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Underlag till undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ 
miljöbalken för rivning av befintlig bro och anläggning av 
ny bro för Borgmästaregatan över Kungsbackaån, 
Kungsbacka kommun 

1 Bakgrund  
Befintlig bro för Borgmästaregatan över Kungsbackaån i centrala Kungsbacka byggdes 1955 och 
breddades 2002. År 2019 påbörjades renoveringsarbeten på bron, då det konstaterades att bron är i 
för dåligt skick för att kunna renoveras och att en ny bro krävs, varvid arbetena avbröts. Bron är för 
närvarande avstängd för fordonstrafik och endast öppen för gång- och cykeltrafik.  

Borgmästaregatan är en centralt belägen gata som har en viktig funktion för att Kungsbacka centrum 
ska ha en välfungerande kollektiv- och stadstrafik. Kommunen är därför angelägen om att snarast 
möjligt få en ny bro på plats, se figur 1.1.   

 

Figur 1:1 Karta över aktuell bro för Borgmästaregatan över Kungsbackaån i centrala Kungsbacka (Modifierad 
karta från Google maps).  
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2 Samråd och ansökan 
Planerade åtgärder kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken (MB). Inom 
ramen för en tillståndsprövning krävs en samrådsprocess. Syftet med samrådsprocessen är att tidigt 
informera om aktuellt projekt, redovisa dess omfattning och utformning samt att kortfattat beskriva den 
förutsedda miljöpåverkan. En tillståndsansökan för vattenverksamhet omfattar en ansökan med 
formella uppgifter, en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), en teknisk beskrivning, en 
fastighetsförteckning samt en samrådsredogörelse. 

Denna skrivelse utgör ett underlag för undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ MB. Den ger en 
presentation av projektet med utgångspunkt från framtaget förslag till rivning av befintlig bro, 
ledningsflytt och anläggning av ny bro samt framtagna underlagsutredningar gällande bl.a. geoteknik, 
markmiljö och översvämningsrisker. Samrådsunderlaget skickas till Länsstyrelsen i Hallands län, 
Förvaltningen för miljö- och hälsoskydd samt de enskilda som blir särskilt berörda av aktuellt projekt 
(se bifogad sändlista). Därmed ges dessa möjlighet att lämna synpunkter som sedan ska beaktas vid 
upprättandet av ansökningshandlingarna. Inledande kontakter med berörda ledningsägare gällande 
projektet har redan tagits.  

Kommunens inledande bedömning är att planerade åtgärder inte medför betydande miljöpåverkan och 
att det därmed inte krävs ett avgränsningssamråd eller en specifik miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning till tillståndsansökan. I underlaget ges en kort beskrivning av vilka 
miljöaspekter som kommunen bedömer behöver beskrivas i en liten miljökonsekvensbeskrivning.  

Under samrådstiden, 19 nov – 15 dec 2019 finns möjlighet att skriftligen lämna synpunkter rörande 
det aktuella projektet. Synpunkter skickas till Liw Rehnström, Kungsbacka kommun (se adress under 
avsnitt 4 nedan). 

Efter samrådet tas en samrådsredogörelse fram i vilken inkomna synpunkter sammanställs och 
bemöts av sökanden. Detta för att visa hur synpunkterna ska beaktas i den fortsatt handläggningen av 
projektet. Samrådsredogörelsen utgör beslutsunderlag för Länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan samt utgör även en bilaga till den tillståndsansökan som kommer att lämnas in till Mark- 
och miljödomstolen.  

3 Beskrivning av befintlig bro  
Befintlig bro är uppförd i betong med räcken i metall och är grundlagd på pålar som utgörs trä. Bron 
används för fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik och i bron finns även ett omfattande ledningsnät 
för bl.a. dricksvatten, dagvatten, el, tele, fjärrvärme och fiber. På ömse sidor av bron finns främst 
hårdgjorda ytor samt mindre grönytor i form av klippta gräsytor, planteringar och en del träd se figur 
3.1. På åns östra sida löper en gång- och cykelväg som korsar Borgmästaregatan direkt öster om 
bron och i nordost ansluter ett översvämningsskydd i form av en plastspont inklädd i corténstål.  
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Figur 3.1. Foto över befintlig bron taget norrifrån (ovan) och ritning över befintlig brokonstruktion (nedan) 

 

 

