvävedioxid har en beräkning genomförts av 
utsläppta mängder kväveoxider på Hisingsleden 
i nuläge och efter ombyggnad. Å ena sidan för-
väntas de utsläppta mängder per fordon minska 
i framtiden men å andra sidan kommer antalet 
fordon att öka. Antalet fordon som förväntas 
trafikera Hisingsleden efter ombyggnaden redo-
visas i kapitel 3, medan förväntade utsläpps-
mängder per fordon har tagits från Trafikverkets 
prognoser. 

Beräkningarna visar att utsläppen av kväveoxi-
der på Hisingsleden nästan halveras trots att 
trafiken, och främst den tunga trafiken, ökar. I 
nuläget släpps mellan 5,6-7,9 kg ut per km väg 

och dygn. Efter ombyggnaden (år 2030) uppgår 
detta till 2,6-4,0 kg per km väg och dygn.

Eftersom utsläppen nästan halveras från nulä-
get fram till att Hisingsleden är ombyggd och 
det redan i dagsläget endast förekommer halter 
under gränsvärden dras slutsatsen att det inte 
föreligger någon risk att gränsvärden för kvä-
vedioxidhalterna kommer att överskridas efter 
Hisingsledens ombyggnad.

Partiklar, PM10
För att bedöma framtida halter längs Hisings-
leden har en jämförelse gjorts med uppmätta 
halter och trafikmängder längs E6 i Gårda. 
PM10 halterna vid Gårda i nuläget består av bak-
grundshalten och ett bidrag från trafiken. Bak-
grundshalten har uppmätts vid mätstationen 
på Femmanhusets tak och bidraget till halten 
från trafiken på E6 kan beräknas. Detta gör det 
möjligt att beräkna bidraget från trafiken till hal-
terna vid Hisingsleden utifrån trafikmängden i 
proportion till trafiken på E6 vid Gårda. Denna 
metod att uppskatta halter längs Hisingsleden 
pekar på halter som är ca hälften av gränsvärdet 
på 50 μg/m3. Metoden för att uppskatta halterna 
är visserligen grov men det är mera sannolikt 
att halterna överskattas än att de underskat-
tas. Bedömningen är därför att det inte förelig-
ger någon risk att gränsvärden i MKN för PM10 
kommer att överskridas längs Hisingsleden efter 
ombyggnad.

Miljöåtgärder
Skyddsåtgärder
Inga skyddsåtgärder har varit aktuella att 
studera.

Konsekvenser luftkvalitet
Vägutbyggnaden i sig bedöms inte ge några kon-
sekvenser för luftkvaliteten utmed Hisingsle-
den. Den förväntade minskningen av både par-
tikelhalter och halter av kvävedioxid beror på 
fordonsutvecklingen.  



59

7 Hushållning med 
naturresurser
Hushållningen med naturresurser syftar till att 
säkra ett långsiktigt utnyttjande av förnyelse-
bara och icke förnyelsebara naturresurser. De 
naturresurser som är grundläggande och ofta 
kan komma att påverkas av vägbyggnadsprojekt 
är framförallt:

• mark och vatten för areella näringar

• dricksvattenförsörjning

• materialutvinning, t ex grus

• energihushållning.

Utöver den direkta påverkan som ianspråkta-
gandet av mark innebär påverkas ofta möjlighe-
terna till ett rationellt utnyttjande av skogs- och 
jordbruksmark om ägorna delas och därigenom 
blir svårskötta.

Utbyggnaden av en större väg kräver i sig tillgång 
till resurser. Till vägbyggnaden åtgår högklas-
siga material som naturgrus eller krossat berg. 
I de flesta vägprojekt uppkommer också över-
skottsmassor, oftast jordmaterial som inte kan 
användas till vägbyggnad och sällan är intres-
santa för andra ändamål heller. Inom ramen för 
vägprojektet pekar Trafikverket ofta ut områden 
som är tänkbara för placering av sådana massor. 
I de fall det uppstår överskott av material som 
är användbart för andra byggnadsändamål är 
placeringsproblemet oftast mindre, men även 
sådana massor kan i vissa fall behöva placeras 
permanent.

Påverkan på pågående eller planerad markan-
vändning är besläktat med påverkan på resurs-
hushållning men direkt kopplat till mänsklig 
verksamhet; boende eller förvärvsverksamhet. 
Normalt är verksamheten knuten till byggnader 
eller anläggningar och inte till naturförhållanden.

Pågående och framtida markanvändning redo-
visas på en översiktlig nivå i lagstadgade kom-
munala översiktsplaner. I dessa framgår även 
restriktioner för markanvändning, som t  ex  
riksintresseområden, naturreservat mm. För att 
ytterligare styra bebyggelsens omfattning och 
utförande kan områdesbestämmelser upprättas. 
I detalj regleras markanvändningen i tätbebyg-
gelse av bl a detaljplaner.

För att Trafikverket ska kunna genomföra en 
planerad vägutbyggnad krävs normalt att den 
överensstämmer med kommunens översikts-
plan. Om den berör detaljplanelagt område får 
vägplanen inte strida mot bestämmelserna i 
detaljplanen annat än om det är att betrakta som 
en mindre avvikelse.

Figur 7.1:1 visar riksintressen, markanvändning 
och viktig infrastruktur i utredningsområdet.

7.1 Riksintressen och kommunal plane-
ring
Riksintressen
Hisingsleden ingår i det vägnät som är av riks-
intresse för kommunikation (3 kap 8§ miljöbal-
ken). I beslutet beskrivs Hisingsleden vara av 
särskild nationell betydelse och ingår i det natio-
nella stamvägnät som riksdagen har fastställt. 
Hisingsleden är en av anslutningsmöjligheterna 
till Göteborgs Hamn med närliggande ra¤nade-
rier, även dessa av riksintresse för kommunika-
tion respektive industriell produktion. 

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Göteborgs Stad 
antogs av kommunfullmäktige 2009. I översikts-
planen är stora delar av området i närheten av 
Hisingsleden beskrivet som ”Storindustri, hamn 
och logistik”. Vidare beskrivs det att inom dessa 
områden så är goda kommunikationer på väg 
och järnväg avgörande för att området ska fung-
era på ett bra sätt. 

I översiktsplanen beskrivs att Göteborgs Hamn 
ska expandera och ytterligare stärkas som nor-
dens logistikcentrum. Stora satsningar genom-
förs med en förväntad fördubbling av container-
godsvolymerna från år 2008 till år 2020. Vidare 
beskrivs det att i området kring Hisingsleden 
utreds nya lägen för logistikverksamhet som en 
följd av att hamnen expanderar och skapar stora 
behov för omlastning och logistikverksamhet. 

Även nya verksamhetsområdet vid Halvorsäng 
beskrivs som ett viktigt steg för att utveckla 
Ytterhamnsområdet.

Detaljplaner 
Stora delar av närområdet utefter Hisingsleden 
är detaljplanelagt, se figur 7.1:2. 

Detaljplan SPL F 3426 redovisar nuvarande 
utformning av Hisingsleden som trafikområde, 
med möjlighet till utbyggnad enligt ett tidigare 
inte längre gällande förslag till utformning. I 
övrigt är området öster om Hisingsleden avsatt 
för rekreationsändamål.



60

7.1:1 Hushållning med naturresurser och markanvändning utefter Hisingsleden.

$$

B
B

B

B

B

B

B

B

B
B

A

A

A

B

B
B

B
B

Energi

Kraftledning

Naturgasledning

±0 500 1 000250 Meter

Miljöbalken 3 kap, 8-9§§

Järnväg

Väg

Flygplats

Vägkorridor framtida väg

Hamnverksamhet

Hushållning och markanvändning

Övrigt

Brunnar övriga

Brunnar energi

Brunnar hus

Miljöfarlig verksamhet
(Prövningsnivå
noterat med
röda bokstäver)

Markavvattningsföretag

Föreslagen väg

Föreslagen järnväg

Riksintressen

Miljöbalken 4 kap 4§

Högexploaterad kust



61

Pågående utbyggnad av Logistikcentrum vid 
Hisingsleden blir troligen mindre omfattande 
om inte trafikplatsen byggs. 

