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Sammanfattning
Bakgrund
Kungsbacka kommun håller på att ta fram ett planprogram för en utbyggnad av flera
bostadsområden i nordöstra Kungsbacka, vilket omfattar områden både i Voxlöv och
Tölö. Denna miljöutredning har upprättats som underlag till planprogrammet.

Naturmiljö
Planerad utbyggnad innebär att stora delar av områdets jordbruksmark med vissa
värdeelement (stenmurar, diken, åkerholmar) ersätts med byggnader och hårdgjorda
ytor. Vidare kan även lövskogsområden, strandbrinkar, f.d. ängsmark med visst eller
påtagligt naturvärde komma att delvis exploateras eller indirekt påverkas negativt
genom förlusten av närliggande öppna marker och en ökad störning från boende,
trafik etc. I områdets centrala del orsakar framförallt väg-utbyggnaden både fysiska
ingrepp och barriäreffekter, vilket påverkar naturmiljön tydligt negativt.
Utbyggnaden kan även ge upphov till ökad dagvattenpåverkan på närliggande
vattendrag. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms sammanlagt som stora till följd
av planerad utbyggnad. Påverkan på naturmiljön vid en utbyggnad kan minskas t.ex.
genom att undvika ingrepp i miljöer med höga naturvärden, bevara naturmark i
grönstråk, bevara värdeelement i jordbruksmark och bevara en bred strandzon vid
Söderå.

Kulturmiljö

Rekreation
Promgramförslaget innebär att jordbruksmark utan några höga rekreationsvärden tas
i anspråk för bostadsutbyggnad, vilket kan medföra att slitaget på anslutande
grönområden ökar och att vissa mindre ingrepp sker i dessa grönområden. Vidare
bedöms planerad vägutbyggnad ha stor negativ påverkan på områdets rekreationsmöjligheter, både för att en kraftfull barriär för friluftslivet mellan grönområdena
Klippebergen och Voxlövberg skapas och för att den ger upphov till trafikbuller-
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När det gäller den historiska markanvändningen i området medför planerad
utbyggnad att ytterligare delar av odlingslandskapen kring Söderå och Kungsbackaån försvinner och ersätts av moderna bostadsområden när tätorten Kungsbacka
fortsätter att expandera åt nordost. Därmed blir områdets koppling till det historiska
landskapet och dess agrara historia svårare att tyda. Utbyggnaden kan medföra att
fornlämningar och värdefull kulturhistorisk bebyggelse (gården Tölö 3:7) påverkas
negativt. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som måttliga.
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störningar. Aktuellt programförslag riskerar därmed att ytterligare minska tillgången
på grönområden i och kring tätorten. Konsekvenserna för rekreation bedöms
sammantaget vara måttliga till stora och främst negativa. Dessa konsekvenser kan
dock minskas betydligt genom att nya grönstråk skapas och utvecklas inom
programområdet med kopplingar till tätortens övriga grönområden samtidigt som
tillgängligheten till anslutande grönområden förstärks. Sådana åtgärder kan t.om.
innebära att rekreationsvärden ökar i vissa delområden, vilket är positivt.

Markförhållanden
Programområdets norra och centrala delar bedöms som byggbara, men planerad
utbyggnad kan ge upphov till sättningar då området i huvudsak utgörs av
sättningskänslig lera till stora djup. I programområdets södra del bedöms
totalstabiliteten inom huvuddelen av delområdet vara tillfredställande för en
utbyggnad av bostäder och gator, förutsatt att ytorna närmast Söderå och
Brokabäcken (en zon på ca 20-80 m) inte belastas, dvs. att inga lokalgator eller hus
anläggs i närheten av vattendragen. En utbyggnad närmast vattendragen kräver
ytterligare åtgärder. Även i områdets östra delar krävs stabilitetsförbättrande
åtgärder för att uppnå fullgod säkerhet mot skred. I fortsatt planarbete krävs
ytterligare geotekniska undersökningar för att studera områdets geotekniska
förutsättningar och ge förslag på lämpliga grundförstärkningsåtgärder.
Risken för föroreningar i mark och grundvatten inom programområdet bedöms som
liten, då inga uppgifter om förekomst av markföroreningar finns i området. Viss risk
för eventuell föroreningsspridning finns dock t.ex. från förorenade fyllnadsmassor
kring anslutande vägar etc samt i direkt anslutning till Västkustbanan. Eventuellt bör
en översiktlig miljöteknisk markundersökning utföras om delområden med
fyllnadsmassor berörs vid en utbyggnad eller om en utbyggnad sker närmre än 30 m
från järnvägen.

Vattenförhållanden
Föreslagen utbyggnad medför en förändrad markanvändning som ändrar karaktär på
belastningen på Kungsbackaån och Söderå från programområdet, då halterna av
metaller och andra miljöskadliga ämnen i dagvatten normalt är högre än i
dräneringsvatten från åkermark. Hur stora utsläppen blir beror på hur stor yta som
kommer att hårdgöras och hur dagvattnet från området tas omhand innan det når
vattendragen. En traditionell dagvattenhantering ger en negativ påverkan på
vattendragen, medan ett lokalt omhändertagande av dagvattnet kan begränsa
belastningen på åarna väsentligt. En detaljerad VA- och dagvattenutredning krävs i
det fortsatta planarbetet, bl.a. för att ge förslag på hur ett lämpligt dagvattensystem
ska utformas. Aktuellt programområde kommer att anslutas till det befintliga
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kommunala VA-nätet som delvis måste dimensioneras upp till följd av
bostadsutbyggnaden.
Planerad utbyggnad av en hel stadsdel kan medföra en omfattande ökning av
dagvattenflöden och föroreningsbelastning ned till områdets recipienter. Eventuellt
kan utbyggnaden även kräva stabilitetsåtgärder som ger fysiska ingrepp i Söderå.
Programförslaget kan därmed bidra till att försvåra möjligheterna att uppnå god
ekologisk status i berörda ytvattenförekomster. Det går därför inte att utesluta att
miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Kungsbackaån och Kungsbackafjorden
kan komma att påverkas negativt av den omfattande utbyggnaden.
Risken för översvämningar bedöms inom huvuddelen av programområdet som liten,
men närmast Söderå i programområdets södra del samt vid järnvägen i områdets
nordvästra del och vid befintlig bebyggelse vid Hede kan en viss översvämningsrisk
finnas. I fortsatt planarbete bör därför denna översvämningsrisk beaktas.

Hälsa och säkerhet
Planerad utbyggnad kan innebära risk för att Boverkets skyddsavstånd inte efterlevs
och att planerade bostäder därmed teoretiskt kan utsättas för vissa störningar från
intilliggande verksamhetsområde. I praktiken kommer det sannolikt istället vara
skyddsavstånden kring den anslutande farligt godsleden Västkustbanan samt
gällande riktvärden för trafikbuller kring anslutande trafikleder som blir styrande för
hur nära planerad bostadsbebyggelse kan placeras mot järnvägen, vägar och
verksamhetsområden. I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad har
kommunen gjort bedömningen att aktuellt programområde är lämpligt för bostadsoch verksamhetsutbyggnad. Därmed kan även kommunen anses ha gjort
bedömningen att planerad utbyggnad är möjlig att samlokaliseras med befintlig
järnväg, vägar och verksamhetsområde utan att miljöstörningarna blir för stora.

Programområdet gränsar till farligt godsleden Västkustbanan varför hänsyn måste
tas till Länsstyrelsens rekommenderade riktlinjer på skyddsavstånd om bostäder och
verksamheter anläggs närmare än 150 m från järnvägen. En riskutredning gällande
farligt gods behöver sannolikt tas fram i fortsatt planarbete.
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Vid en utbyggnad finns en risk för konflikt mellan bostäder och djurhållning inom
programområdet och i anslutande områden, varför hänsyn till detta måste tas i
fortsatta planering.
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Trafik och luftmiljö
Enligt Trafikledsplanen beräknas trafiken på ”lång sikt” öka till 19 000 fordon/
årsdygn på Varlavägen och till 17 000 fordon/årsdygn på Tölö Tvärled. Detta p.g.a.
planerad bostadsbebyggelse, verksamheter och handel inom Kungsbacka stad samt
en generell trafiktillväxt.
Riktvärdena för illustrerade verksamhetsbyggnader klaras utan särskilda
bullerskyddsåtgärder med standardfönster. Placering och utformning av
bostadshusen samt antal våningar är i nuläget oklart. För bostadsbebyggelsen har
därför avstånd som krävs mellan vägmitt och närmaste fasad för att klara riktvärdet
för ekvivalent ljudnivå, 55 dBA beräknats. Skyddsavstånden blir mycket långa utan
särskilda bullerskyddsåtgärder. För att uppnå riktvärdeskraven krävs åtgärder som t
ex skärm längs vägen. Ett annat alternativ är planera bebyggelsen baserad på
Avstegsfall. För bebyggelse längs Varlavägen och Tölö Tvärled innebär ett
genomförande av planen en helt marginell förändring av ekvivalenta ljudnivån
(mindre än 1 dBA). Maximala ljudnivån kommer inte att förändras då samma typ av
fordon kommer att trafikera vägarna även efter genomförande av planprogrammet.
Kvävedioxidhalten år 2020 har beräknats till < 26μg/m³ år 2020, d.v.s.
miljökvalitetsnormen (MKN) för årsmedelvärdet, 40 μg/m³, kommer att klaras med
god marginal. Erfarenhetsmässigt kan då också slutsatsen dras att även övriga
miljökvalitetsnormer kommer att klaras med marginal.

Naturresurser
Aktuellt område ligger inom ett utvecklingsområde för bostäder enligt kommunens
översiktsplaner och därmed bedöms kommunen i princip tagit ställning till att en
exploatering på aktuell jordbruksmark är möjlig enligt 3 kap 4 § MB.
Områdets södra delar omfattas av strandskydd, varför en utbyggnad kräver dispens
från alternativt upphävande av strandskydd enligt 7 kap 18 § MB. Vidare kan
biotopskyddade stenmurar, diken och åkerholmar påverkas vid utbyggnaden varför
en dispens från biotopskyddet enligt 7 kap 11 § MB sannolikt krävs från
länsstyrelsen.
Utbyggnaden medför inga ingrepp i Kungsbackaån, men kan indirekt ge upphov till
främst dagvattenpåverkan. Åns värde som ett ekologiskt känsligt område samt
slutrecipienten Kungsbackafjorden bedöms inte påverkas i någon större utsträckning
förutsätt att programområdet förses med ett dagvattensystem som minimerar
dagvattenbelastningen till ån och Kungsbackafjorden.
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1. Uppdraget
Uppdraget har inneburit att upprätta en miljöutredning som underlag till ett
planprogram för en omfattande bostadsutbyggnad och en ny väg i nordöstra delen
av Kungsbacka stad. Programområdet omfattar främst odlingsmark i Tölö och
Voxlöv som ligger på ömse sidor av skogsområdena Klippebergen och Voxlövsberg.
Vidare omfattas det centrala dalstråk som avdelar de båda skogsområdena. I nordväst
omfattas även pendelparkeringen öster om Hede station och i söder även
strandskyddade områden kring Söderå och dess biflöde Brokabäcken, se figur 1
översiktskarta.
Miljöutredningen är inriktad på att översiktligt beskriva och bedöma
programområdets värden för natur, kultur och rekreation samt utreda
förutsättningarna för trafikrelaterade frågor, mark- och vattenförhållanden samt
hälsa och säkerhet. Vidare görs en bedömning av vilka miljökonsekvenser som kan
uppstå av planerade utbyggnader. Miljöutredningen har upprättats som ett underlag
till det planprogram som ska tas fram för området. Dessutom har en särskild
beskrivning och bedömning av berörd sträcka av Söderå och dess biflöde Brokabäck
gjorts inför en bedömning av ett eventuellt upphävande av strandskyddet (bilaga 1.)
Beställare av uppdraget har varit Kungsbacka kommun genom kommunekolog
Anders Lund.

2. Arbetets bedrivande
Arbetet med miljöutredningen har utförts av biologerna Sara Rydbeck och Mattis
Jansson, miljövetare Mia Ivarsson och civilingenjörerna Mikael Lindström, Herman
Andersson, Katarina Holmgren och Erland Kjellson vid Norconsult AB. Rapporten
har kvalitetsgranskats av biolog Ola Sjöstedt.
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Två fältbesök har gjorts i området i juni 2016. Använda skriftliga källor har angivits
inom parentes i rapporten och återfinns i referensavsnittet.
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Figur 1: Översiktskarta. Programområde i rött och studerat område med streckad blå linje.
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3. Behovsbedömning
EG-direktivet om miljöbedömningar och planer har införts i svensk lagstiftning (SFS
2004:606) och föranlett ändringar i plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken
(MB) vilka har uppdaterats kontinuerlig. Därmed finns ett krav på att planer och
program ska genomgå en miljöbedömning om deras genomförande kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningens syfte är att tidigt i
besluts- och planeringsprocesser belysa och bedöma miljöeffekterna. För att pröva
om en miljöbedömning krävs ska först en behovsbedömning göras. Rapporten som
upprättas vid en miljöbedömning utgör själva miljökonsekvensbeskrivningen.
Kommunen har genomfört en behovsbedömning för aktuellt planprogram.
Kommunen har bedömt att området från allmän synpunkt är lämpligt för en
utveckling av en ny stadsdel i Kungsbacka tätort. Aktuellt planprogram medger dock
en omfattande bostadsutbyggnad och en vägförbindelse som kan alstra en relativt
omfattande trafik. I samband med framtagandet av denna miljöutredning har det
framkommit att det inte går att utesluta att planprogrammet medför betydande
miljöpåverkan, varför kommunen har gjort bedömningen att en MKB behöver
upprättas i den fortsatta planprocessen. Risk för betydande miljöpåverkan bedömdes
främst kunna uppstå till följd av planerad vägförbindelse som ger upphov till kraftigt
ökad trafik och ökade bullernivåer i området. Vidare bedöms planprogrammet ge
upphov till påverkan på naturmiljö och friluftsliv främst genom ökade barriäreffekter
men även genom direkta ingrepp i naturmiljön.

•
•

•

•
•

är förenligt med den kommunövergripande översiktsplanen för Kungsbacka
kommun.
inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som
kräver tillstånd enligt bilaga 1 i förordningen om miljöfarlig verksamhet (MB)
eller i MKB-förordningens bilaga 3.
inte kan uteslutas ha betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan.
Detta genom att en ny trafikförbindelse kan påverka trafikflödena och därmed
även trafikbullernivåer i och kring Kungsbacka tätort.
inte kan uteslutas negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och
regionala miljömål.
inte kan uteslutas ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald,
naturmiljö, landskap, friluftsliv, fornlämningar, vatten etc. Detta gäller främst
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Vid bedömningen har kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4 särskilt beaktats och
inte ansetts vara uppfyllda. Kommunens ställningstagande grundade sig på
bedömningarna att ett genomförande av planprogrammet:
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•

•
•

ökade barriäreffekter och vissa ingrepp som kan ge stor påverkan på främst
områdets naturmiljö och friluftsliv.
inte på ett betydande sätt påverkar några områden eller natur som har erkänd
nationell eller internationell skyddsstatus, t.ex. Natura 2000, riksintressen eller
naturreservat.
inte kan uteslutas ge upphov till risker för människors hälsa eller för miljön till
följd av föreslagen bostadsutbyggnad och vägförbindelse genom området.
inte kan uteslutas bidra till att några miljökvalitetsnormer påverkas negativt.

Kommunen har därmed bedömt att det inte går att utesluta att föreslagen utbyggnad
medför betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed behöver upprättas. Denna
miljöutredningen kan med en del revideringar och kompletteringar relativt enkelt
göras om till en MKB.

4. Översiktlig beskrivning av
planerad utbyggnad
Kungsbacka kommun vill undersöka förutsättningarna för att utveckla Kungsbacka
tätort åt nordöst, varför man samlat utreder flera områden i Voxlöv, Hede och Tölö
för främst bostadsändamål men även för en ny väg som ska förbinda Hällingsjövägen
med Hede station. Kommunen har beslutat att upprätta ett planprogram för hela
området för att sedan ta fram detaljplaner för olika delområden. Till planprogrammet
tas en miljöutredning fram.
Under arbetets gång har fyra olika delområden inom programområdet diskuterats,
Tölö Ängar Syd, Tölö Ängar Etapp 3, Voxlöv och Hede Allé. Delområdena utgör
tre bostadsområden och en väg (Hede Allé). I programområdet planeras totalt ca
2000 bostäder, varav ca 1200 bostäder i Voxlöv och ca 400 bostäder vardera inom
delområdena i Tölö. Vidare planeras en vägförbindelse - Hede allé -mellan
Hällingsjövägen och Hede station. Vägen kommer genom Voxlöv ha karaktären av
en stadsgata (40 km/h) med god framkomlighet som är integrerad i stadsdelen,
medan den får mer karaktären av en genomfartsväg (60 km/h) genom Tölö ängar och
i skogen.
Programområdet består idag främst av av öppen, bitvis igenväxande odlingsmark
med enstaka gårdar på ömse sidor om Hällingsjövägen samt i Voxlöv. Området
omfattar även ett dalstråk som centralt fungerar som en naturlig avdelare mellan de
skogsbevuxna höjdområdena Klippebergen och Voxlövsberg. Närmast Hede station
i nordväst omfattas även befintlig pendelparkering öster om järnvägen och i söder
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omfattas även ett mindre skogsbevuxet höjdområde samt delar av Söderås
strandskyddade strandzoner. Området gränsar i söder mot främst Söderå och
Forsgårdens golbana, i väster mot bostadsområden, Klippebergen och järnvägen och
Hede station samt i norr och öster mot odlingsmark och Voxlövsberg, se figur 1
översiktskarta.

Programområdets södra del med Söderå i förgrunden och pågående utbyggnad av
Tölö Ängar etapp 2 i bakgrunden.

Både i den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP) och den fördjupade
översiktsplanen för Kungsbacka stad (FÖP) beskrivs aktuellt område som ett
utvecklingsområde för bostäder (Kungsbacka kommun 2006, 2009a). I FÖP:en
anges dock en betydligt mindre exploatering än i planprogrammet med ca 300
bostäder, en skola och fler pendelparkeringar vid Hede station i en första etapp inom
delområdet Voxlöv och ca 100 bostäder i delområdet Tölö Ängar syd. För
delområdet Tölö Ängar etapp 3 och en andra etapp av Voxlöv anges ingen
uppskattning av antal bostäder i FÖP:en. I FÖP:en föreslås vidare en trafikled för
omfattande genomfartstrafik från öster till Hede station genom området, dvs.
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Programområdet omfattas inte av någon gällande detaljplan och ägs av privata
markägare. Däremot omfattas angränsande bostadsområden i väster, dvs. Tölö
Ängar etapp 2 och Hede av detaljplaner som medger utbyggnad av bostäder
(Kungsbacka kommun 1971, 2014a). Även områden nordväst om programområdet
och järnvägen omfattas av detaljplaner som medger utbyggnad av handel och
parkeringar (Kungsbacka kommun 1990, 2008, 2007a) Vidare omfattas anslutande
golfbana inklusive Söderå med omgivande strandzoner i söder av
områdesbestämmelser (KO2) som medger anläggning av golfbana (Kungsbacka
kommun 1989).
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Hedeleden, vilken i planprogrammet kallas Hede Allé (Kungsbacka kommun
2009a).
I det bostadspolitiska måldokumentet ”Mål för bostadsbyggandet 2014-2020”
(Kungsbacka kommun 2014b) anges att aktuellt projekt ryms inom kommunens
planerade utveckling av nya stadsdelar. Enligt detta bedöms programområdet ha
potential för en utbyggnad liknande den som anges i planprogrammet, dvs. ca 1500
- 2000 nya bostäder som tillsammans med en kraftfull utbyggnad av Hede station
skapar förutsättningar för nya bostadsområden i direkt närhet till pendelstationen.
På kommunens hemsida (Kungsbacka 2016) bekrivs programområdets fyra
delområden som aktuella planprojekt som övergripande studeras tillsammans. De tre
delområdena Tölö Ängar Syd, Tölö etapp 3 och Voxlöv bedöms kunna rymma ca
400 bostäder, ca 300 bostäder respektive 700-800 bostäder i varierande former.
Vägutbyggnaden beskrivs på hemsidan som Hedeleden, en förbindelse mellan
Hällingsjövägen och Hede station som är kopplad till en utvecklingsplan vars syfte
är att skapa en knutpunkt för kollektivtrafiken vid Hede station.

5. Naturmiljö
Nuvarande förhållanden
Allmänt om naturförhållanden och vegetation
Studerat område består i norr och söder av ett öppet jordbrukslandskap med enstaka
gårdar och ett visst inslag av åkerholmar, diken, stenmurar, mindre vägar etc, medan
den centrala delen präglas av ett igenvuxet dalstråk och skogsmark på och kring
höjdområden. I nordväst omfattar programområdet även befintlig pendelparkering
öster om Hede station. Jordbrukslandskapet utgörs främst av en blandning av öppen
åker- och betesmark som antingen är ohävdad eller aktivt brukad, men närmast
höjdområdena finns det även mer igenvuxen åkermark där lövsly börjat växa in.
Igenväxningen har dock pågått längst i det centrala dalstråket där tidigare åkermark
till stor del är skogsbevuxen, men öppna gläntor finns fortfarande kvar. Dalstråket
delar tydligt av omgivande skogsmark i tre områden, Klippebergen i väster,
Voxlövberg i öster samt ett mindre skogsbevuxet höjdområde i sydväst, vilket i
samband med pågående utbyggnad av Tölö Ängar etapp 2 separerats från
Klippebergen. Höjdområdena utnyttjades förr i tiden som betade utmarker och var
då betydligt öppnare än idag. Därför påträffas fortfarande en del ängsväxter både i
skogs- och brynmiljöerna som vittnar om äldre tiders hävd. Delar av skogen på
Voxlövsbergs västsluttning ned mot dalstråket är nyligen avverkad varför även haär
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finns öppna ytor med enstaka lövträd. Programområdet gränsar mot bostadsområden
och Hede station i väster, mot odlingsmark i norr och sydost samt omges av
skogsmark i de centrala delarna. Programområdet omfattar även den aktivt odlade
jordbrukmarken söder om Hällingsjövägen vilken avgränsas av Söderå med
anslutande strandzon i söder och Forsgårdens golfbana i väster och öster, se figur 2.
Nedan beskrivs olika delområden lite mer detaljerat, där siffran inom parentes
hänsvisar till nedan klassade naturvärdesobjekt.

Åkermark som ansluter mot Söderåns vassbälte (4) söder om Hällingsjövägen.