4 Syftet med planerade åtgärder och administrativa uppgifter 

4.1 Syftet med planerade åtgärder 
I samband med påbörjade renoveringsarbeten av Borgmästarebron under år 2019 konstaterades att 
bron i sin helhet måste rivas och bytas ut. Bron är - som en del av Borgmästaregatan - av stor 
betydelse för att såväl kollektivtrafik som övrig stadstrafik i Kungsbacka centrum ska kunna fungera på 
ett effektivt sätt. Vidare har bron en viktig funktion som ledningsstråk för ett stort antal ledningar i form 
av vatten, el, tele, fjärrvärme och fiber. För att återfå en välfungerade kollektivtrafik och trafiksituation i 
stadens centrala delar är det därför av största vikt att en rivning av befintlig bro, ledningsflytt och 
anläggning av en ny bro skyndsamt kan genomföras.  

En alternativ placering av nya bron för Borgmästaregatan är inte aktuell då gatan på båda sidor 
omges av annan bebyggelse. Däremot har alternativa utformningar av bron diskuterats i samband 
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med projekteringen, vilka resulterat i brospannet ökas, bron förskjuts 0,5 m åt norr samt att befintlig 
grundläggning med träpålar ersätts med nya betongpålar för att klara en livslängd på 120 år.  

4.2 Kort beskrivning av planerade åtgärder  
Planerade rivnings- och anläggningsarbeten för aktuell bro sker i flera steg. Arbetena inleds med 
framschaktning och omledning av de ledningar som ligger i befintlig bro och inom utbredningsområdet 
för den tillfälliga sponten som ska slå kring befintliga och nya brostöd. För vissa av ledningarna 
kommer omledningen vara tillfällig och ske på lite olika sätt för de olika ledningarna för att möjliggöra 
att de ska kunna vara i drift under byggtiden. Vissa ledningar kommer dock att dras om permanent. 
Diskussioner gällande omledning av ledningar pågår med de olika ledningsägarna.  

Därefter kapas överbyggnaden på befintlig bro i linje med insidan av frontmurar och forslas bort. 
Befintligt översvämningsskydd på brons nordöstra sida kapas och anslutande stenmurar tas bort för 
att kunna ge plats åt den tillfälliga spont som slås kring de båda stöden för befintlig bro och planerad 
placering av nya brostöd. Sponten slås för att minimera påverkan på vattendraget och för att arbetena 
ska kunna genomföras i torrhet. Arbetena inom spont beräknas ta ca. 19 veckor. Länsvatten bedöms 
endast uppkomma i begränsad utsträckning till följd av nederbörd, då arbetena genomförs i täta 
jordlager, men ska renas på erforderligt sätt innan det leds ut i Kungsbackaån. Inom sponterna 
genomförs först erforderliga schaktnings- och rivningsarbeten och sedan markförberedelser, pålning 
för grundläggning samt gjutning av nya brostöd. Därefter sker återfyllning av rena massor upp till nivå 
ca. +0,0 meter kring de nya brostöden och efter avslutade markarbeten för brostöden tas den tillfälliga 
sponten bort.  

I nästa steg sker gjutning av en ny överbyggnad och länkplattor för bron samt en återfyllnad av 
massor upp till nivån underkant länkplattor. Vidare läggs erosionsskydd av krossmaterial ut under 
bron. Sist sker en slutlig ledningsdragning genom och kring den nya bron och i bron förläggs 
ledningarna i de ingjutna skyddsrören. Slutligen återställs marken kring bron men även anslutande 
murar, översvämningsskydd och delar av gång- och cykelvägar. Beräknad tid för hela entreprenaden 
bedöms bli ca. 9-10 månader. Samtliga arbeten bedöms ske under högsta förutsägbara vattenstånd 
(dvs. HH200 + 2,6 meter).  

Enligt framtaget förslag kommer den nya bron ha en total bredd på 16 meter och en total längd på 
23,8 meter där den fria öppningen i vattendraget blir 15 meter (ÅF 2019a). Därmed får bron ett 
brospann som är tre meter bredare än idag och bron förskjuts ca. 0,5 meter åt norr. Förskjutningen 
sker för att möjliggöra en framtida separation av gång- och cykeltrafiken på brons norra sida, vilket 
kräver 4,5 meters bredd och lämpligen bör ligga i linje med gång- och cykelstråket. Vidare kommer 
bron ha en lägsta höjd på +2,025 meter (dvs. nedre kant mot ån). Däremot kommer den nya bron ha 
en något lägre höjd (ca 0,15 – 0,2 meter) än befintlig bro, delvis för att fortsatt kunna ha det 
ledningsnätet i bron. Bron utformas med två körfält samt gång- och cykelbanor på ömse sidor om 
körfälten på samma sätt som idag, se figur 4.1-2 för ritningar i plan och sektion. 
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Figur 4.1: Sektionsritning över föreslagen bro (ÅF 2019a). 