Vägförslagets e�ekter och konsekvenser
Vägutbyggnaden bedöms stödja de utpekade riks-
intressefunktionerna i omgivande verksamhets-
områden. Hisingsleden är i sig av riksintresse 
för kommunikation och påverkas positivt av en 
utbyggnad i jämförelse med nollalternativet.

Vägutbyggnaden som sådan är i linje med kom-
munens planering och bedöms därför ge positiva 
konsekvenser. 

I denna vägplan finns inga riksintressen som 
påverkas av vägutbyggnad förutom Hisingsle-
den i sig. 

Vägplanen gynnar Göteborgs Stads planering 
genom ny trafikplats vid Logistikcentrum som 
möjliggör en anslutning för Logistikcentrum till 
Hisingsleden.

Miljöåtgärder
Skyddsåtgärder
Inga skyddsåtgärder föreslås i vägplanen för 
att skydda riksintressen eller kommunala 
planeringsintressen.

Inarbetad miljöhänsyn
Samråd med Göteborgs Stad har genomförts 
löpande under arbetet med vägplanen för att 
samordna Trafikverket och kommunernas pla-
nering och anpassa detaljplanerna efter vald 
trafikplatsutformning.

Ytterligare möjliga åtgärder
Inga ytterligare åtgärder har studerats.

7.2 Markanvändning och naturresurser
Nuvarande förhållanden
Markanvändning
I anslutning till aktuell vägsträcka ligger flera 
stora verksamhetsområden. De flesta verksam-
heter har inriktning mot fordonsindustrin och 
hamn- eller transportverksamhet. Viktiga större 
verksamheter i området är Volvo Torslanda, 
Götebors Hamn, Ra¤naderier och ett antal 
underleverantörer till Volvo. Verksamheterna 
är av sådant slag att de inte bör kombineras med 
bostäder eller handel. Det finns således inga 
bostadsområden eller större handelsområden i 
nära anslutning till den aktuella vägsträckan.

Detaljplan SPL F 3207 redovisar nuvarande 
utformning av Hisingsleden som trafikområde, 
med möjlighet till breddning västerut. Öster om  
leden är marken avsatt till industriändamål, men 
ej avsedd att bebygga. 

Detaljplan DP 4947 avser Logistikcentrum vid 
Hisingsleden och redovisar bl a en trafikplats. 

Detaljplanerna SPL F 3614 och DP 4171 vid Björ-
landavägen redovisar nuvarande utformning av 
vägnätet. 

De befintliga detaljplanerna vid trafikplatserna 
Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen över-
ensstämmer inte med vägförslaget. Regelbundet 
samråd med Göteborgs Stad har genomförts för 
att samordna arbetet med att anpassa detaljpla-
nerna efter vald trafikplatsutformning.

Nollalternativets e�ekter
Om Hisingsleden inte byggs om enligt före-
slagna vägplaner påverkas den övergripande 
kommunala planeringen och riksintresset för 
kommunikation och industriell produktion 
negativt jämfört med nuvarande förhållanden. 
Detta eftersom vägutbyggnaden redovisas som 
en del av Göteborgs Stads långsiktiga plane-
ring och eftersom den framtida trafikökningen 
påverkar framkomligheten på en väg av riksin-
tresse negativt.  

7.1:2 Detaljplaner i anslutning till Hisingsleden.
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Utöver verksamhetsområdena som dominerar 
markanvändningen i området så består markan-
vändningen främst av skogsmark som används 
till viss del för rekreation och friluftsliv. Det 
bedrivs inget skogsbruk i skogarna i vägens abso-
luta närhet. Ingen odlad jordbruksmark finns i 
området men viss mark som används som betes-
mark är belägen strax söder om Björlandavägen.

Yt- och grundvattentillgångar
I vägförslagets närhet finns inga kommunala 
eller enskilda yt- eller grundvattentäkter som 
påverkas.

Enskilda brunnar
Inga enskilda brunnar är belägna såpass nära att 
de påverkas av vägförslaget.

Markföroreningar
Risk för föroreningar finns där någon miljöstö-
rande verksamhet har bedrivits t ex  vid bensin-
stationer, verkstäder, industrier eller vid ned-
lagda deponier. Äldre markutfyllnader bör också 
uppmärksammas då fyllnadsmaterial kan inne-
hålla avfall från restprodukter.

Inför framtagande av vägplan har miljöprovtag-
ning genomförts på vägdikesmassor och på asfalt 
från delen söder om Assar Gabrielssons väg samt 
på fyllnadsmassor utmed sträckan, dels väster 
om Hisingsleden norr om Gustaf Larsons väg, 
dels i bländskyddsvall norr om korsningen mel-
lan Björlandavägen och Sörredsvägen. Resulta-
tet redovisas i sin helhet i en separat rapport som 
bifogas vägplanen.

Provtagning av vägdikesmassor påvisar att dikes-
massorna på sträckan har halter av olja över 
aktuella riktlinjer, men att de delvis kan använ-
das inom vägprojektet, med vissa restriktioner. 

• Dikesmassorna på Hisingsleden, södra 
delen (delsträcka 0/300 – 2/600) kan 
användas inom vägområdet. Finns ingen 
avsättning för dessa vägdikesmassor för 
vägändamål är extern användning med 
särskilda restriktioner möjlig. Marken där 
massorna används ska vara mindre käns-
ligt markområde. De får inte användas på 
sådant sätt att det innebär spridning av 
massorna till platser med större exponering 
för människor och avståndet till dricksvat-
tentäkt, grönsaksodling och vattendrag ska 
vara minst 20 meter.

• Dikesmassorna på Hisingsleden, norra 
delen (delsträcka 2/600 – 5/200) får inte 
användas inom vägområdet eller för extern 

användning. Dessa massor ska schaktas bort 
och transporteras till deponi.

• Dikesmassorna på Björlandavägen kan 
användas för vägändamål men inte för 
extern användning

Provtagning av asfaltmassor från Hisingsleden 
visar inte på något innehåll av stenkolstjära. 

De prov som tagits på fyllnadsmassor påvisar 
halter under mindre känslig markanvändning 
och dessa massor bedöms kunna återanvändas 
inom vägområdet. 

Användning av förorenade massor kräver anmä-
lan till kommunal tillsynsmyndighet.

Kraftledningar mm
Inom influensområdet löper flera kraftlednings-
stråk. Parallellt med Hisingsleden löper två 
större och ett mindre kraftledningsstråk strax 
öster om vägen. Hisingsleden korsas även av 
kraftledningsstråk på tre ställen. Befintliga 
kraftledningars lägen kan ses i figur 7.1:1.

Längst i norr korsar en markförlagd gasled-
ning Björlandavägen väster om korsningen med 
Hisingsleden och fortsätter utefter Sörredsvägen.

I korsningen mellan Hisingsleden och Assar 
Gabrielssons väg finns en markförlagd högspän-
ningskabel samt en optokabel som är markför-
lagd. Optokabeln följer utefter Hisingsledens 
västra sida mellan Assar Gabrielssons väg och 
lokalvägen in mot Halvorsäng. Öster om kors-
ningen ligger en vattenreservoar som tillhör 
Volvo.

I södra delen där Hisingsleden svänger av öst-
erut mot Vädermotet finns en högmast och två 
mindre master för mobiltelefoni.

Materialtillgång och masshantering
Utmed den berörda sträckan finns inga mate-
rialtäkter. I närområdet finns dock både pågå-
ende täktverksamhet och exploateringar som 
kan generera både över- och underskott av 
fyllnadsmassor. 