Söder om Hällingsjövägen finns aktivt odlad åkermark med enstaka åkerholmar,
mindre grusvägar och ett bitvis kraftigt igenvuxet biflöde (Brokabäck) till Söderå.
Brokabäck omges i söder av strandbrinkar med ett högvuxet fältskikt av bl.a
bladvass, brännässla, knylhavre, hallon, hundäxing och kärrtistel och här ligger även
en större jordhög. Nordost om detta är bäcken kulverterad vid en mindre grusväg för
att därefter omges av enstaka lövträd (ask, klibbal, ek) och omväxlande klippta
gräsytor vid golfbanan eller ett högvuxet fältskikt av bl. a knylhavre, älggräs, kirskål,
veketåg, hallon och ängskavle. Längs med bäcken löper en delvis raserad stenmur.
Längs med områdets vägkanter och vid stenmuren i väster växer ett kvävegynnat
fältskikt av arter som knylhavre, luddtåtel, hundäxing, hallon, ängssvingel,
brännässla och ängssyra.
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Tölö Ängar Syd
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Figur 2: Naturtyper inom studerat område

Söder om åkermarken rinner Söderå vars norra strandbrink utgör en blandning av
vassbälten med större videbuskage, trädridåer, ung lövskog samt någon form av
träningsbana för golf (4), en detaljerad beskrivning av ån med omgivande stränder

2018-03--21
Miljöutredning till planprogram för bostäder Tölö och Voxlöv, i
Tölö och Voxlöv, Kungsbacka kommun

16 (82)

ges i bilaga 1. I väster, söder och nordost gränsar området mot Forsgårdens golfbana.
Sydost om aktuellt område finns även planterad granskog och avverkade ytor
dominerade av lövsly, videbuskage och enstaka lövträd. En stenmur löper i gränsen
mot åkermarken, kantad av enstaka ek, fågelbär och slånbuskage samt ett fältskikt
med inslag av rödblära, svinrot, smultron, kärrkavle och grusstarr.

Norr om Hällingsjövägen finns en blandning av öppen igenväxande eller aktivt
brukad åker och betesmark.

Beskrivningen nedan omfattar området mellan Tölö Ängar Etapp 2 och gården
Lundkärrs marker i öster, även om själva programområdet är något mindre. Norr om
Hällingsjövägen finns främst öppen odlingsmark, delvis aktivt odlad/betad och
delvis igenväxande. I områdets västra och centrala delar finns några gårdar omgivna
av åker- och betesmark i drift, genomkorsade av mindre vägar, diken och stenmurar.
Invid gårdarna växer en del grova lövträd. Igenväxande åker- och betesmark finns
istället i områdets östra delar kring den övergivna gården Tölö 3:4 (direkt öster om
programområdet) och i nordost närmast Voxlövsberg. Gården omges av en
igenvuxen trädgård med fruktträd, bärbuskar och medelgrov-grov ask, alm,
hästkastanj och poppel samt öppen, ohävdad åkermark med ett högvuxet fältskikt
och en del lövsly. En stenmur kantad av en trädridå av lövträd och buskar löper längs
området östra gräns. I nordost finns både igenväxande öppen åkermark, rester av f.d.
ängsmark med inslag av mycket grov ek och ask (stamomkrets >2,50 m) och mindre
lövskogsbestånd. Här finns ett flertal stenmurar och odlingsrösen och inslag av
ängsväxter som vittnar om tidigare hävd, bl.a gulmåra, gökärt och vårbrodd, samt
välutvecklade brynzoner med bla slån och harris (1).
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Tölö Ängar Etapp 3
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I områdets nordöstra del finns f.d. ängsmark med mycket grova lövträd (1) och
igenväxande åkermark med Voxlövsberg i bakgrunden.

I norr gränsar delområdet mot höjdområdet Voxlövsberg, vars anslutande sluttning
är bevuxen av en ekdominerad lövskog med inslag av asp, björk och hassel. I
fältskiktet finns arter som vitsippa, nejlikrot, skogskovall, lundgröe, blekbalsamin,
gökärt och hultbräken. I sluttningens västra del dominerar ung lövskog av asp, ek,
och björk (7), medan dess östra del hyser en äldre lövskog med mer lundartad
karaktär (2). Här har igenväxningen skett genom att gränsen mellan skog och åker
successivt flyttats ut på tidigare uppodlad mark.

Det mindre höjdområdet i delområdets nordvästra del är bevuxet med såväl
lövskog (5) som blandskog och planterad granskog.

I nordväst utgörs delområdet av ett mindre höjdområde vars östsluttning är bevuxen
med planterad granskog, medan en gles blandskog av tall, ek, asp och björk
dominerar i nordost och uppe på höjden. I sluttningen mot väster och sydväst är
skogen istället dominerad av lövskog (ek, ask, asp och hassel) och brynmiljöerna
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ned mot åkermarken och det nya bostadsområdet Tölö Ängar etapp 2 har ett stor
inslag av slån, hassel och asp (5).
Hede allé och skogsområdena Klippebergen och Voxlövsberg
Områdets centrala del består främst av skogsmark som tydligt delas i tre områden
genom ett smalt, delvis öppet, delvis skogsbevuxet dalstråk, dvs. Klippebergen i
väster, Voxlövsberg i öster och ett mindre skogsbevuxet höjdområde i sydväst
(beskrivs under delområde Tölö Ängar etapp 3), Dalstråket löper mellan
jordbruksmarken i Tölö i söder och i Voxlöv i norr (6). Det utgörs av kraftigt
igenvuxen f.d. åkermark som idag endast är öppet kring en äldre väg men både lövsly
och buskage (slån, vide, björnbär etc.) växer in från kanterna och i sydost har
lövskogen tagit över helt.

I väster ligger Klippebergen vilket utgör ett mosaikartat lövskogsområde som vuxit
upp kring några mindre höjder med gamla betesmarker, klipphedar och fuktängar
(8). Områdets låglänta delar utgörs idag främst av fuktig lövskog med klen björk och
asp med ett stor inslag av lövsly medan höjderna domineras av blandskog av tall, ek,
björk samt kraftigt igenvuxna klipphedar med ett tätt buskskikt, lövsly och mindre
hällmarkspartier. I sydost har tidigare fuktig blandskog nyligen avverkats inför
kommande bostadsutbyggnad. En asfalterad gång- och cykelväg löper genom
området och här finns även en del stigar.
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Det smala dalstråket med kraftigt igenväxande f.d. odlingsmark (6) i områdets
centrala del.
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Klippebergen är bevuxen av fuktig lövskog och blandskog som bitvis har ett tätt
buskskikt och öppna hällmarkspartier (8).

I öster ligger Voxlövsberg vars sluttning ned mot dalstråket nyligen avverkats och
här finns en blandning av öppna hyggen med enstaka lövträd, partier med planterad
gran, ekdominerad lövskog samt blandskog av tall, gran, björk och ek (7). Mot sydost
övergår vegetationen i sluttningen först i ung lövskog av asp, ek, björk och därefter
i en äldre ekdominerad lövskog med mer lundartad karaktär (2) längst i öster (i
gränsen mot åkermarken i Tölö). I fältskiktet finns arter som vitsippa, nejlikrot,
skogskovall, lundgröe, blekbalsamin, gökärt och hultbräken. Uppe på höjderna
dominerar istället blandskog med tall, ek, björk och enbuskar, men här finns även
partier med planterad gran och tall.

Voxlövsberg utgörs av en av hyggen, planterad barrskog, en igenväxande våtmark
och lövskog (7). Lövskogen dominerar främst i sluttningen ned mot sydost (2).

Här finns även en större öppen våtmark, Svartemosse som är kraftigt igenvuxen av
bladvass (3). Mossen har tidigare varit välhävdad och kring våtmarken finns rester
av öppna, igenväxande fuktängar med bitvis stort inslag av betesgynnade arter som
svinrot, ängsvädd, svartkämpar, jungfrulin, skogsklöver, hirsstarr etc. Norr om
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mossen finns en talldominerad blandskog och ett uppfyllt område som utnyttjas som
upplag för diverse massor och material. Enstaka skogsvägar och stigar finns i den
sydvästra delen av Voxlövsberg men stora delar av området är relativt
svårtillgängligt.

Öppen jordbruksmark i Voxlöv i programområdets norra del.

Hede och Voxlöv
Områdets norra del utgörs främst av öppen jordbruksmark som antingen används
som hästbete, vall eller har legat i träda i några år. I nordväst ingår även befintlig
pendelparkering öster om Hede station i programområdet och centralt intill
Höglandavägen vid Tölögården finns ett uppfyllt område bevuxet med klen lövskog
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Den igenvuxna våtmarken Svartemosse omges av blandskog och igenväxande
fuktäng (3).
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(björk, sälg, poppel och videbuskage). Stenmurar och diken avgränsar de olika
skiftena och en förfallen gård (Voxlöv 5:5) ligger i sydost. Öster om gården finns ett
bryn av klen – grov ask, alm, ek, asp, björk, bok och hassel. En stenmur löper längs
tidigare gräns mellan åker och skog men här har en relativt bred zon med lövsly eller
uppvuxna yngre lövträd vuxit upp (7). Söder om gården är åkermarken något
igenvuxen och lövsly börjat växa in. I väster gränsar området mot ett mindre
skogsbevuxet höjdområde och i nordväst mot Hede station och järnvägen.

Tidigare dokumenterade naturvärden
En naturinventering genomfördes 1999 för området Tölö-Voxlöv, vilket omfattar
delar av aktuellt område inom vilka lokala naturvärden noterades (GF Konsult AB
1999). Även i anslutande delar av Klippebergen och Voxlövsberg utpekades
områden med höga naturvärden. Sedan dess har en ganska omfattande igenväxning
av såväl åkermark som anslutande klipphedar, våtmarker etc skett, men den
naturvärdesbedömning som utfördes då, bedöms till stora delar fortfarande gälla (se
”Bedömning av naturvärden” nedan).
Ytterligare en naturinventering genomfördes inom delar av aktuellt område som ett
underlag till detaljplan för Hedeleden (GF Konsult AB 2008a). Naturvärdesbedömningen är i princip densamma som för tidigare inventering med tillägget att
även det igenväxande dalstråket hyser lokala naturvärden. Jämfört med dagsläget har
ytterligare igenväxning av främst åkermarker skett i aktuellt område. Denna
inventering ligger ä
Svartemosse med omgivande stränder och hällmarker strax norr om aktuellt område
finns omnämnt i ett flertal naturvårdsunderlag (Länsstyrelsen 1990, 1994a, 1996 och
2016a, Kungsbacka kommun 1993, 2003, Jordbruksverket 2016, GF Konsult AB
1999). Enligt de äldre underlagen är Svartemosse med intilliggande hällmarker i norr
välhävdade och hyser höga naturvärden bl. a. genom dess betesgynnade flora och ett
rikt fågelliv. Hällmarkerna i norr gränsar mot programområdet vid gården Voxlöv
5:5. Hävden har dock upphört under senare år och både mossen och omgivande
marker är kraftigt igenväxande även om vissa betesgynnade växter noterades vid
fältbesöket.
I övrigt hyser själva programområdet inga dokumenterade naturvärden
(Länsstyrelsen 2016a, Kungsbacka kommun 2003, Skogsstyrelsen 2016).
Vidare hyser programområdets recipent i norr, Kungsbackaån, höga naturvärden. Ån
utgör i sin helhet inklusive biflöden utgöra ett värdefullt vattenområde, tillika ett
ekologiskt särskilt känsligt område och ett reproduktionsområde för lax och
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havsöring. Den hyser även fiskarter som elritsa, gädda, abborre, ål, flodnejonöga,
havsnejonöga och bäcknejonöga samt bitvis en värdefull bottenfauna. Även
recipienten för programområdets södra del, Söderå, hyser ett visst naturvärde genom
sitt meandrande flöde som tillsammans med åns strandzoner erbjuder en variation av
biotoper som utnyttjas som spridningskorridor för flora och fauna. Dessutom hyser
den slutliga recipienten, Kungsbackafjorden har mycket höga biologiska värden.
(Kungsbacka kommun 1993, 1998 rev 2012, 2003, Kungsbackaåns
vattenvårdsförbund 2016, Länsstyrelsen 1994b, 1996, 2009, 2016, SLU 2016a och
Vattenmyndigheten 2016).

Skyddade och skyddsvärda arter
Ett enstaka fältbesök kan inte ge en heltäckande bild av vilka skyddade arter enligt
artskyddsförordningen, rödlistade arter, signalarter och i övrigt skyddsvärda arter,
som förekommer i ett område. De fynd som görs och de naturtyper som finns
representerade kan dock ge en vägledning om hur naturvärdena skall bedömas.
Begreppen skyddade arter, rödlistade arter, signalarter etc. redovisas i bilagd
faktaruta (Bilaga 1).

Enligt Artportalen (2016) finns uppgifter om vissa rödlistade och regionalt
intressanta fåglar inom och kring aktuellt området (ca 500 m omkrets), dvs. gulsparv,
sävsparv (hotkategori VU - sårbar) och blå kärrhök (hotkategori NT – nära hotad),
men även stenfalk, röd glada och brun kärrhök som utpekas i fågeldirektivet. Av
dessa arter bedöms endast gulsparv, sävsparv och brun kärrhök vara häckande
sannolikt i anslutning till Svartemosse, medan övriga är tillfälliga eller
förbisträckande.
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Vid fältbesöket i området påträffades ett flertal skyddade och skyddsvärda arter i
eller i anslutning till aktuellt område. Inom området växer klen-grov alm och ask
både i skogsområden och i brynzoner i och mot den öppna jordbruksmarken . Båda
arterna är rödlistade (hotkategori CR – akut hotad resp. EN –starkt hotad) p.g.a. att
de minskat kraftigt till följd av sjukdom. I den f.d. ängsmarken i nordost växte även
almlav på en mycket grov ask, vilken både är en signalart och rödlistad (hotkategori
VU - sårbar). I och i brynzonerna mot aktuellt område finns ett flertal intressanta
hävdgynnade arter som gulmåra, vårbrodd, gökärt, gökblomster, skogsklöver och
svinrot. Även i Voxlövsbergs sydsluttning och intill Svartemosse påträffas en del
betesgynnade arter som svartkämpar, jungfrulin, hirsstarr, ängsvädd, svinrot och
stagg. I områdets södra delar noterades även de rödlistade fågelarterna sånglärka
(hotkategori NT – nära hotad), gulsparv och sävsparv (hotkategori VU - sårbar).
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Vidare finns uppgifter i äldre naturvårdsunderlag om förekomst av ett flertal andra
skyddsvärda växter bl. a klockgentiana och strandlummer samt intressanta fågelarter
som rörhöna, vattenrall, smådopping och gröngöling i Svartemosseområdet
(Kungsbacka kommun 2003, Länsstyrelsen 1990, GF Konsult AB 1999) men dessa
arter finns inte noterade under senare år.
I övrigt påträffades inga fynd av skyddade eller skyddsvärda arter inom aktuellt
område.

Bedömning av områdets naturvärden
Utifrån tidigare dokumenterade naturvärden och fältbesök i området har en
bedömning av områdets naturvärden gjorts. Bedömningen har gjorts i enlighet med
svensk standard för naturvärdesinventering (SS199000:2014). Bedömningsmetoden klassificerar naturområden enligt följande fyra värdeklasser, där
naturvärdesklass 4 är ett tillägg till grundutförandet (för närmare förklaring av vad
de olika naturvärdesklasserna innebär, se bilaga 2):





Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde
Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde

Utöver dessa skall även s k landskapsobjekt avgränsas i den mån sådana finns, d v s
större områden som i sin helhet har betydelse för biologisk mångfald på
landskapsnivå. I detta fall bedöms områdets södra del, dvs jordbrukslandskapet på
ömse sidor av Hällingsjövägen utgöra ett landskapsobjekt vilket redovisas under
särskild rubrik.
Vidare ska särskilda värdeelement, såsom grova träd, stenmurar etc pekas ut, samt
även biotopskyddsobjekt i landskapet (åkerholmar, diken och stenmurar m m). I
aktuellt område finns ett flertal landskapselement som omfattas av biotopskydd, men
i de mer igenvuxna delarna av jordbruksmarken bedöms biotopskyddet upphört p.g.a
att marken inte längre kan klassas som jordbruksmark. Ohävdad mark där lövsly
börjat växa in har inte bedömts som jordbruksmark, däremot har ohävdad, relativt
nyligen brukad mark utan lövsly bedömts som jordbruksmark i träda. Värdeelement
omnämns under både naturvärdesobjekten och landskapsobjektet samt redovisas i
figur 3. I figuren redovisas endast stenmurar som idag ansluter till hävdad och
igenvuxen jordbruksmark, inte de stenmurar som omges av skogsmark.
Inventeringsområdet bedöms inte ha naturvärden enligt de högsta värdeklasserna 12. Däremot bedöms området och dess närområde hysa åtta naturvärdesobjekt, tre
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enligt klass 3 i form av igenväxande f.d. ängsmark, Svartemosse och en sluttning
med ekdominerad lövskog samt fem enligt klass 4 i form av Söderå med anslutande
strandzon i norr, en sluttning med lövskog, ett igenväxande dalstråk samt de
angränsande skogsområdena Klippebergen och Voxslövsberg, se figur 3.
Den oklassificerade naturmarken kan enligt svensk standards definition av
naturtyper främst bedömas som ”Åkermark”, då det rör sig om öppen aktivt odlad
eller igenväxande åker- och betesmark utan några högre naturvärden. Även dessa
områden kan sammantaget inrymma vissa naturvärden och värdeelement knutna till
det öppna odlingslandskapet och de landskapselement i form av stenmurar, öppna
diken m m som finns här.
Nedan följer en kort beskrivning av respektive delområde som bedömts ha förhöjt
naturvärde, d v s är bedömda som naturvärdesobjekt. Angivna naturtyper följer
benämningarna enligt svensk standard för naturvärdesinventering.
Aktuell naturvärdesbedömning bedöms till stor del överensstämma med tidigare
naturvärdesbedömningar av området som gjorts enligt den värdepyramid för
bedömning av naturvärden som Norconsult AB tidigare använt (GF Konsult AB
1999, 2008a).

1. Igenväxande f.d. ängsmark
Naturtyp: Äng och betesmark
Naturvärdesklass: 3
Värdeelement: Mycket grov ek och ask, stenmurar, odlingsrösen, bryn med
blommande buskar
I övergången mellan de skogsbevuxna höjdområdena och åkermarken finns en bred
zon av igenväxande f.d. naturbetesmark som dels är helt träd- och buskbevuxen, dels
består av öppna ytor med högvuxet fältskikt med en blandning av både
kvävegynnade och betesgynnade arter av bl.a. gulmåra, vårbrodd, ängsfryle,
hundäxing, gökärt, luddtåtel och ängskavle. Här finns ett flertal mycket grova ekar
och askar med en stamomkrets på över 2,5 m och på en ask växer den rödlistade
almlaven. Här finns även välurvecklade brynzoner med stora slånbuskage
tillsammans med bl.a. harris, nypon, hagtorn och björnbär mot höjdområdets
lövskogssluttning och kring områdets stenmurar och odlingsrösen.
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Figur 3. Naturvärden och biotopskyddade värdeelement inom aktuellt programområde.
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2. Sluttning med ekdominerad lövskog
Naturtyp: Skog och träd
Naturvärdesklass: 3
Värdeelement: Stort inslag av äldre ädellöv, viss förekomst av död ved,
lundkaraktär, brynmiljöer, stenmurar
Delar av Voxlövsbergs sydsluttning är bevuxen med en äldre ekdominerad lövskog
med inslag av asp, björk, hassel och slån. Fältskiktet har en lundartad karaktär med
arter som vitsippa, skogskovall, lundgröe, blekbalsamin, gökärt, skogsbingel,
nejlikrot och hultbräken. I brynet ned mot åkermarkerna löper stenmurar och
förutom buskar finns en bitvis bred zon med uppväxande buskar och lövsly av främst
slån, hassel och asp. Igenväxningen skett genom att gränsen mellan skog och åker
successivt flyttats ut på tidigare uppodlad mark. Aktuell sluttning hyser även bitvis
en del hävdgynnade växter vilket vittnar om att området utgjort betad utmark.
3. Svartemosse med omgivande igenväxande fuktängar
Naturtyp: Myr / Ängs- och betesmark
Naturvärdesklass: 3
Värdeelement: Igenväxande öppen våtmark, rester av betesgynnad flora,
brynmiljöer

4. Söderå med anslutande strandbrink
Naturtyp: Vattendrag
Naturvärdesklass: 4
Värdeelement: Trädridåer av lövträd och blommande buskar, vassbälten
med stora videbuskage
Direkt söder om programområdet rinner Söderå vars norra strandzon (ca 25-150 m
bred zon) utgör en blandning av vassbälten med större videbuskage av varierande
bredd, trädridåer, ung lövskog samt någon form av träningsbana för golf. I söder
ansluter ån mot Forsgårdens golfbana. Själva ån är relativt lugnflytande och ett antal
dämmen med anslutande dammar på golfbanan har byggts längs åsträckan.
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Svartemosse utgör en större öppen våtmark som är kraftigt igenvuxen av bladvass
och idag finns knappt några öppna vattenspeglar kvar. Mossen har tidigare varit
välhävdad och kring våtmarken finns rester av öppna, igenväxande fuktängar med
bitvis stort inslag av hävdgynnade arter som svinrot, ängsvädd, svartkämpar,
jungfrulin, skogsklöver, hirsstarr etc. Tidigare har även hällmarkerna nordväst om
mossen varit välhävdade men dessa är igenvuxna idag. Området bedöms ha ett
botaniskt värde som framförallt är kopplat till tidigare hävd varför någon form av
hävd är nödvändig för att på sikt bevara detta. Vidare bedöms området ha ett visst
värde för fåglar och groddjur.
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Huvuddelen av den norra strandbrinken utgörs av vassbälten med större videbuskage
av varierande bredd, men i väster finns ett delvis uppfyllt område med tät, ung
lövskog av björk, sälg och stora videbuskage, vissa klippta gräsytor med enstaka träd
som utnyttjas av golfbanan och igenväxande f.d. åkermark. I den östligaste delen
växer en ca 15-40 m bred zon av lövträd och buskar. Ån tillsammans med den norra
strandzonen med sin variation av biotoper hyser ett visst naturvärde som
spridningskorridor för flora och fauna men bedöms även värdefull för främst
fågellivet, bl.a. de rödlistade arterna sävsparv och gulsparv. Detta trots att
strandbrinken är delvis påverkad av uppfyllnader och golfanläggningen och floran
är relativt trivial.
5. Sluttning med lövskog
Naturtyp: Skog och träd
Naturvärdesklass: 4
Värdeelement: Inslag av ädellöv, viss förekomst av död ved
Väst- och sydsluttningarna på det mindre höjdområdet söder om det centralt belägna
dalstråket domineras av klen- grov ek men har även inslag av asp, björk, fågelbär,
ask, alm och bok. I buskskiktet växer slån, hassel, harris men även en del lövsly.
Fältskiktet utgörs av arter som liljekonvalj, vitsippa, lundgröe, blåbär, harsyra och
träjon. Det finns även en viss förekomst av död ved i sluttningen.
6. Igenväxande dalstråk
Naturtyp: Igenväxningsmark
Naturvärdesklass: 4
Värdeelement: Bryn med lövträd och blommande buskar, stenmurar
Dalstråk med igenvuxen f.d. åkermark som idag endast är öppet kring en äldre väg
men både lövsly och buskage växer in från kanterna och i sydost har lövskogen tagit
över helt. Längs vägen löper stenmurar som idag kantas av brynmiljöer med
blommande buskar och klena-medelgrova lövträd (ek, ask, björk, fågelbär, hassel,
slån, björnbär, vide). Även i anslutande sluttning upp mot Voxlöv i öster växer en
del lövträd.
7. Övriga delar av Voxlövsbergs sydvästra del
Naturtyp: Skog och träd
Naturvärdesklass: 4
Värdeelement: Stort inslag av ädellöv, viss förekomst av död ved, rester av
betesgynnad flora, brynmiljöer, stenmurar
Övriga delar av Voxlövsberg sydvästra del utgör av en blandning av öppna hyggen
med enstaka lövträd, granplantering, blandskog och ekdominerad lövskog där
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variationen bidrar till områdets naturvärde. Dock bidrar särskilt sluttningarna med
lövskog till områdets klassning, dvs brynet med lövskog närmast gården Voxlöv 5:5
i nordväst och sydvästsluttningen med ung lövskog av asp, ek, björk i nedre delen
och en gles, nyligen gallrad ekdominerad skog i övre delen.
8. Klippebergen – mosaikartat lövskogsområde
Naturtyp: Skog och träd
Naturvärdesklass: 4
Värdeelement: Förekomst av död ved och högstubbar, brynmiljöer
Klippebergen utgör ett mosaikartat skogsområde med i huvudsak lövskog uppvuxet
kring några mindre höjder med gamla betesmarker, klipphedar och fuktängar. De
låglänta delarna är bevuxna med fuktig lövskog av främst klen björk och asp med ett
stor inslag av lövsly och en del död ved och högstubbar. Höjderna domineras istället
av blandskog och f.d. klipphedar. Höjden i sydväst är bevuxen med en gles
blandskog med klen-medelgrov tall, ek och björk med en stig som löper vid foten av
sluttningarna. Höjderna i norr utgörs främst av kraftigt igenvuxen klipphed med
enstaka kvarvarade gläntor kring vissa hällmarkspartier men i övrigt dominerar en
tät buskvegetation av en, slån, nypon och hagtorn samt yngre lövträd. Bitvis finns
här även blandskog med ett tätt buskskikt av lövsly och en. I sydost finns ett nyligen
avverkat fuktigt område.

