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Icke-teknisk sammanfattning 

I enlighet med Vägplan E6.20 Hisingsleden, södra delen, som genomgått granskning och är in-

sänd till Trafikverkets planprövningsenhet för fastställelse, avser Trafikverket att bygga ut Hi-

singsleden mellan Vädermotet och Björlandavägen. Utbyggnaden består i breddning av vägen 

samt anläggning av flera nya trafikplatser, varav en i korsningen Hisingsleden/Björlandavägen.  

För att möjliggöra utbyggnaden behöver Kålseredsbäcken grävas om i ny sträckning på två plat-

ser (delsträcka 1 resp. 2) och Osbäcken behöver breddas på en sträcka av 138 meter. Åtgärder 

behövs också på tre platser där nämnda bäckar korsar Hisingsleden/Björlandavägen. Trafikver-

ket avser här att riva befintliga vägtrummor och ersätta dem med rörbroar med genomgående 

bäckbotten och inbyggd strandpassage ovan vattenytan. De nämnda åtgärderna utgör vatten-

verksamheter för vilka Trafikverket nu ansöker om tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen. 

Läget för samtliga åtgärder framgår av figur 2. Delsträcka 1, belägen just uppströms Kålsereds-

bäckens sammanflöde med Osbäcken, är 318 meter lång. Sträckan utgörs nederst av en 52 me-

ter lång trumma under Björlandavägen och uppströms denna av en öppen bäck som meandrar 

genom en ådal, med välutvecklat svämplan. Delsträcka 2 omfattar en 70 meter lång öppen 

bäcksträcka belägen en knapp km längre uppströms i vattensystemet utmed Hisingsledens 

västsida. Denna sträcka kantas av skog och har bitvis större fallhöjd samt inslag av sten- och 

grusbottnar. De berörda bäcksträckorna är till största delen oreglerade. De omfattas delvis av 

strandskydd och generellt biotopskydd och har bitvis högre naturvärden. Bland annat förekom-

mer en havsvandrande öringstam och en rad biotopvårdsåtgärder har redan utförts för att 

gynna denna. 

Länsstyrelsen har beslutat att de ansökta åtgärderna ska antas medföra betydande miljöpåver-

kan. De aspekter som bedöms bli berörda, och som därför beaktas i denna MKB, är natur- och 

vattenmiljö (avseende skyddad natur, biologisk mångfald i övrigt och miljökvalitetsnormer för 

vatten) samt mark, jord och grundvatten. 

Osbäcken (inklusive Kålseredsbäcken) utgör en vattenförekomst och omfattas av miljökvalitets-

normer i form av kvalitetskrav avseende ekologisk och kemisk status. Ekologisk status är för 

närvarande klassad som måttlig och kvalitetskravet är satt till god ekologisk status med tidsfrist 

till 2027. Kemisk status är klassad som Uppnår ej god, på grund av för höga halter av de i Sve-

rige överallt överskridanden ämnena kvicksilver och bromerade difenyletrar. Kemiska status 

exklusive överallt överskridande ämnen är inte klassad på grund av brist på värden. Utöver 

nämnda kvalitetskrav gäller även det så kallade ”icke-försämringskravet” enligt vilket det rå-

dande tillståndet inte får försämras. Enligt den vägledande Weserdomen1, omfattar icke-för-

sämringskravet varje enskild kvalitetsfaktor som bygger upp den ekologiska och kemiska statu-

sen.  

Beträffande effekter och konsekvenser till följd av de ansökta åtgärderna kan sägas att dessa lo-

kalt orsakar stora ingrepp i Kålseredsbäcken och Osbäcken med utslagning av värdefulla natur- 

och vattenmiljöer som följd. Till följd av de omfattande kompensationsåtgärder och anpass-

ningar i utformning av nya sträckor som Trafikverket planerar bedöms dock att de ansökta åt-

gärderna även genererar nya natur- och vattenmiljöer i motsvarande omfattning och som på 

sikt bedöms utveckla liknande värden som de som försvinner. 
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På kort sikt kommer de negativa konsekvenserna för naturmiljön att överväga. På längre sikt 

bedöms dock de nya miljöerna utveckla snarlika växt- och djursamhällen likartade naturvärden 

som de befintliga. Till följd av de omfattande biotopvårdsåtgärder som planeras bedöms bäck-

ens värden för havsöring sammantaget även förbättras något jämfört med nuläget. Även rörel-

semöjligheterna längsmed vattendraget bedöms bli betydligt bättre till följd av de nya rörbro-

arna som underlättar passage av vägarna i anslutning till vattendraget för såväl vatten- som 

landlevande organismer. 

Trots planerade förebyggande åtgärder bedöms förhöjd grumling i vattendraget på och ned-

ströms berörda sträckor uppstå temporärt vid påsläpp av vatten i de nya fårorna och vid bredd-

ning av Osbäcken. Grumlingen kan lokalt och kortvarigt bli kraftig men förhållandena bedöms 

relativt snabbt normaliseras och inga bestående negativa effekter bedöms uppkomma. 

Till följd av de planerade kompensationsåtgärderna bedöms även att de ansökta åtgärderna kan 

ske utan att det leder till att miljökvalitetsnormer bryts. I tabellen nedan ges en sammanställ-

ning av de sammanvägda konsekvensbedömningar som gjorts för de miljöaspekter som be-

handlas. 

Miljöaspekt  Bedömning Kommentar 

Skyddad natur Obetydlig 
påverkan 

Strandskyddets syften bedöms tillgodoses väl. Ingrepp i biotopskyddsob-
jekt kompenseras. Ingen påverkan av betydelse bedöms ske på N2000-
område nedströms eller på skyddade arter. 

Biologisk mångfald 
i övrigt 

Obetydlig/ 
liten positiv 

Kortsiktigt bedöms åtgärderna innebära måttliga negativa konsekvenser 
genom förhöjd grumling i byggskedet och förlust av naturmiljöer. På me-
dellång och lång sikt, när växt- och djurliv etablerats i de nya vattenmiljö-
erna bedöms åtgärderna totalt sett innebära små positiva konsekvenser. 

MKN för vatten Obetydlig 
påverkan 

Möjligheterna att klara kvalitetskraven, god ekologisk status till år 2027 
samt god kemisk status, bedöms inte försämras. Inga enskilda kvalitetsfak-
torer bedöms påverkas i negativ riktning. 

Mark/jord/grund-
vatten 

Obetydlig 
påverkan 

Risken för större utsläpp bedöms, med hänsyn till de krav som kommer 
att ställas på entreprenören avseende miljö och säkerhet, som mycket li-
ten. 

 

De ansökta åtgärderna bedöms vidare väl uppfylla miljöbalkens allmänna hänsynsregler och 

bestämmelser om hushållning med mark och vatten. Tre av de nationella miljökvalitetsmålen 

bedöms ha bäring på de ansökta åtgärderna. Åtgärderna bedöms dock inte stå i konflikt med 

något av målen. 

Uppföljning av de ansökta åtgärderna föreslås ske genom undersökning av vattenkvalitet, bot-

tenfauna, fiskfauna (med fokus på havsöring), samt av den landlevande faunans nyttjande av 

strandpassagerna i de anlagda rörbroarna. Uppföljningen föreslås pågå under två till tre år efter 

att vattnet släppts på i de nya bäckfårorna.  
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1. Bakgrund 

I enlighet med Vägplan E6.20 Hisingsleden, södra delen avser Trafikverket att bygga ut Hisingsleden 

mellan Vädermotet och Björlandavägen (se figur 1). Utbyggnaden består i breddning av Hisingsleden 

till en fyrfilig väg samt anläggning av flera nya trafikplatser, bland annat i korsningen mellan Hisings-

leden och Björlandavägen. 

Hisingsleden är en viktig led för transporter och arbetspendling till verksamhetsområden på västra Hi-

singen. Huvudsyftena med att bygga ut Hisingsleden är bland annat att avlasta E6 och Lundbyleden, 

framförallt vad gäller den tunga godstrafiken, samt att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på 

Hisingsleden. 

 

Figur 1: Översikt över aktuella om- och utbyggnader av Hisingsleden (tjocka svarta linjer) i enlighet med fram-

tagna vägplaner. Läget för de planerade åtgärderna, i anslutning till planerad ny trafikplats i korsningen mellan 

Hisingsleden och Björlandavägen, är markerat med röd cirkel. 

I norra delen av vägplaneområdet, närmast Björlandavägen, rinner Osbäcken och dess biflöde Kålse-

redsbäcken i nära anslutning till Hisingsleden. Ett genomförande av ovan nämnda vägplan kräver att 

två delsträckor, 318 respektive 70 meter långa, av Kålseredsbäcken grävs om i nytt läge samt att Os-

bäcken breddas på en sträcka av 138 meter (se figur 2).  

Till följd av vägutbyggnaden och bäckomläggningarna behöver även åtgärder göras i en ny och två be-

fintliga punkter där nämnda vägar och vattendrag korsas. För att främja faunans rörelsemöjligheter i 

landskapet avser Trafikverket att anlägga rörbroar med inbyggda strandpassager på samtliga dessa 

platser. Nämnda åtgärder utgör vattenverksamhet för vilka Trafikverket nu ansöker om tillstånd enligt 

11 kap. 9 § miljöbalken. 
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Figur 2. Översikt över ansökta vattenverksamheter. Befintlig bäck är markerad med ljusblå linje och upprättad 

längdmätning anges med röda siffror. Omledningarna berör sträckorna 0/291-0/609 (delsträcka 1) resp. 1/200-

1/270 (delsträcka 2). Omledning av delsträcka 1 sker genom dels omgrävning i nytt läge, dels ny rörbro och dels 

breddning av Osbäckens befintliga fåra. Delsträcka 2 grävs om i ny öppen fåra.  
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2. Samråd 

2.1. Samrådsprocessen 

Samråd om de ansökta åtgärderna har genomförts under 2017 samt under våren 2018 i enlighet med 

miljöbalkens 6:e kapitel. Omfattande ändringar av detta kapitel trädde i kraft 2018-01-01. Krav på 

samrådskrets och formerna för samrådsprocessen är dock förhållandevis likartade. 

Såväl enligt den äldre som den nyare lydelsen av 6:e kapitlet ska samråd inledningsvis ske med Läns-

styrelsen, tillsynsmyndigheten (i detta fall Länsstyrelsen) och enskilda särskilt berörda i frågan om 

huruvida den planerade åtgärden innebär betydande miljöpåverkan eller ej, samt innehållet i en kom-

mande miljökonsekvensbeskrivning. Om Länsstyrelsen därefter beslutar att åtgärden ska antas med-

föra betydande miljöpåverkan utökas kraven på samrådskretsen. 

2.2. Genomförda samråd 

I det aktuella fallet har Trafikverket dock valt att samråda i en utökad krets, som ska uppfylla kraven 

vid betydande miljöpåverkan enligt såväl den äldre som den nya lydelsen i miljöbalkens 6:e kapitel, 

redan innan beslut från Länsstyrelsen erhållits. Samråd har därvid skett med följande parter: 

• Länsstyrelsen i västra Götalands län 

• Göteborgs stad (fastighetskontoret, miljöförvaltningen samt park – och naturförvaltningen) 

• Naturvårdsverket 

• Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

• Statens geotekniska institut (SGI) 

• Havs-och vattenmyndigheten (HaV) 

• Ideella fiskevården (Fiskevårdsnätverket Göteborg samt Sportfiskarna) 

• Berörda markägare och arrendatorer/nyttjanderättshavare 

• Deltagare i berört dikningsföretag ”Vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanet Kålsered 

i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län, 1934”, fortsättningsvis benämnt Kålsereds df. 

 

Kontakt med Fiskevårdsnätverket Göteborg, som bedriver fiskevård i Kålseredsbäcken och Osbäcken, 

togs redan i samband med upprättandet av vägplanen. Nätverket inkom också i detta skede med en 

rad synpunkter och förslag till hänsynsåtgärder och anpassningar vid utformning av de nya bäckfå-

rorna. Vidare hölls ett samrådsmöte på plats med representanter från fiskevårdsnätverket i maj 2017. 

Vid mötet diskuterades de planerade åtgärderna, möjligheter till anpassningar för att undvika eller mi-

nimera negativ påverkan, samt hur nya sträckor kan utformas för att tillskapa värden för fisk och bio-

logisk mångfald i övrigt av motsvarande kvalitet som de som försvinner. Minnesanteckningar från mö-

tet (underbilaga 7.4 till samrådsredogörelsen) upprättades av Trafikverket och tillsändes samtliga när-

varande via epost. 

Ett samrådsunderlag (underbilaga 7.1 till samrådsredogörelsen) tillsändes Länsstyrelsen i juni 2017 

och samrådsmöte hölls hos Länsstyrelsen 2017-08-25. Vid samrådet diskuterades bland annat miljö-

kvalitetsnormer (MKN) för vatten och hantering av Kålsereds df. Minnesanteckningar upprättades 

från mötet och uppdaterades senare i enlighet med efterföljande e-postkorrespondens. 
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Samråd med enskilda berörda (privatpersoner och företag), berörda myndigheter (utöver Länsstyrel-

sen), organisationer, samt förvaltningar inom Göteborgs stad genomfördes under hösten 2017. Dessa 

samråd genomfördes genom utskick, via post eller e-post, av samrådsunderlag och åtföljande inform-

ation om samrådsförfarandet, möjligheter att lämna synpunkter och kontaktuppgifter till Trafikverket 

för ytterligare information. 

Samråd med allmänheten har hållits genom annonsering i Göteborgsposten (2017-11-14) och Tors-

landa-tidningen (2017-11-15). I annonserna hänvisades till webbsidesadress på Trafikverkets hemsida, 

där samrådsunderlaget varit tillgängligt under hela samrådstiden. 

För en mer fullständig redogörelse av genomförda samråd, inkomna yttranden och Trafikverkets be-

mötande av dessa hänvisas till upprättad samrådsredogörelse (bilaga 7 till ansökan). 

2.3. Beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen beslutade 2018-03-21 att de ansökta åtgärderna ska antas medföra en betydande miljö-

påverkan (se bilaga 9 till ansökan). Enligt Miljöbalken, 6 kap. 20 § ska därmed en specifik miljöbe-

dömning göras av dessa. 

Länsstyrelsen anger att beslutet har gjorts mot bakgrund av en sammanvägning av den planerade 

verksamhetens art, storlek och lokalisering samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet. Särskild 

hänsyn har enligt MBF 12 § pkt 3j tagits till att lokaliseringen är i ett område där MKN för vatten riske-

rar att inte kunna följas. Hänsyn har också tagits enligt miljöeffekternas typ och utmärkande egen-

skaper MBF 13§ pkt 1-2 och 5. 

Länsstyrelsen betonar i beslutet särskilt vikten av att Miljökvalitetsnormer för vatten beaktas. Bedöm-

ningar ska omfatta samtliga kvalitetsfaktorer som ingår i bedömningen av om MKN kan nås med fokus 

på de biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. 

Beträffande åtgärdernas utformning betonar Länsstyrelsen att särskild vikt bör läggas på ny bäckfåra 

och naturmiljöer på land så att lämpliga miljöer för djur och växtlivet kan återskapas. 
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3. Metoder och avgränsningar  

3.1. Allmänt 

De ansökta åtgärdernas effekter och konsekvenser beskrivs och jämförs med motsvarande konsekven-

ser vid ett nollalternativ, som innebär att de ansökta åtgärderna inte genomförs. Såväl temporära ef-

fekter under genomförandefasen som mer långvariga och permanenta konsekvenser under driftsfasen 

behandlas. MKB:n innehåller bland annat även beskrivningar av de åtgärder som planeras för att und-

vika, minimera och kompensera för negativ miljöpåverkan. 

3.2. Sakkunskap, prognos- och mätmetoder, underlag och informationskällor 

Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats av Norconsult AB. Analyser av effekter och konse-

kvenser vid ett genomförande av de ansökta åtgärderna jämfört med vid nollalternativet har utförts av 

personer med relevant sakkunskap och har gjorts i enlighet med god yrkessed samt de kvalitetsrutiner 

som Norconsult AB tillämpar. Detta innebär bland annat att konsekvensbedömningarna har diskute-

rats och stämts av löpande inom projektgruppen där olika argument har vägts mot varandra. De texter 

som utarbetats har även genomgått interngranskning med efterföljande justeringar. 

Inom den grupp som arbetat med MKB:n har expertis inom flera discipliner inom biologi (bland annat 

limnologi, fiskevård, ekologi och vattendragsrestaurering) medverkat. Inom gruppen har också funnits 

stor erfarenhet av MKB-arbete och goda kunskaper om berörd miljölagstiftning. I projektorganisat-

ionen har vidare ingått expertstöd från Trafikverket. Ekologgruppen AB har medverkat som underkon-

sult vid undersökningar av Kålseredsbäcken. Medverkande personer i projektorganisationen, dessas 

roller och utbildning/expertis framgår av nedanstående sammanställning. 