Nollalternativets e�ekter
Om Hisingsleden inte byggs om enligt föresla-
gen vägplan påverkas hushållningen med natur-
resurser inte jämfört med nuvarande förhållan-
den. Nuvarande markanvändning påverkas inte 
heller, för påverkan på framtida markanvänd-
ning se e¢ekter på kommunal planering i tidi-
gare avsnitt.
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Vägförslagets e�ekter
Markföroreningar
Utbyggnaden berör måttligt förorenade massor, 
framförallt vägdikesmassor. Eftersom arbetena 
kommer att genomföras i enlighet med gällande 
regelverk bedöms inga negativa miljöe¢ekter 
uppkomma. 

Kraftledningar mm
Kraftledningsstråket öster om korsningen mel-
lan Hisingsleden och Assar Gabrielssons väg 
påverkas av vägförslaget. Trafikplatsens läge och 
utformning medför att de två befintliga större 
kraftledningarna påverkas. Kraftledningarnas 
läge kvarstår i plan men de höjs för att klara fri 
höjd i trafikplatsen. Den mindre kraftledningen 
markförläggs.

Gasledningen som korsar Björlandavägen behö-
ver läggas om på en sträcka av cirka 160 meter.
Optoledningen kommer att markförläggas i ny 
gång- och cykelväg.

Materialtillgång och masshantering
För att bygga en väg krävs byggnadsmaterial av 
god kvalitet. Oftast används krossat berg, men 
även naturligt grusmaterial kan användas. I för-
sta hand används material som finns tillgäng-
ligt inom arbetsområdet, t ex från bergskär-
ningar. Möjligheterna att ta byggnadsmaterial 
ur naturen är inte bara en viktig miljöfråga, även 
ekonomin i vägprojektet påverkas. Balansen 
mellan tillgång och behov av material, massba-
lansen, studeras med ökande detaljeringsgrad 
under hela planeringsprocessen. Slutligt plane-
ras masshanteringen i direkt anslutning till att 
utbyggnaden genomförs. Av detta följer att redo-
visningen i MKB-dokumentet och vägplanen 
endast kan redovisa principer och möjligheter, 
som konkretiseras i efterföljande arbetsskeden. 

Utbyggnaden av vägplanen bedöms kunna ske 
med material som hämtas ur skärningar i väg-
området. Bergmaterialet är av sådan kvalitet 

att det kan utnyttjas till vägbyggnad och jord-
material från platsen bedöms kunna användas 
t ex i vägens sidoområden. Av tabell 7.2:1 fram-
går översiktligt hur stor del av behovet av väg-
byggnadsmaterial som kan täckas med jord- och 
bergmaterial från skärningar inom vägområdet.  
Som framgått tidigare är detta en preliminär 
uppskattning innan entreprenadplaneringen har 
gjorts. 

Vägutbyggnaden bedöms inte generera något 
överskott av bergmassor då dessa i första hand 
används till vägbyggnadsändamål.

Av tabell 7.2:1 framgår även hur mycket av de 
jordmassor som schaktas inom projektet som 
kommer till användning som bankfyllnadsmate-
rial eller annat byggnadsändamål. De förorenade 
dikesmassor som uppkommer utmed delar av 
sträckan är redan avräknade.

De jordmassor som schaktas undan då de inte 
fyller de krav som ställs på vägbyggnadsmaterial 
kan ändå användas inom projektet. Vanligt är att 
använda jord till beklädnad och tätning av vägs-
länter samt modellering inom vägområdet, t ex 
i trafikplatser. Jorden är också en viktig resurs 
för återställning av tillfälliga upplag, arbetsvä-
gar och efter rivning. Exempelvis krävs i detta 
projekt jordmassor för återställning efter riv-
ning av nuvarande Björlandavägen. Då är det 
angeläget att använda jordmaterial från platsen 
för att få samma växtlighet som i omgivningen. 
Vilka volymer som krävs är fortfarande svårbe-
dömt, därav en viss osäkerhet kring åtgången av 
jordmassor.

Den nu aktuella vägplanen bedöms medföra ett 
mindre överskott av jordmassor, upp till cirka  
10 000 m3. 

I den slutliga planeringen av arbetet finns goda 
möjligheter att balansera mellan användningen 
av jord och berg  t ex för bankfyllnad. 

Bergmassor, m3 Jordmassor, m3

Tillgänglig volym 150 000 80 000

Totalt behov 150 000 70 - 80 000
Bankfyllnad 90 000 30 000
Vägkropp 60 000
Släntbeklädnad m m 35 000
Återställningsarbeten 5 - 15 000
Över-/underskott inom vägplanen - 0 - 10 000

7.2:1 Översikt över masstillgång och materialbehov, volymer bedömda med hänsyn till svällning mm. 
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Miljöåtgärder

Skyddsåtgärder
Inga skyddsåtgärder föreslås i vägplanen för att 
skydda pågående markanvändning eller övriga 
naturresurser.

Inarbetad miljöhänsyn
Så långt möjligt, med hänsyn till förorenings-
innehållet, kommer lätt förorenade massor att 
användas inom vägprojektet. 

Vägförslaget har utformats med hänsyn till 
markanvändningen i angränsande markområ-
den, bl  a rekreationsområden och planerade 
verksamheter.

Ytterligare möjliga åtgärder
De förändringar av befintliga kraftledningar, 
gasledningar, telemaster och kablar som krävs 
planeras i samråd med berörda ledningsägare. 
Under projekteringsarbetet har samråd skett 
löpande. 

Konsekvenser för markanvändning och 
naturresurser
Omhändertagandet av förorenade massor 
bedöms ge positiva konsekvenser. 
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8 Miljöpåverkan under 
byggnadstiden
8.1 Förutsättningar
Bakgrund
Arbetet med att bygga en väg påverkar omgiv-
ningen på andra sätt än den färdiga vägen, det 
kan också vara mer störande. Vad som händer 
under byggnadstiden är att man tar i anspråk 
både det vägområde som krävs för vägen och till-
fälliga områden, för att bedriva en omfattande 
och ibland ganska storskalig industriell verk-
samhet på platsen. Verksamheten kan påverka 
negativt huvudsakligen genom:

• Påverkan från tillfälliga markintrång för 
etablerings- och upplagsytor, som medför 
skada på värdefulla miljöer eller jord- och 
skogsbruket. Tillfälliga vägar för omledning 
av trafik under byggnadstiden kan också 
medföra tidsbegränsade intrång.

• Påverkan från byggnadsverksamheten i 
form av buller, förorenande utsläpp eller 
andra störningar. Det kan röra sig om både 
tillfällig miljöpåverkan som medför stör-
ningar och permanent miljöpåverkan som 

kan ge skador. I jämförelse med påverkan 
från trafiken på den färdiga vägen kan Tra-
fikverket under byggnadstiden ställa krav 
på, styra och kontrollera den verksamhet 
som pågår och därigenom förebygga skador.

Aktuellt projekt
Översikt 
Ombyggnaden av Hisingsleden till högre stan-
dard, mötesfri fyrfältsväg med planskilda tra-
fikplatser, och utbyggnaden av Halvors länk 
bedöms ta cirka tre år att genomföra. Trafikver-
ket kommer troligen att upphandla arbetet som 
en eller flera sk totalentreprenader. Det innebär 
bl a att den beskrivning av arbetet som görs nu 
endast är ett möjligt sätt att genomföra utbygg-
naden, arbetena kommer att planeras av entre-
prenörerna efter de krav som Trafikverket ställer. 