Hela inventeringsområdets södra del kring Hällingsjövägen kan enligt svensk
standards definition av naturtyper bedömas som en blandning av ”Åkermark, Ängsoch betesmark och Igenväxningsmark”. Det klassas som ett landskapsobjekt,
eftersom området hyser ett flertal naturtyper som i sig inte har högre naturvärden,
dvs uppnår inte naturvärdesklass 1-4, men sammansättningen av naturtyper
genererar ett högre värde än de respektive naturtyperna gör individuellt.
Programområdet inrymmer öppen, både aktivt odlad och igenväxande åker- och
betesmark men även mindre s k värdeelement som medför att förutsättningen för
biologisk mångfald är relativt hög. Värdeelementen utgörs främst av mindre
landskapselement som diken, åkerholmar och raserade stenmurar kantade av
brynzoner, trädridåer eller enstaka träd och buskar. Dessa utgör generellt
spridningskorridorer och livsmiljöer för växter och djur, däribland grod- och kräldjur
men kan även erbjuda viktiga miljöer för nektarsökande insekter och födosökande
fåglar. Vissa av värdeelementen är biotopskyddade men inte i de delar där
igenväxningen har pågått under lång tid. Många fågelarter använder flertalet av de
biotoper som ingår i aktuellt landskapsobjekt såsom öppna marker och brynmiljöer
men även intilliggande skogsområden och vattendrag.
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Konsekvenser
I aktuellt område planeras en omfattande bostadsutbyggnad och en ny väg som ska
förbinda Hällingsjövägen med Hede station. Planerad utbyggnad innebär att stora
delar av områdets jordbruksmark med dess inslag av delvis biotopskyddade
landskapselement (åkerholmar, stenmurar, diken) och igenväxande f.d ängsmark tas
i anspråk och därmed försvinner stora delar av det kvarvarande odlingslandskapet
kring Hällingsjövägen i Tölö samt i den södra delen av Voxlöv. Utbyggnaden medför
även att arter kopplade till det öppna odlingslandskapet, t.ex. sånglärka kommer att
missgynnas. Vidare riskerar även främst lövskog med visst eller påtagligt naturvärde
i Klippebergens östra del, i Voxlövsbergs och det mindre höjdområdets sluttningar
påverkas negativt både av direkta ingrepp men även indirekt genom förlusten av
närliggande öppna marker och en ökad störning från boende, trafik etc.
I områdets centrala del orsakar framförallt vägutbyggnaden både fysiska ingrepp och
barriäreffekter, vilket påverkar naturmiljön tydligt negativt. Vägen medför att lövoch blandskog och ett igenvuxet dalstråk med visst naturvärde tas i anspråk i
områdets centrala delar. Genom Tölö kommer vägen ansluta till den nyanlagda väg
som byggts öster om Tölö Ängar etapp 2 varför påverkan på naturmiljön i denna del
är begränsad. Detta då naturmarken till stor del är anspråkstagen av pågående
bostads- och vägutbyggnad.
Vidare bildar planerad väg en tydlig barriär i landskapet och då i synnerhet mellan
skogsområdena Klippebergen och Voxlövsberg. Några särskilda studier över
faunastråk har inte gjorts i aktuellt område, men sannolikt finns det djurstråk som
sträcker sig mellan skogområdena. Därmed riskerar en väg genom området ha en
förhöjd risk för viltolyckor. För små djur såsom marklevande insekter, andra
ryggradslösa djur, groddjur m.m. riskerar en ny väg att bli en definitiv eller i det
närmaste definitiv barriär. För större djur kan risken för påkörning bli påtaglig, men
barriären blir endast partiell.
Vidare kan en utbyggnad medföra ingrepp i Söderå med anslutande strandbrink, t.ex.
i form av olika geotekniska åtgärder vilket negativt kan påverka åns biologiska
värden och strandzonens funktion som spridningskorridor. En utbyggnad kan även
indirekt påverka ån genom ökade dagvattenutsläpp. Den förändrade
markanvändningen medför att belastningen på ån i vissa avseenden kommer att öka
och ändra karaktär. Detta kan också påverka åns naturvärden negativt. Planerad
bostadsutbyggnad i områdets norra del kan även ge upphov till en viss
dagvattenpåverkan på Kungsbackaån som är recipient i norr.
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Utbyggnaden innebär ingrepp i form av schaktnings- och sprängningsarbeten,
utfyllnader och avverkningar, men även att jordbruksmark med dess värdeelement,
strandbrinkar och lövskogsområden delvis exploateras, vilket är negativt för
naturmiljön. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms sammanlagt som stora till
följd av planerad utbyggnad. Detta beror både på att flera områden med höga
naturvärden och stora ytor av jordbruksmark med mer begränsade naturvärden tas i
anspråk samtidigt som framförallt vägutbyggnaden skapar en tydlig barriär mellan
kvarvarande skogsområden i Klippebergen och Voxlövsberg. Påverkan på
naturmiljön kan dock minskas genom att försöka undvika ingrepp i miljöer med höga
naturvärden, bevara åtminstone vissa landskapselement och en bred strandzon kring
Söderå vid en utbyggnad, t ex som delar av grönstråk.

• Ingrepp i utpekade naturvärdesobjekt bör så långt som möjligt undvikas.
• Vid en utbyggnad bör områdets värdeelement som åkerholmar, diken och
stenmurar med omgivande kantzoner om möjligt sparas. Dessa kan med fördel
utgöra en del av grönstråk som kan skapas för att öka områdets rekreationsvärde.
En omgrävning av vissa diken för att ge dessa ett mer slingrande lopp kan öka
deras naturvärde.
• De mycket grova lövträden i den f.d. naturbetesmarken bör mätas in och sparas.
• Om möjligt bör bebyggelse och vägar inte anläggas i direkt anslutning till
områdets lövskogsbevuxna sluttningar utan en zon med grönstråk kan med fördel
skapas där en varsam gallring av skogsbrynen görs som gynnar de äldre
lövträden. Gallringen bör genomföras i samråd med biologisk expertis. Detta
gynnar både natur- och rekreationsvärdena i området.
• Planerad väg bör ges en sträckning som minimerar påverkan på naturmiljön och
skadeförebyggande åtgärder som begränsar barriäreffekten bör undersökas.
Behovet av eventuella faunapassager bör undersökas, t.ex. genom en inventering
av groddjur.
• Inga ingrepp bör ske i Söderå och dess strandzon som negativt påverkar
naturmiljön till följd av t ex stabilitetsåtgärder. Däremot kan ett grönstråk med
fördel placeras längs med ån, t ex genom att spara en zon med naturmark närmast
ån och/eller genom att utveckla delar till parkmark. Dagvattendammar kan med
fördel anläggas i grönstråket.
• Åtgärder för att minimera dagvattenpåverkan på både Söderå och Kungsbackaån
bör studeras. Detaljutformningen av ett dagvattensystem bör tas fram i samråd
med biologisk expertis för att om möjligt även skapa miljöer som gynnar växtoch djurlivet. Eventuellt kan vissa av områdets diken och biflödet Brokabäck
utnyttjas som en del av dagvattensystemet.
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• För att undvika dagvattenpåverkan under själva byggtiden bör dagvattenanläggningar anläggas innan markarbeten i området påbörjas.

6. Kulturmiljö
Nuvarande och historiska förhållanden
Markhistorik
Aktuellt område består främst av öppen odlingsmark omgivna av skogsklädda
höjdområden utan några högre kulturvärden men har en lång historia som ett
odlingslandskap. Häradskartan från 1919-1925 (Lantmäteriet 2016) visar att
området till stor del bevarat sin karaktär under de senaste 100 åren då det utgjordes
av öppen odlingsmark i ungefär samma utsträckning som idag. Höjdområdena
användes sannolikt för utmarksbete varför de antingen utgjordes av öppna
klipphedar eller var glest bevuxna med skog. Både i Voxlöv i norr och i Tölö i söder
utgör programområdet delar av det gamla odlingslandskapet kring Kungsbackaån
och Söderå. Den äldre jordbruksbebyggelsen ligger glest placerad på rad i landskapet
längs både Höglandavägen och Hällingsjövägen. Både dessa vägar och flertalet av
de mindre vägarna finns kvar och har i princip samma sträckning som idag.
Placeringen av gårdarna är av allt att döma ett resultat av det laga skifte som
genomfördes vid 1800-talets mitt.
På den ekonomiska kartan från 1965 (Lantmäteriet 2016) utgörs stora delar av
programområdet fortfarande av öppen jordbruksmark och den visar inga större
förändringar jämfört med häradskartan. Kartan visar däremot att den övervägande
delen av ny bebyggelse i framförallt Hede och Tölö (bostadshus och verksamheter
etc.), men även flera nya vägar har tillkommit de senaste 50 åren. Enligt kartan har
några mindre vägar tagits bort. Bebyggelsen i både Hede och Tölö utgör ett tydligt
exempel på modern bebyggelse som tillkommit efter det ökade inflyttningstrycket i
kommunen, dels under 1960-1970-talet och dels under senare år.
Utifrån de historiska kartorna kan man därmed dra slutsatsen att huvuddelen av
befintlig bebyggelse i och kring programområdet har tillkommit efter 1965.
Utvecklingen har steg för steg förändrat omgivningarna från utpräglad
jordbruksbygd till bostads- och verksamhetsområden. Sedan 1960-talet har
Kungsbacka stad vuxit åt nordväst och där två uppodlade dalgångar tidigare möttes
öster om Tölö kyrka finns nu istället samlad bostadsbebyggelse. Vid Hede har en
pendelstation anlagts i anslutning till Västkustbanan och kring denna finns stora
verksamhetsområden, parkeringsytor och en del nya bostäder vid Björkris.
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Tidigare dokumenterade kulturmiljövärden
Inom aktuellt programområde finns ett antal kända fornlämningar och ett flertal
arkeologiska utredningar har gjorts i och kring området (Riksantikvarieämbetet
2001, 2003, 2009). Enligt dessa och databasen Fornsök (Riksantikvarieämbetet
2016a) är den generella fornlämningsbilden att förhistoriska gravar, t.ex. rösen och
stensättningar återfinns på höjdpartierna medan boplatser och lösa fynd finns i de
uppodlade lägre partierna, vilka ofta kommit i dagen i samband med
plöjningsarbeten. Fornlämningarna i området sträcker sig tidsmässigt från stenålder
fram till järnålder.
I programområdets norra del finns en fornlämning i form av ett boplatsområde (RAÄ
Tölö 206:1) i betesmarken norr om befintlig bostadsbebyggelse i Hede samt en
fyndplats för en flintyxa vid gården Voxlöv 5:5 (RAÄ Tölö 146:1), se figur 4. Vidare
finns fyra fornlämningar i programområdets södra del, en boplats och en fyndplats
för flinta (RAÄ Tölö 131:1 & 215) på åkermarken samt ett röse och en stensättning
(RAÄ Tölö 29:1-2) uppe på det mindre höjdområdet söder om Voxlövsberg.
Dessutom finns ett flertal fornlämningar i form av stensättningar i Klippebergen,
väster om dalstråket som förbinder programområdets norra och södra del. Även
sydväst om programområdet har ett flertal fornlämningar påträffats, vilka
dokumenterats och tagits bort i samband med utbyggnaden av Tölö ängar etapp 1
och 2. Enligt genomförda arkeologiska utredningar bedöms det finnas goda
topografiska förutsättningar för ytterligare förhistoriska lämningar inom området
(Riksantikvarieämbetet 2016a).

I övrigt finns aktuellt programområde inte omnämnt i befintligt kulturmiljöunderlag,
även om det bedöms ha ett visst kulturhistorisk värde som en del av
jordbrukslandskapen kring Kungsbackaån och Söderå. De stenmurar och
odlingsrösen som finns i odlingsmarken bidrar till detta värde.
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I programområdets sydöstra del ligger en gård (Tölö 3:7) norr om Hällingsjövägen
som utpekas som kulturhistoriskt intressant enligt länsstyrelsens bebyggelseinventering. Den består av ett bostadshus med träpanel, locklistpanel och sadeltak
med anslutande uthus/ladugård, som dateras till år 1850-1900 (Länsstyrelsen
2016a).
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Figur 4. Programområdet hyser ett stort antal fornlämningar (R) och en kulturhistorisk intressant byggnad (röd stjärna). I närheten finns även flera utpekade
värdefulla kulturmiljöer (grön ellips). Fornlämningskarta från Fornsök, på vilken
Norconsult lagt till övriga områden (Riksantikvarieämbetet 2016a).

Enligt den arkeologiska utredning som gjorts för delar av aktuellt programområde,
dvs. delområdet Tölö ängar etapp 3 direkt norr om Hällingsjövägen, i samband med
aktuellt programarbete har fyra tidigare okända fornlämningar påträffats
(Länsstyrelsen 2016b, Riksantikvarieämbetet 2016b). Dessa utgör tre boplatslämningar (A, B, D) samt en gravgrupp med en stensättning, en flatmarksgrav och
lämningar kopplade till ceremoniella handlingar (C), vilka anses ha en tydlig
arkeologisk informations- och kunskapspotential, se figur 5.

2018-03--21
Miljöutredning till planprogram för bostäder Tölö och Voxlöv, i
Tölö och Voxlöv, Kungsbacka kommun

34 (82)

Figur 5: De nyupptäckta fornlämningarna i delområde Tölö Ängar etapp 3.

I sydost gränsar programområdet till ett kulturhistoriskt värdefullt område som
utpekas både som ett bevarandevärt odlingslandskap (Länsstyrelsen 1994a) och i
kommunens program för kulturmiljövård (Kungsbacka kommun 2001). Området
omfattar de två storgårdarna Gåsevadholm och Rolfsåker med sina byggnader, alléer
och park, omgivna av kulturlandskapet kring Rolfsån med omväxlande öppen åkeroch betesmark och mindre höjder med ädellövskog, se figur 4 föregående sida.
Området hyser även en stor mängd fornlämningar.

Konsekvenser
När det gäller den historiska markanvändningen i området medför den omfattande
bostadsutbyggnaden som planeras att ytterligare delar av odlingslandskapen kring
Söderå och Kungsbackaån försvinner och ersätts av moderna bostadsområden när
tätorten Kungsbacka fortsätter att expandera åt nordost. I programområdets södra del
(Tölö) innebär utbyggnaden att den sista resten av jordbrukslandskap kring Söderå
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Även i nordost gränsar programområdet till ett bevarandevärt odlingslandskap i form
av betade hällmarker och strandäng vid Voxlöv, vilket numera är ganska igenvuxet.
På Voxlövsbergs nordöstra sida utpekas även byn Höglanda med omgivande
odlingslandskap och fornlämningar som kulturhistoriskt värdefullt (Länsstyrelsen
1994a, Kungsbacka kommun 2001) se figur 4 föregående sida.
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försvinner. Moderna bostadsområden skapas som bryter både i stil och skala mot det
tidigare jordbrukslandskapet och därmed försvinner programområdets koppling till
det historiska landskapet och dess agrara historia blir svårare att tyda i landskapet.
Detta påverkar områdets kulturvärden negativt men genom att bevara vissa av
områdets stenmurar, odlingsrösen etc, kan en viss historisk koppling till tidigare
markanvändning bevaras. Samtidigt finns redan moderna bostads- och
verksamhetsområden i anslutning till programområdet, vilka inte är känsliga för
ytterligare utbyggnader.
Utbyggnaden kan även innebära att några fornlämningar kommer att påverkas
negativt eller tas bort. Enligt Länsstyrelsen behöver en arkeologisk förundersökning
genomföras av de fornlämningar som nyligen påträffades inom delområdet Tölö
Ängar etapp 3 för att klargöra deras omfattning och karaktär (Länsstyrelsen 2016b).
Sannolikt behöver förekomsten av hittills okända fornlämningar undersökas inom
hela programområdet i samband med fortsatt planarbete för att kunna bedöma
utbyggnadens påverkan på kulturmiljön. Påverkan på vissa fornlämningar kan
sannolikt undvikas genom att dessa sparas inom framtida grönområden etc. Däremot
bedöms inte fornlämningarna i anslutande höjdområden påverkas i någon större
utsträckning.
Om de gårdar som finns inom programområdet ska bevaras och nya bostäder anläggs
i direkt anslutning till dessa, kan gårdarna upplevas som märkliga inslag i moderna
bostadsområden. För att man i framtiden ska kunna utläsa gårdarna och områdets
historiska funktion som odlingslandskap bör även stora tomter kring gårdarna
bevaras för att de fortsatt ska upplevas som de byggnadsenheter de alltid varit. Detta
är särskilt viktigt kring gården Tölö 3:7 som utpekats som värdefull kulturhistorisk
bebyggelse.
Konsekvenserna för kulturmiljön av planerad utbyggnad bedöms som måttliga-stora.

Förslag till åtgärder
• Förekomsten av hittills okända fornlämningar bör undersökas inom hela
programområdet i samband med fortsatt planarbete för att kunna bedöma
utbyggnadens påverkan på kulturmiljön.
• En arkeologisk förundersökning behöver genomföras av nyligen påträffade
fornlämningar inom delområdet Tölö Ängar etapp 3 för att klargöra deras
omfattning och karaktär.
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• Vid kommande arkeologiska undersökningar är det viktigt att hänsyn tas till
områdets naturvärden, det gäller särskilt för undersökningar av den nyfunna
fornlämning D där det finns ett flertal mycket grova lövträd som inte får påverkas.
• Vid en utbyggnad bör områdets värdeelement som åkerholmar, diken och
stenmurar med omgivande kantzoner om möjligt sparas. Dessa kan med fördel
utgöra en del av grönstråk som kan skapas för att öka områdets rekreationsvärde.
En omgrävning av vissa diken för att ge dessa ett mer slingrande lopp kan öka
deras naturvärde.
• En stor tomt bör sparas kring den kulturhistoriskt intressanta gården i området för
att bevara den som en sammanhållen bebyggelseenhet som ger förståelse för
områdets historiska funktion.

7. Rekreation
Nuvarande förhållanden
Allmänt om områdets rekreationsvärden
Programområdet består i norr och söder främst av öppen åker- och betesmark som
antingen är något igenväxande eller aktivt odlad, medan den centrala delen består av
ett igenvuxet dalstråk omgivet av skogsbevuxna höjdområden. Själva odlingsmarken
har begränsade förutsättningar för rekreation, men hyser vackra utblickar över ett
öppet kulturlandskap kring Söderå och Kungsbackaån. Däremot utnyttjas sannolikt
områdets mindre vägar och anslutande höjdområden för promenader, hundrastning
m.m.

Klippebergen väster om programområdet, är ett viktigt grönområde med ett flertal
mindre stigar. En asfalterad gång- och cykelväg löper mellan bostadsområdena i
Hede och Tölö och utnyttjas flitigt för rekreation av både närboende och närliggande
förskolor och skolor. Samtidigt består delar av Klippebergen av igenvuxna
klipphedar och fuktig lövskog som är svårtillgängliga för allmänheten. Öster och
nordost om programområdet ligger höjdområdet Voxlövsberg med en del stigar och
mindre vägar, vilket också utnyttjas en del som ett närströvområde, men här finns
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Genom dalstråket i programområdets centrala del löper en mindre stig som tyder på
att området utnyttjas för närrekreation. Stigen knyter an till befintligt stignät, främst
i Klippebergen i väster, men i viss mån även till Voxlövsberg i öster.
Programområdet omfattar även det skogsbevuxna höjdområdet direkt söder om
dalstråket, vilket sannolikt också utnyttjas för närrekreation i viss mån även om det
inte har något tydligt stignät.
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även stora svårtillgängliga delområden med hyggen, tät skog och igenvuxen
våtmark.
I söder gränsar programområdet till Söderå som meandrar sig genom landskapet och
mot Forsgårdens golfbana som har ett stort rekreationsvärde för golfintresserade. I
sydost gränsar även området mot ett skogsområde, Lille Lund som har ett visst värde
som grönområde.

Den asfalterade gång- och cykelvägen som löper genom Klippebergen mellan
bostadsområdena i Hede och Tölö.

Vidare utgör Forsbergen, ca en km söder om programområdet, ett attraktivt
grönområde med bl.a. motionsspår. Även Gåsevadsholms slott sydost om
programområdet är ett attraktivt besöksmål för såväl turister som boende i
kommunen.

Tidigare dokumenterade rekreationsvärden
Inom programområdet finns det inte några särskilda rekreationsvärden
dokumenterade. Däremot utpekas de anslutande höjdområdena Klippebergen och
Voxlövsberg som skogsrika strövområden i kommunens naturvårdsplan och det
gamla naturskyddsprogrammet (Kungsbacka kommun 1993, 2003). I
naturvårdsplanen beskrivs området kring Svartemosse som ett lättillgängligt och
populärt strövområde, men idag är området relativt igenvuxet då hävden har upphört,
vilket minskat områdets tillgänglighet.
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Både i den kommunövergripande och fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka
stad beskrivs Klippebergen och Voxlövsberg som naturområden som utgör en del av
stadens grönstruktur. Enligt dessa är ett mål att stråk för fotgängare ska utvecklas
och förstärkas mellan grönområden i och kring staden i samband med
detaljplanering, varför nya grönstråk föreslås mellan Voxlövsberg och Skårbybergen
och Sandsjöbacka i nordväst samt mot Lille Lund och Forsbergen i söder. Vidare
beskrivs Forsgårdens golfbana som ett idrottsområde där ett nytt grönstråk kring
Söderå föreslås. Vidare anses alla skogsområden kunna få ett ökat värde genom
förbättrad tillgänglighet och att grönområden ska värnas så att de inte försvinner
eller delas upp (Kungsbacka kommun 2006, 2007b, 2009a).