Roll i projektet Namn  

Uppdragsgivare Trafikverket  

Projektledare 
Teknikstöd Miljö 
Teknikstöd Vattenverksamhet 

Johanna Arvidsson 
Rolf Hanson 
Ann-Kristin Lundberg 

 

Konsult Norconsult AB Utbildning/expertis 

Uppdragsledare: Elisabeth Setterstig, Norconsult AB Projektledning 
Ansvarig tillståndsansökan 
och MKB: 

 
David Reuterskiöld, Norconsult AB 

 
Ekolog 

Handläggare MKB Dagmar Clough, Norconsult AB Ekolog 
Projektering av bäcksträckor Oscar Axelsson, Norconsult AB 

Håkan Gustavsson, Norconsult AB 
David Reuterskiöld, Norconsult AB 

VA-ingenjör 
VA-ingenjör 
Ekolog 

Granskare, expertstöd Annika Ekström, Norconsult AB 
Björn Tengelin, Norconsult AB 
Ola Sjöstedt, Norconsult AB 
Mattis Arveström, Norconsult AB 

Limnolog 
Fiskebiolog 
Naturvårdsbiolog 
Naturvårdsbiolog 

Fisk- och bottenfaunainv. Ekologgruppen i Landskrona AB Konsult vattendragsrestaurering och fiskevård 

 

Bedömningar av en verksamhet eller åtgärds framtida miljöpåverkan är oundvikligen behäftade med 

viss osäkerhet. Beträffande den aktuella åtgärden är dock effekterna (förlust resp. tillkomst av vatten-

dragsmiljöer) konkreta och förhållandevis lätt överblickbara och deras konsekvenser kan förutsägas 

med relativt god säkerhet, inte minst som det finns erfarenhet från liknande projekt. 

Underlag och informationskällor som har använts anges med hänvisningar i löpande text och återges i 

kapitel 11, källförteckning. 
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3.3. Geografisk avgränsning 

MKB:n belyser de geografiska områden inom vilka betydande konsekvenser bedöms kunna uppstå till 

följd av de ansökta åtgärderna (det så kallade influensområdet). Influensområdet bedöms i detta fall 

främst omfatta de direkt berörda bäcksträckorna samt nedströms belägna vattenmiljöer vilka främst 

kan påverkas tillfälligt genom grumling i samband med byggskedet. 

Även angränsande landmiljöer utmed de berörda bäcksträckorna kan komma att påverkas. Detta kan 

bland annat ske genom ändrade förutsättningar avseende barriäreffekter, tillgång till vatten och kon-

nektivitet i sidled, det vill säga hur sammanhängande och oförstörd övergångszonen mellan bäckens 

vattenmiljö och omgivande mark är och hur väl djur och växter kan röra sig mellan de båda elementen. 

Då influensområdet varierar för olika miljöaspekter anges här inga specifika geografiska gränser för 

detta. Istället framgår av konsekvensanalyserna för respektive miljöaspekt vilka områden som bedöms 

bli påverkade. 

Sådana miljöaspekter och effekter och konsekvenser för miljön som kan uppstå till följd av vägplanens 

genomförande, men som inte har direkt koppling till de ansökta vattenverksamheterna berörs dock 

inte i denna MKB, då de redan har behandlats i den MKB2 som upprättats för vägplanen och beaktats i 

prövningsprocessen för denna plan. 

3.4. Längdmätning 

För att underlätta orienteringen och tydliggöra vilka lägen och bäcksträckor som avses i olika samman-

hang har längdmätningar upprättats för befintlig berörd sträcka av Osbäcken/Kålseredsbäcken liksom 

för planerade omledningssträckor och rörbroar. Samtliga längdmätningar sker nerifrån och uppåt i 

vattendragen. För att underlätta förståelsen av vilka sträckor som avses har de olika längdmätningarna 

tilldelats olika startsiffror enligt följande: 

Befintlig bäck: 0/000 – 1/300  (se bilaga 2 och 3 till ansökan) 

Omledning delsträcka 1: 21/000 – 21/370  (se bilaga 5B-D till ansökan) 

Omledning delsträcka 2: 22/000 – 22/061  (se bilaga 5E-G till ansökan) 

Rörbro 1:*  31/000 – 31/083  (se bilaga 5H-I till ansökan) 

Rörbro 2:*  32/000 – 32/040  (se bilaga 5B OCH 5J till ansökan) 

Rörbro 3:*  31/000 – 31/077  (se bilaga 5K-L till ansökan) 

*Längdmätning för rörbroar inkluderar de sträckor närmast bromynningarna där justering av bäckfåran planeras för att an-
passa denna till broarnas exakta lägen. 

Alla sektionsangivelser som ges i löpande text refererar till ovan nämnda längdmätningar. 

3.5. Behandlade miljöaspekter 

En MKB ska enligt Miljöbalken 35 §, identifiera, beskriva och bedöma de miljöeffekter som verksam-

heten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. Med miljöeffekter avses, 

enligt Miljöbalken 6 kap. 2 § effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden bedöms kunna 

medföra på befolkning och människors hälsa, skyddade djur- och växtarter, biologisk mångfald i öv-

rigt, mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, hushållningen med mark, 

vatten och den fysiska miljön i övrigt, annan hushållning med material, råvaror och energi, eller andra 

delar av miljön. 

För att MKB:n ska bli ändamålsenlig och lättöverskådlig bör den dock bara behandla aspekter som be-

döms kunna bli påverkade i väsentlig grad, eller som av andra skäl är relevanta i det enskilda fallet. 
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De miljöaspekter som har bedömts vara relevanta att beakta i det aktuella fallet beskrivs i tabell 1. I 

tabellen tas även övriga miljöaspekter som nämns i Miljöbalken 6 kap. 2 § upp tillsammans med moti-

vering till varför de ej bedömts relevanta att belysa i detta fall. 

Tabell 1: Miljöaspekter som behandlas i MKB:n med motivering till bortvalet av miljöaspekter som inte bedömts 

vara relevanta i det aktuella fallet. 

Huvudaspekt Delaspekt Beaktas 
i MKB 

Motiv / Kommentar 

Befolkning 
och männi-
skors hälsa 

Buller och 
vibrationer 

Nej De ansökta åtgärderna kan orsaka vissa bullerstörningar och vibrationer un-
der byggskedet, främst i samband med eventuella bergsprängningsarbeten 
vid anläggning av ny bäckfåra för delsträcka 2. Störningen kommer dock att 
vara så kortvarig, och lokal att inga mer betydande olägenheter bedöms upp-
komma. 

Rekreation 
och Fri-
luftsliv  

Nej Förutom temporärt under byggskedet bedöms de ansökta åtgärderna inte 
leda till några förändringar av betydelse vad avser förutsättningarna för 
rekreation och friluftsliv i området. Upplevelsevärdet av, och rörelsemöjlig-
heterna i, landskapet kring bäckarna kan lokalt påverkas av vägutbyggnaden. 
Dessa effekter bedöms dock främst vara knutna till vägplanen som helhet 
och inte i någon högre grad till de ansökta vattenverksamheterna som såd-
ana. Förutsättningarna för ridning och fiske bedöms inte förändras i någon 
betydande grad.  

Natur- och 
vattenmiljö 

Skyddad 
natur 

Ja Beaktas med avseende på skyddade områden enligt MB 7 kap. samt före-
kommande skyddade arter enligt MB 8 kap. 

Biologisk 
mångfald i 
övrigt 

Ja MKB:n belyser förlust och tillkomst av, samt förändringar i, den lokala vat-
ten- och naturmiljön till följd av de planerade bäckomgrävningarna. Effekter 
för djur- och växtarter knutna den rinnande vattenmiljön och dess strandzo-
ner behandlas. Även tillfälliga effekter kopplat till byggskedet berörs, såsom 
förhöjd grumling nedströms och risk för förorening av bäckvattnet till följd 
av spill eller olyckor.  

MKN för 
vatten 

Ja Berörs med avseende på gällande MKN för Osbäckens/Kålseredsbäckens vat-
tenförekomst. Även åtgärdernas inverkan på de enskilda kvalitetsfaktorer 
som bygger upp statusklassningarna belyses. 

Mark / jord / 
grundvatten 

Förorenad 
mark 

Ja Genomförandet av de ansökta åtgärderna bedöms inte innebära spridning 
av föroreningar till mark eller grundvatten. Dock finns förorenad mark i väg-
dikesmassor som berörs av de ansökta åtgärderna3 och hanteringen av dessa 
berörs kort i MKB:n. 

Luft / klimat  Nej De ansökta åtgärderna bedöms inte generera föroreningar till luft i sådan 
grad att det innebär någon påverkan av betydelse på luftkvaliteten. MKN för 
luft bedöms inte riskera att överskridas i samband med anläggningsarbetena. 
Inte heller bedöms den ansökta vattenverksamheten generera utsläpp av 
växthusgaser i någon grad som gör det relevant att belysa. Däremot berörs 
dessa åtgärder i den MKB som upprättats för vägplanen för E6.20 Hisingsle-
den, södra delen.  

Landskap Landskaps-
bild 

Nej Landskapsbilden närmast korsningen mellan Hisingsleden och Björlandavä-
gen bedöms bli starkt förändrad i samband med att vägplanen genomförs, 
varvid en stor trafikapparat med bro över Hisingsleden kommer att domi-
nera det idag öppna landskapsrummet kring Osbäckens dalgång. Förändring-
arna bedöms dock främst vara kopplade till vägplanen och har också be-
handlats utförligt i den MKB som upprättats för denna. Därmed belyses inte 
åtgärdernas inverkan på landskapsbilden ytterligare här. 

Bebyggelse  Nej De ansökta åtgärderna innebär ingen förändring av bebyggelsen i området, 
undantaget rivning av befintliga vägtrummor och anläggning av nya rörbroar, 
vilket inte bedöms vara av betydelse i sammanhanget. 

Kulturmiljö  Nej De ansökta åtgärderna berör inte några kända fornlämningar.  
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Utöver de miljöaspekter som framgår av tabell 1 beskrivs i MKB:n även hur de ansökta åtgärderna för-

håller sig till de allmänna hänsynsreglerna (miljöbalken 2 kap.), hushållningen med mark, vatten och 

den fysiska miljön i övrigt (miljöbalken 3–4 kap.) samt de nationella miljökvalitetsmålen.  

3.6. Konsekvensbedömningar 

De effekter och konsekvenser som bedöms bli följden av de ansökta åtgärderna jämförs genomgående 

med ett så kallat nollalternativ som motsvarar den förmodade utvecklingen i området om de ansökta 

åtgärderna inte genomförs. En beskrivning av nollalternativet ges i kapitel 7. 

Beskrivningar av de ansökta åtgärdernas effekter och konsekvenser för samtliga de miljöaspekter som 

denna MKB behandlar återges i kapitel 7. För respektive miljöaspekt avslutas dessa beskrivningar med 

en sammanvägd konsekvensbedömning enligt nedanstående skala. 

Stor 
positiv 

Måttlig 
positiv 

Liten 
positiv 

Ingen/ 
obetydlig 

Liten  
negativ 

Måttlig  
negativ 

Stor 
 negativ 

 

Konsekvenserna kan vara såväl negativa som positiva och omfattar både tillfälliga och bestående kon-

sekvenser som kan uppstå på kort, medellång eller lång sikt. Gjorda bedömningar förutsätter att de 

skydds- och hänsynsåtgärder som rekommenderas i avsnitt 5.3 efterlevs. En samlad bedömning av alla 

miljöaspekter görs avslutningsvis i kapitel 9. 

3.7. Studerade alternativ 

3.7.1. Väganläggningar 

I projekteringsarbetet med vägplanen studerades olika alternativa detaljutformningar och exakta loka-

liseringar av trafikplatsen. Ambitionen har vid detta arbete varit att uppnå god funktion och kapacitet 

för trafiken på Hisingsleden/Björlandavägen med så små ingrepp i Osbäcken/Kålseredsbäcken och 

övrig naturmiljö i området som möjligt och till skäliga kostnader. I vägprojektets skissfas studerades 

bland annat en alternativ trafikplatslösning med en större underliggande, något oval, cirkulationsplats 

där Hisingsleden gick på bro över cirkulationsplatsen och Björlandavägen (se figur 3 samt Vägplan 

E6.20 Hisingsleden, södra delen 4). 

 

Figur 3. Förkastad utformning av trafikplats vid Björlandavägen. 
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Alternativet medförde en cirka 120 meter lång bro för Hisingsleden. Lösningen bedömdes få svårt att 

hantera det förväntade trafikflödet norrifrån från Hisingsleden mot Sörredsvägen. Förslaget skulle 

också komma att kräva stora tillfälliga trafikomläggningar för att hantera trafiken under byggtiden, 

med intrång i naturvärden samt Lexby odlarförening som följd. Mot bakgrund av detta förkastades 

förslaget. 

3.7.2. Bäckomgrävningar 

Beträffande omgrävningarna av bäckfårorna har målsättningen, när läget för trafikanläggningarna väl 

bestämts, varit att identifiera placeringar som minimerar längden på de bäcksträckor som försvinner 

samtidigt som en god anpassning till omgivande terräng erhålls. Därmed har möjligheterna till alter-

nativa lokaliseringar varit begränsade till mindre förskjutningar i sidled. I tidigare skede studerades en 

omgrävning av delsträcka 1 som i huvudsak är snarlik den slutligt valda (se figur 4) men där meand-

ringen av bäcken görs betydligt mindre omfattande. Med detta alternativ var även breddningen av Os-

bäcken begränsad till som krävs för att hantera det ökade flödet och helt förlagd till bäckens sydsida. 

 

Figur 4. Tidigare skisserad utformning av omgrävning av delsträcka 1. Utformningen är i huvudsak snarlik den 

slutligt valda, men meandringen är betydligt mindre utvecklad och breddningen av Osbäcken är förlagd enbart till 

bäckens sydsida för att begränsa markintrång. 

Detta alternativ valdes senare bort då det inte tillräckligt väl ansågs uppfylla ambitionen att de nya 

sträckorna ska ha en liknande utformning som de som utgår, och att de i minst samma omfattning 

som dessa ska hysa värdestrukturer och element som bidrar till variation, ökad biologisk mångfald och 

främjar förekommande fiskbestånd. För att uppnå detta gjordes justeringar i form av mer omfattande 

meandring av ny bäckfåra och en bredare ådal med svämplan kring denna. Även utformning av Os-

bäckens breddning ändrades så tillvida att vattendraget enbart breddas på norrsidan. Detta för att be-

vara trädridån på sydsidan som bibehålla god skuggning av vattendraget. För att ytterligare kompen-

sera för förlusten av svämplan utmed den sträcka som utgår beslöts även att breddningen skulle utfö-

ras som en bred terrass vilken översvämmas vid högvatten. 
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3.7.3. Rörbroar 

Alternativa lokaliseringar för de nya rörbroarna är av praktiska skäl inte möjligt. Beträffande utform-

ningen har Trafikverket haft som krav att vald teknisk lösning inte ska orsaka vandringshinder för fisk 

eller annan vattenlevande fauna och dessutom ska möjliggöra för mindre landlevande djur (upp till 

rävs storlek) att passera under vägarna i anslutning till vattendragen. 

I tidigare skede studerades två alternativ som skulle tillgodose ovanstående krav. Det ena av dessa be-

stod i anläggning av nya vägtrummor av betong, i något större dimension än de nuvarande, kombine-

rat med en intilliggande faunapassage i form av en 600 mm torrtrumma av betong. Det andra utgjor-

des av det valda alternativet i form av större rörbroar med inbyggd strandpassage (se figur 5). 

Rörbroalternativet valdes trots en merkostnad på drygt en miljon kronor per korsningspunkt, då det 

ansågs skapa stora mervärden för naturmiljön jämfört med en torrtrumma. Detta eftersom såväl vat-

tendraget som dess strandzon då fortsätter obrutet under vägen så att alla djur som nyttjar bäcken 

som ledstråk, till exempel mindre däggdjur, grod-och kräldjur, samt många insekter och annan lägre 

fauna, kan passera i betydligt högre grad än vad som kan förmodas ske via en torrtrumma5. 

 

Figur 5: Jämförda typer av faunapassager med a) torrtrumma vid sidan om konventionell vägtrumma och b) rör-

bro med inbyggd strandpassage. 
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4. Nuvarande förhållanden 

4.1. Allmänt 

Landskapet kring de berörda delarna av Osbäcken/Kålseredsbäcken, kännetecknas av ett småbrutet 

halvöppet kulturlandskap med inslag av lövskog, främst i anslutning till vattendragen. Vanliga trädslag 

är klibbal, sälg, asp, ek, ask och alm. Området är ett bohuslänskt sprickdalslandskap där höglänta par-

tier med berg i dagen omväxlar med dalgångar med jorddjup på upp till 15 meter. Jordlagren utgörs i 

huvudsak av ca 1 – 2 meter siltig torrskorpelera vilken underlagras av siltig lera som vilar på ett lager 

av friktionsjord ovan berg. På djup över ca 6–8 meter är leran kvick, vilket innebär att den tenderar att 

ändra konsistens och under stress kan förlora sin stabilitet och övergå från ett relativt fast, till ett fly-

tande tillstånd. Grundvattenytan ligger ca 0 – 1 meter under befintlig markyta. 