Trafiken på nuvarande väg måste komma fram 
även under byggtiden och Trafikverket planerar 
för att minst ett körfält i vardera riktningen ska 
finna tillgängligt. Även gång- och cykeltrafiken 
ska erbjudas samma framkomlighet som idag. 
Det kommer att krävas tillfälliga trafikomlägg-
ningar förbi delar av arbetsplatsen, framförallt 
för att kunna bygga ut planskilda trafikplatser 
vid Assar Gabrielssons väg, Logistikcentrum och 
Björlandavägen. 

 

-

Buller och 
vibrationer

Hantering 
av berg- och 
jordmassor

Arkeologiska 
undersökningar 
innan vi bygger

Luftföroreningar 
från arbete och 

avgaser

Grundvatten och vatten 
i sjöar och vattendrag 

kan påverkas

--

Landskapet och 
natur- och kultur
miljöer påverkas

Trafikstörningar och 
trafikomläggningar

8.1:1 Påverkan under byggtiden skiljer sig från vägens permanenta påverkan under driftskedet.
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Vägplanen ger möjlighet att tillfälligt utnyttja 
mark i anslutning till trafikplatserna för att möj-
liggöra mindre omläggningar av trafiken under 
delar av byggtiden. 

De mest omfattande arbetena kommer att vara 
trafikplatsutbyggnaderna. För dessa arbeten 
krävs omfattande transporter av sprängsten och 
annat byggnadsmaterial. Transporterna görs 
så långt möjligt inom det nya vägområdet men 
vissa störningar för trafikanter och kringboende 
är oundvikliga. 

Sannolikt kommer en del av trafiken att välja 
alternativa vägar under byggtiden, t ex kan väg 
155 och Sörredsvägen få ökad trafik om Hisings-
leden periodvis upplevs som svårframkomlig. 
För att kunna bygga e¢ektivt och säkert kan det 
också bli aktuellt att periodvis leda om Hisings-
ledens trafik till Sörredsvägen.

Miljömässigt viktiga delarbeten
Följande delarbeten eller arbetsmoment bedöms 
vara särskilt viktiga att uppmärksamma med 
tanke på deras möjliga e¢ekter på miljö och 
hälsa:

• Trafikomläggningar som påverkar oskyd-
dade trafikanter.

• Arbeten som kan påverka värdefulla vatten-
drag, framförallt planerade omgrävningar av 
Kålseredsbäcken/Osbäcken. 

• Arbeten som påverkar tillgänglighet 
och rekreationsvärde i det närliggande 
Svartemosseområdet. 

• Återställning av områden som tillfälligt tas i 
anspråk under byggnadstiden.

8.2 Miljöskyddsåtgärder under bygg-
nadstiden
Principer
Miljöskyddsåtgärder under byggnadstiden avser 
huvudsakligen krav på när och hur arbetet ska 
genomföras och syftar till att förebygga skadlig 
eller störande påverkan. Det kan också röra sig 
om var verksamheter får äga rum eller skyddsåt-
gärder för utpekade värden. 

En del av dessa krav ställs alltid i samband med 
upphandling av anläggningsarbeten och i pro-
jektet förutsätts att Trafikverkets generella krav 
på miljösäkring av anläggningsarbeten kommer 
att tillämpas. Där redovisas krav på t  ex hante-
ring av bränsle, uppställning av maskiner mm. 

Andra krav är objektspecifika och följer av de 
åtaganden Trafikverket gör i samband med att 
vägplanen upprättas och fastställs. 

Nedan redovisas förslag till krav på arbe-
tets genomförande med hänsyn till de 
värden som identifierats i arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Förslag till krav
Bakgrund
För att kunna undvika bestående negativa e¢ek-
ter för miljö och hälsa av arbetena är det ange-
läget att:

• Inte sprida föroreningar till värdefulla 
vattendrag. 

• Genomföra omgrävningar av vattendrag på 
ett sådant sätt att vattendragens värden inte 
skadas.

• Hantera områden som tillfälligt utnyttjas 
under byggtiden på sådant sätt att deras 
värden inte permanent förstörs. 

För att arbetena ska kunna genomföras utan att 
byggverksamheten i sig orsakar onödiga stör-
ningar eller skador avser Trafikverket därför 
att ställa krav enligt nedan i samband med upp-
handling av entreprenör för utbyggnaden.

När arbetet får genomföras
• Grumlande arbeten i Kålseredsbäcken  ska 

i första hand genomföras under perioden 1 
juli-15 september.   

Hur arbetet ska bedrivas
• Omgrävning av vattendrag ska så långt möj-

ligt göras i torrhet, framförallt ska ström-
mande vatten undvikas.

• Dagvatten från arbetsplatsen får inte ledas 
direkt till recipient utan ska ledas via sedi-
mentationsmagasin eller översilningsyta. 

• Eventuell mellanlagring av schaktmassor, 
riven beläggning mm får inte ske utan sam-
råd med beställaren, som bedömer behov av 
myndighetskontakter. 

• För att undvika erosion av öppna jord ytor 
ska arbetet planeras så att vegetationsavtag-
ning sker i nära samband med schakt- och 
fyllnadsarbeten. 

•  Naturvårdsverket allmänna råd om buller 
från byggplatser, NFS 2004:15, tillämpas.
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Var arbetet får påverka
• Ytor för etablering av arbetsplatsen, 

maskinuppställning, drivmedelstankar mm 
ska i första hand väljas inom områden som 
redan tagits i anspråk för verksamheter. 
Särskilt ska platser i närheten vattendrag 
undvikas.

Skyddsåtgärder 
•  Värdefulla områden och objekt, i anslutning 

till arbetsområdet, som ska bevaras skyd-
das genom utmärkning och instängsling. 
Detta kan gälla enstaka träd, fornlämningar, 
värdefulla naturmiljöer mm. 

• Arbeten som kan påverka kraft- eller gas-
ledningar i drift ska genomföras i enlig-
het med de krav som ställs av respektive 
ledningsägare. 

•  Omledningsvägar för oskyddade trafikanter 
ska utformas på ett sätt som minst motsva-
rar de krav som ställs vid arbete i trafike-
rade miljöer. 

Kompletterande åtgärder
För att minimera de upplevda störningarna från 
byggnadsarbetet är information till berörda tra-
fikanter och kringboende mycket viktig. Infor-
mation till entreprenörer om omgivningens mil-
jövärden är också en viktig åtgärd för att undvika 
skador eller störningar orsakade av okunnighet. 

Trafikverket och Göteborgs stad samarbetar för 
att samordna utbyggnaden av större infrastruk-
turprojekt i kommunen och de tillfälliga trafik-
lösningar som blir aktuella med målet att redu-
cera trafikstörningar så långt möjligt.

I samband med utbyggnaden kan det bli aktuellt 
med tillfälliga hastighetsnedsättningar för att 
minska risken för olyckor, som i sig alltid ger risk 
för föroreningsspridning. 

8.3 E�ekter och konsekvenser av 
byggnadsarbeten
Anläggningsarbetena bedöms inte ge några 
bestående e¢ekter på miljö eller hälsa. E¢ek-
terna utgörs av störningar för trafikanter och de 
som utnyttjar närliggande rekreationsområden 
samt påverkan på vattendrag i samband med 
omgrävningar och arbeten med trummor under 
vägen. 

De intrång som orsakas av tillfälliga trafik-
lösningar ger även de en tillfällig påverkan. 
Intrången berör områden i direkt anslutning 
till nuvarande och framtida väganläggning, men 
konsekvenserna är beroende av hur väl plane-
rade återställningsarbeten utformas och genom-
förs.  På längre sikt bedöms att naturvärdena 
återkommer, under förutsättning att återställ-
ningsarbeten genomförs på ett omsorgsfullt sätt. 

Konsekvenser

Verksamheten under byggnadstiden bedöms 
inte behöva orsaka mer än små negativa konse-
kvenser för landskapets miljövärden, männis-
kors hälsa och hushållningen med naturresurser.