Bedömning av områdets rekreationsvärden
Utifrån tidigare dokumenterade rekreationsvärden och fältbesök i området har en
bedömning av områdets rekreationsvärden gjorts. Till hjälp har använts en särskild
värdepyramid utvecklad av Norconsult AB för MKB-arbeten (bilaga 3).
Programområdets åker- och betesmark hyser inga höga rekreationsvärden men den
utgör en del av de öppna odlingslandskapen kring Söderå och Kungsbackaån, vilka
erbjuder vackra utblickar över landskapet och som är viktiga för upplevelsen av
området. Programområdets stenmurar, diken och trädridåer utgör tillsammans med
vattendragen viktiga inslag i landskapet som bidrar till den positiva upplevelsen.
Även områdets mindre vägar har ett viss rekreationsvärde. Sammantaget bedöms
dock programområdets odlingslandskap generellt tillhöra kategori E: ”Övriga
naturområden”.
Däremot bedöms grönområdena Klippebergen (inkl. det mindre höjdområdet inom
programområdet) och Voxlövsberg tillhöra kategori D ”övriga områden med lokala
rekreationvärden”. Även anslutande golfbana och grönområdet Forsbergen i söder
bedöms tillhöra kategori D.

Planerad utbyggnad på områdets åker- och betesmark bedöms inte påverka några
höga rekreationsvärden negativt, men däremot kommer utblickarna över
odlingslandskapet kring Söderå och Kungsbackaån i princip försvinna för närboende
och passerande på Hällingsjövägen och Höglandavägen. Dessa utblickar kvarstår
endast för de bostäder som placeras vid programområdets norra gräns. Samtidigt
innebär en vägutbyggnaden genom dalstråket i områdets centrala delar att en
kraftfull barriär för friluftsliv och rekreation skapas mellan grönområdena
Klippebergen och Voxlövsberg. Vägutbyggnaden innebär både att viss naturmark
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Konsekvenser
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tas i anspråk och att befintligt stignät i och kring dalstråket skärs av, vilket försvårar
möjligheterna att ta sig mellan grönområdena. Vidare kan en ny väg minska
grönområdenas rekreationsvärde i de delar där bullret från trafiken upplevs som
störande. Vägutbyggnaden bedöms medföra stor negativ påverkan på områdets
rekreationsmöjligheter.
Vid en utbyggnad kommer vissa fysiska ingrepp ske i angränsande delar av
grönområdena Klippebergen och Voxlövsberg, framförallt i programområdets
centrala delar. Huvuddelen av grönområdena kommer sannolikt inte påverkas fysiskt
av programförslaget, men då omfattande bostadsbyggelse placeras i direkt
anslutning till dessa, kommer det upplevas som att naturmarken krymper.
Utbyggnaden medför även ett ökat slitage genom ett ökat utnyttjande av
grönområdena för rekreation. Med tanke på att tätortens utveckling i stort har
medfört minskade ytor för närrekreation, riskerar även aktuellt planprogram att
ytterligare minskar tillgången på grönområden i och kring tätorten. I fortsatt
planarbete är det därför viktigt att ta till vara och utveckla grönområdena kring
aktuellt område.
Samtidigt kan en utbyggnad bidra till att utveckla och förstärka områdets
rekreationsvärden förutsatt att nya grönstråk skapas och/eller att zoner med
naturmark sparas inom programområdet. Detta skulle kunna öka tillgängligheten
både till och mellan grönområdena Klippebergen och Voxlövsberg från planerade
bostadsområden och omgivande vägar. Detta är särskilt viktigt kring planerad väg
genom områdets centrala del, där sammanbindande grönstråk mellan dessa
grönområden är en förutsättning för att minska vägens barriäreffekt. I fortsatt
planarbete bör om möjligt även grönområdenas stignät förbättras för att öka
tillgängligheten. Vidare bör möjligheterna till att skapa grönstråkskopplingar mot
andra grönområden i tätorten, t.ex. ned mot Forsbergen, studeras. Områdets
rekreationsmöjligheter kan även ökas ytterligare genom att området närmast Söderå
och Brokabäck utvecklas till ett grönområde med gångstråk, naturmark och
dagvattendammar, vilket skulle göra området kring vattendragen mer tillgängligt och
attraktivt för allmänheten, se förslag bilaga 1. Vid utformning av grönstråk m.m. är
det generellt viktigt att även försöka värna och om möjligt gynna områdets
naturvärden.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för rekreation vara måttliga till stora och till
stor del negativa. Detta beror främst på att planerad vägutbyggnad ger upphov till
både barriäreffekter och bullerstörningar, men även genom att planerad utbyggnad
medför vissa ingrepp och ökar slitaget på befintliga grönområden. Dessa
konsekvenser kan dock minskas betydligt genom att skapa nya och utveckla
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grönstråk inom programområdet med kopplingar till tätortens övriga grönområden
samt även att förbättra tillgängligheten till befintliga grönområden. Sådana åtgärder
kan tom medföra att rekreationsvärden ökar i vissa delområden, vilket är positivt.

Förslag till åtgärder
• Skapa nya grönstråk och/eller spara naturmark inom programområdet, både för
att utveckla och förstärka områdets rekreationsvärde, öka tillgängligheten till
angränsande grönområden och för att om möjligt även värna och gynna områdets
naturvärden. Nya grönstråk kan med fördel omfatta och bevara åtminstone delar
av odlingslandskapets stenmurar, trädridåer, åkerholmar och diken.
• Ett sammanbindande grönstråk mellan grönområdena Klippebergen och
Voxlövsberg bör skapas för att minska barriäreffekterna av planerad väg.
• Tillgängligheten till och mellan grönområdena Klippebergen och Voxlövsberg
bör utvecklas och förstärkas vid en utbyggnad genom att befintligt stignät byggs
ut och att detta stignät sammankopplas med de nya grönstråk som skapas.
• Kring Söderå och Brokabäck kan med fördel ett grönområde med gångstråk,
naturmark och dagvattendammar skapas för att göra området kring vattendragen
mer tillgängligt och attraktivt för allmänheten samtidigt som naturvärdena
gynnas.
• Möjligheterna till att skapa grönstråkskopplingar mot andra grönområden i
tätorten, t.ex. ned mot Forsbergen och eventuellt mot Skårbybergen bör studeras.
• Om möjligt bör bebyggelse och vägar inte anläggas i direkt anslutning till
grönområdena Klippebergen och Voxlövsberg för att minska risken för negativ
påverkan på dessa. Grönstråk kan med fördel anläggas närmast grönområden
vilka då fungare som en ”buffertzon” mot kommande bostäder etc.

8. Markförhållanden
Nuvarande förhållanden
Ett flertal geotekniska undersökningar har utförts inom aktuellt område (GF Konsult
AB 2007a, 2008b, Norconsult AB 2016a-b). Aktuellt område utgörs i huvudsak av
plan jordbruksmark som sluttar svagt ned mot Kungsbackaån i nordväst och mot
Söderå i söder.
Inom hela programområdet varierar marknivåerna mellan ca +2 m och +43 m i
höjdsystem RH2000, där de lägsta marknivåerna finns vid Söderå (område Tölö
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Ängar Syd enligt figur 6) i söder och de högsta marknivåerna finns vid en mindre
bergshöjd i nordväst (i delområde C enligt figur 7). Nivåerna varierar även inom de
olika delområdena. I området Tölö Ängar Syd varierar marknivåerna från ca +14 m
vid Hällingsjövägen i norr till ca +2 m vid Söderå i söder, se figur 6 (Norconsult AB
2016a). Höjdskillnaden från släntkrön till åbotten för Söderå varierar mellan ca 2 m
och 4,5 m medan höjdskillnaden för biflödet Brokabäck är som mest ca 1 m.
Bottennivån i Söderå varierar längs sträckan mellan -0,2 m och +0,4 m.

Figur 6: Studerat område inom delområdet Tölö Ängar Syd i genomförd geoteknisk
undersökning i programområdets södra del (Norconsult AB 2016a).

Enligt genomförd geoteknisk undersökning av programområdets övriga delar
(Norconsult AB 2016b) norr om Tölö Ängar Syd varierar även marknivåerna inom
de tre delområden (område A-C)som undersökts, se figur 7. Inom delområde A
sluttar markytan svagt åt väster och varierar mellan ca +7 m och +13 m, medan
marknivåerna för område B varierar från ca +9 m i sydväst till ca +21 m i sydost.
Markytan inom delområde C varierar i huvudsak mellan ca +10 m till +23m.
Nordväst och öster om delområde B förekommer bergsområden med högre
marknivåer. Detta gäller även för delområde C:s västra/nordvästra delar samt norr
om delområdet. Alla nivåangivelser i texten anges i höjdsystem RH 2000. Generellt
är medellutningen inom områdena flackare än 1:10 förutom där berg i dagen
förekommer eller i dess närområde.
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Figur 7: Studerade delområden enligt genomförd geoteknisk undersökning i programområdets centrala och norra delar (Norconsult AB 2016c).

Inom och kring programområdet finns en del bergslänter. Mest omfattande är
slänterna längs Voxlövberg, öster/sydost om delområde B, men även inom norra och
västra/nordvästra delen av delområde C. Områden med ytligt berg i form av ett fåtal
flacka, glacialslipade hällar finns även i programområdets södra del (dvs. delområdet
Tölö Ängar syd). Berggrunden i programområdets centrala delar utgörs i huvudsak
av två bergarter, askimsgranit och metagabbro, medan berghällarna i söder utgörs av
tre olika bergarter, askimgranit, amfibolit och gnejs. För nuvarande förhållanden

2018-03Miljöutredning till planprogram för bostäder Tölö och Voxlöv, i
Tölö och Voxlöv, Kungsbacka kommun

n:\104\27\1042787\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\miljöutredningtölö-voxlöv
180321.docx

I programområdet består jordlagren generellt av ett övre lager med mulljord (ca 0,2
m) som underlagras av torrskorpelera och därunder av lera av varierande mäktighet
samt friktionsjord innan man når ned till fast berg. Torrskorpeleran har generellt en
mäktighet av ca 1 m men kan ställvis vara större. Under torrskorpeleran finns bitvis
ett tunt lager med sand som i fastmarks- och bergområdena direkt underlagras av fast
botten/grövre friktionsjord. Lerans uppmätta skjuvhållfasthet varierar i huvudsak
mellan ca 10 och 40 kPa med de högre värdena på större djup. Djupet till fast botten
varierar inom inom delområde A mellan ca 4,5 – 10 m i öster och ned till mer än 30
m djup i väster, inom område B mellan ca 12 m till mer än 30 m djup samt inom
delområde C mellan ca 4 m djup närmast bergsområdet i nordväst till mer än 30 m
djup i söder. I området Tölö Ängar syd varierar djupet till fast botten/ berg mellan
ca 0-30 m. (Norconsult AB 2016a-b).
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bedöms det inte föreligga någon uppenbar risk för bergras eller blockutfall inom
studerade områden (Norconsult AB 2016a -b).
Programområdets södra del klassas som normalradonmark enligt genomförda
mätningar (Norconsult AB 2016a). För övriga delar finns inga mätningar men enligt
kommunens översiktplan klassas området översiktligt som i huvudsak ett
lågriskområde för radon, men det kan finnas lokala förekomster av förhöjda
radonvärden (Kungsbacka kommun 2006), tex där berg i dagen förekommer.

Hydrogeologi och stabilitet
I genomförda geotekniska undersökningar har även nivåerna på den övre
grundvattenytan och vattennivåer i vattendragen noterats i samband med
skruvprovtagningar. I programområdets norra och centrala delar (delområde A-C)
låg övre grundvattenytan på mellan ca 1,8–2,3 m djup under befintlig markyta, och
i dess södra del (delområde Tölö Syd) på mellan ca 1,1-2,1 m djup under befintlig
markyta. Vattenytan i Söderå har uppmätts till på nivån ca +1,2 m till +1,8 m vilket
motsvarade ett vattendjup på mellan ca 1,3-1,5 m. För biflödet Brokabäcken låg
vattenytan på nivån ca +3,1 m, vilket vid mättillfället var ca 0,2 m över botten på
bäcken (Norconsult AB, 2016a-b). Enligt DHI:s beräkningar kan dock vattennivån
i Söderån variera mellan +0,8- +2.1 m (DHI 2016).
I programområdets södra del (delområde Tölö Ängar syd) bedöms både
totalstabiliteten för befintliga förhållanden i området och för den mer lokala
stabiliteten ned mot vattendragen vara tillfredställande i tre av fem sektioner, men
inte i områdets centrala del dvs. vid den större meanderbågen (sektion 1, figur 8)
eller i dess sydöstra del dvs. sydost om biflödet Brokabäckens utflöde i Söderå
(sektion 3, figur 8). Här bedöms säkerheten mot skred vara något för låg enligt
genomförda beräkningar. Varken längs Söderås norra strandlinje eller längs
Brokabäcken finns några tecken på pågående erosion, men läng Söderås södra
strandlinje (mot golfbanan), har ett fåtal erosionsras noterats. I övriga delar av
programområdet har stabiliteten inte utretts men bedöms m.a.p. den svaga
marklutningen vara tillfredsställande, men måste studeras vidare i fortsatt
planarbete (Norconsult AB 2016a). Viktigt att nämna är att illustrerad bostadsutbyggnad i figur 8 är ett förslag från exploatören, inte föreslaget programförslag.

2018-03--21
Miljöutredning till planprogram för bostäder Tölö och Voxlöv, i
Tölö och Voxlöv, Kungsbacka kommun

44 (82)

Figur 8: Sektioner tagna vid genomförda stabilitetsberäkningar (Norconsult 2016a).

Markföroreningar
Inga miljötekniska markundersökningar har utförts i samband med upprättandet av
denna miljöutredning.

Spårområdet för järnvägen mellan Göteborg och Lund (Västkustbanan) avgränsar
programområdet i nordväst. Kring spårområden föreligger generellt en ökad risk för
föroreningar, exempelvis från bekämpningsmedel som använts på banvallarna,
impregnering från slipers och partikelutsläpp från trafiken samt vid eventuella
olyckor med farligt gods (VTI 2007).
Enligt historiska kartor från 1919-25 och 1965 har marken inom programområdet
främst utgjorts av odlingsmark under lång tid (Lantmäteriet 2016), vilken generellt
inte brukar innehålla förhöjda halter av föroreningar. Eventuellt kan fyllnadsmassor
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Inga riskklassade eller markmiljötekniskt utredda objekt finns inom programområdet
varken i Länsstyrelsens MIFO-databas (Metodik För Inventering av Förorenade
Områden) eller hos Kungsbacka kommuns förvaltning för Miljö & Hälsoskydd.
Inom verksamhetsområdena vid Hede, väster och nordväst om programområdet,
finns dock flertalet identifierade riskobjekt (MIFO-klassade), bla. en
bilvårdsanläggning vid Göteborgsvägen ca 400 m sydväst om området, men dessa
bedöms inte påverka markmiljön i aktuellt område.
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förekomma vid anslutande vägar etc. inom området, vilka kan ha förhöjda halter av
föroreningar, men i dagsläget finns inga uppgifter om att dessa skulle vara
förorenade.

Konsekvenser
Geoteknik
Planerad utbyggnad av bostäder och ny vägförbindelse medför sannolikt omfattande
markarbeten i form av schaktning, sprängning och grundläggning etc., vilka kräver
hänsyn till området geotekniska förhållanden.
Enligt den geotekniska utredningen av programområdets norra och centrala delar
(Norconsult AB 2016b) bedöms dessa delar som byggbara, men planerad utbyggnad
av bostäder och vägar m.m. kommer sannolikt ge upphov till sättningar. I fortsatt
planprocess måste man därför beakta att grundförstärkningar m.a.p sättningar och
stabilitet sannolikt kommer behövas då området i huvudsak utgörs av
sättningskänslig lera till stora djup. Därmed krävs ytterligare geotekniska
utredningar för att studera områdets geotekniska förutsättningar och ge förslag på
lämpliga grundförstärkningsåtgärder. Vidare bedöms ingen risk för bergras eller
blockutfall finnas i eller kring studerade delområden, men ytterligare inspektioner
rekommenderas i vissa släntområden för att fastställa eventuella behov av
förstärknings- och/eller rensningsåtgärder. Vid framtida dagvattenhantering måste
även hänsyn tas till de täta jordlagren som inte medger möjlighet till infiltration av
ytvatten.
Enligt den geotekniska undersökningen av programområdets södra del (Norconsult
AB 2016a) bedöms totalstabiliteten inom huvuddelen av delområdet Tölö Ängar Syd
vara tillfredställande för en utbyggnad av bostäder och gator, förutsatt att ytorna
närmast Söderå och Brokabäcken (en zon på ca 20-80 m) inte belastas, dvs. att inga
lokalgator eller hus anläggs i närheten av vattendragen. I beräkningarna har man
räknat med dimensionerade laster på 10-20 kPa, där marken i områdets norra del kan
belastas med 20 kPa (dvs tyngre, mer sättningskänsliga byggnader alt. ca 1 m
fyllning), medan marken närmare vattendragen endast kan belastas med 10 kPa, dvs.
lättare och mindre sättningskänsliga byggnader alt. ca 0,5 m fyllning). Observera att
redovisade laster gäller för stabiliteten i området, dvs. ej tillåtna laster m.a.p.
sättningar. En utbyggnad i zonen närmast vattendragen kräver däremot kulvertering
eller förstärkningsåtgärder för att tillfredställande stabilitet ska uppnås. Denna typ
av åtgärder kan i sin tur medföra negativ påverkan på vattendragens naturvärden.
Även i områdets centrala och östra delar (kring sektion 1 & 3) krävs
stabilitetsförhöjande åtgärder, t.ex. kalkcementpelarförstärkning, utläggning av
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tryckbank i släntfot eller avschaktning av släntkrön, för att uppnå fullgod säkerhet
mot skred. Vidare är det viktigt att höjdsättningen av området vid en utbyggnad i
huvudsak följer befintliga marknivåer för att minimera framtida belastningar och
sättningsproblem. Endast mindre uppfyllnader är möjliga utan att stora sättningar
sker. I samband med fortsatt planarbete behöver därmed ytterligare geotekniska
undersökningar genomföras för att bedöma vilka grundläggningsåtgärder som är
lämpliga och omfattningen av dessa vid en framtida utbyggnad. Denna utredning bör
innehålla kompletterande fält- och laboratorieundersökningar för att få ett säkrare
underlag m.a.p. grundläggning, stabilitetsförhållanden, sättningar, vibrationer m.m.
Programområdets södra del ligger inom ett normalriskområde för markradon varför
det sannolikt inte krävs radonskyddat utförande av bebyggelsen i denna del. I
programområdets norra och centrala delar bör eventuellt mätningar av
markradonhalter genomföras då det kan finnas områden med förhöjda radonhalter
enligt översiktsplanen. Detta för att kunna bedöma behovet av eventuellt
radonskyddat utförande av den framtida bebyggelsen. Generellt bör man vid
nybyggnation ha som målsättning att WHO:s riktvärde på 100 Bq/m 3 för
inomhusluft inte överskrids.

Markföroreningar

Ett områdes markanvändning styr de aktiviteter som antas förekomma inom aktuellt
område och därmed vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning det förväntas
ske. Markanvändningen påverkar även de krav som kan ställas på skydd av markmiljön
inom området. Naturvårdsverkets generella riktvärden beaktar fyra skyddsobjekt;
människor som vistas på området, markmiljön inom området, grundvatten samt ytvatten.
Naturvårdsverkets generella riktvärden anger en nivå som ger skydd mot hälso- och
miljöeffekter vid ett flertal förorenade områden.
I riktvärdesmodellen används två olika typer av markanvändning för beräkning av
Naturvårdsverkets generella riktvärden:
•
Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av
markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom området
under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.
KM gäller generellt för bostadsmark.
•
Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av
markanvändning till t ex kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas
vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. Barn och
äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger förutsättningar för
markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning.
Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas.
(Naturvårdsverket, rapport 5976, sep 2009)
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Föreslagen utbyggnad av bostäder och innebär att området bör klassas som känslig
markanvändning (KM).
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Risken för föroreningar i mark och grundvatten inom programområdet bedöms som
liten. Detta då det inom aktuellt område inte finns några uppgifter om att potentiellt
förorenande verksamhet har bedrivits på platsen utan området har brukats som
åkermark i åtminstone 100 år. Vidare ligger både järnvägen och befintliga
verksamhetsområden i väster och nordväst nedströms programområdet med följd att
eventuella föroreningar från dessa rinner bort från aktuellt område. Dessutom krävs
en 30 m bred bebyggelsefri zon närmast Västkustbanan vid en utbyggnad eftersom
järnvägen utgör en transportled för farligt gods. Om eventuella föroreningar spridits
sig från banvallen bedöms det som osannolikt att dessa spridits längre än 30 m in i
området. Sker utbyggnad närmre än 30 m från järnvägen kan dock eventuellt en
översiktlig miljöteknisk markundersökning behöva utföras i detta område.
Dock kan eventuell föroreningsspridning ej helt uteslutas, t.ex. från förorenade
fyllnadsmassor kring anslutande vägar etc., varför en översiktlig miljöteknisk
markundersökning eventuellt bör utföras i de delar som berörs av fyllnadsmassor
inför planerad exploatering av området.

Förslag till åtgärder
•

•

•
•
•

•

Ytterligare geotekniska undersökningar krävs i samband med fortsatt
planarbete för att studera områdets geotekniska förutsättningar och ge
förslag på lämpliga grundförstärkningsåtgärder. Dessa bör innehålla
kompletterande fält- och laboratorieundersökningar för att få ett säkrare
underlag m.a.p. grundläggning, stabilitetsförhållanden, sättningar,
vibrationer m.m. Om möjligt bör en diskussion om
Ytterligare inspektioner kan behöva utföras i vissa släntområden för att
fastställa eventuella behov av förstärknings- och/eller rensningsåtgärder
m.a.p. bergras och blockutfall.
Höjdsättningen där lös lera förekommer bör i huvudsak följa befintliga
marknivåer för att minimera framtida belastningar och sättningsproblem.
Byggnadstekniska åtgärder som medför en permanent grundvattensänkning
bör inte utföras.
Eventuellt behöver radonundersökningar utföras i programområdets centrala
och norra delar för att undersöka eventuellt behov av radonskyddat
utförande av bebyggelsen.
Fyllnadsmassor (befintliga och nya massor) bör kontrolleras under
byggskedet så dessa inte ger upphov till förhöjda radonhalter eller hyser
några eventuella föroreningar.
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9. Vattenförhållanden
Nuvarande förhållanden
Befintliga ytvatten- och dagvattenförhållanden
Aktuellt område utgörs av relativt plan, öppen odlingsmark vilken huvudsakligen
avvattnas via diken, direktavrinning och ledningar ned till Kungsbackaån respektive
Söderå. Anslutande vägar och GC-vägar avvattnas sannolikt i stor utsträckning via
både diken och dagvattenledningar ned mot vattendragen.