 

Figur 4.2. Planritning över föreslagen bro (ÅF 2019a). 
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4.3 Administrativa uppgifter 
Sökande i tillståndsärendet är Kungsbacka kommun. Norconsult AB bistår kommunen med att ta fram 
samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivning.  

Sökande: Kungsbacka kommun, 434 81Kungsbacka 

Organisationsnummer: 212000-1256 

Besöksadress kommunkontor: Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka;  

Berörda detaljplaner:  KP108, KP 92, KP 99, KP106   

Kontaktperson på Kungsbacka kommun i 
ärendet: 
 

Projektledare Liw Rehnström 
Tel; 0300-83 81 07 
Mail: liw.rehnstrom@kungsbacka.se 

Kontaktperson på Norconsult AB i ärendet: Sara Rydbeck, Uppdragsledare  
Tel. 010 - 141 81 92.  
Mail: sara.rydbeck@norconsult.com 

5 Nulägesbeskrivning och konsekvenser 

5.1 Planförhållanden 
Aktuell bro omfattas av en gällande detaljplan (benämnd KP108) för Borgmästaregatan med 
anslutande parkering öster om Kungsbackaån. Området kring bron är planlagt som öppet 
vattenområde där bro får uppföras, varför planerade åtgärder inte bedöms inte strida mot gällande 
detaljplan (Kungsbacka kommun 2000a). Vidare kan planerade åtgärder i viss mån beröra detaljplan 
KP99 i sydväst, detaljplan KP106 i nordväst och detaljplan KP 92 i norr. Huvuddelen av anslutande 
landområden är planlagda som plantering och park som i sydväst (KP99) utgörs av mark som inte får 
bebyggas men som ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. I nordväst finns 
dessutom också mark planlagd som handelsområde men som inte får bebyggas (KP 106). Anslutande 
vattenområden är planlagda som öppet vattenområde (Kungsbacka kommun 1989, 1992, 2000b). 
Planerade åtgärder bedöms inte heller strida mot dessa detaljplaner. I figur 5.1 nedan redovisas 
berörda detaljplaner och ungefärligt arbetsområde för planerad rivning och anläggning av bro.  

Figur 5.1. Berörda detaljplaner samt ungefärligt arbetsområde för rivning och anläggning av bro (röd fyrkant), 
(Modifierad karta från Kungsbacka kommun, 2019) 

mailto:.rydbeck@norconsult.com
mailto:.rydbeck@norconsult.com
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5.2 Markförhållanden  

5.2.1 Geoteknik  
Befintlig bro omges främst av asfalterade ytor (Borgmästaregatan, gång-och cykelbanor och 
parkeringar men närmast ån omges bron av grönytor i form av klippta gräsytor, planteringar och en del 
träd. I anslutning till bron varierar befintliga marknivåer mellan +2 och +2,5 m och sluttar ned mot 
Kungsbackaån. Även den huvudsakliga grundvattenströmningen sker i riktning mot ån.  

Enligt jordartskartan utgörs de naturliga jordlagren kring bron främst av svämsediment i form av lera 
och silt men i norr förekommer även postglacial finlera, se figur 5.2. Enligt genomförd geoteknisk 
undersökning (ÅF 2019b) utgörs jordlagren kring bron av ett övre ca. 1,5-2 meter tjockt lager av 
fyllning bestående av grus, sand, lera och silt vilket underlagras av ca. 3-4 meter lerig gyttja. Under 
gyttjan finns lerlager med stor mäktighet (enligt genomförda sonderingar ligger förmodat berg ca. 74-
85 meter under markytan).  

 
Figur 5.2. Jordartskarta från SGU med aktuellt undersökningsområde markerat med svart linje (ÅF 2019b).  

Området bedöms som sättningskänsligt och leran bedöms vara normalkonsoliderad. Detta innebär att 
all belastning på markytan och avsänkning av grundvatten kan ge upphov till långtidsbundna 
konsolideringssättningar. Inga stabilitetsberäkningar har genomförts i samband med genomförd 
utredning men stabilitetsförhållandena för planerad bro måste kontrolleras inom ramen för 
tillståndsärendet (ÅF 2019b). 