Bedömningen förutsätter att lämpliga krav ställs 
på arbetenas genomförande för att säkerställa 
att inte anläggningsverksamheten medför bestå-
ende e¢ekter och skador på berörda natur- och 
kulturvärden.
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9 Samlad bedömning
9.1 Samlade miljökonsekvenser
Förslaget till ombyggnad av södra delen av 
Hisingsleden, sträckan Halvors länk-Björlanda-
vägen, till högre standard följer nuvarande väg-
sträckning, som helt tas i anspråk. De tillkom-
mande intrången blir därför förhållandevis små. 

Sett som helhet innebär det samlade vägprojek-
tet en uppgradering av en befintlig trafikled så att 
den ska kunna attrahera mer trafik för att avlasta 
andra vägar. Vägens ökade barriäre¢ekter mot-
verkas med förbättrade passagemöjligheter för 

människor och djur. Konsekvenser av olyckor 
med farligt gods minskar till följd av vägnära 
åtgärder vid verksamheter, platser där männ-
iskor vistas ofta och värdefulla vattendrag.

Trafikplatsen vid Björlandavägen medför 
ingrepp i fornlämningsmiljöer och intrång i 
värdefulla naturmiljöer i och kring Kålsereds-
bäcken/Osbäcken. Däremot minskar risken 
för föroreningsspridning till Kålseredsbäcken/
Osbäcken genom att avvattningssystemet på hela 
sträckan utformas för att fördröja dagvattnet.

De platser utmed sträckan där viktiga e¢ekter 
uppkommer framgår av figur 9.1:1.

1. Trafikplatsen vid Björlandavägen är den 
del av vägplanen som bedöms ge störst 
påverkan på miljön kring vägen. Dels inne-
bär trafikplatsen en kraftig förändring av 
landskapsbilden, dels påverkar den värde-
fulla vattendrag, biotopskyddade miljöer, 
fornlämningar och rekreationsintressen. 

2. Ingrepp i det värdefulla vattendraget 
Kålseredsbäcken kan inte helt undvikas, 
men så långt möjligt kommer utformning 
av omgrävningar och trummor under 
Hisingsleden att anpassas så att faunapas-
sager kan åstadkommas.

3. En befintlig gångport under Hisingsleden 
föreslås ersättas med en större passage, 
anpassad för fauna- och friluftsliv, efter-
som vägen här passerar genom en av de 
”Gröna kilarna” kring Göteborg.

4. Trafikplatsen vid Logistikcentrum 
är anpassad till gällande detaljplan, 
men innebär ändå att vägen kom-
mer att ligga nära en motionsslinga i 
Svartemosseområdet.

5. Tillsammans med exploateringen av 
Logistikcentrum kommer den lokalväg 
som planeras utmed Hisingsleden att 
leda till att en värdefull våtmarksmiljö 
försvinner. 

6. Trafikplatsen vid Assar Gabrielssons väg 
påverkar en befintlig högspänningsled-
ning så att den delvis måste byggas om,  
Kraftledningsgatan är också en lämplig 
biotop för hasseslsnok men i övrigt är 
intrången begränsade.
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9.1:1 Översikt över vägplanen med viktiga konsekvenser i korthet.
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9.2 Hänsynsregler och hushållningsbe-
stämmelser
Allmänt
Vägutbyggnaden omfattas av miljöbalkens hän-
synsregler enligt 2 kapitlet och hushållningsbe-
stämmelser enligt 3 och 4 kapitlet. I miljöbalkens 
kapitel 2 redovisas de allmänna hänsynsregler 
som är grundläggande för prövningen av till-
låtlighet, tillstånd, godkännande och dispens, 
villkor (förutom ersättning) samt tillsyn. De ska 
även ligga till grund för hur Trafikverket som 
verksamhetsutövare ska agera för att minimera 
påverkan och främja en god hushållning. 

I detta avsnitt redovisas hur aktuella hänsyns-
regler och hushållningsbestämmelser tillämpas i 
arbetet med vägplanerna. Om inget annat anges 
gäller bedömningarna projektet i sin helhet, dvs 
båda de aktuella vägplanerna. 

Allmänna hänsynsregler 
2 § Kunskapskrav 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verk-
samhet eller vidta en åtgärd skall ska�a sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till verksam-
hetens eller åtgärdens art och omfattning för att 
skydda människors hälsa och miljön mot skada 
eller olägenhet.

Kravet uppfylls genom att Trafikverket genom 
tidigare utredningar, inventeringar i samband 
med projekteringen och samråd med berörda 
har ska¢at sig kunskap om omgivningens för-
utsättningar. Denna kunskap och hur den har 
använts i arbetet framgår av planbeskrivning 
och miljökonsekvensbeskrivning.

3 § Försiktighetsmått 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamhe-
ten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön.

Trafikverket kommer vid beslut om utform-
ningen av föreslagna vägar att ta hänsyn till 
omgivningens värden och känslighet, som de 
framgår av vägplanen. För att minska risken för 
skada på liv och egendom föreslås även skydds-
åtgärder. För genomförandet kommer Trafikver-
ket även att ställa krav på när och hur arbetena 
ska genomföras för att minska risken för skada 
för miljön. 

5 § Hushållningsprinciper 
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt 
utnyttja möjligheterna till återanvändning och 
återvinning.

Trafikverket avser att så långt möjligt genom-
föra utbyggnaden med material från platsen och 
återanvända jordmaterial vid återställning av 
berörda ytor.

6 § val av plats
För en verksamhet eller åtgärd … ska det väljas en 
plats som är lämplig med hänsyn till att ändamå-
let ska kunna uppnås med minsta intrång och olä-
genhet för människors hälsa och miljön.

Breddningen av Hisingsleden innebär en 
ombyggnad av befintlig väg och utnyttjar på så 
sätt ett redan påverkat område. Även utbyggna-
den av trafikplatser sker inom ett delvis påverkat 
område, de har lokaliserats så att vägen förstär-
ker de pågående och planerade verksamheter i 
områdena intill vägen och är i vissa fall medtagna 
i gällande detaljplaner.  Förslaget bedöms även 
uppfylla kravet på minsta intrång och olägenhet.

Grundläggande hushållningsbestämmelser
1 § Markens lämplighet
Mark- och vattenområden skall användas för det 
eller de ändamål för vilket områdena är mest läm-
pade med hänsyn till beska�enhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning.

Åtgärderna innebär en förbättring och utökning 
av en befintlig väg, Hisingsleden. Området har 
alltså redan tagits i anspråk och kan anses vara 
lämpligt för vägändamål. En trafikplats vid Assar 
Gabrielssons väg finns redovisad i äldre detalj-
planer även om föreslagen utformning avviker 
från planen. Trafikplats Logistikcentrum före-
slås inom område utpekat i detaljplan för verk-
samhetsområdet. För trafikplats Björlandavägen 
har olika utformningar studerats för att ta fram 
ett lämpligt vägförslag.

2-6 §§ Värdefulla områden och näringar
Stora opåverkade områden och ekologiskt känsliga 
områden ska skyddas mot skada. Vidare är jord- 
och skogsbruk näringar av nationellt intresse och 
ska så långt möjligt skyddas. Brukningsvärd jord-
bruksmark ska endast tas i anspråk om det sak-
nas alternativ och möjligheterna till ett rationellt 
skogsbruk ska skyddas mot skada. 
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Enligt 3 kap 6 §, första stycket ska områden med 
värden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras natur- eller kulturvärden eller 
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt 
skyddas mot påtaglig skada. Behovet av grönom-
råden i närheten av tätorter ska särskilt beak-
tas. I andra stycket behandlas särskilt värdefulla 
områden enligt ovanstående uppräkningar, de så 
kallade riksintresseområdena. För riksintressena 
skärps skyddskravet och områden av riksintresse 
ska skyddas mot påtaglig skada.  