Avvattningen från programområdets södra delar (Tölö) sker både via diken och
åkerdräneringar i åkermarken och längs med Hällingsjövägen och via ledningar ner
till Söderå. Längs med Hällingsjövägen och i de anslutande bostadsområdena Tölö
etapp 1-2 finns ett utbyggt kommunalt VA-ledningsnät och ett befintligt
dagvattensystem (Kungsbacka kommun 2009b). Enlig framtagen dagvattenutredning
för etapperna Tölö Ängar etapp 3 och Tölö Ängar Syd (Tyréns 2017a) sker
avvattningen främst via diken och Brokabäcken som delvis är kulverterad, men även
två dagvattenledningar har påträffats i åkermarken söder om Hällingsjövägen. Dessa
misstänks sammanlänkade med ledningssystemet i området Tölö etapp 2 men
uppgifterna har inte bekräftats. Även avvattningen av anslutande delar av
höjdområdet Voxlövsbergen sker via programområdet. Enligt genomförda
beräkningar bedöms nuvarande dagvattenflöden (20-årsregn, 10 min varaktighet)
uppskattats till ca 300 l/s för Tölö ängar etapp 3 och ca 200 l/s för Tölö ängar Syd,
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Figur 9: Indelning av etapperna Tölö ängar Syd och Tölö ängar etapp 3 samt
delområden A- C med naturmark (A grön, B ljusgrön och C orange) i framtagen
dagvattenutredning.
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dvs totalt 500 l/s samt ytterligare ca 98 l/s för anslutande naturmark i norr (indelad i
3 delområden A-C). Etappindelningar och delområden A-C, visas i figur 9.
Avvattningen från programområdets norra del (Voxlöv) sker främst via diken och
åkerdräneringar i åkermark och längs vägdiken ned mot Kungsbackaån. Även
anslutande delar av höjdområdena Klippebergen och Voxlövsbergen avvattnas via
programområdet. I anslutning till befintliga bostadsområden i Hede och området
kring Hede station finns dagvattenledningar som delvis utnyttjas för avvattning av
delar av programområdet. Dessa områden är även anslutna till det kommunala VAnätet. Enligt genomförd dagvattenutredning (Tyréns 2017b) sker avvattningen via
diken och åkerdränering ned till de lågpunkter och instängda områden som finns
intill järnvägen och parkeringen vid Hede station samt norr om Hede bostadsområde.
Den sistnämnad utnyttjas som översvämningsyta för dagvatten och en lervall har
anlagts längs Postgårdsgatan för att undvika att bostadsområdet översvämmas vid
kraftiga regn. Vidare har ett fåtal dagvattenledningar och -brunnar m.m. identifierats
vid Tölöleden, Höglandavägen samt i anslutning till Hede bostadsområde, men
däremot har inga uppgifter gällande dagvattenledningar etc vid pendelparkeringen
intill Hede station påträffats i utredningen. Enligt genomförda beräkningar bedöms
nuvarande dagvattenflöden (20-årsregn, 10 min varaktighet) uppskattats till ca 568
l/s i Voxlövs norra del (område A) och ca 184 l/s för Voxlövs södra del (område B),
dvs totalt 752 l/s för programområdets norra del. Etappindelning visas i figur 10.

Figur 10: Indelning av område A och B i programområdets norra delar i framtagen dagvattenutredning.
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Vidare har föroreningshalter i dagvattnet beräknats från schablonmässiga
årsmedelhalter av dagvattnets sammansättning för olika typer av markanvändning
tagna från databasen Stormtac (Stormtac 2017) i framtagna dagvattenutredningar.
Från beräkningarna kan man konstatera att dagvattnets största föroreningsbelastning
utgörs av näringsämnen, vilka sannolikt främst härrör från områdets åkermark.
Vidare förekommer även andra föroreningar, såsom metaller, olja och suspenderat
material, som i första hand härrör från anslutande bebyggelse och vägar och
hårdgjorda ytor. I jämförelse med de riktvärden för föroreningsmängder som finns
framtagna av Göteborgs stad uppskattas riktvärdena för fosfor, koppar och
suspenderat material överskridas för hela programområdet samt även för zink i dess
norra delar (Tyrens 2017a-b).

Aktuellt programområde ligger inom Kungsbackaåns och Söderås avrinningsområden, se figur 11. Kungsbackaån omges i de övre delarna av barrskog och
närings-fattiga sjöar (bl.a. kring Västra Ingsjön) och i de nedre delarna främst av
odlingsmarker och bebyggelse. Söderås avrinningsområde omfattar bl.a. byggelsen
vid Tölö och Fors, en golfbana samt en del jordbruksmark. Söderå utgör en s.k.
bifurkation från Rolfsån med början vid Gåsevadsholms slott som rinner via en
golfbana och centrala Kungsbacka ut i Kungabackaån och utgör ett mindre delavrinningsområde till denna. Genom aktuellt programområde rinner ett mindre
biflöde till Söderå, Brokabäcken, vilken omfattas av ett dikningsföretag (Gropebäcken tf 1922). Det finns även två dikningsföretag väster och nordväst om
programområdets norra delar (Hede df 1946 under Hede bostadsområde och Voxlöv
df 1964 under Beijers). Både Kungsbackaån och Söderå är kraftigt närsaltspåverkade
och utsläppen härrör från olika källor såsom jordbruk, nybyggnationer, enskilda
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Figur 11: Programområdet ligger inom Kungsbackaåns och Söderås delavrinningsområden (tunn blå linje) som båda ligger inom Kungsbackaåns huvudavrinningsområde (tjock blå linje). Det finns även några dikningsföretag i och nära området
(tunn klarblå linje).
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avlopp, dagvatten m.m. (Kungsbacka kommun 1998 rev 2012, Kungsbackaåns
vattenvårdsförbund 2016, Länsstyrelsen 2016, SLU 2016 och Vattenmyndigheten
2016).
Den generella trenden de senaste 10 åren är att både kväve- och fosforhalterna
minskar i Kungsbackaån, men de sista två åren har dock halterna ökat något. Halten
av totalkväve är nästan det dubbla och halten totalfosfor nästan det fyrdubbla vid åns
mynning jämfört med i vattensystemets början. Vidare varierar närsalthalterna
betydligt mer mellan olika år i vattensystemets nedre del än i dess övre delar.
Trenden för de senaste ca 30 åren är att både kväve- och fosforhalterna ökade fram
till millennieskiftet och har sedan dess sjunkit men är fortfarande högre än i början
av 1990-talet (Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2016).
Söderå hyser vissa naturvärden men det finns inga uppgifter om förekomst av fisk i
vattendraget. Kungsbackaån har däremot höga fiskeribiologiska värden, främst
genom förekomsten av lax och öring. Även den slutliga recipienten,
Kungsbackafjorden har mycket höga biologiska värden, se Kapitel 5. Naturmiljö.
Enligt kommunens dagvattenpolicy (Kungsbacka kommun 2012a) bedöms Söderå
vara mindre känslig för den påverkan som nuvarande dagvattentillförsel kan medföra
medan Kungsbackaån bedöms vara känslig. Bedömning gällande Söderå har nyligen
reviderats av kommunen varför ån ska istället bedömas som känslig då den har
mycket höga halter av näringsämnen och vissa åsträckor har återkommande låga
syrenivåer.

Befintliga dricks- och spillvattenförhållanden
I dagsläget finns dricks- och spillvattenledningar längs med Hällingsjövägen och
Söderåleden samt i Hede bostadsområde, men inte inom programområdets övriga
delar.
Både enligt nyligen framtagen VA-utredning (Tyréns 2017c) och tidigare VAutredning från 2006 (GF Konsult AB 2006) har spillvattenledningar och
pumpstationer i stadens centrala delar god kapacitet men belastningen av
tillskottsvatten till ledningssystemet och reningsverket är kraftig i samband med
nederbörd. Även snösmältning bidrar i stor utsträckning till belastningen och det kan
ha negativ inverkan på reningsprocessen i avloppsreningsverket eftersom
temperaturen är låg (GF Konsult AB 2006). I Tyréns utredning (Tyréns 2017c) har
en kontrollberäkning gjorts av ledningsnätet med beräknad belastning år 2030 och
då bedöms ledningsnätet belastas kraftigt vid nederbörd och snösmältning. Enligt de
figurer som redovisas i utredningen verkar ledningarna längs delar av Hällingsjö-
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vägen och Söderåleden överbelastade både vid torrväder och regn medan vissa
ledningar i de västra delarna av Hede bostadsområde överbelastade vid regn.
Avledning av spillvatten från Kungsbacka tätort sker till Hammargårds reningsverk
med utlopp i Kungsbackaåns nedre del nära Kungsbackafjordens inre delar.
Hammargårds reningsverk har tillstånd för 52000 pe (personekvivalenter) och i
dagsläget är belastningen 42600 pe. Trenden är tydligt uppåtgående och belastningen
på reningsverket ökar. Kvävereningen på Hammargård är byggd för att klara 42000
pe. Under hösten 2017 påbörjades en förstudie för att utreda vilka åtgärder som krävs
för att öka reningsverkets kapacitet samt vilka alternativa utformningar av befintligt
reningsverk och lokaliseringar av ett nytt reningsverk som är möjliga (Tyréns
2017c).
Idag förses Kungsbacka stad med dricksvatten via ledningsnät från Lygnern och
vattenverket vid Fjärås Bräcka, var nuvarande tillstånd medger ett uttag på 6 Mm3
per år. Svinnet på ledningsnätet är ca 25 % och bra underhåll är viktigt för att minska
svinnet. Vid nuvarande läckage och befolkningsutveckling kommer denna gräns att
nås ca år 2022. Arbete pågår med att förnya tillståndet så att vattenuttaget kan ökas.
Det kan bli aktuellt med nya uttagsbrunnar och ledningsdragning inom täkten
(Lindgren 2013). Hammerö tryckstegringsstation har en kapacitet vid maxdygn på
300 l/s. Belastningen år 2013 var 178 l/s och beräknad belastning år 2030 är 265 l/s,
vilket medför att endast 35 l/s finns tillgängligt för reservvattenförsörjning till
Göteborg och Mölndal (Lindgren 2015). Efterfrågade flöden är 60 l/s till Göteborg
resp. 70 l/s till Mölndal. För att klara framtida behov krävs åtgärder för att öka flödet
genom Hammerö tryckstegringsstation. Enligt genomförd kontrollräkning av
ledningsnätet för dricksvatten år 2030 är delar av ledningsnätet överbelastat, bl.a.
längs delar av Hällingsjövägen och Söderåleden samt i en mindre del av sydvästra
Hede bostadsområde (Tyréns 2017c).

Kvalitetskrav, eller s.k. miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten fastställs i enlighet
med EU:s ramdirektiv för vatten genom vattenförvaltningsförordningen samt med
stöd av Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 och
ändringsföreskriften HVMFS 2015:4. Miljö-kvalitetsnormerna uttrycker den
kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla
vattenförekomster ska uppnå normen god ekologisk status eller potential respektive
god kemisk status till ett visst år. Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) utgör en
avgränsad vattenförekomst (id SE638097-127640), som är statusklassad av
Vattenmyndigheten och omfattas av miljökvalitetsnormer, se figur 12. Söderå är inte
utpekad som vattenförekomst varför det inte finns några uppgifter för åns status.
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Figur 12. Karta över vattenförekomst
(Vattenmyndigheten 2018).

Kungsbackaån

(Mynningen-Lillån)

Enligt Vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten (Vattenmyndigheten
2018) har Kungsbackaån måttlig ekologisk status, med målet att god ekologisk status
ska uppnås till 2027 se tabell 1. Det har bedömts som omöjligt att uppnå en god
ekologisk status till 2021 pga. administrativa begränsningar. Åtgärder behöver dock
genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska
kunna nås till 2027, bl.a. genom en minskning av mängden näringsämnen som
tillförs ån. En av de främsta orsakerna till att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i
Kungsbackaån är övergödning. Totalfosforhalterna ligger på otillfredsställande höga
nivåer (medelvärdet ligger på 38,4±18,1 µg P/l) och för att uppnå god status behöver
halten av totalfosfor minska till 28 µg/l. Även försurning från atmosfärisk deposition
bedöms vara ett problem för vattendraget. Vidare har kvalitetsfaktorerna
vattendragets närområde samt svämplanets strukturer och funktion i vattendrag dålig
respektive otillfredsställande status pga. att närområdet utgörs av över 70 % aktivt
brukad mark och/eller anlagda ytor. Med närområde menas 30 meter från fårans kant
och svämplanet är den del av vattensystemet som utgörs av den plana ytan invid en
vattenförekomst som formas genom återkommande översvämningar. Svämplanet är
viktigt för vattendragets strukturer och funktioner, genom att det bidrar med mycket
värdefulla ekosystemtjänster, spelar en viktig roll för näringstransporter och har en
flödesdämpade funktion. Övriga kvalitetsfaktorer bedöms ha hög till måttlig status.
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Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk ytvattenstatus i vattenförekomsten Kungsbackaån (Mynningen till Lillån), beslutade 2017-02-23.
Grundinformation
EU-ID
Vattenförekomst
ID
SE62040
6-140165

Kungsbackaån
(Mynningen till Lillån)

Ekologisk status
Nuvarande Kvalitetskrav
(MKN) till 2027
Måttlig
God
(2013)

Kemisk status*
Nuvarande Kvalitetskrav
(MKN) till 2027
Uppnår ej God
god (2017)

Slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande ekologisk status med
målet att god ekologisk status ska uppnås till 2027 (Vattenmyndigheten 2018). God
ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer
som indikerar näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021 på grund av
övergödning. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver emellertid genomföras
till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. Data från provtagning
av makroalger och växtplankton i vattenförekomsten visar på måttlig respektive hög
status medan data från bottenfauna visar på otillfredsställande status. Den ekologiska
statusen bedöms således vara otillfredsställande enligt principen "Sämst styr", dvs.
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Den kemiska statusen för ytvatten bedöms som god för Kungsbackaån med undantag
för kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Perfluoroktansulfonat
(PFOS) har uppmätts i halter över gränsvärdet och halten av kvicksilver (Hg) i biota
som omfattas av den kemiska statusen har extrapolerat från mätningar i sjöar i länet
och bedömts överskrida sin miljökvalitetsnorm. Ett nytt europeiskt gränsvärde har
införts för PBDE i fisk. Enligt den bedömning som gjort i form av en nationell
extrapolering, finns indikationer på att gränsvärdet överskrids i alla svenska ytvatten.
Ett undantag i form av mindre stränga krav har därför satts för PBDE och kvicksilver.
Skälet för undantag som anges av Vattenmyndigheten är att det bedöms vara tekniskt
omöjligt att sänka halterna av PBDE och kvicksilver till de nivåer som motsvarar
god kemisk ytvattenstatus, se tabell 1. De nuvarande halterna av PBDE och
kvicksilver (december 2015) får dock inte öka. PBDE är en industrikemikalie som
främst används i flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, plastprodukter, elektroniska
produkter och byggnadsmaterial. PBDE sprids till miljön via läckage från varor och
avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter. Problemet
beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en
sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att
åtgärda det. Den största påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk deposition
vars ursprung är långväga, globala atmosfäriska utsläpp från tung industri och
förbränning av stenkol. I Sverige har en stor mängd av det nedfallande atmosfäriska
kvicksilvret under lång tid ackumulerats skogsmarkens humuslager, varifrån det
kontinuerligt sker ett läckage till ytvattnet med påföljande ackumulering i
vattenlevande organismer och fisk (Vattenmyndigheten 2018).
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”Det är den kvalitetsfaktor som uppvisar störst mänsklig påverkan som är
utslagsgivande vid en statusklassificering och bestämmer statusklass”
(Vattenmyndigheten 2018). Den kemiska statusen för ytvatten bedöms som god för
Inre Kungsbackafjorden med undantag för kvicksilver (Hg) och polybromerade
difenyletrar (PBDE).

Översvämningsrisker
Aktuellt programområde gränsar i nordväst till Kungsbackaån och i söder mot
Söderå. Vattennivåerna i Kungsbackaån varierar med årstid, höjdvariationer i
landskapet och avstånd till havet. Åns nedre delar påverkas främst av havsnivån
medan nivån i åns övre delar främst påverkas av flödet i ån. Högsta vattennivån som
uppmätts i ån är +2,72 m (Bergsgatan, centrala Kungsbacka). Här varierar
vattenståndet mellan -0,95 m (lägsta lågvatten, LLW) och +2,75 m (högsta
högvatten, HHW), med en normalvattennivå på +0,5 m. Inga uppgifter om
vattenstånden i ån närmast programområdet har påträffats. Marknivåerna i
programområdet närmast Kungsbackaån varierar mellan ca +7 m och 13 m
(höjdsystem RH2000) varför risken för återkommande översvämningar i denna del
bedöms som liten.
Vidare har DHI har beräknat vattennivåerna för aktuell sträcka i Söderå baserat på
en simulerad period som sträcker sig över de senaste 30 åren. Enligt dessa varierar
vattenståndet mellan +0,8 m (lägsta lågvatten, LLW) och +2,1 m (högsta högvatten,
HHW), med en normalvattennivå på +1,1 m. Enligt rapporten bestäms lägsta
lågvatten främst av nivån för trösklarna i Söderå nedströms golfbanan (trummor
under broar) medan högsta högvatten bestäms av kapaciteten för åsektioner och
trummor och den nederbördssekvens som ger störst tillrinning under den simulerade
perioden. Högsta högvattnet säger dock ingenting om hur stor sannolikheten är för
att en sådan händelse ska inträffa. Den högsta beräknade högvattenvnivån vid ett
100-årsregn (100 års återkomsttid) i området är +3,3 m (DHI 2016). Vid genomförd
geoteknisk undersökning (Norconsult AB, 2016a) uppmättes vattennivån i Söderå
längs aktuell sträcka uppmättes till +1,2 - +1,8 m. Marknivåerna i programområdet
närmast Söderå varierar mellan ca +2 m och + 14 m, varför här möjligen kan finnas
en viss översvämningsrisk även om den sannolikt är liten.
Även enligt den översvämningskartering som tagits fram för Kungsbackaån av DHI
på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, DHI & SMHI
2013) beräknas översvämningsrisken längs med aktuella sträckor av Kungsbackaån
Söderå samt inom aktuellt programområde vara liten, vid såväl 50-års, 100-års- och
200-årsflöden, se figur 13.
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Figur 13. Översvämningskarta över Kungsbackaån och Söderå som visar vilka ytor
som översvämmas vid berhögsta flöde. Pilarna visar de åsträckor som ligger
närmast programområdet.

Konsekvenser
Förändringar i ytvatten- och dagvattenförhållanden
En utbyggnad inom programområdet innebär en ökning av hårdgjorda ytor i
området, vilket medför att markens förmåga att infiltrera vattnet försvinner i viss
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I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ges rekommendationer
avseende lägsta golvnivå för ny bebyggelse i tätorten för att minska risken för
översvämningar. I den har kommunen har utgått från ett flöde och ett vattenstånd i
ån och havet och lagt till en buffert på 0,5 m (Kungsbacka kommun 2009a; SMHI
2006; Räddningsverket 2007; DHI 2009). Rekommendationerna gäller framförallt
för områden som ligger längs med Kungsbackaån. För programområdets nordvästra
del gäller därmed en lägsta golvnivå på +4,5 m, medan rekommendationerna inte
bedöms applicerbara på övriga delar av programområdet som inte ligger i närheten
av Kungsbackaån.
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utsträckning och därmed ökar mängden dagvatten. Vidare kommer en del av den
naturliga fördröjning som sker i området att upphöra i samband med en utbyggnad.
Föreslagen utbyggnad medför en förändrad markanvändning som innebär att
belastningen på Kungsbackaån och Söderå från programområdet kan komma att
ändra karaktär. Utsläppen av kväve är normalt större från åkermark än från
motsvarande yta med hårdgjorda ytor och bostadsbebyggelse/verksamheter.
Däremot är utsläppen av fosfor via dagvatten i samma storleksordning som utsläppen
från åkermark. Förutom näringsämnen innehåller dagvatten även olika typer av
miljöskadliga ämnen som härstammar från t.ex. vägbeläggning, bilavgaser,
drivmedel, korrosion och däckslitage. Här kommer en utbyggnad av bostäder och en
vägförbindelse inom aktuellt programområde leda till en ökad belastning då halterna
av metaller och andra miljöskadliga ämnen i dagvatten normalt är högre än i
dräneringsvatten från åkermark. Hur stora utsläppen blir beror på hur stor yta som
kommer att hårdgöras och hur dagvattnet från området tas omhand innan det når
vattendragen. En traditionell dagvattenhantering utan rening ger en negativ påverkan
på vattendragen, medan ett lokalt omhändertagande av dagvattnet kan begränsa
belastningen på åarna väsentligt.
Generellt kan dagvattnet från tak, grönområden och kvartersmark utan särskild
föroreningsbelastning eventuellt avledas direkt till ett dagvattensystem i området
utan särskild rening, medan dagvatten från vägar och parkeringsytor bör genomgå
någon form av rening innan det avleds. Vidare bör man eftersträva en öppen
dagvattenhantering inom programområdet, dvs att dagvatten avleds öppet i diken,
kanaler och rännor hellre än i slutna ledningar. Rätt utformat utgör ett system med
öppen dagvattenhantering en estetisk tillgång, se foton, nästa sida.
Områdets naturliga förutsättningar för infiltration är begränsade eftersom marken
består av lera. Däremot bör det vara möjligt att åstadkomma någon form av
fördröjning genom anläggning av genomsläppliga markbeläggningar, fördröjningsdammar, svackdiken, regnrabatter, gröna tak m.m. Anläggning av grönstråk inom
programområdet och i synnerhet kring vattendragen i söder kan med fördel
kombineras med lokal dagvattenhantering på ett estetiskt tillfredställande sätt.
Sådana åtgärder bidrar till en långtgående reduktion av omgivningspåverkan.
Samtidigt är recipienterna Kungsbackaån och Söderå kraftigt närsaltspåverkad av
jordbruk, enskilda avlopp, dagvatten från tätorter m.m. Därmed kan man hävda att
behovet av en god dagvattenrening i programområdet blir än viktigare för att
förhindra att den redan dåliga föroreningssituationen i Kungsbackaån och
slutrecipienten Kungsbackafjorden försämras ytterligare. Detta är särskilt viktigt
eftersom Kungsbackafjorden utgör ett Natura 2000-område vilket inte på ett
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betydande sätt får påverkas. Ovan föreslagna åtgärder bedöms vara i linje med
kommunens dagvattenpolicy (Kungsbacka kommun 2012a).

Fördröjningsdamm i bostadsmiljö.