Stabiliteten i området närmast ån, nordost om bron bedöms i dagsläget vara tillfredsställande då 
stabilitetsförbättrande åtgärder genomförts i samband med anläggningen av befintligt 
översvämningsskydd. Åtgärderna genomfördes eftersom stabiliteten i slänten närmast ån inte var 
tillfredsställande (Norconsult AB 2012). Enligt genomförda utredningar för detaljplanen för 
Kungsmässan nordväst om aktuell bro, bedöms stabiliteten närmast ån inte vara tillfredsställande 
(Norconsult AB 2016). Inte heller sydväst om bron bedöms stabiliteten närmast ån vara 
tillfredsställande (Norconsult 2007). Uppgifter om situationen i sydost hittades inte men sannolikt kan 
även här förekomma stabilitetsproblem närmast ån.  
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Konsekvenser av planerade åtgärder 
Planerade schaktarbeten för rivning av befintliga brostöd kräver tillfälliga stödkonstruktioner som 
måste detaljprojekteras i nästa skede. All schakt och fyllning ska utföras med betryggande säkerhet 
mot ras och skred. Vidare ska schaktning utföras så att jordens fasthet under grundläggningsnivån 
inte minskar. Grundläggning av bron ska ske med mantelburna pålar pga. stora jordmäktigheter i 
kombination med sättningskänslig jord i området. Även arbetsområden för pål- och byggkranar ska 
dimensioneras av geotekniker och erforderliga stabilitetsförhållandena för bron ska säkerställas.  

Både schaktnings- och pålningsarbeten kan ge upphov till skador på närliggande anläggningar genom 
markhävning och markvibrationer, varför regelbundna kontroller på känsliga objekt krävs i enlighet 
med framtagen vibrationsutredning. Även val av arbetsmaskiner och fordon och de hastigheter dessa 
framförs i, har stor betydelse för markvibrationerna. Därför ska arbetsmaskiner framföras med stor 
aktsamhet och hänsyn till kringliggande byggnader då dessa är grundlagda på lösa material. Även vid 
val av transportvägar ska hänsyn tas till vibrationspåverkan på kringliggande byggnader. 
Kontrollprogram för åtgärderna ska tas fram i projekteringsskedet. Då arbetsområdet endast omfattar 
ett begränsat område i brons omedelbara närhet bedöms dock risken för eventuella skador till följd av 
vibrationer etc. till följd av planerade åtgärder bli liten.  

Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna för områdets geotekniska förhållanden bli små till 
följd av planerade markarbeten.  

5.2.2 Markföroreningar 
En miljöteknisk markundersökning med provtagning och analys av jord, asfalt, betong och grundvatten 
har genomförts i aktuellt område (ÅF 2019c), se figur 5.3. Resultaten visar att det förekommer 
förhöjda halter av både metaller och organiska föroreningar över gällande riktvärdet MKM (Mindre 
känslig markanvändning) i främst ytliga massor som kan beröras av planerade markarbeten inom 
området. Utöver detta har även massor innehållande halter över haltgränser för FA (farligt avfall) 
påträffats. Dock är det endast i en provpunkt vid brons nordvästra hörn som halterna av PAH så höga 
att åtgärder krävs, och då det rör sig om ytlig jord (översta metern) kommer den förorenade jorden att 
avlägsnas i samband med planerade schaktarbeten för bron. I provpunkten fanns även förhöjda halter 
av arsenik och krom (under riktvärdet för MKM), varför inga åtgärder krävs. Enligt analyser av djupare 
prov samt i övriga provpunkter finns inte föroreningshalter som kräver åtgärder varför dessa massor 
bör kunna återanvändas inom aktuellt projektområde. 

Genomförd provtagning av asfalt visar på ingen förekomst av stenkolstjära (tjärasfalt) varför uppriven 
asfalt Borgmästarebron bedöms kunna återvinnas. Förekomst av tjärasfalt kan dock inte helt uteslutas 
i området varför man bör ha beredskap på detta vid kommande markarbeten. 