4.2. Hydrologi 

Osbäcken och dess biflöde Kålseredsbäcken mynnar i Nordre älvs estuarium vid Björlanda kile. 

Bäcken ingår i huvudavrinningsområde 108/109 och utgör där delavrinningsområde SUBID 40515. 

Avrinningsområdet vid mynningen omfattar totalt 17,68 km2. Avrinningsområdet för Kålseredsbäcken 

vid mynningen i Osbäcken uppgår till 7,7 km2, medan Osbäckens avrinningsområde vid passagen av 

Hisingsleden (där den nedersta rörbron planeras) uppgår till 9,9 km2.  

Uppgifter om karaktäristisk vattenföring i Kålseredsbäcken/Osbäcken i de tre punkter där dessa vat-

tendrag korsar Hisingsleden/Björlandavägen har tagits fram av SMHI, baserat på historiska data från 

stationsnätet (se tabell 2). För att ta höjd för verksamhetens utsatthet och sårbarhet för framtida kli-

matförändringar har flödena även räknats upp med en klimatfaktor på 1,2. 

Tabell 2. Dimensionerade flöden för Kålseredsbäcken vid korsningen av Hisingsleden och Björlandavägen samt 

för Osbäcken vid korsningen av Hisingsleden. Uppgifterna avser flöde uppräknat med en klimatfaktor på 1,2 re-

spektive en momentanfaktor på 2. 

Läge Längdmätning (bef. 
bäckfåra) 

MQ*1,2 (klimat-
faktor) 

HQ50*1,2 (klimat-
faktor) 

HQ50*1,2*2 (klimat-
faktor och momentan-
faktor) 

Kålseredsbäcken 
korsar Hisingsleden 

1/030 120 l/sek. 3,84 m3/sek. 7,68 m3/sek. 

Kålseredsbäcken 
korsar Björlandavä-
gen 

0/330 120 l/sek. 3,84 m3/sek. 7,68 m3/sek. 

Osbäcken korsar 
Hisingsleden 

0/080 160 l/sek. 4,92 m3/sek. 9,84 m3/sek. 

 

4.3. Vattenrättsliga förhållanden 

Osbäckens huvudfåra är oreglerad hela vägen från mynningen till sammanflödet med Kålseredsbäcken 
och har på denna sträcka ett meandrande lopp genom ett öppet kulturlandskap, dominerat av åker- 
och betesmarker. Även Kålseredsbäckens nedre del, som berörs av omgrävning (delsträcka 1), är idag 
oreglerad och har ett meandrande lopp. 
 
Den övre delen av Kålseredsbäcken, från cirka 1/210 i längdmätningen för befintlig bäckfåra och 1240 
meter uppströms, ingår i dikningsföretaget ”Vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanet Kålse-
red i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län, 1934” (fortsättningsvis benämnt Kålsereds TF). 
 
Från cirka 300 meter uppströms planerad omgrävning av delsträcka 2 har Kålseredsbäcken på en 
längre sträcka, ingående i Kålsereds TF, i sen tid genomgått mycket omfattande förändringar i flera 
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omgångar. I början av 2000-talet anlades en serie fördröjningsdammar i bäckfåran. Tillstånd till dessa 
lämnades av miljödomstolen i Vänersborg genom dom den 15 juli 2003 (mål nr M 329/02). 
I ny dom 2011-11-17 (mål nr M 3199-10) erhölls sedan tillstånd att fylla igen dessa dammar och ersätta 
dem med nya dammar längre nedströms, samt att flytta bäckfåran till nytt läge strax väster om det be-
fintliga. Dessa åtgärder har nu genomförts. 
 
En omfattande omgrävning utfördes i början av 2000-talet även av Osbäcken, närmast uppströms 
sammanflödet med Kålseredsbäcken, varvid det tidigare meandrande vattendraget fick sin nuvarande, 
rätade sträckning längs Björlandavägens norrsida. Även denna omgrävning regleras i mål M329/02. 

4.4. Natur- och vattenmiljö 

Inga artificiella vandringshinder för fisk förekommer i vattensystemet. Även de ovan nämnda anlagda 

fördröjningsdammarna har anlagts så att de är passerbara för fisk. Nuvarande vägtrumma för Os-

bäcken under Hisingsleden kan dock utgöra ett partiellt vandringshinder för fisk vid låga flöden. 

Två mer utpräglat vandringsbenägna fiskarter, havsvandrande öring och ål förekommer i vattensyste-

met. Ål har rapporterats nedströms Hisingsleden medan havsöring förekommer i större delen av vat-

tenförekomsten, även i Kålseredsbäckens övre delar 6. 

4.4.1. Delsträcka 1: Kålseredsbäcken nedre (0/291-0/611) 

Den nedre (norra) delsträcka som är aktuell för omgrävning omfattar Kålseredsbäcken närmast upp-

ströms sammanflödet med Osbäcken. Berörd sträcka är totalt 318 meter lång och har idag en medel-

vattenföring på cirka 100 l/sek.  I nedre delen finns en 52 meter lång plåttrumma under Björlandavä-

gen. I övrigt utgörs vattendraget av en öppen, meandrande bäck som rinner genom en ådal, med välut-

vecklat svämplan. Bäcken omges här av odlingsmark eller betesmark på före detta åker (se figur 6). 

Bäcken kantas på större delen av sträckan av träd och buskar, främst al, viden och vildrosor 7. 

 

Figur 6. Vy över delsträcka 1 där bäcken meandrar genom en ådal med välutvecklat svämplan omgiven av betes-

mark. 
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Den kraftiga meandringen och de skuggande träden bidrar till att skapa diversitet vilket främjar den 

biologiska mångfalden. Bäcksträckan har i den naturvärdesinventering som utförts som underlags-

material till vägplanen tagits upp som naturvärdesobjekt av visst värde 8 (vilket motsvarar värdeklass 4 

i nu gällande version av svensk standard för naturvärdesinventeringar). 

Vid biotopkartering av bäcken under hösten 2017 7,9 konstaterades att bottnen domineras av mjukt se-

dimenterat material, bitvis även med blottad fast lera. Finsedimentet har en mäktighet på mestadels 

0,2–0,5 meter. Under detta finns fast lera på nästan hela sträckan, bitvis dock även sand. Enstaka 

större stenar och block förekommer, framför allt nere vid en gammal vägbro strax uppströms Björ-

landavägen men även i kanterna längre uppströms. På sträckan finns relativt gott om död ved. I kan-

terna av beskuggade partier finns också gott om skydd i form av nedhängande trädrötter. På mer 

öppna partier växer mycket övervattensvegetation. Bäcken är förhållandevis djup. Vattnet är mestadels 

lugnflytande eller svagt strömmande, dock med ökad vattenhastighet lokalt kring strukturelement. 

Sträckan har generella värden för fisk och annan vattenlevande fauna i form av naturliga, variations-

rika kanter med trädrötter, sten, död ved och skuggande vegetation som också skapar ett nedfall av 

föda till bäcken. Den kan fungera som uppväxtmiljö för fisk som driftat ner från lekområden upp-

ströms. Inga lekbottnar för öring förekommer dock just här och sträckan bedöms i sig ha ett begränsat 

värde för laxartad fisk. 

Den totala dominansen av lugnflytande förhållanden och mjukbottnar gör att förutsättningarna för ett 

artrikt bottenfaunasamhälle är begränsade. Den inventering av bottenfaunan som utförts under våren 

20189 visar på måttligt artantal och måttlig påverkan från eutrofierande och syretärande organiskt 

material, vilket kan ses som normalt för den aktuella vattendragstypen. Naturvärdet med avseende på 

bottenfaunasamhället bedömdes som allmänt. 

4.4.2. Osbäcken uppströms Kålseredsbäcken 

Osbäcken, närmast uppströms sammanflödet med Kålseredsbäcken är ett betydligt mindre vattendrag 

som idag har en medelvattenföring på cirka 30 l/sek. Vattendraget, som tidigare meandrade fram ge-

nom markerna norr om Björlandavägen, har på denna sträcka grävts om kring år 2005 och har nu-

mera en rätad fåra (se figur 7). Även här har biotopvårdsåtgärder utförts i form av utläggning av lek-

grus och sten samt plantering av sammanhängande rader med lövträd (al) på båda sidorna för att 

skugga bäcken. Skuggningen från träden minskar igenväxning med vass, och håller nere sommar-

temperaturen, vilket främjar de havsöringungar som förekommer på sträckan. Det bidrar också till 

bättre födotillgång, skydd från predation samt en mer divers vattenmiljö. 

Biotopkartering av sträckan från samman-

flödet med Kålseredsbäcken och upp-

ströms till trumma under Östergärde indu-

striväg utfördes under våren 2018. Vid 

samma tillfälle genomfördes även en bot-

tenfaunaundersökning9. Vid inventering-

arna noterades omfattande kanterosion 

och skred i slänterna på flera platser. 

Nedre halvan av den inventerade sträckan, 

som omfattar hela den sträcka som påver-

kas av breddning, bedömdes ha svagt 

strömmande vatten. Bottensubstratet på 

denna sträcka domineras av lera, men med 
Figur 7. Osbäckens numera rätade fåra strax uppströms 

sammanflödet med Kålseredsbäcken. Foto: Ekologgruppen. 
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inslag av sten, block och grus.  Viss förekomst av död ved noterades, men endast i liten omfattning. 

Med hänsyn till det relativt gynnsamma bottensubstratet var bottenfaunan i vattendraget artfattigare 

än förväntat och endast 17 taxa noterades. Faunans sammansättning var delvis motsägelsefull. Flera 

renvattenarter förekom, men samtidigt dominerade föroreningståliga djur helt och vattendraget be-

dömdes vara tydligt påverkat av eutrofierande och syretärande organiskt material. Då två ovanliga ar-

ter av nattsländor förekom i bäcken bedömdes naturvärdet med avseende på bottenfaunasamhället 

ändå som högt vid den utförda bottenfaunainventeringen. 

4.4.3. Delsträcka 2: Kålseredsbäcken övre (1/200-1/270) 

Uppströms Hisingsleden, på vägens västsida, rinner Kålseredsbäcken genom höglänt, blockig terräng 

med tunt jordtäcke eller berg i dagen. Även här har bäcken en medelvattenföring nära 100 l/sek. På 

denna sträcka omges bäcken av lövskog med förhållandevis höga naturvärden och har i naturvärdesin-

venteringen för vägplanen tagits upp som ett objekt av påtagligt värde (motsvarande värdeklass 3 i nu-

varande version av svensk standard för naturvärdesinventering)8,10. 

På den 70 meter långa sträcka som berörs av omgrävningen är vattnet mestadels svagt strömmande. 

De nedersta 10–20 metrarna ökar dock fallet markant och vattnet forsar här fram mellan hällar och 

stora block. Bottensubstratet domineras av stor sten och block, även med inslag av större block, varvat 

med mindre områden av sand och finsediment. Biotopvårdsåtgärder i form av utläggning av lekgrus 

och sten har utförts på vissa platser (se figur 8). Vattenhastigheten på merparten av sträckan är dock 

något för låg för att ge riktigt bra uppväxtförhållanden för öring och viss pålagring av finsediment före-

kommer över stenbottnarna. 

 

Figur 8. Svagt strömmande parti av delsträcka två. Bottensubstratet domineras av sten och block varvat med 

mindre områden av sand och finsediment. Sten- och grusmaterial har också lagts ut i fiskevårdande syfte. 

Vid biotopkartering, utförd 2017, bedömdes den aktuella sträckan sammantaget erbjuda ganska bra 

uppväxtförhållanden för öring men ha måttligt till lågt värde som lekområde7. Förekomsten av olika 

värdestrukturer för öring på sträckan, enligt uppgifter från biotopkarteringen, framgår av tabell 3. 
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Tabell 3. Förekomst av värdestrukturer inom den övre delsträcka som är aktuell för omgrävning (delsträcka 2). 

Värdestruktur Yta/antal 

Lekbotten 5 m2 

Uppväxtområde, bra 60 m2 

Uppväxtområde, måttligt 40 m2 

Höljor 40 m2 

Ståndplatser Flera st. 

 

Vid bottenfaunainventering utförd under april 2018 noterades ett högt artantal. Flera renvattenarter 

förekom och påverkan av eutrofierande organiskt material bedömdes vara svag. Sträckans naturvärde 

med avseende på bottenfauna bedömdes som högt. Ytterligare en bottenfaunaundersökning, utförd av 

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB under 2016, något 50-tal meter längre nedströms i bäcken vi-

sade på mycket snarlika resultat. 

4.4.4. Skyddad natur 

Strand- och biotopskydd 

Strandskydd råder utmed hela den be-

rörda delen av Osbäcken och utmed 

Kålseredsbäcken från sammanflödet 

med Osbäcken uppströms till Hisingsle-

den. Skyddets utbredning framgår av fi-

gur 9. Förbud enligt miljöbalken 7 kap. 

15 § inom strandskyddsområden gäller 

inte byggande av allmän väg enligt fast-

ställd vägplan. Den planerade omgräv-

ningen av delsträcka 1 av Kålsereds-

bäcken omfattar dock även en kortare 

bäcksträcka utanför planens vägom-

råde. För omgrävningen av denna del-

sträcka ansöks därför om dispens enligt 

miljöbalken 7 kap. 18a §, från förbuden 

enligt 15 § i syfte att möjliggöra byg-

gande av allmän väg. 

Biotopskydd enligt 7 kap 11§ miljöbal-

ken gäller generellt för vissa objekt i 

jordbrukslandskapet. Vid läge 1, närm-

ast söder om Björlandavägen, där 

Kålseredsbäcken rinner genom ett jord-

brukslandskap omgivet av hagmarker 

bedöms att bäcken även omfattas av biotopskydd.  

Förbud enligt miljöbalken 7 kap. 11 § andra stycket inom biotopskyddsområden gäller inte byggande 

av allmän väg enligt fastställd vägplan. Den planerade omgrävningen av delsträcka 1 av Kålsereds-

bäcken omfattar dock även en kortare biotopskyddad bäcksträcka utanför planens vägområde. För 

omgrävningen av denna delsträcka ansöks därför om dispens enligt miljöbalken 7 kap. 11 § andra 

stycket. 

Figur 9. Översikt över strandskyddets utbredning (blåtonade ytor) 

utmed berörda sträckor av Osbäcken/Kålseredsbäcken. 
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Trafikverket anser att särskilda skäl att medge dispens från både strand- och biotopskydd föreligger, 

då omgrävning av den berörda bäckfåran är nödvändig för att kunna bygga vägen i enlighet med väg-

planen och då detta, som motiveras i ansökan, utgör ett väsentligt samhällsintresse. 

Natura 2000 

Osbäcken mynnar i Nordre Älvs estuarium, längst inne i viken Björlanda Kile och där belägen små-

båtshamn. Naturvärdena för Nordre älv och dess estuarium är väldokumenterade. Stora delar av estu-

ariet, inklusive Björlanda Kile (dock ej själva småbåtshamnen), är utpekat som Natura 2000-område 

enligt såväl art- och habitatdirektivet som fågeldirektivet, och är av stort värde för bland annat fågelliv 

och vandrande fiskarter som lax, öring och ål - även om det är mycket negativt för vandrande fisk att 

passera genom hela hamnen - samt klassat som riksintresse för naturvården och friluftslivet. Det är 

även utpekat som naturreservat 11. 

Skyddade, rödlistade och naturvårdsintressanta arter 

Uppgifter om förekomst av skyddade, rödlistade och naturvårdsintressanta arter har inhämtats från 

artrapporteringssystemet Artportalen12 och genom de inventeringar som utförts som underlag till väg-

planen och de ansökta åtgärderna (se MKB-underlagsrapporter2, för detaljer) samt av Göteborgs stad. 

Flera arter av grod- och kräldjur förekommer på trakten kring de berörda bäckavsnitten 12,13. Bland an-

nat har större vattensalamander och åkergroda noterats leka i dammar inne på golfbanan strax öster 

om planerad breddning av Osbäcken 12. Beträffande kräldjur förekommer hasselsnok, som är rödlistad 

(kategori VU – Sårbar) och har ett av sina starkaste fästen i landet på Hisingen. 

Samtliga svenska grod- och kräldjur är fridlysta enligt artskyddsförordningen 6 §, vilket innebär för-

bud mot att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar av arterna samt att ta bort eller 

skada deras ägg, rom, larver eller bon. Hasselsnok, större vattensalamander och åkergroda är även 

upptagna i art- och habitatdirektivets bilaga 4 och därmed fridlysta enligt artskyddsförordningens 4:e 

paragraf. För dessa arter är det även förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden 

eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. 