Bostadshus med gröna tak. Källa: Vegtech
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Exempel på utformning av svackdike.
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Enligt framtagna dagvattenutredningar (Tyréns 2017a-b) beräknas det totala
dagvattenflödet efter en exploatering (20-årsregn, 10 min varaktighet) från
programområdets norra delar att öka med 1910 l/s i område A och med 2290 l/s i
område B, dvs en total ökning på 4200 l/s jämfört med dagsläget. Från programområdets södra delar beräknas det totala dagvattenflödet efter en exploatering ökar
med 3280 l/s i etapp Tölö ängar syd och med 2300 l/s i Tölö ängar etapp 3. Vid en
exploatering behöver även befintliga dagvattenflöden från naturmarken norr om
Tölö ängar etapp 3 på 98 l/s fortsatt hanteras via programområdet. Därmed krävs en
utjämning av dagvatten för att kompensera för flödesökningen till Kungsbackaån
och Söderå. Enligt dagvattenutredningarna delas programområdet in i fyra delområden med separata dagvattensystem för vilka man beräknat vilka
magasinsvolymer som krävs för att kunna fördröja det ökade dagvattenflödet för ett
20-årsregn med klimatfaktor 1,25. Dessa är 1978 m3 i område A, 1790 m3 i område
B, 3280 m3 i etapp Tölö ängar syd och 1880 m3 i Tölö ängar etapp 3. För hantering
av avrinning från anslutande naturmark nordväst om etapp 3 har ingen beräkning av
magasinsvolym gjorts. Utflödet efter fördröjning i dagvattenmagasinen har
beräknats till 15 l/s*ha i område A och B samt till 11 l/s*ha i Tölö ängar syd och
Tölö ängar etapp 3.
Vidare ökar föroreningshalterna i dagvattnet vid en exploatering enligt den
beräkning som gjorts från schablonmässiga årsmedelhalter av dagvattnets sammansättning för olika typer av markanvändning från databasen Stormtac (Stormtac 2017)
i framtagna dagvattenutredningar. Vid en exploatering ökar halterna av fosfor,
metaller och andra miljöskadliga ämnen som olja, suspenderat material och PAH:er,
medan kvävehalterna sjunker. I jämförelse med de riktvärden för föroreningsmängder som finns framtagna av Göteborgs stad beräknas riktvärdena för bly, zink,
kadmium, fosfor, koppar, suspenderat material och bensoapyren (en typ av PAH)
överskridas vid en exploatering. Utredningarna konstaterar att reningsåtgärder
kommer behövas vid en utbyggnad men ger inga konkreta förslag (Tyréns 2017a-b).
Dagvattenutredningarna föreslår översiktligt ett dagvattensystem som avleder och i
viss mån renar dagvatten samtidigt som höga flöden utjämnas med hjälp av öppna
dagvattenstråk som diken och rännilar, fördröjningsdammar och -magasin, gröna tak
och svackdiken, se foton, ovan. Åtgärderna föreslås integreras park- och grönytor
och utformas med hänsyn till funktion och gestaltning. Höjdsättningen av området
är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg så att en tillfredsställande avledning av
yt- och dränvatten ska kunna erhållas Vidare är höjdsättningen av området mycket
viktig och bör ägnas stor omsorg för att få en tillfredsställande avledning av yt- och
dränvatten. Vidare föreslås avskärande diken skapas mot angränsande natur- och
åkermark vilka avleds till dagvattendammar för att skydda föreslagen bebyggelse
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mot dagvattenflöden från omgivningen. I de beräkningar som gjort har man dock
inte tagit någon hänsyn till åtgärdernas reningseffekt.
I samband med fortsatt planarbete behöver en detaljerad VA- och dagvattenutredning tas fram för att säkerställa att dagvattenflödena från aktuellt område inte
ökar jämfört med idag. Vidare behöver man utreda möjligheterna till ytterligare
åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten för att säkerställa att
föroreningsbelastningen på recipienterna Kungsbackaån och Söderå inte heller ökar,
då dessa redan idag är kraftigt närsaltspåverkade. Därmed kan man hävda att behovet
av en god dagvattenrening i området blir än viktigare för att förhindra att den redan
dåliga föroreningssituationen i bäcken försämras ytterligare.
Under själva byggtiden kan dagvattenhanteringen medföra både temporära och
permanenta effekter på vattenmiljön i form grumling ned till framförallt Söderå men
i viss mån även Kungsbackaån via dagvattenledningar och ytavrinning. Det kan även
uppstå risk för läckage av olja, slam etc. Därför bör dagvattensystemet iordningställas i ett inledande skede för minimera påverkan på vattendragen. Vidare behövs
en åtgärdsplan för hantering av t.ex. oljeläckage, länsvattenrening etc. under
byggtiden. Dagvattenanläggningar kräver generellt en anmälan till kommunens
miljö- och hälsoskyddskontor enligt 9 kap. 2 § MB samt 13 och 14 §§ förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljö- och Hälsoskydd ansvarar för
prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och kan föreskriva villkor och
försiktighetsåtgärder.

Planerad bostadsutbyggnad i Voxlöv och Tölö ska anslutas till befintliga ledningar
för dricksvatten och spillvatten längs med ett stråk från centrala Kungsbacka via
Söderåleden och delar av Hällingsjövägen. Ledningsstråket behöver dimensioneras
upp för att klara belastningen. Vidare kan det behövas såväl nya pumpstationer för
spillvatten som tryckstegringsstationer för drickvatten för att ansluta
programområdet till det kommunala VA-nätet, men omfattning och lokalisering av
dessa får tas fram i samband med detaljprojektering. Det kan även bli aktuellt med
lokal tryckstegring i fastigheter med många våningar då risk finns för att
vattentrycket annars blir undermåligt. Vidare behöver programområdet förses med
erforderligt system med brandposter.
Enligt framtagen VA-utredning (Tyréns 2017c) framgår att att det kommunala VAnätet behöver dimensioneras upp för klara kommunens framtida befolkningsökning,
varav aktuell utbyggnad endast utgör en del. Det gäller såväl ledningsnät som
reningsverk och vattenverk.
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Hammargårds reningsverk närmar sig sitt tillståndsmässiga tak. Befintligt verk har
tillstånd att ta emot spillvatten motsvarande en belastning om 52 000
personekvivalenter (PE) och har i dagen en belastning om ca 41 000 PE. Dessutom
är den hydrauliska belastningen hög vilket gör att det biologiska reningssteget
närmar sig den reningsmässiga kapaciteten. Därmed krävs åtgärder krävs för att
säkerställa kapaciteten på både kort och lång sikt. En förstudie för att utreda hur
Hammargårds reningsverkets kapacitet kan ökas samt för att ta fram alternativa
utformningar av befintligt reningsverk och lokaliseringar av ett nytt reningsverk
påbörjades under hösten 2017.
Kommunens vattenverk vid Fjärås Bräcka har ett tillstånd som medger ett uttag på 6
Mm3 per år och med nuvarande läckage och befolkningsutveckling nås denna gräns
ca år 2022. Det pågår ett arbete med att förnya tillståndet så att vattenuttaget kan
ökas, t.ex kan nya uttagsbrunnar och ledningsdragningar bli aktuella inom täkten
(Lindgren 2013).

Miljökvalitetsnormer
Planerad utbyggnad av en hel stadsdel med ca 2000 bostäder med anslutande vägar
etc. vilket kan medföra en omfattande ökning av dagvattenflöden och
föroreningsbelastning ned till områdets recipienter. Vidare kan en utbyggnad i nära
anslutning till Söderå medföra fysiska ingrepp i vattendraget genom
stabilitetsåtgärder. Det går därmed inte att utesluta att programförslaget bidrar till att
försvåra möjligheterna att uppnå god ekologisk status i berörda ytvattenförekomster.
Med andra ord, miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Kungsbackaån och
Kungsbackafjorden kan komma att påverkas negativt av den omfattande
utbyggnaden. Det är därmed viktigt att framtida dagvattensystem utformas så att
föroreningsbelastningen från programoområdet åtminstone inte ökar. Eventuellt kan
det t.o.m. krävas att föroreningsbelastningen minskar för att man på sikt ska kunna
uppnå god ekologisk status i recipienterna.

Översvämningsrisker
Risken för översvämningar inom större delen av programområdet bedöms som liten,
men närmast Söderå i programområdets södra del kan en viss översvämningsrisk
finnas. Denna risk belyses i DHI:s rapport om vattenstånd (DHI 2016) medan den
inte omnämns i framtagen översvämningskartering i Kungsbackaån (MSB, DHI &
SMHI 2013). I områdets norra delar finns viss risk för översvämningar i befintliga
lågpunkter, dvs. både vid befintlig bebyggelse i Hede och vid järnvägen i nordväst
om dagvattnet inte omhändertas på rätt sätt. I fortsatt planarbete bör dessa
översvämningsrisker beaktas både för höjdsättning av planerade byggnader,
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utformning av dagvattensystem men även för att kunna bedöma eventuellt behov av
åtgärder för att minimera översvämningsriskerna vid Söderå. Eventuella åtgärder för
att minimera översvämningsrisker etc. i och kring Söderå kan komma att kräva
anmälan alternativt tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.
Generellt ska en lägsta golvnivå på +4,5 m ska gälla inom programområdets
nordvästra del i enlighet med de rekommendationer som ges i den fördjupade
översiktsplanen (Kungabacka kommun 2009). Dessa rekommendationer tar inte
hänsyn till klimatförändringar, men för hantering av framtida havsnivåhöjningar har
andra åtgärder studerats. För övriga delar av programområdet finns inga
rekommendationer.

•

•

•

•

•

•

•

En detaljerad VA- och dagvattenutredning bör tas fram i det fortsatta planarbetet
för att mer i detalj ta fram ett dagvattensystem som säkerställer att
dagvattenflödena från aktuellt område inte ökar jämfört med idag. Vidare
behöver ytterligare åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten utredas för
att säkerställa att föroreningsbelastningen på recipienterna Kungsbackaån och
Söderå inte ökar. Detta kan t.ex. omfatta våtmarker, regngårdar, gröna tak etc.
Sådana åtgärder är också positiva från naturvårds- och landskapsbildssynpunkt.
Detaljutformningen av ett dagvattensystem bör tas fram i samråd med biologisk
expertis för att om möjligt även skapa miljöer som gynnar växt- och djurlivet,
t.ex. kan vissa av områdets diken och biflödet Brokabäck utnyttjas som en del
av dagvattensystemet.
Placering och utformning av eventuella avskärande diken mot angränsande
natur- och åkermark, måste anpassas till områdets naturvärden för att inte
medföra stora ingrepp i bl.a. värdefulla lövskogsmilljöer.
Dagvattenbildningen kan minimeras genom användande av genomsläppliga
markbeläggningar och genom att behålla så mycket som möjligt av gräsytor och
annan naturmark i området.
Val av byggnadernas ytmaterial bör uppmärksammas i ett tidigt skede då detta
påverkar dagvattnets karaktär. Särskilda lösningar för dagvattnets fördröjning/
transport från hustak etc. kan skapas genom beläggning med grus, gräs m.m.
Anläggningar för dagvattenrening bör anläggas innan markarbeten för
utbyggnad påbörjas för att minska påverkan på Söderå och i viss mån
Kungsbackaån.
Eventuellt behöver översvämningsriskerna inom området utredas i fortsatt
planarbete.
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10. Hälsa och säkerhet
Detta avsnitt behandlar översiktligt frågor rörande skyddsavstånd mellan bostäder
och verksamheter samt skyddsavstånd med avseende på djurhållning och transporter
med farligt gods på närliggande järnväg och vägar.

Nuvarande förhållanden
Närhet till verksamheter
I Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” (Boverket m fl 1995) anges riktlinjer för
skyddsavstånd mellan bostäder och arbetsplatser med hänsyn till miljö, hälsa och
säkerhet. Riktvärdet ska betraktas som ett försiktighetsmått och som ett uttryck för
god planering, men de lokala förhållandena såsom antalet bostäder i närheten och
deras placering i förhållande till verksamheterna, anläggningarnas typ och
konstruktion, förhärskande vindriktning m.m. måste vägas in i bedömningen.
Aktuellt programområde ligger i utkanten av dagens tätort och hyser inga befintliga
verksamheter. Väster och sydväst om programområdet, ligger Hede
verksamhetsområde med stort fokus på handel och service med bl.a. köpcentret
Freeport. Närmast belägna verksamheter är Beijers byggvaruhus, Hedins Bil och
Willys och strax sydväst om programområdet ligger Kungsbacka Bilcentrumn med
både bilförsäljning och bilverkstad. I direkt anslutning till programområdet ligger
Hede pendelstation med stora pendelparkeringar på båda sidor om Västkustbanan.
Utifrån Boverkets indelning av arbetsområden bedöms det anslutande Hede
verksamhetsområde medföra en del miljöstörning då verksamheterna till stor del är
besöksintensiva och ger upphov till en del trafik och bullerstörning. Även järnvägen
och pendelstationen medför miljöstörning i form av trafik och buller.
Verksamhetsområdet kan därmed definieras antingen som ett industrikvarter
alternativt ett småindustriområde. Närmast belägna bostäder (Björkris etapp I) ligger
idag på ca 100 m avstånd från närmaste verksamhetslokal (ICA MAXI). Därmed kan
sägas att Boverkets skyddsavstånd på 50 m efterlevs i dagsläget, medan ett
skyddsavstånd på 200 m inte efterlevs. Med andra ord, definierar man aktuellt Hede
verksamhetsområde som ett industrikvarter klaras skyddsavstånden idag men
däremot inte om det definieras som ett småindustriområde.
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Djurhållning
Inom aktuellt programområde finns betesmarker för hästar och några kvarvarande
gårdar med djurhållning av ett fåtal hästar. Djurhållningen kan ge upphov till
störningar i form av lukt, buller, flugor och allergi.
I och med Boverkets skrift ”Vägledning för planering för och invid djurhållning”
(Boverket, 2011) har tidigare riktlinjer för allmänna skyddsavstånd mellan bostäder
och djurhållning upphävts. Detta på grund av att tidigare generella rekommenderade
skyddsavstånd (upp till 500 m) har ansetts svårhanterliga och snarast bidragit till att
motverka en god fysisk planering. Vägledningen baseras på kraven i Plan- och
Bygglagen, forskningsresultat, studier, praxis och annat kunskapsunderlag.
Ytterligare vägledningar för hantering av främst hästhållning i fysisk planering har
också tagits fram som föreslår betydligt kortare skyddsavstånd än Boverkets tidigare
riktlinjer (Länsstyrelsen i Skåne 2004, Länsstyrelsen i Blekinge län 2008).
Bedömningarna grundar sig på uppgifter från forskning kring hästallergi, som tydligt
visar på att halten allergener i utomhusluften avtar relativt drastiskt med avståndet,
särskilt mellan 50-100 m, och att spridningen är beroende på vindriktning,
avskärmande vegetation etc.

Farligt gods
Länsstyrelsen i Halland har tagit fram riktlinjer för samhällsplanering utmed vägoch järnvägstransportleder för farligt gods (Länsstyrelsen 2011). Dessa riktlinjer
anger lämpliga avstånd för byggnation utmed väg E6, Västkustbanan och lokalt
utpekade farligt godsleder. Syftet med denna utformning är inte enbart att se till att
dagens risker är acceptabla, utan även att garantera att området kring transportleder
för farligt gods är utformat så att framtida ökningar av transporterade mängder inte
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Kungsbacka kommun har tagit fram både en policy för prövning av hästärenden samt
riktlinjer för etablering av hästbyar (Kungsbacka kommun 2007c & d), vilka bl.a.
omfattar skyddsavstånd mellan hästanläggningar och bostäder, skolor o.d. som bör
tillämpas vid nyetableringar i områden med samlad bebyggelse och/eller vid
planläggning. Dokumenten skiljer sig något gällande mindre anläggningar (1-10
hästar), där policyn föreslår skyddsavstånd på minst 100 m från stall och gödselhantering och minst 50 m från område där hästar vistas, medan riktlinjerna föreslår
en bedömning av lämpligt skyddsavstånd i varje enskilt fall. I policyn anges dock 50
m till bostadshus och 30 m till tomtgräns från hästhållning som ett slags minimiavstånd som inte bör understigas vid nyetablering. Inga generella rekommendationer
finns inom kommunen för skyddsavstånd mellan bostäder och övrig djurhållning.
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omedelbart leder till oacceptabla risker. Som bortre gräns för när riskutredning ska
göras anges 150 m från transportled för farligt gods.
Närmaste rekommenderad transportled för farligt gods är Västkustbanan, som ligger
i direkt anslutning till programområdets nordvästra del. Vidare ligger befintlig
pendelparkering ca 15 m från Västkustbanan. Vägarna inom och kring programområdet, dvs. Höglandavägen, Hällingsjövägen, Tölöleden, Göteborgsvägen (Väg
970) och Arendalsleden är inte utpekade transportleder för farligt gods, men sådana
transporter kan ändå förekomma (Trafikverket 2016a). Enligt internationella
bestämmelser delas farligt gods in i nio klasser, se nedanstående tabell 2.
Tabell 2: Indelning av farligt gods.
Klass
1

Innehåll
Explosiva ämnen

2

Komprimerade, kondenserade eller
under tryck lösta gaser
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga fasta ämnen
Oxiderande ämnen
Giftiga ämnen
Radioaktiva ämnen
Frätande ämnen
Övriga farliga ämnen och föremål

3
4
5
6
7
8
9

Exempel
Massexplosiva varor (dvs. sprängämnen,
fyrverkerier)
Brännbara gaser (propan), giftiga gaser
(klor, svaveldioxid)
Bensin, eldningsolja
Kalciumkarbid
Väteperoxid
Arsenik
Radioaktiva preparat för sjukhusen
Olika syror; lut
Asbest

Ett antal riskanalyser har genomförts under senare år i samband med byggande i
närheten av Västkustbanan.). Totalt förväntas ca 11 000 transportvagnar med farligt
gods passera planområdet år 2030 (Norconsult AB 2016c). Uppgifter om vad som
transporteras på Västkustbanan har erhållits från Trafikverket. De största mängderna
bestod av farligt gods ur klass 8 följt av klass 2 och klass 5.
Enligt Länsstyrelsens riktlinjer för planering av områden utmed farligt godsleder
(Länsstyrelsen 2011) rekommenderas avståndet mellan Västkustbanan och bostäder
till 80 m och verksamheter till 50 m, se figur 14.

Figur 14: Rekommenderade avstånd kring Västkustbanan (Länsstyrelsen 2011).
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Vid detta avstånd erfordras inga ytterligare åtgärder. Dock ska följande grundförutsättningar beaktas:
•
•
•

Motverka spridning av vätska in mot området.
Sidoområdet ska vara fritt från oeftergivliga och spetsiga föremål.
Beakta möjligheten att reducera konsekvenser av ett gasutsläpp genom att
luftuttag placeras högt och på motsatt sida av Västkustbanan.

Vidare anges ett bebyggelsefritt område på 30 meter närmast järnvägen. Området
mellan 30-50 meter från Västkustbanan kan användas för t.ex. lokalväg och
ytparkering.

Konsekvenser
Närhet till verksamheter
Hede verksamhetsområde väster och sydväst om programområdet ger upphov till
viss miljöstörning i form av främst transporter och buller och en del trafik och
bullerstörning. Vid en utbyggnad kommer närmaste verksamhet (Beijer
byggvaruhus) ligga ca 50 m från gränsen till aktuellt programområde. Teoretiskt
skulle därmed Boverkets skyddsavstånd för ett industrikvarter (50 m) uppfyllas men
däremot inte för ett småindustriområde (200 m) om nya bostäder anlades i direkt
anslutning till programgränsen. Enligt detta resonemang bedöms det finnas en viss
risk för att planerade bostäder kan bli utsatta för störningar från befintligt
verksamhetsområde.

I fortsatt planarbete bör man sträva efter att Boverkets skyddsavstånd efterlevs inom
planområdet, men samtidigt ska Boverkets riktvärden tolkas som rekommendationer
där de lokala förhållandena ska vägas in i bedömningen. Därmed behöver de
sammanvägda störningarna från såväl Hede verksamhetsområde, järnvägen och
vägarna studeras ytterligare i planarbetet för kunna bedöma lämpliga skyddsavstånd.
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Samtidigt gränsar programområdet till Västkustbanan som utgör en transportled för
farligt gods varför det i praktiken sannolikt kommer vara skyddsavstånd kring denna
som blir styrande som för hur nära planerad bostadsbebyggelse kan placeras mot
järnvägen och verksamhetsområden. Dessutom är sannolikt rådande bullernivåer
längs med både järnvägen och de större vägarna i väster (Tölöleden, Arendalsleden,
Göteborgvägen) så pass höga att även gällande riktvärden för trafikbuller också kan
bli styrande för hur nära planerad bostadsbebyggelse kan placeras vid järnvägen,
vägarna och Hede verksamhetsområde.
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Vidare kan man även hänvisa till den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka
stad (Kungsbacka kommun 2009a) där kommunen gjort bedömningen att
programområdet ligger i ett område där utveckling av både bostäder men även Hede
station som en knutpunkt för kollektivtrafik är möjlig. Därmed har kommunen gjort
bedömningen att bostäder, en stationsutbyggnad och befintliga och eventuella nya
verksamheter ska kunna samlokaliseras inom programområdet utan att
miljöstörningarna blir för stora.

Djurhållning
Vid en utbyggnad finns risk för att en konflikt mellan planerade bostäder och
befintliga gårdar inom programområdet och i anslutande områden kan uppstå. Den
djurhållning (främst hästar) som idag sker inom programområdet riskerar sannolikt
att upphöra vid en ubyggnad, medan djurhållningen i anslutande områden kan
komma att fortgå. Detta måste man ta hänsyn till i den fortsatta planeringen, t.ex.
genom att skapa lämpliga skyddsavstånd mellan framtida bostäder och anslutande
gårdar och beteshagar.

Farligt gods
Farligt godsleden, Västkustbanan gränsar till programområdet i nordväst. Vid en
utbyggnad måste därmed hänsyn tas till Länsstyrelsens rekommenderade riktlinjer
på skyddsavstånd om bostäder och verksamheter anläggs närmare än 150 m från
Västkustbanan. Sannolikt kommer en riskutredning gällande farligt gods behöva tas
fram i fortsatt planarbete då en utveckling av såväl Hede station som bostäder och
eventuellt verksamheter är aktuell i anslutning till järnvägen. Detta då de generella
riktlinjerna om en bebyggelsefri zon på 30 meter närmast järnvägen kan vara svåra
att uppfylla. Vidare kan skyddsavstånd på 50 m respektive 80 m till verksamheter
och bostäder eventuellt vara svåra att uppnå om kombinera med en utbyggnad av
Hede station och en ny stadsdel
I övriga delar av programområdet bedöms ingen hänsyn till farligt godstransporter
behöva tas.

Förslag till åtgärder
•

•

De sammanvägda störningarna från såväl Hede verksamhetsområde, järnvägen
och vägarna samt djurhållning behöver studeras ytterligare i planarbetet för att
kunna bedöma lämpliga skyddsavstånd.
En riskutredning för farligt gods på Västkustbanan bör tas fram i fortsatt
planarbete.
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11. Trafik
Trafik och transporter är inte i sig en miljöaspekt i miljöbalkens mening, men är
grundorsaken till olika former av miljöstörningar och miljöproblem. Dit hör i första
hand trafikbuller, utsläpp av olika slags luftföroreningar och höga
luftföroreningshalter, utsläpp av klimatgaser, vibrationer samt risker till följd av
transporter. Även trängsel och visuella effekter kan ses som miljöstörningar, dessa
behandlas dock inte här. (Trafikbuller kommer att redovisas i ett separat dokument,
och vibrationer har inte bedömts vara något relevant eller större problem här).