Inga riksintresseområden berörs. Behovet av 
intrång i värdefulla naturområden har studerats 
noga och föreslagen utformning är vald med 
hänsyn till:

• Omgivningens naturvärden.

• Svartemosseområdets värden som tät-
ortsnära grönområde.

• Barriäre¢ekter för djur och människor.

Även påverkan på kulturmiljön har studerats 
noga, men i det fallet har det inte varit möjligt 
att  helt undvika intrång i fornlämningar.

Påverkan på berörda allmänna intressen bedöms 
sammantaget ha reducerats så långt möjligt.

7-9 §§ Resurser och anläggningar
Områden med värdefulla ämnen eller material 
och områden lämpade för samhällsviktiga anlägg-
ningar, t ex för kommunikation eller energiproduk-
tion ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra 
användning for sådana ändamål. Likaså områden 
som har betydelse för totalförsvaret. Även i detta 
fall har riksintressen förstärkt skydd.

Vägutbyggnaden bedöms stödja de utpekade 
riksintressefunktionerna i omgivande verksam-
hetsområden. Hisingsleden är i sig av riksin-
tresse för kommunikation.

Särskilda hushållningsbestämmelser, kap 4
De områden som anges i 4 kap, 2-8§§, är, med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns 
områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploate-
ringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma 
till stånd endast om:

• det inte möter något hinder enligt 4 kap 
2-8§§.

• det kan ske på ett sätt som inte påtagligt ska-
dar områdenas natur- och kulturvärden.

Inga utpekade områden berörs.

9.3 Miljökvalitetsnormer
Allmänt
Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för 
vissa geografiska områden eller för hela landet 
meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vat-
ten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för 
att varaktigt skydda människors hälsa eller mil-
jön eller för att avhjälpa skador på eller olägen-
heter för människors hälsa eller miljön. Dessa 
kallas miljökvalitetsnormer.

Förordningar om miljökvalitetsnormer finns hit-
tills framtagna för utomhusluft (SFS 2010:447), 
för förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
(SFS 2004:660), för fisk- och musselvatten 
(SFS 2001:554) och för omgivningsbuller (SFS 
2004:675). 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är ej 
tillämpbar på projektnivå.

Bedömning
Bedömningen är att möjligheterna att klara 
gällande miljökvalitetsnormer för luft utmed 
Hisingsleden gynnas av att tung trafik till hamn 
och industri på västra Hisingen ges bättre möj-
lighet att välja andra vägar än de hårt belastade 
lederna i centrala Göteborg.

Vidare bedöms att föreslagen utformning av 
vägens avvattningssystem i viss mån gynnar 
möjligheten att nå ekologisk och kemisk status 
i den preliminära vattenförekomsten Kålsereds-
bäcken/Osbäcken. Det är framförallt påverkan 
från vägdagvatten som kommer att minska men 
detta nämns dock inte som en viktig påver-
kanskälla. De problem som lyfts fram i beskriv-
ningen av den preliminära vattenförekomsten är 
övergödning och bristfällig kontakt med sväm-
plan längs vattendraget. 

9.4 Miljömål
Vägplanen har relaterats till de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen, figur 9.4:1, som riksdagen 
beslutat ska utgöra en utgångspunkt för sam-
hällets miljöarbete. Västra Götalandsregionen 
har även tagit fram regionala miljömål som 
utgör regionala anpassningar av de nationella 
miljömålen.  

De åtgärder som ingår i vägplanen bedöms vara 
av begränsad betydelse för möjligheterna att nå 
de 16 nationella miljökvalitetsmål, se figur 9.4:1, 
som riksdagen har beslutat att ska utgöra en 
utgångspunkt för samhällets miljöarbete. 
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Sammantaget bedöms att vägplanens åtgärder 
kan påverka möjligheten att nå målen 1, 2, 8, 10, 
12 och 16, men endast i begränsad omfattning.  

• Möjligheten att nå mål 1, begränsad kli-
matpåverkan, bedöms missgynnas av att 
utbyggnaden underlättar lastbilstranspor-
ter. Påverkan är svårbedömd, eftersom delar 
av transporterna har koppling till Göteborgs 
Hamn och därigenom bidrar till att göra 
sjötransporter mer konkurrenskraftiga. 

• Möjligheten att nå mål 2, frisk luft, bedöms 
gynnas av att tung trafik till hamn och indu-
stri på västra Hisingen ges bättre möjlighet 
att välja andra vägar än de hårt belastade 
lederna i centrala Göteborg. 

• Möjligheten att nå målen 8 och 10, levande 
sjöar och vattendrag samt hav i balans, 
levande kust och skärgård, kan komma att 
påverkas genom de arbeten som påverkar 
Kålseredsbäcken/Osbäcken. Den sam-
lade bedömningen är att en väl utformad 
väganläggning på sikt gynnar möjlighe-
ten att nå målen, trots vissa intrång och 
biotopförluster. 

• Möjligheten att nå målen 12 och 16, levande 
skogar och rikt växt- och djurliv, bedöms 
missgynnas av de intrång som utbygganden 
medför, men detta motverkas av föreslagna 
åtgärder för att reducera vägsystemets 
barriärverkan.

Nr Miljökvalitetsmål Vägprojektets bedömda påverkan på möjligheterna att nå 
miljömålen

1 Begränsad klimat-
påverkan Missgynnas av att utbyggnaden underlättar lastbilstransporter. 

2 Frisk luft
Gynnas av att tung trafik till hamn och industri på västra Hisingen ges 
bättre möjlighet att välja andra vägar än de hårt belastade lederna i 
centrala Göteborg. 

8 Levande sjöar och 
vattendrag

En väl utformad väganläggning gynnar på sikt möjligheten att nå 
målen, trots vissa intrång och biotopförluster.

10 Hav i balans En väl utformad väganläggning gynnar på sikt möjligheten att nå 
målen, trots vissa intrång och biotopförluster.

12 Levande skogar
Missgynnas av de intrång som utbygganden medför, men detta 
motverkas av föreslagna åtgärder för att reducera vägsystemets 
barriärverkan.

16 Ett rikt växt- och 
djurliv

Missgynnas av de intrång som utbygganden medför, men detta 
motverkas av föreslagna åtgärder för att reducera vägsystemets bar-
riärverkan.

9.4:2 Bedömd påverkan på möjligheten att nå nationella miljökvalitetsmål med relevans för vägplanerna.

9.

10. 
           

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

9.4:1 Sveriges nationella miljömål.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag
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10 Fortsatt miljöarbete
10.1 Miljöanpassning av vägförslaget
Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar möj-
ligheter till miljöanpassning av föreslagen väg-
ombyggnad. Det rör sig om både inarbetad mil-
jöhänsyn och ytterligare möjliga åtgärder, som 
kortfattat presenteras nedan.

10.2 Inarbetad miljöhänsyn
Redovisning
Vägplanens plankarta, som fastställs av 
Trafikverket, är ett juridiskt bindande 
dokument, som motsvarar ett tillstånd enligt 
miljöbalken. Den ger väghållaren rätt att 
genomföra vägutbyggnaden enligt vad som 
framgår av den fastställda planens ritningar 
och fastställelsebeslut. Därför är det viktigt att 
åtaganden för att skydda miljön och människors 
hälsa framgår tydligt av plankartan och 
eventuella bilagor, antingen genom att de är en 
del av vägens huvudsakliga utformning eller 
genom att de fastställs som skyddsåtgärder. 

Vägutformning
Vägens placering och utformning i plan, profil 
och sektion har anpassats till krav och önskemål 
om miljöanpassning enligt vad som framgår i 
tabell 10.2:1. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Utöver den hänsyn till omgivande miljö och 
människors hälsa som tagits i arbetet med 
vägens lokalisering och utformning redovisas 
i vägplanen ett antal särskilda skyddsåtgärder. 
Dessa baseras på arbetet med MKB:n och vad 
som redovisas i kapitel 5-7. I tabell 10.2:2 ges en 
sammanfattning av respektive åtgärd med hän-
visning till aktuellt MKB-avsnitt samt hur åtgär-
den redovisas i vägplanen. 