Vid fältinventeringen för vägplanen noterades några rödlistade och i övrigt naturvärdsintressanta arter 

utmed den aktuella delen av bäckfåran, Bland annat ask (rödlistad som EN – starkt hotad) och skogs-

alm (CR – Akut hotad). Båda dessa trädslag är ännu vanliga i södra Sverige, men under snabb minsk-

ning till följd av askskottssjukan respektive almsjukan. 

Elfisken i Kålseredsbäcken och Osbäcken har visat att vattendraget hyser relativt hög förekomst av 

havsvandrande öring (Salmo trutta, LC – livskraftig) med en bra fördelning mellan årsyngel och äldre 

fisk (VISS 2016, SLU 2016). Vid elfiske i augusti 2013 noterades t ex tätheter på ca 100 öringar/100 m2 

(SLU 2016). Öring anses vara en naturvårdsintressant art och Osbäcken/Kålseredsbäcken är det enda 

vattendraget på Hisingen som hyser en havsvandrande öringstam. Även den rödlistade arten ål (An-

guilla anguilla, CR – akut hotad) har påträffats i Osbäcken nedströms Hisingsleden12,14. 

Vid de bottenfaunaundersökningar som gjorts under 2018 noterades tre ovanliga arter. Nattsländan 

Tinodes pallidulus påträffades både på delsträcka 1 och 2 i Kålseredsbäcken och i Osbäcken uppströms 

Kålseredsbäcken. På den sistnämnda lokalen fanns även nattsländan Hydropsyche saxonica och inom 

delsträcka 2 noterades ett flertal exemplar av snäckan Gyraulus crista. Såväl Tinodes pallidulus som 

Gyraulus crista noterades även vid bottenfaunaundersökningar 2016 strax nedströms delsträcka 2 15. 

Ingen av de nämnda bottenfaunaarterna är dock rödlistade. 
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Skalbaggen källkvicklöpare (Bembidion stephensii, NT – nära hotad), förekommer i närområdet. Ar-

ten håller till i leriga eller lersandiga rasbranter med framsipprande grundvatten, och blottad eller 

glesbevuxen jord som ofta kan förekomma i strandbrinkar vid rinnande vatten. Inget fynd har dock 

rapporterads från de direkt berörda bäckavsnitten16. För att arten ska gynnas är det viktigt att det finns 

sådana miljöer där träd inte skuggar eller stabiliserar jorden.12  

4.5. Miljökvalitetsnormer för vatten  

Osbäcken/Kålseredsbäcken är en statusklassad vattenförekomst inom vattenförvaltningen (ID: 

SE641045-126412) och omfattas därmed av miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. 

MKN för ytvattenförekomster fastställs enligt vattenförvaltningsförordningen med stöd av 5 kap. mil-

jöbalken,  Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19, samt ändringsföreskriften 

HVMFS 2015:4. Normerna anger kvalitetskrav på förekomstens ekologiska och kemiska status vid en 

viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god ekologisk status och god ke-

misk status till ett visst år och att det rådande tillståndet inte får försämras; det s.k. ”icke-försäm-

ringskravet”. 

Klassningen av ekologisk och kemisk status baseras på ett antal biologiska, kemiska, hydromorfolo-

giska och fysikaliska parametrar, så kallade kvalitetsfaktorer. Icke-försämringskravet ska, enligt den 

vägledande Weserdomen, även kallad Bremerdomen1, tolkas som att en försämring till en sämre klass 

för en enskild kvalitetsfaktor räcker för att försämring ska anses ha uppstått, även om inte den sam-

manvägda ekologiska eller kemiska statusen försämras. 

En redovisning av gällande MKN för Osbäckens/Kålseredsbäckens vattenförekomst samt nuvarande 

klassningar avseende ekologisk och kemisk status, inklusive alla underliggande kvalitetsfaktorer, med 

tillhörande motiveringar ges i tabell 4. Uppgifterna är hämtade 2018-06-01 från VattenInformations-

System Sverige, VISS17. Förhållandena kommenteras även i texten nedan. 

4.5.1. Ekologisk status 

Ekologisk status för vattenförekomsten Osbäcken/Kålseredsbäcken är enligt senaste bedömning 

(2015-06-23) klassad som måttlig. Kvalitetskravet (MKN) är satt till god ekologisk status med tidsfrist 

till 2027. 

Ekologisk status baseras på tre grupper av kvalitetsfaktorer; biologiska, fysikalisk-kemiska samt hyd-

romorfologiska. 

Biologiska kvalitetsfaktorer 

För vattendrag utgörs de biologiska kvalitetsfaktorerna av bottenfauna, påväxt – kiselalger och fisk. 

Beträffande fisk visar de elfisken som utförs regelbundet i bäcken på god status med hög täthet av 

öringungar i de övre delarna av bäcken och en bra fördelning mellan årsyngel och äldre öring. Specifik 

beräkning av så kallat VIX-index (VattendragsIndeX) för fisk i rinnande vatten har dock inte utförts då 

fullständigt underlag för detta saknas. Denna parameter är därmed inte bedömd. 

Uppgifter om bottenfauna och kiselalger saknas enligt uppgift i VISS. Dock har Trafikverket under vå-

ren 2018 låtit utföra bottenfaunaundersökningar på tre lokaler som berörs av de ansökta åtgärderna; 

Kålseredsbäcken inom delsträcka 1 och 2 samt i Osbäcken strax uppströms sammanflödet med Kålse-

redsbäcken. Utifrån resultaten av dessa undersökningar, som utförts av Ekologgruppen i Landskrona 

AB, bedömdes ekologisk status med avseende på bottenfauna som god inom delsträcka 2 och som 

måttlig inom delsträcka 1 samt i Osbäcken 9. 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
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Fysikalisk- kemiska kvalitetsfaktorer 

De fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna utgörs av näringsämnen, försurning samt särskilt förore-

nande ämnen (SFÄ). 

Klassningen av näringsämnen baseras i vattendrag på totalfosforhalten. Enligt recipientkontrollmät-

ningar som utförs av Göteborg Airport city i Osbäcken uppgick totalfosforhalten i medelvärde under 

2011–2012 till 56 µg/liter. Bedömningen är osäker då få mätningar utförts men stöds också av SMHIs 

S-Hype modell. Referensvärdet för opåverkade förhållanden har beräknats till 24 µg/liter, vilket ger en 

ekologisk kvalitetskvot (referensvärde/uppmätt värde) på 0,43. Enligt gällande värden för statusklassi-

ficering ligger detta inom intervallet för måttlig status (0,3≤EK<0,5). 

Kvalitetsfaktorn försurning har expertbedömts till hög status. Detta med hänsyn till rådande berg-

grunds- och jordartsförhållanden som talar för att försurning inte utgör något problem i vattenföre-

komsten. 

SFÄ omfattar alla ämnen som släpps ut i vattnet i betydande mängd och som inte är utpekade som pri-

oriterade ämnen. Med betydande mängd avses sådan mängd av ett ämne som kan hindra att den eko-

logiska statusen uppfylls. Havs- och vattenmyndigheten har redovisat förslag till gränsvärden för SFÄ18 

som tills vidare anses mest lämpliga att användas som stöd i samband med klassificering av SFÄ. Ut-

pekade SFÄ i Osbäcken/Kålseredsbäckens vattenförekomst är metallerna koppar och zink. För dessa 

ämnen gäller att hög status motsvaras av opåverkade förhållanden, det vill säga att halterna av dessa 

ämnen motsvarar vad som är naturligt för vattendraget. Det är det ämne med sämst status som be-

stämmer kvalitetsfaktorns status. För närvarande saknas klassning av denna kvalitetsfaktor på grund 

av brist på mätvärden. 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna utgörs av konnektivitet i vattendrag, hydrologisk regim i 

vattendrag samt morfologiskt tillstånd i vattendrag. 

Konnektivitet i vattendrag beskrivs som möjligheten till spridning och fria passager för djur, väx-

ter, sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning samt från vattendraget till 

omgivande landområden, i relation till referensförhållandena (HVMFS 2013:19)19. Statusbedömningen 

av konnektivitet i vattendrag sker uppdelat på två parametrar; konnektivitet i uppströms och ned-

ströms riktning samt konnektivitet i sidled till närområde och svämplan. Den av dessa parametrar som 

har sämst status är utslagsgivande för statusbedömningen av kvalitetsfaktorn konnektivitet i vatten-

drag. 

Beträffande konnektivitet i uppströms och nedströms riktning är statusen klassad som hög 

med motiveringen att fiskar och andra djur kan vandra naturligt i vattensystemet inga kända vand-

ringshinder, som dammar eller andra hinder som människan har byggt, förekommer. Motiveringen är 

delvis är inaktuell eftersom fördröjningsdammar, som nämnts ovan, har anlagts i övre delen av Kålse-

redsbäcken. Dessa dammar utgör dock såvitt känt inte några direkta vandringshinder. 

Konnektivitet i sidled till närområde och svämplan i vattendrag beskrivs som möjligheten för akvatiska 

organismer och landlevande organismer, med del av sin livscykel i ytvattenförekomsten, att förflytta 

sig mellan vattendragsfåran och närområdet eller mellan vattendragsfåran och svämplanet om sådant 

förekommer runt ytvattenförekomsten enligt referensförhållandet19. Parametern konnektiviteten i 

sidled är vid senaste bedömning (2013-12-03) klassad som otillfredsställande vilket motiveras enligt 

följande. 
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”Stora delar av strandzonen har försvunnit eftersom den är uppodlad eller har bebyggelse. I de övre 

delarna av bäcken saknas den naturliga åfåran. Vattendraget saknar därför många naturliga livsmiljöer 

för fiskar, smådjur och växter” 17. 

Då sämst parameter styr klassas därmed även kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendrag i sin helhet 

som otillfredsställande. 

Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim, definieras som det hydrologiska tillstånd en ytvattenförekomst 

uppvisar avseende vattenflödesvolym, vattenflödesdynamik och tillgänglig flödeseffekt relativt refe-

rensförhållandet 20. Kvalitetsfaktorn baseras i vattendrag på parametrarna specifik flödesenergi, vo-

lymsavvikelse, flödets förändringstakt samt vattenståndets förändringstakt. Klassificeringarna av hyd-

rologisk regim har huvudsakligen utförts på nationell nivå av SMHI, baserat på vattenföringsberäk-

ningar. 

Den sammanvägda statusen för hydrologiska regim i Osbäcken/Kålseredsbäckens vattenförekomst har 

bedömts till hög eftersom samtliga underliggande parametrar är bedömda till hög status. En hög sta-

tus innebär att flödet i vattendraget i stort sett motsvarar det naturliga. 

Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd beskrivs som ”de fysiska strukturer och funktioner en 

ytvattenförekomst uppvisar avseende variation i vattendragets djup och bredd, dess morfologiska 

strukturer och substrat samt strandzonens och svämplanets strukturer relativt referensförhållandet” 
19. 

Klassningen av det morfologiska tillståndet i vattendrag görs som ett medelvärde av statusen för var 

och en av de åtta nedan nämnda underliggande parametrarna: 

1. Vattendragsfårans form  

2. Vattendragets planform  

3. Vattendragsfårans bottensubstrat  

4. Död ved i vattendrag  

5. Strukturer i vattendraget  

6. Vattendragsfårans kanter  

7. Vattendragets närområde 

8. Svämplanets strukturer och funktion 

Bedömningarna av parametrarna sju och åtta har utförts på nationell basis medan övriga parametrar 

har bedömts i den mån dataunderlag har funnits. Beträffande Osbäcken/Kålseredsbäckens vattenföre-

komst saknas uppgift om parametrarna ett till sex varför klassningen av kvalitetsfaktorn morfologiskt 

tillstånd enbart baseras på bedömningarna av parameter sju och åtta. 

Parameter sju (vattendragets närområde) har satts som otillfredsställande eftersom närområdet, defi-

nierat som 30 meter från vattendragsfårans övre kant, till 60 % utgörs av aktivt brukad mark och/eller 

anlagda ytor. Även parameter åtta (svämplanets strukturer och funktion) har klassats som otillfreds-

ställande. Detta eftersom bedömningen är att svämplanet till 67 % utgörs av aktivt brukad mark 

och/eller anlagda ytor.  Därmed har även kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd som helhet klassats 

som otillfredsställande. 
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Tabell 4: Klassificering av ekologisk och kemisk ytvattenstatus på kvalitetsfaktornivå, för vattenförekomst Os-

bäcken/Kålseredsbäcken ID SE641045-126412. (Källa: VattenInformationsSystem VISS, data kontrollerade i juni 

2018). 

 Klassifice-
ring 

Motiv och dataunderlag för klassificering 

Ekologisk status Måttlig Näringsämnen (övergödning) och hydromorfologiska förändringar. 

  

Biologiska kvalitetsfaktorer 

 

  Påväxt-kiselalger Ej klassad  

  Bottenfauna God/   
Måttlig 

Vid undersökningar våren 2018 bedömd som god inom delsträcka 2 
och som måttlig inom delsträcka 1. 

  Fisk God Elfiske visar på hög täthet av öringyngel i de övre delarna av bäcken 

  

Fysikalisk- kemiska kvalitetsfaktorer 

 

  Näringsämnen Måttlig Medelvärden för tot.-P 2011-2012 är 56 µg/l. Referensvärde: 0,24 . 
EK-värde: 0,43. Bedömningen osäker då få mätningar utförts. 

  Försurning Hög Expertbedömning då mätningar saknas. 

  SFÄ (koppar och zink) Ej klassad  

  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

 

  Konnektivitet i vatten-
drag 

Otillfreds-
ställande 

Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning: Hög status. Inga 
vandringshinder förekommer. 

Konnektivitet i sidled: Otillfredsställande status. Motiv:  

Stora delar av strandzonen har försvunnit p g a uppodling eller be-
byggelse. Den naturliga åfåran saknas i de övre delarna och vatten-
draget saknar många naturliga livsmiljöer för olika djur- och växtar-
ter. 

  Hydrologisk regim i vat-
tendrag 

Hög Motsvarar den naturliga regimen. 

  Morfologiskt tillstånd i 
vattendrag 

Otillfreds-
ställande 

Djur och växter saknar naturliga livsmiljöer i strandzonen. Närom-
rådet utgörs till 60 %, och svämplanet till 67 %, av aktivt brukad 
mark och/eller anlagda ytor. 

 

Kemisk status Uppnår ej 
god 

 

 Prioriterande ämnen   

  Bromerade difenyletrar Uppnår ej 
god 

Gränsvärdet för PBDE överskrids i fisk. 

  Kvicksilver och kvicksil-
verföreningar 

 

Uppnår ej 
god 

Hg halten överskrider sin MKN. 

Kemisk status exkl. överallt 
överskridande ämnen 

Ej klassad  
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4.5.2. Kemisk status 

Kemisk status är enligt senaste bedömning (2017-05-18) klassad som Uppnår ej god. Orsaken är för 

höga halter av ämnena kvicksilver och bromerade difenyletrar i biota. Halterna av dessa ämnen i biota 

överskrider i Sverige överallt de gällande gränsvärdena, och ämnena bedöms förekomma i sådan om-

fattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda förhållandet17,21. 

På grund av detta redovisas i Sverige även ”kemisk status exklusive överallt överskridande ämnen” 

som en kompletterande parameter. Vad beträffar Osbäcken/Kålseredsbäckens vattenförekomst är 

dock kemisk status exklusive överallt överskridande ämnen ej klassad på grund av brist på mätvärden. 

Kvalitetskravet (MKN) för kemisk status i Osbäcken/Kålseredsbäckens vattenförekomst är satt till god 

kemisk ytvattenstatus och undantag i form av mindre stränga krav för de överallt överskridande 

ämnena bromerade difenyletrar och kvicksilver. 
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5. Ansökta åtgärder 

Åtgärderna som planeras omfattar huvudsakligen följande moment:  

• Omgrävning i nytt läge av två delsträckor av Kålseredsbäcken  

• Breddning av Osbäcken på en sträcka av 138 m genom anläggning av tvåstegsterrass. 

• Anläggning av tre rörbroar där Kålseredsbäcken/Osbäcken korsar Hisingsleden/Björlandavä-

gen och rivning av befintliga trummor på motsvarande platser. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de föreslagna åtgärderna. För utförligare beskrivning hänvi-

sas till teknisk beskrivning samt de ritningar som bifogas ansökan. 

5.1. Omgrävning av Kålseredsbäcken/Osbäcken 

Vid utformningen av de nya bäcksträckorna har generellt eftersträvats att dessa ska få en karaktär som 

så långt möjligt liknar de sträckor som utgår. Utformningen har gjorts efter samråd med lokala fiske-

vårdsorganisationer och med stöd av rekommendationer från litteratur i ämnet och uppföljningsstu-

dier av tidigare utförda omgrävningar och restaureringar av vattendrag. Viktiga källor i detta samman-

hang har varit: 

• Ekologisk restaurering av vattendrag. 2008. Fiskeriverket och Naturvårdsverket 22. 

• RENT VAND – Helt enkelt! 2005. Jon Thiel-Nielsen, m fl.23  

• Åmansboken. Vård, skötsel och restaurering av åar i jordbruksbygd. 2:a upplagan, rev 2017. 