Hedeleden - Hede allé: sträckning, historia och funktion
Inom det område planprogrammet omfattar kommer utöver lokal- och bostadsgator
att finnas en större vägförbindelse, Hedeleden - Hede allé. Denna nya väg (planeras
sträcka sig från Hällingsjövägen i en nu utbyggd cirkulationsplats öster om
nuvarande bebyggelse, fortsätta via färdig väg åt nordväst förbi det nya
bostadsområdet Tölö ängar etapp 2, genom ett skogsområde och därefter genom
jordbruksmark där Voxlöv planeras, fram till den tidigare utbyggda
cirkulationsplatsen på Tölöleden öster om Hede station, se figur 1). Totalt är sträckan
ca 1,7 km lång, varav det utbyggda avsnittet i söder ca 0,5 km. Delen i söder är
skyltad Hedeleden, och den norra delen genom Voxlöv är tänkt att kallas Hede allé.

Vad det nya vägkonceptet som kan knytas till namnet ”Hede allé” kommer att
innebära beträffande vägens funktion och utformning avses utredas närmare. Enligt
uppgift är inriktningen att tona ner funktionen av trafikled, bland annat genom en
sänkning av den skyltade hastigheten genom Voxlöv till 40 km/h. Vägen kommer
dock fortfarande att fungera för trafikmatning av bebyggelseområdena Tölö 2 och
Tölö 3 samt Voxlöv och för viss genomfartstrafik från Hällingsjövägen. Viktiga mål
för denna trafik är Hede station (dvs. pendelparkeringen och kiss-and-ride), men
också Arendalsleden västerut mot väg E6 och Göteborgsvägen m.fl. vägval mot
Kungsbacka centrum.
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Hedeleden - Hede allé har funnits med i kommunens planering sedan länge, tidigare
bara under namnet Hedeleden och ännu tidigare Hede Ringled. Vägen avsågs då få
en viktig roll för genomfartstrafik från Hällingsjövägen och för planerad bebyggelse
i Tölö och Voxlöv (Kungsbacka kommun 2007e, 2009). Genom en utformning med
hög framkomlighet skulle vägen få funktion av trafikled och medföra betydande
avlastning av trafik på trafikleder som Tölö tvärled och Varlavägen samt på
huvudgator som Göteborgsvägen och Tölöleden.
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Hedeleden – förstudie: alternativa sträckningsvarianter och
utformning
Uppgifter om vägens framtida sträckning, utformning, kostnader m m redovisas i
”Förstudie. Hedeleden” (Kungsbacka kommun 2012b) – reservation måste dock
göras för att den kommande utredningen av vägen kan leda till revideringar.
Förstudien togs fram av kommunen, i enlighet med Trafikverkets anvisningar för
förstudier, och ledde fram till en beslutshandling 2012-10-26. Nämnden för trafik i
Kungsbacka kommun beslutade 2012-10-17 att:
Förvaltningen för Teknik får i uppdrag att driva projektet vidare genom
upprättande av arbetsplan med tillhörande MKB i två etapper. Etapp 1
avser cirkulationsplats i objektets norra del vid Hede vägport. Etapp 2 avser
resterande del av sträckan och kommer att tas fram i samordning med
kommande planläggning för området och bör inledas med ett skisskede för
att besluta val av sträckning.
Cirkulationsplatsen vid Hede vägport, på Tölöleden, är liksom vägavsnittet längst i
söder utbyggd.
I förstudien föreslås att Hedeleden utformas för god standard vid 60 km/h, med en
7,5 m bred körbana och separat gång- och cykelbana med 2,5 m bredd. Längs vägen
anläggs hållplatser för busstrafik. Från den givna utgångspunkten för Hedeleden i
norr, den befintliga cirkulationsplatsen, redovisas alternativa dragningar av vägen
genom det öppna landskapet i Voxlöv. Vägen föreslås därefter passera omedelbart
öster om Klippebergen, i syfte att undvika stora intrång med djupa schakt. Den nu
utbyggda sträckan söderut till Hällingsjövägen går i den östra kanten av detaljplanen
för Tölö Ängar etapp 2.

Trafikprognoser
Prognoser över framtida trafikmängder på vägen har gjorts i ett par omgångar baserat
främst på trafikalstringen från planerade bostadsområden inom stadens nordöstra
delar samt tänkt utformning av vägen; dessa förutsättningar har undergått vissa
förändringar och kan som nämnts komma att förändras ytterligare.
I Trafikledsplan för Kungsbacka stad från 2007 (Kungsbacka kommun 2007e)
redovisas för den nya vägen mellan Hällingsjövägen och anslutningen till Tölöleden
i norr trafikmängder på lång sikt, omkring år 2020, om mellan 6 000 och
7 500 fordon/medelvardagsdygn.
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Inom ramen för en diskussion om eventuell sänkning av framkomligheten på den
planerade Hedeleden togs nya trafikprognoser fram (Kungsbacka kommun 2014c).
Givet något sänkt hastighetsstandard för vägen jämfört med vad som tidigare hade
förutsatts, dvs. en skyltad hastighet om 60 km/h i stället för 70 km/h, erhölls 6 100–
7 000 fordon/medelvardagsdygn för prognosåret 2023 (detta år förutsattes Tölö och
Voxlöv vara fullt utbyggda). Minskningarna av den prognostiserade trafiken jämfört
med tidigare prognos hängde samman med att nya trafikräkningar i Kungsbacka
visat lägre siffror, troligen främst beroende på den ekonomiska krisen 2008 och
framåt, dessutom hade hastighetssänkningen sannolikt också viss betydelse.
Vidare gjordes 2014 en trafikprognos baserat på att den skyltade hastigheten sänktes
ytterligare, till 40 km/h. Prognosen angav då 4 400-5 200 fordon/medelvardagsdygn, en genomsnittlig minskning jämfört med prognosen vid 60 km/h med ca 25 %.
Konsekvenserna av denna trafikminskning på Hedeleden beräknades bli ökningar av
trafikmängderna med uppemot 1 000 fordon/medelvardagsdygn på Tölö Tvärled
och Tölövägen och trafikökningar även på Varlavägen och Göteborgsvägen.
När vägen nu avses utredas på nytt finns det skäl att se över även prognoserna över
den framtida trafiken. Ser man till den totala bredden i alla de tidigare utförda
trafikprognoserna, dvs. mellan 4 400 och 7 500 fordon/medelvardagsdygn, så
bedöms dock att trafikmängder varierande inom ett sådant intervall är väl förenliga
med i princip samma utformning av vägen.

Hedeleden förlängd söderut och eventuellt sammanbunden
med Forsvägen

Denna tanke har nu fått viss aktualitet i och med att kommunen har beslutat att sätta
igång en utredning av ett nytt bostadsområde i Forsbergen, beläget öster om
Forsvägens norra del. Som ett intressant anslutningsalternativ framstår då att
trafikmata området till Hällingsjövägen via en förlängning av Hedeleden, i nästa steg
att eventuellt binda samman Hedeleden och Forsvägen.
Trafikmängdskonsekvenserna av en sådan sammanhängande väg mellan Varbergsvägen i söder och Tölöleden/Hede vägport i norr beräknades 2007 (Kungsbacka
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Redovisningen ovan för Hedeleden har genomgående gällt en framtida väg som i
söder slutar vid Hällingsjövägen. Då och då har emellertid tankar funnits i
kommunen om en fortsättning av vägen söderut, i syfte att trafikmata nya
bebyggelseområden söder om Hällingsjövägen och eventuellt knyta samman den
planerade vägen med den befintliga Forsvägen – denna går som bekant fram till
Varbergsvägen och har en fortsättning västerut mot väg E6 via Inlagsleden.
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kommun 2007e). Några utredningar kring sträckning, utformning m m gjordes dock
inte, och vägsträckan togs inte med i förslaget till trafikledsplan.
Trafikprognosen 2007 visade att på lång sikt, omkring år 2020, skulle en samman-bindning av Hedeleden och Forsvägen öka trafikmängden på den aktuella delen av
Hedeleden mellan Hällingsjövägen och Tölöleden med 3 800-4 500 fordon/medelvardagsdygn. Detta prognostiserades då innebära en total trafikmängd på denna
vägdel om drygt 10 000 fordon/medelvardagsdygn.

Rekommenderade val av framtida trafikmängd på Hedeleden
- Hede allé
I väntan på att nya trafikprognoser tas fram rekommenderas följande val av trafikmängder vid miljö- eller andra utredningar:
•
•

I det ovan beskrivna ”huvudscenariot”, att Hedeleden kommer att sträcka
sig söderut fram till Hällingsjövägen: 6 000 fordon/årsdygn.
Vid en framtida förlängning av Hedeleden söder om Hällingsjövägen och
sammanbindning med Forsvägen: 10 000 fordon/årsdygn.

12. Luftmiljö/miljökvalitetsnormer luft
Allmänt
Trafiken och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga
halter är skadliga för människors hälsa. Luftföroreningar kan innefatta många olika
ämnen, men vad avser trafikens utsläpp har följande ämnen störst betydelse: kvävedioxid (NO2), kolväten, inandningsbara partiklar (PM10 och PM2,5) samt bensen.
Utsläpp av växthusgasen koldioxid (CO2) ger upphov till globala miljöproblem i
form av växthuseffekt, vägtrafiken står därvid för ett betydande bidrag. Utsläpp sker
även av svaveldioxid, kolmonoxid m m.

Gällande miljökvalitetsnormer och miljömål
Gränsvärden för föroreningshalter i luft finns i form av miljökvalitetsnormer, MKN
(SFS 2010:477). Miljökvalitetsnormer anger de förorenings- eller störningsnivåer,
t ex luftföroreningshalter, ”som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter
av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga
olägenheter” (5 kap 2 § Miljöbalken). Vid planläggning och i andra ärenden enligt
Plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna följas. Miljökvalitetsnormer har
meddelats för bl a kväveoxider, partiklar, bensen, koloxid, svaveldioxid, ozon och
bly.
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Överskridanden av miljökvalitetsnormerna förekommer undantagsvis i Göteborgsregionen; de gäller i första hand kvävedioxid (NO2) varför detta ämne oftast används
som en indikator på luftföroreningssituationen i tätorter. Gällande miljökvalitetsnormer för kvävedioxid redovisas i tabell 3, tillsammans med de långsiktiga
miljömål som antagits för kvävedioxid (Prop 2009/10:155).
Tabell 3. Miljökvalitetsnormer och miljömål för kvävedioxid
Ämne

Medelvärdestid

Miljökvalitetsnormer
(µg/m3)

Miljömål
(µg/m3)

Kvävedioxid (NO2)

Årsmedelvärde

40

20

Kvävedioxid (NO2)

Dygnsmedelvärde
(98-percentil*)

60

--

Kvävedioxid (NO2)

Timmedelvärde
(98-percentil*)

90

60

* Percentiler är ett begrepp som används inom statistiken. Om t ex 98-percentilen av timmedelvärdet av en viss luftförorening högst får vara 90, så betyder det att timmedelvärdet
av föroreningshalten skall vara lägre än 90 under 98 procent av årets timmar. Under två
procent av årets timmar (d v s 175 timmar) får då föroreningshalten vara högre än 90.

Nuvarande förhållanden
Den senaste kartläggningen av luftföroreningssituationen i Kungsbacka gjordes
2013, som en del i regionens luftvårdsprogram (Luftvårdsprogrammet 2013).
Kartläggningen omfattade Kungsbacka tätort och utfördes genom beräkningar
(delvis baserade på mätningar) av kvävedioxidhalterna år 2012. Beräkningarna
visade att alla tre miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid underskreds inom hela
tätorten med undantag för området allra närmast väg E6. Marginalerna till normerna
var stora eller mycket stora inom nästan hela tätorten. (Noteras bör att resultaten bara
redovisas som intervall i rapporten, halter i enstaka punkter inom tätorten visas inte
även om de i någon mån går att härleda).

Konsekvenser
De konsekvenser som här studeras gäller de framtida halterna av kvävedioxid i
programområdet och hur dessa förhåller sig till gällande miljökvalitetsnormer och
miljömål. Det är uppenbart baserat på den kartläggning som refererats ovan att
luftföroreningshalterna kommer att bli jämförelsevis låga, och att halter av någon
betydelse inom området bara kan uppstå kring vägar med lite större trafikmängder –
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Även miljömålet för kvävedioxidhalt angivet som årsmedelvärde, 20 µg/m3,
underskreds inom hela tätorten, medan miljömålet angivet som timmedelvärde
underskreds utom kring korsningen Varlavägen-Kungsgatan.
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i första hand Hede allé, kanske också Hällingsjövägen. Studier av luftföroreningshalterna kring den nya Hede allé kan då göras genom översiktliga beräkningar i
enlighet med den så kallade nomogrammetoden (Trafikverket 2016b). Metoden
innebär att luftföroreningshalten bildas som summan av bakgrundshalt och det lokala
bidraget från den aktuella vägen eller gatan.
Med bakgrundshalt menas den luftföroreningshalt som råder i områden som ligger
på längre avstånd från luftföroreningskällor som t ex vägar, panncentraler och
industrier. En sådan bakgrundshalt för programområdet, mätt som årsmedelvärde av
kvävedioxid, kan härledas ur ovannämnda kartläggning. Som nämnts anger denna
att halten 20 µg/m3 underskreds inom hela tätorten, d v s även inom stadens centrala
och kraftigt trafikerade delar. Erfarenhetsmässigt blir då slutsatsen att inom
programområdet, som är beläget på betydande avstånd från trafikleder och andra
utsläppskällor, så kommer kvävedioxidhalten att vara mycket lägre än 20 µg/m3.
Det lokala bidraget från Hede allé har beräknats med Trafikverkets nomogram.
Beräkningarna har gjorts delvis på säkra sidan: med en trafikmängd om
6 000 fordon/årsdygn, standard som gata med husrad på båda sidor (detta medför en
försämrad luftventilation), genomsnittlig fordonspark år 2020 (fordonens
reningsteknik förbättras successivt med tiden). Resultatet av beräkningen blir att med
en gaturumsbredd av 20 meter (alltså 10 meter mellan vägmitt och hus) respektive
40 meter erhålls det lokala gatubidraget till kvävedioxidhalten till
4 respektive 2 µg/m3.
Summan av bakgrundshalt och lokalt bidrag från Hede allé blir då klart lägre än
20 µg/m3. Gällande miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde av kvävedioxid
(40 µg/m3) underskrids således med stor marginal och även motsvarande miljömål
(20 µg/m3) underskrids med marginal. Erfarenhetsmässigt bedöms då även övriga
miljökvalitetsnormer och miljömål för kvävedioxid klaras.
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13. Naturresurser
De naturresurser som behandlas här är sådana som kan bedömas som miljö- och
bevarandeintressen enligt 3, 4 och 7 kap miljöbalken (MB).

Nuvarande förhållanden
Stora delar av programområdet utgörs av aktivt odlad eller något igenvuxen åkeroch betesmark. Enligt miljöbalken 3 kap. 4 § får brukningsvärd jordbruksmark tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I översiktsplan
och fördjupad översiktsplan beskrivs aktuellt område som jordbruksmark liggande
inom ett ”utvecklingsområde för bostäder” (Kungsbacka kommun 2006, 2009a).
Som ett mått på jordens värde ur produktionssynpunkt delas jorden i Hallands län in
i och redovisas utifrån jordgraderingsintervall – klass 1-3, klass 4-5, klass 6-7 samt
klass 8-10, där jordbruksmark av klass 8-10 har det högsta jordbruksvärdet. För
Halland anses det lämpligt att räkna alla jordar med klass 6 och uppåt som särskilt
värdefulla. Jordbruksmarken i programområdets norra del har klass 5 medan
jordbruksmarken i södra delen har klass 6 (Länsstyrelsen 2016) och bedöms därmed
ha ett visst värde och kan anses som brukningsvärd i de delar som är aktivt odlade
eller hävdade men inte i de mer igenvuxna delarna.

Aktuell sträcka av både Söderå och huvuddelen av biflödet Brokabäck omfattas av
generellt strandsskydd på 100 m på ömse sidor av vattendragen enligt 7 kap 13-14 §
MB., se figur 15. Därmed omfattas programområdets södra delar av strandskydd.
Även Kungsbackaån nordväst om programområdet omfattas av strandskydd men
denna delsträcka berörs inte av planprogrammet.
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För vissa småbiotoper i jordbrukslandskapet gäller generellt biotopskydd enligt 7
kap 11 § MB. I odlingsmarken inom aktuellt område finns vissa diken, stenmurar
och åkerholmar som kan anses omfattas av biotopskyddet, se figur 3,i kapitel 5.
Vissa delar av odlingsmarken är dock så pass kraftigt igenvuxen att det är tveksamt
om den kan klassas som aktivt odlad. I dessa delar bedöms inte biotopskyddet längre
gälla.
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Figur 15: Blårastrerat område omfattas av strandskyddet runt Söderån.

Kungsbackaån utgör recipient för programområdets norra del och dess biflöde
Söderå för områdets södra del. Söderå mynnar ut i Kungsbackaån ca 2 km nedströms
programområdet. Söderå hyser vissa naturvärden medan naturvärdena i Kungsbackaån är högre. Kungsbackaånt utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt
3 kap 3 § MB, detta p.g.a. av sin betydelse som reproduktionsområde för havsöring
och lax. Kungsbackaån kan även anses omfattats av 3 kap 6 § MB, eftersom
paragrafen säger att områden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
deras natur- och/eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt,
skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Programområdets slutliga recipient, Kungsbackafjorden som ligger ca 5 km
nedströms aktuellt område, utgör ett riksintresse för naturvården och friluftslivet
enligt 3 kap 6 §§ MB, ett Natura 2000-område enligt 7 kap 28 § MB samt ett
naturreservat enligt 7 kap 4 § MB. Syftet med alla dessa skyddsbestämmelser är att
fjordens natur- och friluftsvärden värnas och skyddas mot åtgärder som kan skada
dem.

Konsekvenser
Aktuellt område ligger inom ett utvecklingsområde för bostäder enligt kommunens
översiktsplaner. Därmed har kommunen i princip tagit ställning till att en
exploatering på aktuell jordbruksmark är möjlig enligt 3 kap 4 § MB.
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Vissa av områdets biotopskyddade stenmurar, diken och åkerholmar kan komma att
påverkas vid en utbyggnad. Vid en utbyggnad kommer en dispens från biotopskyddet från länsstyrelsen sannolikt att krävas enligt 7 kap 11 § MB.
Planerad utbyggnad i programområdets södra del kan medföra ingrepp inom det
strandskyddade området kring Söderå och biflödet Brokabäck, varför dispens från
alternativt upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18 § kan komma att krävas.
Genomförandet av planprogrammet bedöms inte ge upphov till några fysiska ingrepp
i Kungsbackaån men däremot kan utbyggnaden ge upphov till en indirekt påverkan
genom främst dagvattenpåverkan. Kungsbackaåns värde som ett ekologiskt särskilt
känsligt område samt slutrecipienten Kungsbackafjorden bedöms inte påverkas i
någon större utsträckning förutsatt att programområdet förses med ett dagvattensystem som minimerar dagvattenbelastningen till ån och Kungsbackafjorden.

Norconsult AB
Miljö och Säkerhet

Mia Ivarsson
mia.ivarsson@norconsult.com
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Bilaga 1

Beskrivning av strandskyddad sträcka av Söderå vid
aktuellt programområde i Tölö och Voxlöv, Kungsbacka
kommun
Bakgrund
På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult AB tagit fram ett underlagsmaterial för
kommunens upphävande av strandskydd i samband med planläggning av aktuellt område.

Metod
Den framtagna metoden ger en beskrivning och bedömning av aktuell vattenmiljö, hur stor zon
kring denna som krävs för att bevara dess värden samt förslag på åtgärder som kan värna, utveckla och t.o.m. öka dess värden.
Metoden innebär att man utgår från själva vattenmiljön (vilket kan utgöras av en kustmiljö, en
sjö, en våtmark eller ett vattendrag) och beskriver samt bedömer dess natur- och rekreationsvärden. Därefter bedöms värdena i de närmast anslutande landmiljöerna och vilken betydelse dessa
har för att vattenmiljöns värden skall bevaras. Utifrån dessa bedömningar ges ett förslag på hur
bred zon kring vattenmiljön som krävs (med en viss säkerhetsmarginal) för att bevara dess natur- och rekreationsvärden samt vilka åtgärder som krävs för att värdena skall värnas. Dessutom
ges förslag på ytterligare åtgärder som kan utveckla och öka värden i och kring vattenmiljön.
Metoden är tänkt att ge en mer nyanserad och platsspecifik avgränsning av befintliga natur- och
rekreationsvärden kring vattenmiljöer vilken t ex kan användas i samband med planprocesser.
Metoden är även tänkt att ge ett bra underlag till dispensansökningar till och/eller diskussioner
gällande strandskydd med länsstyrelsen, men innebär inte någon formell juridisk ändring av
strandskyddet.
I aktuellt fall ges en detaljerad beskrivning av aktuell sträcka av Söderå med omgivande strandzoner medan övriga delar beskrivs översiktligt. En bedömning av vilken zon som krävs för att
upprätthålla natur- och rekreationsvärden samt förslag till åtgärder ges för berörd sträcka. Även
förslag till åtgärder för att värna och utveckla värdena ges längs både berörd sträcka och övriga
delar av Söderå.