Föreslagen utformning Miljöanpassning
Nuvarande väg utnyttjas i sin helhet som en del i 
den framtida Hisingsleden.

Tillkommande intrång begränsas.

Breddningen av Hisingsleden föreslås så långt 
möjligt ske på den sida av nuvarande väg där 
omgivningens naturvärden är lägre.

Konsekvenserna av tillkommande intrång be-
gränsas. 

Vägens avvattning utformas med öppna, gräsbe-
vuxna diken. 

Dagvattnet fördröjs och många föroreningar 
fastläggs i slänter och diken, så att de inte når 
dagvattenrecipienten. 

Vägen ges en avsevärt säkrare utformning med 
mitträcke och planskilda trafikplatser.

Mindre risk för olyckor med fasrligt gods, som 
kan påverka omgivningen.

10.3 Möjliga ytterligare åtgärder
I miljökonsekvensbeskrivningen har även iden-
tifierats åtgärder som ytterligare kan reducera 
miljöpåverkan från föreslagna vägar och trafi-
ken på sträckan. Dessa kräver i vissa fall ytter-
ligare detaljutformning eller särskilda beslut 
utöver vägplanens fastställelsebeslut. Arbetet 
med dessa åtgärder fortsätter, dels för åtgärder 
som Trafikverket avser att genomföra i sam-
arbete eller samråd med andra intressenter, 
dels för åtgärder som inbegriper detaljutform-
ning och principer för den framtida driften av 
anläggningen.

Åtgärder i samarbete med andra 
intressenter
I samråd med Göteborgs Stad kan Trafikverket 
även komma att delta i arbeten för att:

• höja naturvärdena i delar av Svarte mosse-
området, som en kompensation för intrång 
i värdefulla miljöer, särskilt miljöer för 
skyddade arter, som hasselsnok och mindre 
hackspett. Även åtgärder på andra platser 
kan komma att aktualiseras i samråd med 
Göteborgs Stad.

• leda om den utpekade ridstig som idag kor-
sar Hisingsleden vid Björlandavägen så att 
det även efter utbyggnad finns möjlighet för 
ryttare att korsa leden.

• skapa alternativa motionsslingor om de 
delsträckor som ligger i direkt anslutning 
till Hisingsleden bedöms bli så störda att de 
förlorar i värde.

• skapa lämpliga lekmiljöer för fisk i samband 
med omgrävning av vattendrag för att kom-
pensera för miljöer som berörs av intrång.

Innan utbyggnaden kommer Trafikverket att 
bekosta de undersökningar som blir aktuella 
med anledning av ingrepp i fornlämningsmiljöer. 

10.2:1  Inarbetad miljöhänsyn.
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Åtgärder enligt 
vägplan

MKB-
avsnitt

Beskrivning

Sk1 Faunastängsel 5.2 Faunastängsel föreslås längs Hisingsleden på hela sträckan 
för att minska risken för trafikdödade djur. Stängslet utformas 
med finmaskigt nät i nedre delen för att vara e�ektivt även 
för mindre djur och  kompletteras med möjligheter för mindre 
djur korsa Hisingsleden, se åtgärd Sk 4. 

Sk2 Anpassat  
faunastängsel

5.2 På delar av sträckan anpassas faunastängsel så att det även 
förhindrar att grod- och kräldjur kommer upp på vägen. 

Sk3 Passage för 
fauna och 
friluftsliv.

5.2, 5.4 En passage anpassad för fauna och friluftsliv föreslås i sektion 
4/160. Passagen utformas enligt principerna i VGU, med en 
minsta bredd av 12 meter och med en fri höjd av 3-4 meter. 
Faunastängsel på anslutande vägsträcka utformas som led-
strukturer för grod- och kräldjur.

Sk4 Faunapassage, 
mindre.

5.2 Följande mindre faunapassager föreslås:
• På sträckan mellan sektion 4/160 och 4/770 anordnas 

2-3 passager för mindre djur.

• I eller nära trumma för Kålseredsbäcken, sektion 4/770, 
anordnas passage för mindre däggdjur.

• I eller nära trumman för Osbäcken, sektion 5/350 anord-
nas passage för mindre däggdjur.

• I eller nära trumma för Kålseredsbäcken i trafikplats Björ-
landavägen anordnas passage för mindre däggdjur.

Ovanstående passager utformas med ledstrukturer för grod- 
och kräldjur, i form av faunastängsel Sk2, där behov finns. 

Sk5 Skydd mot 
olyckor med 
farligt gods.

6.3 Vägsträckan förses med högkapacitetsräcke och avvattningen 
utformas så att vätskor kan kvarhållas inom vägområdet. 

Sk6 Område för 
fördröjning av 
dagvatten där 
infiltration och 
fördröjning inte 
uppnås i diken.

5.2 Utöver att vägarna föreslås avvattnas med öppna diken före-
slås särskilda åtgärder för fördröjning och sedimentation innan 
vägdagvattnet släpps till Kålseredsbäcken/Osbäcken. Här 
föreslås även avstängningsmöjligheter. Syftet är att skydda det 
värdefulla vattendraget mot föroreningar som sprids med väg-
dagvatten. Dagvattendammar och andra anläggningar såsom 
översilningsytor för vatten utformas med tanke på biologiska 
värden och estetiska tillgångar i miljön. 
Sk6 avser åtgärder för fördröjning och Sk7 avser punkt med 
möjlighet att stoppa föroreningar innan de når recipienten. 
Åtgärderna kan förekomma tillsammans eller var för sig.

Sk7 Utsläppspunkt 
för vägdag-
vatten med 
oljeavskiljning 
och avstäng-
ningsmöjlighet.

Sk8 Fastigheten 
inventeras för 
fastighetsnära 
bullerskyddsåt-
gärder 

6.2 Trafikverket avser att inventera fastigheten för att avgöra om 
fastighetsnära åtgärder behöver vidtas för att klara riktvärden 
Leq 55 och Lmax 70 vid uteplats samt riktvärden Leq 30 och 
Lmax 45 inomhus. Om bostaden redan har en uteplats som 
klarar riktvärdena genomförs ingen skyddsåtgärd för uteplats. 
Om bostadens fasad har tillräcklig ljudreduktion i befintligt 
skick genomförs inga skyddsåtgärder på fasaden. Berörda 
fastigheter framgår bilaga 3.

10.2:2  Särskilda skyddsåtgärder, redovisade i vägplanen.
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10.4 Kompletterande tillstånd m m 
Utöver vägplanens fastställelsebeslut bedöms 
följande anmälningar, tillstånd eller dispenser 
vara aktuella:

• Tillstånd till ingrepp i fornlämningar 
för utbyggnaden av trafikplats vid 
Björlandavägen.

• Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet 
avseende omgrävning av Kålseredsbäcken 
på två sträckor och utbyte respektive 
nyläggning av trummor där vattendraget 
korsas. 

• Anmälan till kommunal tillsynsmyndighet 
om förorenade massor hanteras i projektet. 

• För nya magasin och anordningar för rening 
och fördröjning av dagvatten kommer en 
anmälan om dagvattenanläggning att göras 
till Göteborgs Stads miljöförvaltning.

Genom fastställelsebeslutet regleras frågorna om 
strandskydd kring Kålseredsbäcken/Osbäcken 
och generellt biotopskydd för åkerholmar som 
berörs av trafikplats vid Björlandavägen.  Tra-
fikverket bedömer att dessa avsteg från miljö-
balkens skyddsbestämmelser är motiverade då 
åtgärderna i vägplanen avser en utvidgning av 
en befintlig anläggning och då de tillgodoser ett 
angeläget allmänt intresse. 