Analyserade betongprover uppvisar låga föroreningshalter som understiger MRR/KM (Mindre än ringa 
risk – känslig markanvändning) men i ett prov förekommer halter av krom som tangerar gränsen för 
KM (känslig markanvändning). Bedömningen är dock att halten ligger inom felmarginalen varför all 
betong bör kunna återanvändas, men detta bör stämmas av med mottagningsanläggning. 
Betongproverna har provtagits och klassificerats utifrån gällande riktvärden för jord då det saknas 
svenska riktvärden avseende byggnadsmaterial såsom betong. 

I grundvatten påträffades inga förhöjda halter organiska ämnen eller klorerade alifater som medför risk 
för människa eller miljö, medan lätt förhöjda halter av metaller påträffades vilket bedöms som mindre 
allvarligt. Försiktighetsåtgärder bör vidtas om länsvatten uppstår i samband med schakt. 

Inga jordprover togs nordost om bron pga. komplex ledningssituation i samband med genomförd 
provtagning. Här genomfördes dock saneringsåtgärder i samband med anläggningen av befintligt 
översvämningsskydd varför risken för föroreningar i denna del sannolikt är liten (Norconsult AB 2012), 
men eventuellt bör ytterligare prover tas för att säkerställa detta.  
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Figur 5.3. Undersökningsområde med provpunkter för miljöteknisk markundersökning (ÅF 2019x). 

Provtagning av sedimenten i anslutning till bron genomfördes inför anläggning av befintligt 
översvämningsskydd. Dessa visar på att sedimenten generellt innehåller låga föroreningshalter (dvs. 
kräver inga åtgärder) och de halter som finns snarare härstammar från verksamheter uppströms och 
fritidsbåtar än från marken i anslutning till ån (Norconsult AB 2012). 

Vidare har en översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts längs med Borgmästaregatan 
väster om aktuell bron (Norconsult AB 2019) där förhöjda halter av PAH påträffades, speciellt i den 
punkt som ligger strax nordväst om bron, där halterna översteg gränsvärdet för FA med avseende på 
PAH-H. påträffades. I övrigt påträffades inga förhöjda halter av metaller eller petroleumämnen i 
proverna och ingen stenkolstjära, dvs. tjärasfalt påvisades i provtagen asfalt. I samband med planerad 
ledningsdragning längs Borgmästaregatan ska förorenade massor med halter överstigande MKM 
schaktas ur och omhändertas på erforderligt sätt.  

Konsekvenser av planerade åtgärder 
I samband med kommande markarbeten för bron behöver små mängder av förorenade massor som 
innehåller halter överstigande MKM schaktas ur och omhändertas på erforderligt sätt. 
Omhändertagandet av dessa markföroreningar bedöms därmed kunna hanteras inom ramen för en 
anmälan av avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Anmälan ska tas fram i god tid innan planerade åtgärder genomförs. Ytterligare provtagning för att 
säkerställa att inga föroreningar finns i områdets nordöstra del bör eventuellt även genomföras.  

Därmed bedöms risken för föroreningsspridning under planerade markarbeten för rivning och 
anläggning av bron som liten. Vidare bedöms risken för spridning av föroreningar via grundvattnet 
vara små om erforderliga försiktighetsåtgärder vidtas vid eventuell länsvattenhantering i samband med 
schakt. Inte heller någon risk för spridning av föroreningar från närliggande del av Borgmästaregatan 
bedöms finnas förutsatt att de förorenade massorna tas omhand i samband med pågående 
schaktningsarbeten. Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna av planerade åtgärder som små 
men positiva från miljösynpunkt eftersom de bidrar till att förbättra föroreningssituationen i området.  
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5.3 Vattenförhållanden 

5.3.1 Allmänt om ytvatten- och dagvattenförhållandena 
Kring Borgmästarebron finns hårdgjorda ytor och grönytor som avvattnas via dagvattenledningar och 
viss ytavrinning ned till Kungsbackaån och därefter vidare ut i Kungsbackafjorden. Dagvattnet samlas 
upp vid brofästena och mynnar ut i ån i brons direkta närhet. På bron finns inga dagvattenbrunnar eller 
dagvattenledningar utan endast ett ledningsnät för dricksvatten.  

Området ligger inom Kungsbackaåns avrinningsområde (ca 303 km2). Ån omges i de nedre delarna 
främst av odlingsmarker och bebyggelse. Kungsbackaån bedöms vara starkt till mycket starkt 
påverkad av näringsämnen (kväve och fosfor). Utsläppen härrör från olika källor såsom jordbruk, 
enskilda avlopp m.m. En viss påverkan av dagvatten sker via de tätorter ån passerar. Framförallt 
gäller det för åns passage genom Kungsbacka tätort. Trenden är dock att både kväve- och 
fosforhalterna minskar i ån, men trots detta är halten totalkväve nästan det dubbla och halten 
totalfosfor nästan det fyrdubbla vid åns mynning jämfört med i åsystemets början. Vidare varierar 
närsalthalterna betydligt mer mellan olika år i vattensystemets nedre del än i dess övre delar.  