Beskrivning av aktuell vattenmiljö
Allmänt om Söderå och omgivande strandzoner
Området ligger huvudsakligen inom Söderås avrinningsområde på ca 544 ha omfattande bl. a.
bostadsområden vid Tölö och Fors, en golfbana på ca 67 ha samt en del jordbruksmark (128 ha).
Söderå utgör en s.k. bifurkation från Rolfsån med början vid Gåsevadsholms slott som rinner
via en golfbana och Kungsbacka stad ut i Kungabackaån och utgör därmed ett mindre delavrinningsområde till denna. Ett mindre biflöde, Brokabäcken, rinner genom aktuellt programområde
och förgrenar sig sedan längre uppströms. Dessa har sina källor vid Alekärret och vid markerna
runt Kärrbomossen. Strax öster om programområdet finns en våtmark (mad) längs Söderån som
är värdefull för fågellivet, men dess areal har minskat till följd av anläggningen av golfbanan. I
övrigt hyser ån inga högre kända biologiska värden och det finns inga uppgifter om förekomst
av fisk i vattendraget. Åns nedre del är påverkad av rätningar och/eller kulverteringar under
vägar etc. men även av olika dämmen och dammar som anlagts i ån längs dess sträcka genom
golfbanan. Söderå är kraftigt närsaltspåverkad med höga kvävehalter och extremt höga fosforhalter. Orsakerna till de höga närsaltshalterna är dock oklara men kan härstamma från nybyggnationer vid Tölö och/eller golfbanan (Kungsbacka kommun 1993, 1998 rev 2012, 2003,
Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2016, Länsstyrelsen 2016, SLU 2016 och Vattenmyndigheten 2016).
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Söderå mynnar ut i Kungsbackaån direkt nedströms stadskärnan, ca 2 km nedströms aktuellt
område, vilken också bedöms vara starkt till mycket starkt påverkad av näringsämnen (kväve
och fosfor). Även till Kungsbackaån härrör utsläppen från olika källor såsom jordbruk, enskilda
avlopp m.m. En viss påverkan av dagvatten sker via de tätorter ån passerar, vilket framför allt
gäller för åns passage genom Kungsbacka tätort. Kungsbackaån har höga fiskeribiologiska värden, främst genom förekomsten av lax och öring. Även den slutliga recipienten, Kungsbackafjorden har mycket höga biologiska värden. För Kungsbackaån finns ett kontrollprogram som
omfattar kontinuerlig provtagning av vattenkvaliteten samt bottenfaunaundersökningar vart
tredje år. Inom ramen för kontrollprogrammet görs även andra undersökningar som elfisken,
kiselalgsanalyser, nätfiske, och åtgärdsplaner (Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2016). I
Söderås nedre delar finns två provtagningspunkter för kontrollprogrammet, varav den nedersta
tillkom hösten 2015 varför det ännu inte finns några jämförelsedata för provpunkten (Kungsbacka kommun 1993, 1998 rev 2012, 2003, 2006, 2009; Kungsbackaåns vattenvårdsförbund
2016, Länsstyrelsen 1994, 1996, 2009, 2016, SLU 2016 och Vattenmyndigheten 2016).
Den generella trenden de senaste 10 åren i Kungsbackaåns avrinningsområde är att både kväveoch fosforhalterna minskar i ån, men de sista två åren har dock halterna ökat något. Generellt är
halten totalkväve nästan de dubbla och halten totalfosfor nästan den fyrdubbla vid åns mynning
jämfört med i vattensystemets början. Vidare varierar närsalthalterna betydligt mer mellan olika
år i vattensystemets nedre del än i dess övre delar. Trenden för de senaste ca 30 åren är att både
kväve- och fosforhalterna ökade fram till millennieskiftet och har sedan dess sjunkit men är
fortfarande högre än i början av 1990-talet (Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2016).
Kungsbackaåns biologiska status har bl.a. klassats med hjälp av en undersökning av kiselalger i
ån, vilken visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förening i
vattendrag. Kiselalgsanalyserna visade att statusen är måttlig 2008 och 2015 men otillfredsställande 2011 vid provlokalen vid Kungsbacka ishall, intill aktuell delsträcka. Vid provlokalen i
Alafors uppströms staden, bedömdes statusen som god men i riskzonen till måttlig 2015 och
som måttlig 2011. Andelen föroreningstoleranta kiselalger vid ishallen är oförändrat stor, medan
andelen sjunkit sedan 2011 i Alafors. Vid provlokalerna är andelen missbildade kiselalgskal
måttligt stor vilket pekar på en måttlig påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande
(Medins Biologi AB 2011, 2016).
Enligt kommunens dagvattenpolicy (Kungsbacka kommun 2012) bedöms Söderå vara mindre
känslig för den påverkan som nuvarande dagvattentillförsel kan medföra medan Kungsbackaån
bedöms vara känslig. Bedömningen är en tämligen grov sammanvägning av kända förhållanden.

Söderå inom aktuellt område
Aktuell sträcka av Söderå meandrar sig genom landskapet med en stor meanderbåge i väster
samt tre anlagda dammar i direkt anslutning längs åns södra sida vilka utgör en del av Forsgårdens golfbana. Åns norra strandbrink är mellan ca 15-100 m bred och utgör en blandning av
vassbälten med större videbuskage, trädridåer, ung lövskog samt någon form av träningsbana
för golf. I norr ansluter strandbrinken mot aktivt odlad åkermark. I söder utnyttjas hela strandbrinken som en del av en golfbana och består av klippta gräsytor med enstaka lövträd och dammar (bild 1). Väster om aktuell sträcka omges ån av golfbana på båda sidor. Längs aktuell
sträcka omfattas både Söderå och huvuddelen av biflödet Brokabäck av generellt strandskydd på
100 m på ömse sidor av vattendragen. Därmed omfattas både områden med strandzoner, åkermark och golfbana av strandskyddet. I nordost går även en kort liten sträcka av Hällingsjövägen
inom strandskyddat område.
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Strandskyddet kring Söderå och dess biflöde Brokabäck (markerat med blå raster).

Längs aktuell sträcka har Söderå en varierande bredd på ca 10-20 m i själva fåran och upp till ca
30 m där man dämt upp fåran för att skapa dammar. Ån har ett uppskattat djup på ca 0,75–2 m
med ett relativt grumligt vatten. Botten utgörs huvudsakligen av finsediment men mindre partier
med grus och sten förekommer också. Flödet är främst lugnflytande till närmast stillastående där
man dämt upp ån (bild 2).
Huvuddelen av åns norra strandbrink utgörs av vassbälten med större videbuskage av varierande
bredd mellan ca 20-70 m (bild 3). Direkt i åns strandkant växer främst bladvass och svärdslilja
men i övrigt domineras fältskiktet av bladvass, men har inslag av arter som kaveldun, rörflen,
svärdslilja, brännässla, mjölkört, ängskavle, älggräs och plattstarr. I gränsen mot anslutande
åkermark får fältskiktet ett större inslag av hundäxing, brännässla, kirskål, hundkäx, åkervinda
och hallon. Buskagen utgörs huvudsakligen av olika videarter men även en del slån, nypon och
sly av björk och grönpil. Här finns även enstaka lövträd (klibbal, sälg, grönpil).
I väster utgörs aktuell strandbrink närmast ån av ett vassbälte men övergår sedan i ett delvis
uppfyllt område som främst är bevuxet med tät, ung lövskog av björk, sälg och stora videbuskage (bild 4). Här finns även vissa öppnare ytor med enstaka träd och klippta gräsytor som
utnyttjas av golfbanan (bild 5). Norr om dessa finns även mindre ytor av igenväxande öppen
åkermark och två gamla åkerholmar med enstaka träd och mindre klipphällar. Bredden på
strandbrinken är här ca 100 m.
I den östra delen av aktuellt strandområde växer istället en ca 15-40 m bred zon av lövträd och
buskar av sälg, björk, fågelbär, fläder, vide, slån, hagtorn och hassel. Här finns även ett högvuxet fältskikt av bl a älggräs, hallon, rörflen, brännässla, åkervinda, nejlikrot, rosendunört,
knölsyska och skogssäv (bild 6). Även här finns ett smalt bälte av bladvass närmast ån.
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Biflödet Brokabäck är närmast Söderå kraftigt igenvuxet med bladvass och omges av strandzoner dominerade av ett högvuxet fältskikt av bl.a bladvass, brännässla, knylhavre, hallon,
hundäxing och kärrtistel och här ligger även en större jordhög (bild 7). Nordost om detta är biflödet kulverterat vid en mindre grusväg för att därefter omges av enstaka lövträd (ask, klibbal,
ek) och omväxlande klippta gräsytor vid golfbanan eller ett högvuxet fältskikt av bl. a
knylhavre, älggräs, kirskål, veketåg, hallon och ängskavle. Längs med bäcken löper en delvis
raserad stenmur (bild 8). Själva bäckfåran är ca 0,5 – 1, 5 m bred och upp till ca 0,5 m djup med
ett lugnflytande flöde och främst finsedimentbotten.
Den södra strandzonen längs aktuell sträcka av Söderå utgör i sin helhet en del av Forsgårdens
golfbana med greener omgivna av klippta gräsmattor, enstaka lövträd och ett flertal dammar.

Söderå nedströms programområdet
Närmast nedströms programområdet omges Söderå på ömse sidor av golfbana och är den därefter kulverterad under Söderåleden. Nedströms Söderåleden omges ån till stora delar av parkmark med klippta gräsytor, en del träd och buskar och asfalterade gång- och cykelvägar men är
kulverterad under vägar, järnväg och Lindens torg. Längs en del av sträckan har ån mer karaktären av en våtmark och hyser vissa naturvärden. Även närmast utflödet i Kungsbackaån utgör
Söderå en del av en park med lekplats och grönytor. Söderå rinner ut i Kungsbackaån ca 2 km
nedströms programområdet.

Bedömning av bevarandezon
Söderå bedöms både generellt och vid programområdet hysa ett visst naturvärde, dvs klass 4
enligt svensk standard för naturvärdesinventering (SS199000:2014), se bilaga 2 i miljöutredningen. Bedömningen motiveras av att ån med sitt meandrande flöde tillsammans med den norra
strandzonen som har en variation av biotoper, både hyser ett visst naturvärde som spridningskorridor för flora och fauna och har ett visst värde för fågellivet. Detta trots att den norra strandzonen delvis är påverkad av uppfyllnader och golfanläggningen samt att floran är trivial. Den
södra strandzonen bedöms inte hysa några högre naturvärden då den är en del av en golfbana.
Vidare bedöms ån ha ett visst värde för vattenanknutna organismer trots att den är tydligt påverkad av såväl närsalter som kulverteringar, rätningar och dämmen. Detta kan vara skälet till att
ån inte hyser någon fisk. Generellt hyser naturliga strandområden ett visst värde för växter och
djur i egenskap av en övergångszon med tillgång till både land och vatten, vilket utgör en viktig
förutsättning för många arter. Strandzonen utnyttjas bl a av olika däggdjur då de vandrar mellan
olika områden i landskapet, t.ex. när de söker efter föda. Från rekreationssynpunkt bedöms aktuell del av Söderå med omgivande strandzoner ha ett värde för upplevelsen av området, men
den norra strandzonen har en begränsad tillgänglighet p.g.a. det högvuxna fältskiktet och bitvis
täta trädridåer och buskage, vilket begränsar områdets rekreationsvärde. Den södra strandzonen
har ett visst rekreationsvärde då den utgör en del av en golfbana, men även här är tillgängligheten för allmänheten begränsad.
En bedömning har gjorts av vilken ”bevarandezon” som krävs runt aktuell sträcka av Söderå för
att värna befintliga natur- och rekreationsvärden. Bedömningen har endast gjorts för den sträcka
som ligger inom undersökningsområdet.
Den aktuella sträckan hyser ett visst naturvärde genom sitt meandrande flöde och den breda
strandzonen i norr med en blandning av biotoper med ett visst värde för fågellivet. Ån med den
norra strandzonen bedöms längs huvuddelen av sträckan vara tillräcklig för att bevara dessa
naturvärden. I strandzonens nordvästra del och kring Brokabäckens nedre del är strandzonerna
t.o.m. bredare än vad som krävs för att bevara naturvärden då dessa delar till stor del är påverkade av uppfyllnader och golfbanan alternativt bevuxna med ett kvävegynnat fältskikt utan
några naturvärden (se figur 1). Söder om ån bedöms de anlagda dammarna i viss mån kunna
bidra till åns naturvärden men i övrigt hyser den södra strandzonen endast ett visst rekreationsvärde som golfbana.
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Genom olika åtgärder kan Söderås och strandbrinkarnas natur- och rekreationsvärde bevaras
och ökas, t.ex. genom att säkerställa att inga geotekniska åtgärder genomförs nere i ån, skapa en
buffertzon, bevara trädridå i öster och delar av vassbältena, anlägga ett grönstråk i strandbrinkens västra del och eventuellt återskapa ett naturligare flöde i ån, se nästa stycke för mer detaljerad beskrivning.

Förslag till åtgärder för att värna och utveckla värden inom strandskyddat
område
Längs stora delar av aktuell åsträcka bör hela strandbrinken sparas som naturmark, dvs. i de
centrala och östra delarna sparas både trädridån och vassbältena med buskage och där strandbrinken idag är smalare än 30 m bör en buffertzon anläggas norr om den. Generellt bör ingen
bebyggelse placeras närmre än 30 m från ån med reservation för att större avstånd kan krävas
med hänsyn till geotekniken. I buffertzonen kan ett grönstråk skapas med gångstigar, parkbänkar och plantering av träd och buskar och på några ställen kan grönstråket tillåtas gå ända fram
till ån där mindre delar av vassbältet ersätts av parkmark. Buffertzonen kan ses som en parallell
till Jordbruksverkets skyddszoner mellan åkermark och vattendrag för vilka jordbrukare får
miljöersättning. En skyddszon syftar till att minska urlakningen av växtnäringsämnen från
åkermark till vatten och gynna växt- och djurlivet. Zonen skall vara mellan 6-20 m och besås
med vall (Jordbruksverket 2016).
Längs den nordvästra delen av aktuell åsträcka är strandbrinken bred och delvis påverkad och
här kan ett grönstråk placeras genom befintlig ung lövskog och ytor som utnyttjas av golfbanan
utan att naturvärdena påverkas negativt. Här kan istället naturvärdena ökas genom att anlägga
dagvattendammar för planerat bostadsområde. Ett grönstråk längs med ån bedöms som positivt
för friluftslivet då det skulle öka tillgängligheten till området och ge vackra utblickar mot ån.
Kring Brokabäcken bör också en buffertzon på ca 15-20 m skapas mot bebyggelsen. I bäckens
nedre del bör bladvassen grävas bort från den igenvuxna bäckfåran och närmaste strandzon för
att få bort arten. Slänterna kan därefter frösås med andra naturligt förekommande örter och gräs.
Därmed kan på sikt ett grönområde med högre natur- och rekreationsvärden skapas. Längs Brokabäckens östra del kan ett grönstråk anläggas inom buffertzonen om befintliga träd sparas utan
att naturvärden påverkas negativt samtidigt som rekreationsvärdena stärks.
Om möjligt bör de dämmen eller åtminstone några av dem, som finns i Söderå tas bort för att få
ett mer naturligt flöde i ån, vilket på sikt kan öka vattendragets värde för vattenlevande organismer.
Texten ovan kan sammanfattas i sex generella åtgärder som kan genomföras för att säkerställa
och förhöja Söderås och strandbrinkarnas befintliga natur- och rekreationsvärde:
· Söderå med stora delar av den norra strandbrinken bör sparas som naturmark.
· Längs programområdet bör en ”buffertzon” med naturmark och grönstråk skapas. Inom buffertzonen sparas trädridåer och vassbälten men den kan även innehålla ett grönstråk för rekreation med t.ex. en enklare gångväg för att öka tillgängligheten. Buffertzonen bör minst
vara 30 m bred mellan bebyggelsen och själva ån.
· I planarbetet bör man säkerställa att planerad bebyggelse inte medför att geotekniska åtgärder såsom erosionsskydd etc. genomförs i ån och dess närmaste strandzoner vare sig initialt
eller på sikt, vilka negativt kan påverka åns naturvärden.
· I den nordvästra delen av strandbrinken kan med fördel ett grönstråk placeras där naturvärdena kan ökas genom anläggning av dagvattendammar samtidigt som tillgängligheten ökar
och vackra utblickar mot ån skapas.
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· En smal buffertzon med grönstråk bör även skapas kring Brokabäcken. Här kan med fördel
bladvassen grävas bort från både bäckfåran och strandzoner för att på sikt få ett grönområde
med högre natur- och rekreationsvärden.
· Om möjligt bör befintliga dämmen i Söderå tas bort för att få ett mer naturligt flöde i ån,
vilket på sikt kan öka vattendragets värde för vattenlevande organismer. Det är dock värdefullt att spara själva dammarna som avgränsade vattenytor bredvid ån.
Förutom dessa sex åtgärder finns andra åtgärder som kan genomföras för att ytterligare förhöja
Söderås naturvärden, men som inte bedöms som nödvändiga för att säkerställa och förhöja
”strandskyddsvärdena”. Dessa åtgärder kan genomföras både i och kring aktuellt sträcka av ån
eller längs andra delar av ån. Nedan ges förslag på lämpliga åtgärder uppdelade i åtgärder inom
programområdet och andra åtgärder i Söderå.

Åtgärder inom programområdet
· Våtmarker kan skapas i anslutning till ån för att rena dagvattnet från området och som nya
miljöer för växter och djur. Det är viktigt att dessa våtmarker anläggs innan markarbetena för
utbyggnaden påbörjas. Utformade på rätt sätt medverkar våtmarkerna till att minska närsaltsbelastningen från aktuellt område samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.
Eventuellt kan man även skapa särskilda groddammar.
· Vidare bör möjligheterna till ett lokalt omhändertagande av dagvatten undersökas inom området i fortsatt planarbete. Detaljutformningen av ett dagvattensystem bör tas fram i samråd
med biologisk expertis för att om möjligt även skapa miljöer som gynnar växt- och djurlivet.
· Någon ekologiskt sakkunnig bör vara med och ge råd på plats då eventuella åtgärder som
påverkar botten- och strandmiljöer utförs. Då arbetena slutförts bör området även slutbesiktigas av den ekologiskt sakkunnige.
· I planarbetet bör man säkerställa att det finns ett lättillgängligt och bra system för hantering
av trädgårdskompost för att motverka att trädgårdsavfall dumpas i strandbrinkarna.

Förslag på andra åtgärder som kan genomföras i Söderå
· Om möjligt bör befintliga dämmen i Söderå tas bort för att få ett mer naturligt flöde i ån. I
dagsläget omfattas själva åfåran av områdesbestämmelserna för Forsgårdens golfbana.
· Anlagda dammar på åns södra sida bör separeras från ån för att förutom vara estetiskt tilltalande även få en reningsfunktion som sedimentationsdammar där dräneringsvattnet från
golfbanan kan renas innan det förs vidare till ån. Eventuellt kan ytterligare dammar anläggas
inom golfbanan för att ytterligare minska dess närsaltspåverkan. Dessa är också värdefulla
för växt- och djurlivet.
· Söderå är kraftigt närsaltsbelastad, vilket delvis beror på påverkan från bostadsområden,
vägar, golfbana och jordbruk. Genom att åtgärder som t.ex. att ge delar av Söderå ett mer
meandrande flöde och skapa ytterligare dagvattendammar i anslutning till befintliga grönområden nedströms programområdet kan närsaltsbelastningen på Söderå och dess recipient
Kungsbackaån minskas. Detta bidrar även till att öka både natur- och rekreationsvärdena
längs ån.
· Eventuellt kan fiskevårdande åtgärder genomföras på lämpliga platser i recipienten Kungsbackaån, t ex göra biotopförbättrande åtgärder längs lämpliga delsträckor för att skapa bättre
förutsättningar för fiskreproduktion.
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FAKTARUTA
Skyddade arter

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser för skyddade djur- och växtarter. Enligt förordningen är det bl a förbjudet att döda eller störa vissa djurarter som finns förtecknade i förordningens bilaga samt att skada eller förstöra
dessa djurs fortplantningsområden eller viloplatser. Exempel på sådana
arter är större vattensalamander, åkergroda, hasselsnok och läderbagge.
Förordningen tar även upp andra arter, men för alla arter gäller inte samma
starka skydd. För vissa arter som omfattas av EU:s habitatdirektiv finns även
ett krav att speciella bevarandeområden (dvs Natura 2000-områden) skall
utses.

Fridlysta arter

Naturvårdsverket och länsstyrelserna har upprättat särskilda föreskrifter om
fridlysta arter i landet eller delar av landet. Dessa arter är skyddade mot
exempelvis plockning, insamling och viss markexploatering. Alla grod- och
kräldjur, fladdermöss och orkidéer är exempel på djur- och växtgrupper som
är fridlysta i hela landet. Blåsippa är exempel på en art som har olika regler
för olika delar av landet. En markexploatering som riskerar att skada fridlysta
arter kräver att man ansöker om dispens hos länsstyrelsen.

Rödlistade arter

ArtDatabanken, som är en för Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket gemensam enhet, har via olika flora- och faunavårdskommittéer
angivit vilka svenska växt- och djurarter som bör klassas som hotade eller
missgynnade. Dessa arter kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna
anges i sex kategorier och följer det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global rödlistning:

Signalart

RE.

Försvunnen (Regionally Extinct)

CR.

Akut hotad (Critically Endangered)

EN.

Starkt hotad (Endangered)

VU.

Sårbar (Vulnerable)

NT.

Nära hotad (Near Threatened)

DD.

Kunskapsbrist (Data Deficient)

En art vars förekomst signalerar att miljön där den påträffats kan ha höga
naturvärden kallas ibland signalart. En lista av signalarter har sammanställts
av Skogsstyrelsen och dessa används som stöd vid inventering av nyckelbiotoper, dvs skogsmiljöer med höga naturvärden. Signalarterna omfattar
kärlväxter, lavar, mossor och svampar eftersom dessa grupper lämpar sig
bäst för inventering av nyckelbiotoper. De krav som en signalart skall uppfylla är enligt Skogsstyrelsen:
- Någorlunda vanlig med en jämn utbredning så att arten ofta
finns där naturvärdet är högt.
- Starkt knuten till skogsbiotoper med höga naturvärden. Arten
påträffas sällan där naturvärdet är lågt.
- Lätt att upptäcka i fält.
- Kan identifieras i fält. Saknar närstående förväxlingsbara arter.
En förteckning över signalarter för ängs- och betesmarker har tagits fram av
Jordbruksverket.

Indikatorart

En indikatorart är en art som indikerar en speciell företeelse eller kvalitet
i en miljö, vilket i sig inte behöver vara förknippat med höga naturvärden.
Indikatorarter som indikerar naturvärden har i princip samma betydelse som
begreppet signalart.
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Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt
svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014)
Naturvärdesklass

Förtydligande

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 störst positiv
betydelse för biologisk mångfald

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 stor positiv
betydelse för biologisk mångfald

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.
Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens
nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2,
ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt,
ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd
enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass
1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i
naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper.
Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 påtaglig
positiv betydelse för biologisk mångfald

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild
betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass
3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 viss positiv
betydelse för biologisk mångfald

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller
global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större
nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4
motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt
biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre
naturvärdesklass.
Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt
påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för
biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och
värdeelement saknas.
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E. Övriga naturområden

A. Områden av nationellt eller internationellt värde för friluftsliv och
turism

Områden angivna som riksintresse för friluftslivet enligt beslut av Naturvårdsverket och områden som på annat sätt är av
stor betydelse som exempelvis turistmål. Riksintressena behandlas i 3 kap 6 § miljöbalken (MB). Exempel på områden
enligt kategori A är stora delar av skärgården.
Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ofta är stora kan dock graden av allvarlighet
av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

B.

Regionalt värdefulla områden

Områden som idag frekvent besöks för rekreation av människor från hela regionen. Områdena omfattas i stort av
3 kap 6 § MB. Exempel på områden enligt kategori B är regionalt intressanta fågellokaler, vandrings- och cykelleder och
utflyktsområden som Gunnebo, Nääs-Öijared m fl.
Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ibland är stora kan dock graden av allvarlighet av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

C. Områden med större lokala rekreationsvärden

Områden som idag frekvent besöks för rekreation av människor från ett närbeläget samhälle. Exempel på områden enligt
kategori C är Ruddalen, Sjumilaskogen, Hisingsparken, Bergsjön, Safjället, Djursjöområdet och Landehof.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör undvikas.

D. Övriga områden med lokala rekreationsvärden

Omfattar en stor del av alla bostadsnära grönytor och annan strövbar natur inom 2 km från tätbebyggelse, samt andra
lokalt betydelsefulla naturområden såsom lättillgängliga sjöar och kuststräckor, frekvent besökta bärskogar etc.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör så långt möjligt undvikas. I många fall bör det vara möjligt att spara områdena inom ramen
för en exploatering eller verksamhet.

E.

Övriga naturområden

Områden som idag inte innehåller några stora specifika värden för friluftslivet. Anledningen kan vara att de är strövovänliga - som exempelvis kalhyggen och täta ungskogar - eller att de av olika skäl är svårtillgängliga.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena ger mindre allvarliga effekter från rekreationssynpunkt. Det bör dock beaktas att en exploatering kan
begränsa den framtida potentialen hos ett områdes rekreationsvärden.
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