Ekologgruppen i Landskrona AB 24. 

• Från idé till fungerande tvåstegsdike - en vägledning. Jordbruksinformation 16:15. 2016. Jord-

bruksverket 25. 

• Biologisk uppföljning av restaurerad meanderslinga i Saxån vid Trollenäs 2015: Bottenfauna 

och Vegetation. 2015. Ekologgruppen i Landskrona AB 26. 

• Biologisk uppföljning av restaurerad meanderslinga i Saxån vid Trollenäs 2015: Elfiske. 2015. 

Ekologgruppen i Landskrona AB 27. 

• Effekter av restaureringsåtgärder utförda 2013/2014 i Fyleån och Klingavälsån – Slutrapporte-

ring UC4LIFE ”E2-monitoring, CAB Skåne”. Länsstyrelsen i Skåne län. Rapport 2016:39 28. 

5.1.1. Delsträcka 1 (21/000 – 21/370) 

Breddning av Osbäcken (21/000 – 21/138) 

Då Kålseredsbäcken efter åtgärd kommer att mynna längre uppströms i Osbäcken än idag behöver Os-

bäcken dimensioneras upp på en sträcka av 138 meter mellan nuvarande och ny sammanflödespunkt. 

Den berörda sträckan av Osbäcken grävdes om i början av 2000-talet och fick då sin nuvarande, rä-

tade sträckning längs Björlandavägens norrsida. Fiskevårdsåtgärder utfördes på den nya sträckan ge-

nom utläggning av sten och grusmaterial samt plantering av al längs bäckens båda sidor. Sten kommer 

även att läggas ut som erosionsskydd på vissa partier, främst i krökar i början och slutet på den bred-

dade sträckan. 

För att främja naturvärdena kommer breddningen av Osbäcken att utföras i form av en tvåstegsterrass 

på bäckens norrsida. Terrassens nivå kommer att läggas cirka 50 cm ovan bäckbottnen, vilket motsva-

rar en nivå strax under medelhögvattenföring. Därmed kommer terrassen att fungera som ett 

svämplan som svämmas över temporärt vid höga flöden och bidrar till förbättrad konnektivitet i sidled 
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mellan land- och vattenmiljön. Bredd på terrassen varierar från 0 till cirka 10 meter. Slänten från ter-

rassen upp till omgivande marknivå ges en varierande lutning; huvudsakligen mellan 1:1 och 1:4. 

Mindre avsnitt utförs brantare (cirka 2:1) för att skapa viss rasbenägenhet vilket bidrar till variation 

och biologisk mångfald. 

På den sträcka av Osbäcken som breddas är fallet betydligt högre; kring 10 ‰. Därmed är även ström-

hastigheten högre vilket ger förutsättningar för anläggning av hårdbottnar för att gynna öring och an-

nan vattenlevande fauna. En del lekbottnar är sedan tidigare anlagda på sträckan. I samband med om-

ledningen av Kålseredsbäcken kommer flödet på den aktuella sträckan att öka markant, vilket ökar 

dess potential som öringvatten. I samband med breddningen kommer ytterligare grusbäddar att 

skapas och kvaliteten på de befintliga att förbättras. Även här placeras enstaka block och stockar av 

död ved ut på vissa platser. 

Sydsidan av Osbäcken lämnas intakt och befintliga träd bevaras för att kontinuerligt bibehålla god 

skuggning av vattendraget. Befintliga alar på norrsidan som tas bort i samband med terrasseringen er-

sätts genom plantering nya alar utmed det nya krönet. Även kompletterande plantering på sydsidan 

kommer att utföras vid behov. 

Anläggning av ny bäckfåra (21/138 – 21/370) 

Den sträcka där Kålseredsbäcken grävs om i nytt läge är totalt 232 meter lång, varav 199 m öppen fåra 

och 33 meter genom ny rörbro (rörbro 2) med strandpassage under Björlandavägen i dess nya läge (se 

figur 10 samt teknisk beskrivning, underbilaga 5B-D). För att efterlikna förhållandena på den sträcka 

som försvinner utformas den nya sträckan som en bredare bäckdal med ett välutvecklat åplan nere i 

vilket bäckfåran har ett starkt meandrande lopp. Bäckfåran nere i åplanet görs här generellt cirka en 

meter bred och 40 cm djup samt med släntlutningar på 1:2. Åplanets bredd varierar mellan cirka 6 och 

24 meter. 

 

Figur 10. Utsnitt från planritning över planerad omledning av Kålseredsbäcken inom delsträcka 1. Omledningen 

utförs dels som omgrävning i ny fåra dels genom breddning av Osbäckens befintliga fåra. 
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Sträckan har en mycket liten fallhöjd. Bottenlutningen uppgår uppströms rörbron till 0,4 ‰ och ned-

ströms densamma till 1,0 ‰. Lutningen genom rörbron är 2,1 ‰. I omgrävd sträckas översta del an-

läggs ny botten på nivån +16,6, vilket är 20-30 cm högre än nuvarande bottennivå i befintlig fåra ome-

delbart uppströms. Förhållandet kommer att innebära viss dämning på en kortare sträcka i Kålsereds-

bäcken närmast uppströms ny bäckfåra. Dämningseffekten bedöms bli marginell och bedöms ha 

klingat av till försumbara nivåer i höjd med befintlig mindre träbro cirka 40 meter uppströms, där bot-

tennivån ligger kring +16,8. 

Bottenlutningen på den meandrande sträckan är för svag för att beständiga sten- och grusbottnar ska 

kunna skapas. För att skapa en mer divers vattenmiljö med lokala strömvariationer kommer här istäl-

let höljor, med djupare vatten, och grundare trösklar att anläggas omväxlande med varandra och en-

staka större block kommer att placeras ut i fåran med ojämna mellanrum. Även död ved (kapade träd) 

kom-mer i viss mån att läggas ut i vattendraget. 

Trädplantering kommer att ske utmed den nya öppna fåran i ungefär samma omfattning som träd fö-

rekommer utmed befintlig fåra som försvinner. Planteringar kommer främst att utföras med al och 

sälg. Träden kommer att placeras så att så att de ger största möjliga skuggning av vattenytan. 

I meanderbågar med ytterkurva mot nya väganläggningar kommer erosionsskydd att anläggas genom 

utläggning av sten i bäckfårans slänt samt i åplanets slänt upp mot omgivande mark.  Sten kommer 

huvudsakligen att utgöras av natursten, eventuellt med viss inblandning av krossmaterial för att öka 

stabiliteten. Erosionsskydd anläggs även över botten och slänter i ny sammanflödespunkt mellan 

Kålseredsbäcken och Osbäcken. 

På grund av instabila geotekniska förutsättningar kommer stabilitetshöjande åtgärder att utföras i an-

slutning till den nya trafikplatsen. Dessa kommer huvudsakligen att bestå i anläggning av så kallade 

kalk/cementpelare (KC-pelare) eller alternativa tekniska åtgärder som ger motsvarande resultat.  

Närmast nedströms planerad breddning av Osbäcken kommer stabiliserande åtgärder troligen även 

att behöva utföras på två mindre partier Osbäcken (mellan ca 0/240 och 0/280 resp. vid 0/160 i bäck-

ens längdmätning) i översta delen av Osbäckens befintliga sydvästslänt. 

5.1.2. Delsträcka 2 (22/000 – 22/061) 

Ny bäckfåra vid omgrävning av delsträcka två, blir 61 meter lång se teknisk beskrivning, underbilaga 

5E-G). Fallet på sträckan är generellt högt och varierar mellan 5,6 och drygt 50 ‰. Merparten av 

sträckan anläggs i jord och här utförs sektioner med bottenbredd 0,5 meter och släntlutning 1:1,5. Bit-

vis anläggs också fåran i berg genom sprängning. Sektioner i berg utförs med bottenbredd 1,8 meter 

och släntlutning 5:1. Inom denna bergsektion skapas dock en något trängre sektion genom uppbygg-

nad av sten- och grusbottnar. 

Ny bäckfåra bedöms få mycket gynnsamma förutsättningar för anläggning av lekbottnar för öring. 

Sten och grusmaterial av lämpligt slag och fraktion kommer att läggas ut inom merparten av sträckan. 

För att förbättra lekmöjligheterna kommer lekytorna i möjligaste mån att samlas till en eller två större 

lekbäddar, snarare än många små. Enstaka större block och död ved läggs ut på några platser. Om 

möjligt kommer även någon djupare hölja att anläggas. Kompletterande plantering av överhängande 

träd eller buskar utförs för att skapa skydd och ytterligare förhöja sträckans kvalitet som fiskhabitat. 

5.2. Anläggning av rörbroar 

Avsikten är att de tre rörbroar som planeras ska utformas i enlighet med principskiss i figur 5. Rörbro-

arna har en invändig bredd på 3,67 m och en höjd på 2,61 m.  I rörbroarna anläggs en bäckbotten 
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(bredd 1,0 m), och en så kallad strandpassage, det vill säga en sammanhängande landremsa ovan vat-

tenlinjen genom hela tunneln. Denna byggs upp av packad fyllning som kläs med natursten. Hyllan är 

0,5 meter bred och får en fri höjd av 0,5 meter eller mer. 

Rörbroarnas ungefärliga lägen framgår av figur 2. Längden (längs bottnen) på bro 1, 2 och 3 uppgår till 

cirka 56, 33 resp. 51 meter. För ytterligare uppgifter hänvisas till teknisk beskrivning (bilaga 5 till an-

sökan med tillhörande underbilagor). 

För att hantera vattenflödet i bäcken under byggtid kommer Rörbro 1 och 3 att anläggs i torrhet bred-

vid befintliga trummor. Därmed behöver också bäckfåran riktas om närmast dessa broars mynningar. 

Beträffande rörbro 1 berör dessa arbeten cirka 35 meter på nedströmssidan och ett fåtal meter på upp-

strömssidan. För rörbro 3 berörs cirka 8 meter på nedströmssidan och 15 meter på uppströmssidan (se 

figur 11). 

 

Figur 11. Utsnitt från planritningar över rörbro 1 (t.v.) och rörbro 3 (t.h.). Av ritningarna framgår de avsnitt av 

bäcken närmast upp- och nedströms som berörs av omriktning vid bromynningarna. 

5.3. Rivningsarbeten och hantering av restprodukter 

Aktuella rivningsarbeten utgörs av rivning av två befintliga trummor under Hisingsleden som byts mot 

rörbroar. En trumma är av betong (Ø 1000 mm) och en är av plåt (Ø 1400 mm). 

Arbetsordning vid anläggning av rörbroar och rivning av trummor är enligt följande. Först rivs befint-

lig vägbeläggning, därefter utförs schaktarbeten för rörbro, friläggning av befintlig trumma och gräv-

ningsarbeten för omriktning av vattendraget till mynningar på rörbroar. När rörbron är på plats och 

återfyllning utförts leds bäckens vatten (vid lämplig tidpunkt) om från befintlig trumma till rörbro. 

Därefter rivs befintlig trumma. Rivet material fraktas till lämplig återvinningsanläggning. 

Befintlig trumma för Kålseredsbäcken under Björlandavägen behöver inte rivas i samband med anläg-

gande av rörbron. Den kan rivas när ny sträckning av Björlandavägen är färdigställd och trafiken flyt-

tats över. Denna trumma är av plåt, Ø 1600 mm, och hanteras som övriga trummor. 

5.4. Masshantering 

Massor som uppstår vid anläggning av nya bäckfåror och breddning av Osbäcken kommer att tas om 

hand och transporteras bort. I första hand återanvänds massorna i samband med genomförandet av 

vägutbyggnaden. Finns ingen avsättning för massorna inom vägprojektet kommer de så långt möjligt 

att användas externt. 

Massorna bedöms, till allra största delen, ej vara förorenade. Inga potentiellt förorenade områden en-

ligt länsstyrelsens MIFO-register, finns i omedelbar närhet av de berörda markytorna. Ett undantag 
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utgör massor från vägdiken utmed Hisingsleden och Björlandavägen. Utförd provtagning har visat att 

ytjorden i vägdikena utmed Hisingsleden i höjd med läget för de ansökta vattenverksamheterna hyser 

halter av olja (C10-C40) över 1000 mg/kg TS, och kan därför, enligt Trafikverkets riktlinjer, inte åter-

användas, varken inom vägområdet eller externt3. Dessa massor kommer därmed att transporteras till 

godkänd mottagningsanläggning. 

Utmed Björlandavägen är oljehalterna i vägdikenas ytjord lägre (kring 960 mg/kg TS). Dessa massor 

kan enligt riktlinjerna återanvändas inom vägområdet men ej externt. Om möjligt kommer därför 

dessa massor att återanvändas utmed de nya väganläggningarna. Massor med förhöjda förorenings-

halter kommer dock inte att placeras så nära Osbäcken eller Kålseredsbäcken att föroreningar riskerar 

att läcka till bäckarna. 

Inför hantering av förorenade vägdikesmassor kommer anmälan att göras till tillsynsmyndigheten 

(Miljöförvaltningen i Göteborgs stad). 

5.5. Skadeförebyggande åtgärder 

För att undvika och minimera negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön har Trafikverket 

för avsikt att vidta följande skadeförebyggande åtgärder. 

• Arbeten med omgrävning av delsträcka 1 och 2 samt anläggning av rörbroar ska så långt möj-

ligt ske i torrhet. 

• Grävarbeten i vatten, samt påsläpp av vatten till de nygrävda bäcksträckorna, ska av hänsyn 

till havsöring utföras mellan 15:e juli och 15:e september. 

• Omledning av vattnet från de gamla till de nya fårorna ska ske mycket långsamt, förslagsvis 

under en dag. Detta för att begränsa grumling och öka möjligheterna för fisk som befinner sig i 

den fåra som torrläggs att hinna söka sig nedströms innan fåran torrläggs helt. I samband med 

omledningen bör också fiskekunnig personal systematiskt genomsöka den sträcka som töms, 

om möjligt genom elfiske, fånga in alla fiskar som upptäcks och flytta över dessa till den nya 

fåran. 

• Omgrävningsarbete börjas i nedströmsändan av berörda delsträckor för att underlätta att hålla 

schaktet torrt under arbetstiden. 

• De delar av ådal och svämplan inom befintlig delsträcka 1 som inte tas i direkt anspråk för ny 

väganläggning bevaras och skyddas så långt möjligt under byggtiden. Vid anläggning av ny 

bäckfåra anpassas marknivåerna så att vatten fortsatt breddar ut över dessa ytor vid högflöden 

och de fortsatt kan bidra till god konnektivitet i sidled mellan land- och vattenmiljön. 

• Ett kontinuerligt vattenflöde ska upprätthållas i Kålseredsbäcken och Osbäcken under hela 

byggskedet. 

• Länsvatten från schaktgropar och annat grumlat vatten från byggplatsen ska passera renings-

anläggning innan det släpps till recipient. Rening ska avse slam- och oljeavskiljning. 

• Beredskap ska finnas för att fånga upp och ta om hand spill av föroreningar. 

• Arbeten som kan generera höga pH-värden och riskerar att påverka Osbäcken/Kålsereds-

bäcken, till exempel anläggning av kalk/cementpelare eller andra arbeten med betong och ce-

ment, ska utföras inom tät avspärrning av erforderligt slag. Vatten från länshållning i samband 

med detta ska pH-kontrolleras och vid behov pH-justeras innan det släpps till bäcken. pH-

värde i behandlat vatten ska ligga inom intervallet 6–9, och ska inte släppas till bäcken i större 

volym än vad som motsvarar 10 procent av aktuell vattenföring. 
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• Uppställningsplatser för fordon, tankställen samt förvaring av drivmedel och andra potentiellt 

förorenande ämnen ska placeras så att läckage inte kan nå vattendragen samt så att möjlighet 

finns till uppsamling av spill. 

5.6. Kompensationsåtgärder 

Utöver angivna skadeförebyggande åtgärder är avsikten att kompensera för sådan kvarvarande negativ 

påverkan som inte kan undvikas vid genomförandet av de ansökta åtgärderna. Sådan kompensation 

görs genom en rad olika anpassningar i utformningen av de nya bäcksträckorna vilka beskrivits i av-

snitt 5.1. De huvudsakliga kompensationsåtgärderna, som görs i samråd med expertis inom limnologi, 

vattendragsrestaurering och fiskevård, består i: 

• Naturlik utformning, med ådal, svämplan och meandrande fåra, av ny bäck på delsträcka 1. 

• Breddning av Osbäcken på en 138 meter lång sträcka genom anläggning av en svämplanster-

rass på norrsidan. Denna åtgärd har således dubbla syften och är dels nödvändig för att få er-

forderlig avbördningskapacitet på sträckan vid högflöden och dels en kompensationsåtgärd 

som främjar miljön. 

• Anläggning av lekbäddar, sten- och grusbottnar på sträcka där Osbäcken breddas samt inom 

ny bäckfåra på delsträcka 2. 