Trafikverket har under arbetet samrått med 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län om beho-
vet av artskyddsdispens, se avsnitt 11.2. För att 
undvika negativ påverkan och behov av dispens 
avser Trafikverket att kompensera de intrång 
som vägplanen orsakar.  I avsnitt 5.2 redovisas 
möjliga sådana åtgärder för att kompensera 
intrång i livsmiljöer för hasselsnok. 

Fortsatta samråd om lämpliga åtgärder utanför 
vägplanen bedöms bli aktuella eftersom det inte 
finns utrymme att förbättra livsmiljöer för min-
dre hackspett inom vägområdet.

10.5 Uppföljning och kontroll
Under byggnadstiden
Uppföljning och kontroll under byggnadstiden 
kommer att samordnas med ordinarie byggkon-
troll. Viktiga moment är: 

 • Vattenprovtagning för att följa upp grumling 
och föroreningsspridning. 

 • Planering av trafikomläggningar som berör 
gående och cyklister. 

 • Planering av bullrande arbeten och arbeten i  
vatten. 

Efter färdigställande
Efter färdigställande kontrolleras att den byggda 
anläggningen har den önskade funktionen, även 
från miljösynpunkt. Detta sker i samband med 
slutbesiktning. 

Mer långsiktig uppföljning av vägutbyggnadens 
miljöpåverkan och e¢ekten av föreslagna åtgär-
der föreslås omfatta följande punkter:

• faunapassagers funktion

• funktionen hos omgrävda bäckfåror

• utvecklingen av en naturlig vägkantsflora på 
sträckor där lokalt jordmaterial har använts

• e¢ekterna av kompensationsåtgärder för 
skyddade arter. 
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11 Samråd under 
projekteringen
Under arbetet med att ta fram vägplanen har 
Trafikverket genomfört ett flertal samråd i olika 
skeden. Dessa redovisas i vägplanens samråds-
redogörelse. Samråden har skett med berörda 
myndigheter och kommuner, allmänheten och 
enskilda som kan anses vara särskilt berörda. 

Till början av år 2016 tog Trafikverket fram 
förslag till vägplaner för att presentera   
bl a vid ett samrådsmöte med allmänheten. Då 
ingick en MKB-version som redogjorde för kon-
sekvenserna av båda de vägplaner som ingår i 
det samlade projektet E6.20, Södra delen inklu-
sive Halvors länk. 

Efter genomförda samråd har Trafikverket valt 
att dela upp MKB-rapporten för att kunna arbeta 
vidare med vägplanerna var för sig. Nedan redo-
visas därför endast synpunkter som rör den nu 
aktuella vägplanen och dessutom avser miljöfrå-
gor eller innehållet i MKB:n.

11.1 Allmänheten och särskilt berörda
Samråd med allmänheten och särskilt berörda 
har genomförts i form av möten och genom att 
det har funnits möjlighet att lämna synpunkter 
baserat på material som tillhandahållits på www.
trafikverket.se. Synpunkter som avser miljöfrå-
gor har lämnats av närboende, nyttjare av ridsti-
gar och fiskevårdsorganisationer. Följande syn-
punkter lämnades:

• Det är mycket viktigt för de många ryttare 
som använder ridstigarna i området att 
kunna korsa Hisingsleden på mer än ett 
ställe.

• Förslag till utformning av de omgrävningar 
av Kålseredsbäcken som blir aktuella.

• Förslag till annan placering av trafikplatsen 
vid Björlandavägen så att även korsningen 
med Stenebyvägen, längre norrut, omfattas 
av vägombyggnaden. Syftet är att minska 
störningarna för närboende.

11.2 Länsstyrelsen i Västra Götaland
Vägplan och MKB
Länsstyrelsen lämnade 2016-04-05 samrådsytt-
rande över vägplan och MKB. Då framfördes föl-
jande synpunkter inför fortsatt arbete:

• Innan utbyggnad krävs kompletterande 
förundersökningar vid de ej avgränsade 
fornlämningar som berörs vid Björlanda-
vägen. Utan det underlaget kan inte konse-
kvenserna bedömas korrekt.

• Skydd av övriga fornlämningar under bygg-
tiden bör beskrivas mer noga i vägplanen.

• Beskrivningen av dagvattenåtgärder bör 
utvecklas.

• Trafikverket bör ta kontakt med länssty-
relsens naturavdelning för samråd kring 
påverkan på fridlysta arter.

• Länsstyrelsen bedömer att den aktuella vat-
tenverksamheten är tillståndspliktig.

Artskyddsfrågor
Trafikverket genomförde under juni 2016 sam-
råd med länsstyrelsens naturvårdsenhet enligt 
önskemål, se ovan. Länsstyrelsen meddelade 
2016-06-29 att den ansåg samrådet avslutat vad 
avser vägplan och MKB. 

Länsstyrelsen klargjorde att föreslagen trafik-
plats vid Logistikcentrum inte kräver några 
ytterligare tillstånd eller åtgärder. Detta efter-
som den ingår i den detaljplan som ligger till 
grund för tidigare lämnad artskyddsdispens. 

Vidar anser länsstyrelsen att följande frågor 
lämpligen hanteras inom ramen för nu aktuell 
vägplan:

• Utformning av skyddsåtgärder för skyddade 
arter, bl a skärmar enligt punkt 13 i kompen-
sationsprogram för Logistikcentrum.

• Beskrivning av påverkan på livsmiljöer 
för mindre hackspett och hasselsnok med 
anledning av trafikplats vid Assar Gabriels-
sons väg. 

• Lämpliga kompensationsåtgärder för påver-
kan på livsmiljöer enligt ovan.

Åtgärder som inte kan fastställas som en del av 
vägplanen kan kräva kompletterande samråd. 
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11.3 Göteborgs Stad
Göteborg lämnade 2016-03-04 genom fastig-
hetskontoret samrådssynpunkter på förslaget 
till vägplan:

• Kommunen utför omfattande åtgärder för 
att förbättra livsmiljöerna för skyddade 
arter i vägprojektets närhet. Vägprojektet 
behöver ta hänsyn till de skyddade arter 
som finns inom området både under byggtid 
och i färdigställd anläggning. Bland annat 
faunapassager om möjligt utföras för att 
förbättra spridningsmöjligheten mellan 
naturområdena då Hisingsleden  utgör en 
barriär i naturlandskapet. Intrånget i Svarte 
mosse bör minimeras.

• Beträ¢ande ovan nämnda kompensationsåt-
gärder till följd av dispensbesluten och som 
utförs främst inom Svarte mosseområdet 
så kommer dessa att vara utförda innan 
vägprojektet påbörjas. Kommunen har öns-
kemål om att Trafikverket i vägprojektets 
slutskede gör en heltäckande uppföljning av 
dessa, och eventuella egna, kompensations-
åtgärder så att lärdom kan dras av åtgärder-
nas e¢ekt.

11.4 Övriga myndigheter
SMHI
SMHI framför i yttrande att:

• Det måste säkerställas att gällande miljö-
kvalitetsnormer klaras. 

• Det bör framgå hur de totala utsläppen av 
växthusgaser och luftföroreningar påverkas 
av vägutbyggnaden.

Statens geotekniska institut
SGI framför i yttrande att man vill se bättre 
redovisning av de åtgärder för yt- och grundvat-
tenskydd som redovisas, för att motivera val av 
åtgärder.
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12 Källförteckning
Väg- och trafikuppgifter
Trafikverket, tidigare utredningar för aktuell 
delsträcka.
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Västtrafik, www.vasttrafik.se
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hämtad i augusti 2014.

SLU, 2014. Elfiskeregistret – www.slu.se/elfiskere-
gistre Data hämtad i oktober 2014.
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