• Variationshöjande åtgärder på samtliga berörda bäckavsnitt i form av anläggning av höljor, 

grundare trösklar, utläggning av solitära större block samt död ved. 

• Omfattande trädplanteringar utmed nya sträckor. Träden främjar biologiska mångfald och 

skapar mervärden för bäckmiljön genom ökad skuggning, lägre vattentemperatur under som-

maren, ökad födotillförsel till vattenmiljön genom nedfall av småkryp som lever i bladverket, 

ökad tillgång till död ved och skydd mot predation. Trädrötter bidrar också till att binda 

strandbrinkarna, vilket leder till minskad jorderosion i slänter, och skapar skydd och variation 

för faunan i vattendraget. 

• Att rörbroar med strandpassage ersätter befintliga vägtrummor, vilket förbättrar konnektivite-

ten i längsled i vattendraget och främjar landlevande fauna genom minskade barriäreffekter. 

5.7. Kontroll under byggtid 

Ett kontrollprogram kommer att upprättas för byggskedet. Kontrollprogrammet kommer att innehålla 

krav på regelbunden okulär kontroll av reningsanläggningar för länsvatten samt av att övriga skadefö-

rebyggande åtgärder sker planenligt. Kontrollprogrammet kommer även att innefatta regelbunden 

provtagning på utgående vatten från reningsanläggningar samt på vattnet i Kålseredsbäcken/Os-

bäcken upp- respektive nedströms byggplatsen. Larm- och stoppvärden kommer att knytas till kon-

trollprogrammet. Innan arbetena påbörjas avser Trafikverket även att genomföra en provtagningsserie 

för att erhålla referensvärden som kan utgöra grund för bedömning av eventuell påverkan i byggske-

det. 

5.8. Fördröjning och rening av dagvatten från ny väganläggning 

Vid genomförandet av den nya vägplanen kommer Hisingsleden att breddas, och nya vägytor att till-

komma. Mängden dagvatten som avrinner från vägen kommer därmed att öka. För att undvik att detta 

leder till förhöjda föroreningshalter och högre flödestoppar i Osbäcken/Kålseredsbäcken kommer för-

dröjning och rening av vägdagvattnet att förbättras jämfört med nuläget. Detta ska ske genom en kom-

bination av olika åtgärder i form av översilning över gräsbeklädda vägslänter samt fördröjning och re-

ning i öppna dammar och i diken vilka utformas med flacka slänter och infiltrerande material. 

Osbäcken och Kålseredsbäcken ska även skyddas mot utsläpp av miljöfarliga vätskor vid en eventuell 

tankbilsolycka genom att sträckor där vägdagvattnet inte översilar en vegetationsyta på en sträcka av 
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minst 60 meter förses med kantsten och rännstensbrunnar. Dagvatten som fångas upp i brunnarna 

leds via ledningar till dagvattendammar på västsidan av Osbäcken (en söder och en norr om bäcken). 

Dammarna förses med dämt utlopp för oljeavskiljning samt med avstängningsmöjlighet. 

I och med föreslagna åtgärder bedöms föroreningsbelastningen och dagvattenflödena från väganlägg-

ningen till Osbäcken/Kålseredsbäcken inte öka jämfört med befintlig situation. Risken för förorening 

av bäckvattnet till flöjd av utsläpp efter trafikolycka bedöms minska genom att trafiksäkerheten för-

bättras avsevärt samt genom den förbättrade dagvattenhanteringen som ger bättre möjligheter att ta 

om hand utsläpp innan de når bäcken. 

För ytterligare uppgifter om hantering av dagvatten i samband med genomförandet av vägplanen för 

Hisingsleden hänvisas till upprättat ”PM avvattning” 22 som hör till vägplanens planhandlingar. 

5.9. Behov av material, naturtillgångar och energi 

De ansökta åtgärderna består framför allt i schaktarbeten som i sig inte kräver tillgång till naturresur-

ser eller annat material utan tvärtom genererar ett överskott på schaktmassor. Behov av material och 

naturtillgångar bedöms främst föreligga vid anläggning av rörbroar, erosionsskydd i vissa slänter, krö-

kar och ytterkurvor till nya vattendrag, biotopvård i form av uppbyggnad av sten och grusbottnar samt 

utläggning av block och död ved. Vidare behövs ett större antal trädplantor (främst klibbal) till plante-

ringar.  

Beträffande rörbroar åtgår stålplåt samt krossmaterial för grundläggning, och uppbyggnad av strand-

passage inne i bron. Vidare åtgår natursten och naturgrus till överyta på strandpassage, vid uppbygg-

nad av bäckbotten genom broarna samt till erosionsskydd vid mynningar. 

Behovet av energi är begränsat till drivmedel för de arbetsmaskiner som krävs för åtgärdernas genom-

förande. 
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6. Nollalternativet och konsekvenser 

Nollalternativet motsvarar den förmodade utvecklingen i området om de ansökta åtgärderna inte ge-

nomförs. Nollalternativet innebär i detta fall att ingen omgrävning av de berörda bäcksträckorna sker. 

Det innebär då även att vägplanen för området närmast Björlandavägen och de berörda bäckavsnitten 

inte kan genomföras enligt plan. Utformning av trafikplatsen i korsningen Hisingsleden – Björlanda-

vägen måste i sådana fall ändras. Även Hisingsledens sträckning vid passagen av den södra del-

sträckan måste då justeras, alternativt måste någon annan hantering av bäcken, till exempel kulverte-

ring av en delsträcka, ske. 

Vid ett sådant scenario krävs ett betydande omtag av hela vägplaneprocessen, varvid det blir mycket 

svårt att bedöma vilken alternativ utveckling inom området som kommer att ske. För att begränsa nol-

lalternativet till ett rimligt förutsägbart och relevant jämförelsealternativ definieras det här som att de 

nu rådande förhållandena består under den tid som MKB:n överblickar. 

Nollalternativet innebär därmed att de befintliga bäckfårorna finns kvar med samma utformning och 

värden som de har i nuläget. Ingen temporär grumling, till följd av anläggningsarbeten uppstår då hel-

ler. Negativt från naturmiljösynpunkt är att även anläggning av rörbroar uteblir och att befintliga väg-

trummor bibehålls. Därmed uteblir också den minskning av vägarnas barriäreffekter för mindre land-

levande djur som rörbroarna skulle innebära. 
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7. Konsekvenser av ansökta åtgärder 

I detta kapitel beskrivs de effekter och konsekvenser som de ansökta åtgärderna bedöms leda till. Ka-

pitlet beskriver både temporära och permanenta, negativa och positiva effekter kopplat till såväl bygg- 

som driftskedet. Effekter av en framtida rivning av de nya bäckfårorna beskrivs dock inte då det inte 

bedöms aktuellt. Framtida rivning av planerade rörbroar beskrivs inte heller då det bedöms ligga 

mycket långt i framtiden och endast bli aktuellt i samband med större byggnadsåtgärder på berörda 

vägar, vars effekter i sig då helt förmodas överskugga specifika åtgärder avseende rivning av broarna. 

För varje miljöaspekt avslutas analyserna med en sammanvägd konsekvensbedömning i en sjugradig 

skala enligt avsnitt 3.6. Samtliga bedömningar har gjorts utifrån förutsättningen att angivna skadefö-

rebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder, så som de beskrivs ovan, vidtas. 

7.1. Natur- och vattenmiljö 

Den största effekten på naturmiljön bedöms bestå i att två delsträckor av Kålseredsbäcken torrläggs då 

vattnet leds om i ny sträckning. Samtidigt tillkommer nya bäcksträckor i närområdet i liknande om-

fattning och av snarlik karaktär och kvalitet. 

7.1.1. Delsträcka 1 

En översikt av tillkommande och frångående bäcksträckor och svämplansytor inom delsträcka 1 ges i 

figur 12. Inom delsträcka 1, torrläggs befintlig öppen bäckfåra på en sträcka av 266 meter. Berörd 

sträcka, är oreglerad och meandrande och omges av ett välutvecklat svämplan. Utmed cirka två tredje-

delar av den sträcka som torrläggs kommer även omgivande svämplan att tas i anspråk för väganlägg-

ningar och fyllas igen. Frångående svämplansyta uppgår totalt till cirka 3 000 m2 och utgörs huvud-

sakligen av fuktig gräsmark, dock successivt torrare i slänterna upp mot omgivande mark. Även buskar 

och träd (främst al och viden) förekommer rikligt i en bård längs ån på berörd sträcka. 

 

Figur 12. Översikt över frångående och tillkommande bäcksträckor och svämplansytor inom delsträcka 1, som blir 

följden vid ett genomförande av de ansökta åtgärderna. 
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Vidare kan 138 meter mindre vattendrag – Osbäckens nuvarande fåra närmast uppströms sammanflö-

det med Kålseredsbäcken – sägas försvinna, då dess karaktär ändras väsentligt genom att det får ett 

betydligt större vattenflöde och breddas kraftigt med en svämplansterrass på norrsidan. 

Samtidigt tillkommer en ny bäcksträcka på 370 meter. Av dessa går 33 meter genom rörbro med 

strandpassage under Björlandavägen, medan resterande 337 meter utgörs av öppen, till stor del 

meandrande, bäck med omgivande svämplan. Areal svämplan som tillkommer uppgår till cirka 

3 200 m2, vilket alltså är väl i nivå med den yta som frångår. 

De tillkommande ytorna kan i viss mån anses ha ett lägre värde än de som försvinner genom att de blir 

uppdelade i två delområden vilka skiljs åt av Björlandavägen. Samtidigt minskar dock vägens barriär-

effekt genom att nuvarande plåttrumma byts mot en rörbro med obruten bäckbotten och strandpas-

sage ovan vattenytan. Åtgärderna bidrar också till att minska den isolering från naturmiljöerna söder 

om Björlandavägen som Osbäcken uppströms sammanflödet med Kålseredsbäcken varit utsatt för. To-

talt sett bedöms att de nya svämplanen relativt snabbt utveckla värden för naturmiljön som väl mots-

varar de befintliga. 

Vad beträffar den sydligaste delen av den bäckfåra som torrläggs kommer det befintliga svämplanet att 

finnas kvar. Anläggning av ny bäckfåra kommer att anpassas så att denna yta fortsatt fungerar som 

svämplan och översvämmas temporärt vid höga flöden. Även själva bäckfåran behålls här och får ka-

raktären av en avsnörd korvsjö, vilket ger mervärden för groddjur och insektsliv. Därmed behåller 

denna yta också till stor del sin ekologiska funktion som livsmiljö för arter och för upprätthållandet av 

god konnektivitet i sidled mellan bäckens vattenmiljö och omgivande mark. 

Sträcka vattendrag som försvinner är totalt cirka 55 meter längre än den som tillkommer. Kvalitets-

mässigt bedöms dock detta väl motvägas av att 138 meter av de frångående sträckorna utgörs av ett 

mindre vattendrag (medelvattenföring ca 40 l/sek) medan hela den öppna sträcka på 337 meter som 

tillkommer utgörs av en större bäck (medelvattenföring mellan 100 och 130 l/sek), som enbart av detta 

skäl har större potential att på sikt hysa högre värden kopplade till rinnande vatten. 

Initialt kommer de negativa effekterna att överväga. Genom de anpassningar i utformning och de bio-

topvårdsåtgärder som planeras på de nya sträckorna (se kapitel 5) bedöms dock att dessa relativt 

snabbt (inom cirka 2 till 10 år) kommer att utveckla liknande biotopkvaliteter, artsammansättning och 

biologisk mångfald som de miljöer som försvinner. 

Värdena för laxartad fisk är generellt mer måttliga inom delsträcka 1 till följd av det begränsade fallet i 

Kålseredsbäcken och av Osbäckens begränsade storlek uppströms bäckarnas sammanflöde. De värden 

som finns bedöms på sikt totalt sett kunna öka inom sträckan. Detta genom att Osbäcken närmast 

uppströms nuvarande sammanflödespunkt kommer att omvandlas till ett större vattendrag, samtidigt 

som en för laxfisk gynnsam fallhöjd kan bibehållas på sträckan och ytterligare biotopvårdsåtgärder 

kommer att utföras. 

De andra naturvärden som är kopplade till den lugnflytande meandrande sträcka av Kålseredsbäcken 

som försvinner bedöms ha goda förutsättningar att utbildas i de nya lugnflytande meanderslingor som 

anläggs. Genom planerade anpassningar för att skapa variation (såsom höljor, trösklar, sten, död ved 

och plantering av nya träd) bedöms även dessa värden på sikt bli väl så stora i de nya bäck- och strand-

miljöerna som de nu är i de befintliga. 
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7.1.2. Delsträcka 2 

Inom delsträcka 2, torrläggs befintlig bäckfåra på en sträcka av 70 meter. Undantaget det nedersta 

partiet ingår denna sträcka i Kålsereds df. Bäcken rinner här genom brantare skogsterräng och saknar 

svämplan. Bäcken har på sträckan generellt höga värden vilka beskrivs i avsnitt 4.4.3. 

Den nya sträckan kommer att bli 61 meter lång, vilket innebär en nettoförlust av 9 meter vattendrags-

sträcka. Genom de biotopvårdsåtgärder som planeras, med bland annat större sammanhängande lek-

bäddar än vad som finns i nuläget, bedöms dock att den nya sträckan även här kommer att kunna hysa 

lika stora ytor av grusbottnar och andra värdestrukturer som troligen blir av bättre kvalitet än de nuva-

rande. Antalet öringar som kan produceras på den nya sträckan bedöms därmed bli väl så stort som 

det antal som idag produceras på den sträcka som försvinner. 

7.1.3. Anläggning av rörbro 1 och 3 

Att rörbroar med inbyggd strandpassage anläggs i tre korsningspunkter mellan bäckar och vägar be-

döms medföra tydliga och permanenta positiva effekter i form av minskade barriäreffekter för den lo-

kala faunan. Dagens trummor är vid de flesta flödessituationer passerbara för fisk, men utgör ett hin-

der för flertalet landlevande djur. De nya rörbroarna ger då betydligt bättre passagemöjligheter för 

små och medelstora däggdjur samt även för grod- och kräldjur, samt många arter i den lägre faunan. 

Även för flera vattenlevande djur blir de nya rörbroarna lättare att passera. 

Mycket lokalt och temporärt kan marginella negativa effekter uppstå till följd av grumling vid påsläpp 

av vatten genom de nya broarna och vid de mindre ingrepp i befintlig bäckfåra som krävs för att rikta 

om bäcken till de nya bromynningarna. Dessa effekter bedöms dock inte orsaka någon påverkan av be-

tydelse för skyddsvärd natur eller biologisk mångfald i övrigt.  

7.1.4. Grumling 

Förhöjd grumling i vattendraget på och nedströms berörda sträckor bedöms uppstå temporärt i sam-

band med påsläpp av vatten i de nyanlagda fårorna och rörbroarna samt vid breddning av befintlig 

sträcka av Osbäcken. Grumlingen begränsas genom de skadeförebyggande åtgärder som vidtas, men 

viss förhöjning bedöms vara oundviklig i samband med att vattnet leds om till de nygrävda bäckfå-

rorna. 

Grumlingen kan orsaka mer eller mindre betydande störningar för vattenlevande organismer framför 

allt om materialet i större omfattning sedimenterar och överlagrar bottnar med grövre substrat där fin-

material normalt inte sjunker till botten och ackumuleras. Grumlingen kan lokalt bli ganska kraftig, 

men den blir också kortvarig, och förhållandena i bäcken bedöms relativt snabbt återgå till mer nor-

mala förhållanden. Överlagring av bottnar bedöms inte ske i någon omfattning av större betydelse för 

växt och djurliv. Effekten bedöms också vara reversibel, det vill säga övergående, så tillvida att eventu-

ellt sediment som tillfälligt avsätts på bottnar med högre vattenhastighet successivt resuspenderas och 

förs vidare nedströms i samband med högflöden. Risk för skada på öring bedöms som minimal med 

hänsyn till att de nämnda grumlande arbetena endast kommer att utföras under perioden 15/7 – 15/9. 

7.1.5. Rödlistade och ovanliga arter 

Ål, som förekommer i vattendraget, bedöms påverkas i mycket liten grad av de ansökta åtgärderna. 

Ålen bedöms inte heller påverkas negativt av tillfällig grumling. På sikt kan möjligen en svagt positiv 

effekt ske då längden större vattendrag (med större flöde) ökar vilket totalt sett ger en något utökad 

livsmiljö för arten. 
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Den rödlistade källkvicklöparen bedöms inte påverkas negativt. Brantare, erosionsbenägna släntpar-

tier som utgör potentiella livsmiljöer för arten kan i mindre utsträckning försvinna vid igenfyllnad av 

befintlig bäckfåra och dess svämplan. Liknande miljöer bedöms dock redan på kort sikt uppstå i de nya 

slänter som anläggs utmed ny bäckfåra och, inte minst, vid breddning av Osbäcken, där vissa partier 

av den övre slänten medvetet kommer att utföras med brant lutning för att skapa gynnsamma miljöer 

för arten. 

De ovanliga nattsländorna Tinodes pallidulus och Hydropsyche saxonica som noterades från berörda 

vattendragssträckor bedöms ha goda möjligheter att fortleva i snarlik omfattning inom de nya bäck-

sträckor som tillkommer. Då arterna med största sannolikhet förekommer även i angränsande bäckav-

snitt upp- och nedströms bedöms risken för att de lokala populationerna ska slås ut till följd av de pla-

nerade åtgärderna som minimal och sannolikt kommer de snabbt att återkolonisera de nya sträckorna. 

Detsamma gäller den ovanliga snäckan Gyraulus crista som noterade i ett flertal exemplar inom del-

sträcka 2. 

Populationsutvecklingen för båda trädslagen alm (akut hotad) och ask (starkt hotad), som noterats ut-

med berörda bäckavsnitt, bedöms inte påverkas av de ansökta åtgärderna. Båda arterna är ännu van-

liga men på stark tillbakagång till följd av alm- respektive askskottssjukan. Arternas fortlevnad i områ-

det beror helt på utvecklingen och spridningen av dessa sjukdomar. 

7.1.6. Skyddad natur  

Strandskydd 

Beträffande strandskyddet bedöms de ansökta åtgärderna inte innebära några förändringar av bety-

delse för allmänhetens möjlighet att röra sig längs de berörda vattendragen. Strandskyddets andra 

syfte, att bevara goda livsvillkor för djur och växtarter, bedöms också vara tillgodosett genom de hän-

syns- och kompensationsåtgärder som planeras.  

Biotopskydd 

Syftet med biotopskyddet är att skydda och långsiktigt bevara små mark- och vattenområden som på 

grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är 

särskilt skyddsvärda29. Befintlig bäck som torrläggs inom delsträcka 1 omfattas av generellt biotop-

skydd. Inom biotopskyddsområden får man inte bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som kan 

skada naturmiljön. Åtgärder som görs i enlighet med en fastställd vägplan är dock undantagna från 

förbudet. Här ska istället samråd med Länsstyrelsen ske under vägplaneprocessen om hur lämplig 

hänsyn ska tas till biotopskyddsobjekt och om eventuella kompensationsåtgärder. 

I detta fall sker kompensation för ingreppen genom tillskapandet av nya bäcksträckor med liknande 

kvaliteter vilka också kommer att omfattas av biotopskydd. Genom att den nya bäcksträckan relativt 

snabbt bedöms få liknande värden för naturmiljön som den som försvinner, bedöms kompensationsåt-

gärderna bli fullgoda. Därmed bedöms också att de ansökta åtgärderna kan ske utan att biotopskyd-

dets syften motverkas. 

För de delar av befintlig bäck inom delsträcka 1 som torrläggs och som ligger utanför planens vägom-

råde och zon med tillfällig nyttjanderätt krävs dock dispens från biotopskyddet vilket söks samtidigt 

med ansökan om tillstånd för de aktuella vattenverksamheterna. 

Natura 2000 område 

Natura 2000 området Nordre älvs estuarium utanför Osbäckens mynning i småbåtshamnen i viken 

Björlanda Kile bedöms inte påverkas av de ansökta åtgärderna. Den förhöjda transport av partiklar 
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och näringsämnen i vattnet som förväntas uppkomma temporärt i samband med byggskedet bedöms 

till allra största delen sedimentera i Osbäcken nedströms eller inne i småbåtshamnen. 

Skyddade arter 

Hasselsnok, åkergroda och större vattensalamander, som är skyddade enligt artskyddsförordningens 

4:e paragraf, förekommer i närområdet. Enligt förordningen får dessa arters fortplantningsområden 

och viloplatser inte skadas. Inga kända fynd finns från de direkt berörda bäckavsnitt och svämzoner 

som försvinner. Vattendragen i sig bedöms inte utgöra lekplats för någon av arterna. Det bedöms dock 

som troligt att alla arterna kan förekomma i nära anslutning till båda delsträckor som är aktuella för 

omgrävning. Åtgärderna kan därmed komma att inkräkta på mark som tidvis utgör viloplats för ar-

terna. 

Arternas koppling till de markytor som berörs av de ansökta åtgärderna bedöms dock inte vara så 

stark att det motiverar ansökan om artskyddsdispens. Till stöd för detta har Länsstyrelsen i samråd-

syttrande framfört att groddjur som kräver extra hänsynstagande såvitt känt inte finns på de berörda 

sträckorna (se till ansökan bilagd samrådsredogörelse). 

7.1.7. Risk för förorening av bäckens vatten 

Byggarbeten i eller i omedelbar närhet av vattenmiljöer innebär alltid en viss risk för att olyckor kan 

inträffa som leder till utsläpp i vattnet av oönskade ämnen, t ex petroleumprodukter, kraftigt pH-på-

verkat vatten etc. Sådana utsläpp kan orsaka stor skada på växt- och djurliv i bäcken. En rad krav kom-

mer därför att ställas för att undvika förorening av Kålseredsbäcken/Osbäcken som av Göteborgs stad 

har klassats som en känslig recipient. Kraven består bland annat i rening av länshållningsvatten, be-

redskap för oljeavskiljning och omhändertagande av spill, täta skärmar vid riskfyllda arbeten och möj-

lighet till pH-justering av vatten i samband med kritiska kalk- och betongarbeten. Krav kommer också 

att finnas på att entreprenören upprättar och följer att kontrollprogram som omfattar provtagning på 

såväl utgående länsvatten som mätningar i recipienten upp- och nedströms arbetsplatsen. Larm- och 

stoppvärden kommer att kopplas till kontrollprogrammet. 

Mot bakgrund av ovanstående krav på skadeförebyggande åtgärder och kontroller bedöms risken för 

att vattnet i någon betydande grad ska drabbas av föroreningar under byggskedet som mycket små. 

7.1.8. Sammanvägd konsekvensbedömning  

De ansökta åtgärderna bedöms sammantaget innebära måttliga negativa konsekvenser för natur- och 

vattenmiljön inom delsträcka 1 och 2 på kort sikt. Små negativa konsekvenser kan också uppstå tem-

porärt nedströms till följd av den förhöjda grumling som uppstår under byggskedet. På medellång (3-5 

år) och lång sikt bedöms åtgärderna totalt sett innebära små positiva konsekvenser för naturmiljön. 

7.2. Miljökvalitetsnormer för vatten 

7.2.1. Ekologisk och kemisk status 

De ansökta åtgärdernas påverkan på MKN för vatten med avseende på såväl ekologisk som kemisk sta-

tus och enskilda underliggande kvalitetsfaktorer beskrivs i tabell 5. 
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Tabell 5. Sammanställning över de ansökta åtgärdernas bedömda inverkan på ekologisk och kemisk status och 

de en-skilda kvalitetsfaktorer som ligger till grund statusklassningen. 

Status/          
Kvalitetsfaktor 

Nuvarande 
klassning 

Bedömd påverkan till följd av ansökta åtgärder 

Ekologisk      
status 

Måttlig Med hänsyn till planerade skadeförebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder be-
döms inga enskilda kvalitetsfaktorer påverkas i negativ riktning (se nedan). Därmed be-
döms heller inte den sammanvägda bedömningen av ekologisk status försämras. 

    
Biologiska kvalitetsfaktorer  

 Påväxt-kisel-
alger 

Ej klassad Bedöms ej påverkas. Förhöjd grumling under byggskedet kan leda till temporärt för-
höjda näringsämneshalter i vattendraget. Denna effekt bedöms endast bli kortvarig och 
reversibel. Inga långsiktiga förändringar av vattnets pH eller föroreningsinnehåll förmo-
das heller uppkomma. Därmed bedöms de ansökta åtgärderna inte orsaka några bestå-
ende kvantitativa eller kvalitativa förändringar av kiselalgsfloran i bäcken. 

    
 Bottenfauna God/   

Måttlig 
Kortsiktigt och lokalt sker stor negativ påverkan genom utslagning av botten-faunasam-
hällena på de sträckor som försvinner. Temporärt kan även viss negativ påverkan ske 
nedströms där grumlande partiklar tillfälligt sedimenterar över bottnar. 

Genom de anpassningar och biotopvårdsåtgärder som planeras för att efterlikna natur-
liga förhållanden och skapa värdestrukturer och variation bedöms bottenfauna-sam-
hällen med liknande artsammansättning och värden utvecklas relativt snabbt inom de 
nya bäcksträckorna. Flera studier finns som visar på snabb sådan etablering. Långsiktigt 
bedöms ingen negativ förändring ske av bottenfaunasamhällena i bäcken. Eventuellt 
kan viss positiv förändring ske i form av ökad diversitet till följd av de olika biotop-
vårdsåtgärderna. 

Vid utsläpp av vatten som kommit i kontakt med kalk-och betog under arbetena med 
vägen kan kortvariga förhöjningar av pH uppkomma. Genom planerade skadeförebyg-
gande arbeten (pH-justering, fördröjning och begränsade utsläppsvolymer per tidsenhet 
kopplat till flödesstorleken i bäcken), bedöms inga chockeffekter som leder till utslag-
ning av arter i bottenfaunasamhället uppkomma. 

Kvalitetsfaktorn bedöms därmed inte påverkas i negativ riktning. 

    
 Fisk God Måttlig negativ påverkan kortsiktigt och lokalt genom att livsmiljöer försvinner, vilka 

delvis är av högt värde för framför allt havsöring, samtidigt som det tar viss tid innan de 
nyskapade miljöerna utvecklar liknande värden. Ett mindre antal individer kan också 
komma att dö till följd av att de fastnar i de fåror som försvinner i samband med att 
dessa töms på vatten. Förutsatt att tömning sker enligt angivna rekommendationer be-
döms dock denna effekt bli marginell. 

I någon mån kan även temporärt förhöjd grumling med åtföljande sedimentation på 
bottnar nedströms orsaka negativ påverkan. Även denna effekt bedöms dock bli relativt 
kortvarig och reversibel. Sedimentation bedöms inte ske i sådan omfattning att större 
skador uppkommer på faunan i vattendraget och tillfälligt ansamlat sediment kommer 
successivt att sköljas bort i samband med högflöden. 

Vid utsläpp av vatten som kommit i kontakt med kalk och betog under arbetena med 
vägen kan kortvariga förhöjningar av pH-värdena uppkomma. Genom planerade skade-
förebyggande arbeten (pH-justering, fördröjning och begränsade utsläppsvolymer per 
tidsenhet kopplat till flödesstorleken i bäcken), bedöms dock detta inte orsaka några 
chockförändringar av sådan omfattning att fiskdöd riskerar att ske. 

Genom de anpassningar, biotopvårdsåtgärder och trädplanteringar som planeras för att 
efterlikna naturliga förhållanden och skapa gynnsamma lek- och uppväxtmiljöer för 
främst öring bedöms dock bäcken relativt snabbt återfå lika höga eller, troligen, högre 
värden som biotop för fisk, framför allt havsöring. 

Långsiktigt bedöms därmed de ansökta åtgärderna bidra till något förbättrad status för 
kvalitetsfaktorn fisk i vattenförekomsten. 



41 
 

Status/          
Kvalitetsfaktor 

Nuvarande 
klassning 

Bedömd påverkan till följd av ansökta åtgärder 

Fysikalisk- kemiska                 
kvalitetsfaktorer 

 

 Närings-   
ämnen 

Måttlig Bedöms ej påverkas. Förhöjd grumling under byggskedet kan temporärt leda till viss för-
höjning av fosforhalterna i vattendraget. Denna effekt bedöms endast bli kortvarig och 
reversibel och inga bestående förändringar av vattnets innehåll av näringsämnen för-
modas ske. 

    
 Försurning Hög Bedöms ej påverkas. Inga långsiktiga förändringar av vattnets pH förmodas uppkomma. 

    
 SFÄ (koppar 

och zink) 
Ej klassad Bedöms ej påverkas. Inga långsiktiga förändringar av vattnets föroreningsinnehåll för-

modas uppkomma. 

    
Hydromorfologiska                
kvalitetsfaktorer 

 

 Konnektivitet 
i vattendrag 

Otillfreds-
ställande 

Konnektivitet i upp- och nedströms riktning är redan i nuläget klassad som hög, men be-
döms ytterligare förbättras till följd av de ansökta åtgärderna genom att befintliga väg-
trummor på tre platser ersätts med rörbroar med genomgående bäckbotten och 
strandpassage ovan vattenytan. Detta leder till bättre vandringsmöjligheter upp- och 
nedströms för samtliga vattenlevande djurarter och generellt för ekosystemet kopplat 
till den rinnande vattenmiljön. 

Konnektivitet i sidled bedöms inte påverkas negativt av de planerade åtgärderna. Enligt 
nuvarande bedömning utgörs närområdet till 60 %, och svämplanet till 67 %, av aktivt 
brukad mark och/eller anlagda ytor. 

Vid delsträcka 1 kommer omkring 3000 m2 av befintligt svämplan att försvinna till följd 
av de ansökta åtgärderna. Samtidigt innebär åtgärderna tillskapande av cirka 3200 m2 
svämplansyta på nuvarande åkermark. Nya svämplan bedöms få samma hydrologiska 
funktion, och på sikt utveckla lika höga naturvärden, som frångående befintliga 
svämplan har idag. Vid delsträcka 2 kommer närområdet fortsatt att utgöras av natur-
marker av liknande slag som idag. Bäckens närhet till Hisingsleden blir också i stort sett 
oförändrad.  

Ansökta åtgärder bedöms därmed inte leda till att den procentuella andelen aktivt od-
lade marker eller anlagda ytor i vattendragets närområde eller svämplan ökar. Möjlig-
heten för akvatiska och landlevande organismer att förflytta sig mellan vattendragsfå-
ran och närområdet eller mellan vattendragsfåran och svämplanet, bedöms totalt sett 
inte heller försämras. 

    
 Hydrologisk 

regim i vat-
tendrag 

Hög De ansökta åtgärderna i sig bedöms inte påverka vattenflödesvolym, vattenflödesdyna-
mik eller tillgänglig flödesenergi i vattendraget annat än helt marginellt. 

Vad avser utbyggnaden av Hisingsleden och Björlandavägen i enlighet med upprättad 
vägplan kommer den ökade arealen vägyta att leda till ökade dagvattenmängder. Dag-
vattnet från den nya vägen kommer dock att fördröjas och renas i vägslänter och kross-
diken, samt på några platser i anlagda dammar, för att undvika ökade flöden jämfört 
med dagens situation. 

Förändringarna i vattenförekomstens flödesdynamik till följd av vägutbyggnaden be-
döms därmed bli mycket små. De bedöms inte leda till att avvikelserna gentemot refe-
renstillståndet avseende specifik flödesenergi, vattenvolym, eller flödets och vatten-
ståndets förändringstakt ändras i sådan grad att klassgränser för hög status riskerar att 
underskridas. 

    
 Morfologiskt 

tillstånd i vat-
tendrag 

Otillfreds-
ställande 

Morfologiskt tillstånd i vattendrag bedöms inte påverkas negativt av de planerade åt-
gärderna. Motivering framgår av konnektivitet i vattendrag ovan. 
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Status/          
Kvalitetsfaktor 

Nuvarande 
klassning 

Bedömd påverkan till följd av ansökta åtgärder 

Kemisk status Uppnår ej 
god 

Bedöms ej påverkas. Inga långsiktiga förändringar av föroreningsinnehåll i biota eller 
bäckens vatten förmodas uppkomma. 

    
Prioriterande ämnen   

 Bromerade 
difenyletrar 

Uppnår ej 
god 

Bedöms ej påverkas. Inga förändringar av PBDE i fisk eller annan biota bedöms ske. 

    
 Kvicksilver 

och kvicksil-
verföreningar 

Uppnår ej 
god 

Bedöms ej påverkas. Inga förändringar av kvicksilver i biota bedöms ske. 

    

Kemisk status 
exkl. överallt 
överskridande 
ämnen 

Ej klassad Bedöms ej påverkas. Inga långsiktiga förändringar av föroreningsinnehåll i biota eller 
bäckens vatten förmodas uppkomma. 

7.2.2. Sammanvägd konsekvensbedömning 

Mot bakgrund av vad som anges i tabell 5 bedöms de ansökta åtgärderna resultera i ingen eller obetyd-
lig påverkan på gällande MKN för vatten.  
 
Åtgärderna bedöms kunna genomföras utan att gällande MKN frångås. Möjligheterna att klara kvali-
tetskraven, god ekologisk status till år 2027 samt god kemisk status, bedöms inte försämras. Inte hel-
ler bedöms någon enskild kvalitetsfaktor påverkas i negativ riktning. 

7.3. Mark, jord och grundvatten 

7.3.1. Risk för påverkan 

Byggskedet innebär oundvikligen en viss risk för att föroreningar sprids till ytliga jordlager i omgi-

vande mark, till följd av spill, läckage från maskiner eller i samband med olyckor. Vid mer omfattande 

spill och om jordlagren är genomsläppliga kan risk även finnas för att föroreningar når grundvattnet 

och sprids vidare. Genom de krav som kommer att ställas på entreprenören avseende hantering av 

bränslen, kemikalier och andra potentiella förorenande ämnen bedöms dessa risker vara små i det ak-

tuella fallet. 

Jordlagren i de berörda områdena domineras av finjordar med förhållandevis låg genomsläpplighet 

och utan mer omfattande markvattenrörelser. Detta, i kombination med att krav kommer att ställas på 

erforderlig beredskap för att snabbt kunna omhänderta och samla in eventuella utsläpp, gör att risken 

för förorening av grundvatten i samband med byggskedet anses som mycket liten. 

Vid arbeten omedelbart intill Hisingsleden och Björlandavägen, till exempel vid anläggning av nya rör-

broar, kommer hantering av vägdikesmassor med förhöjda föroreningshalter att ske. I god tid inför 

dessa arbeten kommer anmälan att ske till tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen). Krav på hante-

ring från tillsynsmyndigheten kommer att följas, liksom de krav som framgår av Trafikverkets egna 

riktlinjer. Massor som inte kan återanvändas i vägprojektet kommer att köras till godkänd mottag-

ningsanläggning för deponering. 

7.3.2. Sammanvägd konsekvensbedömning 

Mot bakgrund av den låga riskbilden bedöms att de ansökta åtgärderna med största sannolikhet kom-

mer att ha obetydlig påverkan på mark, jord och grundvatten. 
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8. Samlad bedömning 

8.1. Samlad bedömning av miljökonsekvenser 

I tabell 6 ges en sammanställning av de sammanvägda konsekvensbedömningar som gjorts för de mil-

jöaspekter som behandlas i denna MKB. Generellt kan sägas att de ansökta åtgärderna lokalt orsakar 

stora ingrepp i Kålseredsbäcken och Osbäcken med utslagning av värdefulla natur- och vattenmiljöer 

som följd, men också att de innefattar nyskapande av natur- och vattenmiljöer i motsvarande omfatt-

ning och som på sikt bedöms utveckla liknande värden. I övrigt uppstår vissa konsekvenser kopplat till 

byggskedet vilka generellt bedöms bli kortvariga och övergående. 

Då förlusten av naturmiljöer får fullt utslag direkt medan värdena knutna till de nya bäckmiljöerna 

etablerar sig successivt kommer de negativa konsekvenserna för naturmiljön kortsiktigt att överväga. 

På längre sikt bedöms dock de nya miljöerna utveckla snarlika växt- och djursamhällen likartade na-

turvärden som de befintliga. Till följd av de omfattande biotopvårdsåtgärder som planeras bedöms 

bäckens värden för havsöring sammantaget även förbättras något jämfört med nuläget. 

Att dagens konventionella vägtrummor i tre punkter där Kålseredsbäcken/Osbäcken korsar Hisingsle-

den/Björlandavägen ersätts med rörbroar med inbyggd strandpassage och obruten bäckbotten bedöms 

vidare innebära tydliga positiva effekter för den lokala faunan genom minskade barriäreffekter och 

bättre möjligheter att korsa vägarna säkert. 

Trots planerade förebyggande åtgärder bedöms förhöjd grumling i vattendraget på och nedströms be-

rörda sträckor uppstå temporärt vid påsläpp av vatten i de nya fårorna och vid breddning av Osbäcken. 

Grumlingen kan orsaka vissa störningar för vattenlevande organismer framför allt om materialet sedi-

menterar och överlagrar bottnar. Grumlingen kan lokalt och kortvarigt bli kraftig men förhållandena 

bedöms relativt snabbt normaliseras och inga bestående negativa effekter bedöms uppkomma. 

Tabell 6: Översikt över de ansökta åtgärdernas sammanvägda konsekvenserna för de miljöaspekter som behand-

las i denna MKB. 

Miljöaspekt  Bedömning Kommentar 

Skyddad natur Obetydlig 
påverkan 

Strandskyddets syften bedöms tillgodoses väl. Ingrepp i biotopskyddsobjekt kom-
penseras. Ingen påverkan av betydelse bedöms ske på N2000-område nedströms 
eller på skyddade arter. 

Biologisk mångfald 
i övrigt 

Obetydlig/ 
liten positiv 

Kortsiktigt bedöms åtgärderna innebära måttliga negativa konsekvenser genom 
förhöjd grumling i byggskedet och förlust av naturmiljöer. På medellång och lång 
sikt, när växt- och djurliv etablerats i de nya vattenmiljöerna, och med hänsyn till 
att barriäreffekterna minskas genom anläggning av rörbroar med strandpassage, 
bedöms åtgärderna totalt sett innebära små positiva konsekvenser. 

MKN för vatten Obetydlig 
påverkan 

Möjligheterna att klara kvalitetskraven, god ekologisk status till år 2027 samt god 
kemisk status, bedöms inte försämras. Inga enskilda kvalitetsfaktorer bedöms på-
verkas i negativ riktning. 

Mark/jord/grund-
vatten 

Obetydlig 
påverkan 

Risken för större utsläpp bedöms, med hänsyn till de krav som kommer att ställas 
på entreprenören avseende miljö och säkerhet, som mycket liten. 
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8.2. Överensstämmelse med miljöbalken 

8.2.1. De allmänna hänsynsreglerna 

De allmänna hänsynsreglerna framgår av miljöbalkens andra kapitel och syftar till att öka miljöhänsy-

nen samt att förebygga negativa effekter av verksamheter. Hänsynsreglerna innehåller åtta grundläg-

gande principer som alltid ska iakttas när en verksamhet bedrivs eller planeras. Nedan beskrivs hur 

hänsynsreglerna beaktats i aktuellt projekt. 

Bevisbörderegeln – 2 kap 1 § miljöbalken 

Trafikverket är verksamhetsutövare och ansvarar för att vägplanen uppfyller miljöbalkens bestämmel-

ser och de förpliktelser som gäller enligt balkens andra kapitel. Detta har bl. a genomförts genom 

framtagna utredningar och denna ansökan med tillhörande MKB. Vidare ställer Trafikverket krav på 

kvalitets- och miljöstyrning under byggtiden samt objektspecifika miljökrav för entreprenaden. 

Kunskapskravet – 2 kap 2 § miljöbalken 

Kravet på erforderlig kunskap för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet 

anses väl uppfyllt genom de faktainsamlingar, utredningar, undersökningar och samråd som Trafik-

verket låtit utföra inom ramen för såväl vägplaneprocessen som denna ansökan. 

Försiktighetsprincipen – 2 kap 3 § miljöbalken 

Trafikverket har vidtagit ett flertal åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka att de ansökta åt-

gärderna resulterar i skada eller olägenhet för miljö och människors hälsa. Bland annat har stor vikt 

lagts vid att de nya bäcksträckorna ska utformas så att deras karaktär blir snarlik de sträckor som för-

svinner och så att deras värden för miljö och biologisk mångfald blir minst lika stora som de värden 

som förloras. Vidare planeras en rad skadeförebyggande åtgärder för byggskedet. Dessa syftar bland 

annat till att minimera grumling av åns vatten för att undvika negativ påverkan på nedströms belägna 

vattenmiljöer. 

Produktvalsprincipen – 2 kap 4 § miljöbalken 

Trafikverket kommer i upphandlingen av entreprenaden för vägbygget ställa krav på tillämpning av 

Trafikverkets miljökrav avseende val av kemiska produkter och byggmaterial. 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen – 2 kap 5 § miljöbalken 

I enlighet med denna princip avser Trafikverket att så långt möjligt och rimligt utnyttja möjligheter till 

återvinning av massor och att begränsa mängden avfall. Vid rivning av befintliga trummor kommer 

rivet material att så långt möjligt sorteras och lämnas till återvinning. 

Lokaliseringsprincipen och skälighetsregeln – 2 kap 6 och 7 §§ miljöbalken 

Dessa principer säkerställs genom Trafikverkets planeringsprocess som har tillämpats i alla skeden av 

arbetet med vägplanen och de ansökta åtgärderna. Planeringsprocessens övergripande syfte är att 

identifiera en lokalisering och utformning där ändamålet med alla väganläggningar, i enlighet med 

väglagen, uppnås med minsta intrång och olägenhet, utan oskälig kostnad och med hänsyn till land-

skapsbild samt natur- och kulturvärden. Mer information om studerade alternativ finns i avsnitt 3.7. 

Ansvar för skadad miljö – 2 kap 8 § miljöbalken 

Om skada, trots de planerade skadeförebyggande åtgärderna, skulle uppstå, åtar sig Trafikverket, eller 

entreprenören, reparationer och kompensationsåtgärder i den omfattning det anses skäligt i enlighet 

med gällande lagstiftning. 
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8.2.2. Hushållning med mark och vatten 

Enligt miljöbalken 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 

de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 

sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

För att tillmötesgå kravet på god hushållning med mark har det vid projekteringen av omgrävningarna 

av bäckfårorna eftersträvats att identifiera placeringar som innebär minsta möjliga ingrepp med hän-

syn till natur- och kulturmiljö samt landskapsbild. 

De ansökta åtgärderna är nödvändiga för utbyggnad av Hisingsleden enligt upprättad vägplan. Hi-

singsleden är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap. 8 § och dess utbyggnad 

bedöms utgöra ett väsentligt allmänintresse och angeläget för att kunna hantera framtida trafikström-

mar till och från hamnområdet och övriga industrier på Hisingen, och uppnå god säkerhet för alla tra-

fikantslag. 

Området ligger även inom riksintresseområde enligt 3 kap. 8 § avseende influensområde, flyghinder 

genom närheten till Säve flygplats. Detta riksintresse bedöms inte påverkas av planerade åtgärder. Ut-

över vad som ovan nämnts berörs inga områden av riksintresse enligt 3:e kapitlet av de ansökta vat-

tenverksamheterna. Inte heller geografiska riksintressen enligt miljöbalkens 4:e kapitel berörs. 

Vid omgrävningen av delsträcka 1 och breddningen av Osbäcken tas cirka 4 000 m2 jordbruksmark el-

ler f d jordbruksmark i anspråk. De berörda arealerna utgörs av mindre skiften som delvis omförts till 

betesmark eller parkmark under senare år. Vid omgrävningen av delsträcka 2 kommer mindre ingrepp 

att ske i den skogsmark som omger bäcken. Nämnda ingrepp bedöms inte vara av sådan omfattning 

eller beröra sådana brukningsvärden att ingreppen strider mot Miljöbalken 3 kap. 4 §. 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms att placering och utformning av de ansökta åtgärderna väl upp-

fyller miljöbalkens principer om god hushållning med mark och vatten. 

8.3. Gällande planer och tillstånd 

8.3.1. Översiktsplan 

I översiktsplan för Göteborg från 200930 har kommunen indelats i sju olika inriktningsområden som 

ska ange huvuddragen för områdenas utveckling. De ansökta vattenverksamheterna ligger inom inrikt-

ningsområdet ”storindustri, hamn och logistik”. Inom området ska bland annat framkomligheten för 

transporter till och från hamn-, logistik-, och storindustri bevakas och projekt som medför en bättre 

framkomlighet ska prioriteras. 

Enligt markanvändningskartan ligger samtidigt de berörda ytorna inom ett område som i kommunens 

översiktsplan anges som ”grön- och rekreationsområde” samt delvis (kring delsträcka 1) som ”jord-

bruksmark”. Hela det berörda området vid planerad trafikplats vid Björlandavägen (Läge 1) är även 

utpekat som ”område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kul-

turlandskap”. 

8.3.2. Detaljplaner 

Delar av de ansökta åtgärderna berörs av en gällande detaljplan (Östergärde industriområde, akt nr. 

3614) från 198531 som omfattar nuvarande korsning Hisingsleden/Björlandavägen samt marken närm-

ast nordost om korsningen. Den planerade breddningen av Osbäcken berör mark som i denna detalj-

plan betecknas som ”Allmän plats: park, plantering o. dyl.”. Inga övriga begränsningar eller krav gäl-

lande denna markyta framgår av planhandlingen. 
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Denna plan, liksom ytterligare en detaljplan omfattande mark strax väster om Hisingsleden, står i kon-

flikt med vägplanen för E6.20, Hisingsleden, södra delen. Göteborgs stad utarbetar därför för närva-

rande en ny detaljplan (detaljplan för Trafikplats – Hisingsleden/Björlandavägen, diarie-nr, SBK: 

BN0640/14)32 i syfte att möjliggöra vägombyggnaden (se figur 13). 

 

Figur 13. Illustration från samrådsversion av detaljplan för Trafikplats – Hisingsleden/Björlandavägen som för när-

varande är under framtagande. 

 

Den nya detaljplanen, som har genomgått samråd och nu förbereds för granskning, omfattar nuva-

rande Björlandavägen och Hisingsleden samt de ytor som tas i anspråk vid planerade ny- och ombygg-

nadsåtgärder av dessa vägar. Planen reglerar inte bäckens läge eller utformning. Osbäckens fåra, upp-

ströms nuvarande sammaflödespunkt med Kålseredsbäcken, ligger utanför området för denna detalj-

plan och här gäller fortsatt den äldre detaljplanen för Östergärde industriområde från 1983. 

8.4. Överenstämmelse med nationella miljökvalitetsmål  

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål vilka beskriver det tillstånd i den svenska miljön 

som miljöarbetet ska leda till. De miljökvalitetsmål som bedöms beröras av de ansökta åtgärderna är 

nummer 8 (levande sjöar och vattendrag), 11 (myllrande våtmarker) och 16 (ett rikt växt- och djur-

liv). 

Sammantaget bedöms att de ansökta åtgärderna inte strider mot de nämnda miljökvalitetsmålen som 

endast bedöms påverkas i liten grad eller inte alls. Omgrävningen och omledningen av Kålsereds-

bäcken innebär ett bortfall av natur-och vattenmiljöer, samt delvis av våtmarksartade miljöer i det 

svämplan som omger delsträcka 1, Samtidigt tillskapas dock nya bäcksträckor och svämplan av lik-

nande omfattning och kvalitet. Vidare kommer rörelsemöjligheterna längs bäckarna generellt att för-

bättras för såväl vatten- som landlevande organismer då nuvarande trummor ersätts med rörbroar 

med genomgående bäckbotten och strandpassage. 
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Under byggskedet kommer de ansökta åtgärderna att innebära vissa lokala störningar för djurlivet ge-

nom tidvis förhöjd grumling i vattendraget samt buller och annan störning. Dessa effekter blir dock 

temporära och bedöms inte orsaka någon skada av betydelse på sikt. Träd som behöver fällas i sam-

band med arbetena kommer att ersättas genom nyplantering av träd i motsvarande omfattning. 
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9. Uppföljning 

I detta kapitel ges förslag till uppföljning av eventuell miljöpåverkan till följd av de ansökta åtgärderna 

på längre sikt, efter att byggskedet avslutats. De parametrar som föreslås ingå i denna uppföljning är: 

1. Vattenkvalitet 

2. Bottenfauna 

3. Fisk, med fokus på havsöring 

4. Faunans nyttjande av strandpassagerna i de anlagda rörbroarna 

Vattenkvalitet 

Referensprover av vattenkvaliteten i Osbäcken/Kålseredsbäcken upp- och nedströms de ansökta åtgär-

derna kommer att utföras inom ramen för vägplanearbetet. Det föreslås att denna provtagning även 

bedrivs under en tid efter att vattnet letts om till de nya fårorna för att bevaka att vattenkvaliteten åter-

går till liknande förhållanden som tidigare. Förslagsvis tas prover i en punkt upp- respektive ned-

ströms berörda sträckor varannan månad under två år. Parametrar som föreslås undersökas är vatten-

föring (uppskattad), syrgashalt, vattenfärg, turbiditet/ljusförhållanden, konduktivitet, pH, tot.-N, tot.-

P, TOC, koppar (Cu) och zink (Zn). 

Bottenfaunaundersökningar 

Provtagning av bottenfauna föreslås ske på två platser (inom ny delsträcka 2 samt breddad sträcka av 

Osbäcken). För att anpassa proverna till utförd provtagning under 2018 rekommenderas att provtag-

ning sker på våren och utförs vid ett tillfälle ca 2 år efter att vatten släppts på i de nya sträckorna. 

Fiskinventering 

Inventering av fisk föreslås utföras genom elfiske inom de båda nya delsträckorna i Kålseredsbäcken 

och breddad sträcka av Osbäcken vid två tillfällen. Exakta inventeringssträckor och lämpliga tidpunk-

ter för inventeringarna bör stämmas av med fiskevårdsnätverket som sedan tidigare bedriver regel-

bundet elfiske i berörda bäckavsnitt. 

Nyttjandegrad av faunapassager 

Undersökning av detta föreslås samordnas med den uppföljning av hasselsnokens nyttjande av fauna-

passager som planeras inom ramen för vägplanearbetet. Om möjligt bör undersökningen ske med 

hjälp av kamera med rörelsedetektor som monteras inne i rörbron ovan strandpassagen. Uppfölj-

ningen föreslås ske under minst två säsonger (vår till höst). 
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