Enligt kommunens dagvattenpolicy (Kungsbacka kommun 2012) bedöms Kungsbackaån vara känslig 
för den påverkan som nuvarande dagvattentillförsel kan medföra.  

5.3.2 Miljökvalitetsnormer och status i vattenförekomst 
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.  

 
Figur 5.4. Vattenförekomst Kungsbackaån (Mynningen-Lillån), id SE638097-127640 (Vattenmyndigheten 2019). 
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Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) utgör en avgränsad vattenförekomst (id SE638097-127640), som 
är statusklassad av Vattenmyndigheten och omfattas av miljökvalitetsnormer, se figur 5.4. Enligt 
Vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten (Vattenmyndigheten 2019) har Kungsbackaån 
måttlig ekologisk status, med målet att god ekologisk status ska uppnås till 2027 se tabell 5.1. 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. 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. 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, medan svämplanet är den del av vattensystemet som utgörs av den plana ytan invid en 
vattenförekomst som formas genom återkommande översvämningar. Svämplanet är viktigt för vatten-
dragets 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. 

Tabell 5.1. Miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk ytvattenstatus i vattenförekomsten Kungsbackaån 
(Mynningen till Lillån, ID SE638097-127640, beslutade 2017-02-23. 

Grundinformation Ekologisk status Kemisk status* 
EU-ID Vattenförekomst Nuvarande 

 
Kvalitetskrav 
(MKN) till 2027 

Nuvarande 
 

Kvalitetskrav 
(MKN) till 2027 

ID 
SE620406-
140165 

Kungsbackaån Måttlig 
(2013) 

God Uppnår ej god 
(2017) 

God 

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 5.1. 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 2019).  

Slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden (ca 3,5 km nedströms) har otillfredsställande ekologisk status 
med målet att god ekologisk status ska uppnås till 2027 (Vattenmyndigheten 2019). 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. Den fysikalisk kemiska ekologiska statusen bedöms som måttlig. Statusen med avseende på 
halterna av kväve och fosfor bedöms som goda vintertid och måttliga sommartid. Data från 
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provtagning av makroalger och växtplankton i vattenförekomsten visar på måttlig respektive hög 
status baserat på att det förekommer större algblomningar vid vissa väderförhållanden, medan data 
gällande bottenfauna visar på otillfredsställande status. Den ekologiska statusen bedöms således vara 
otillfredsställande enligt principen "Sämst styr", dvs. ”Det är den kvalitetsfaktor som uppvisar störst 
mänsklig påverkan som är utslagsgivande vid en statusklassificering och bestämmer statusklass” 
(Vattenmyndigheten 2019). Den kemiska statusen för ytvatten bedöms som god för Inre 
Kungsbackafjorden med undantag för kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). 

5.3.3 Översvämningsrisker 
Vattennivåerna i Kungsbackaån varierar med årstid, höjdvariationer i landskapet och avstånd till 
havet. I åns nedre delar påverkas nivån främst av havsnivån medan nivån i åns övre delar främst 
påverkas av flödet i ån. Påverkan från havet sträcker sig tydligt upp till Kraftvägen, ca. 1,2 kilometer 
norr om aktuellt område. 

Högsta vattennivån som uppmätts i området norr om Bergsgatan är +2,72 meter och +2,42 meter i 
området söder om Bergsgatan. Vattenstånden i Kungsbackaån varierar mellan -0,95 (lägsta lågvatten, 
LLW) och +1,5 (högsta högvatten, HHW50), med en medelvattennivå (MW) på +0,0 meter. 
Släntkrönet i det strandnära området längs ån kring bron varierar idag mellan +2 meter och +2,5 
meter, varför risken för återkommande översvämningar är stor. I nordost har dock ett 
översvämningsskydd anlagts för att hantera denna risk.  

Enligt den översvämningskartering som tagits fram för Kungsbackaån av Norconsult AB på uppdrag 
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, Norconsult AB 2019) beräknas 
översvämningsrisken längs med aktuell sträcka av ån och inom huvuddelen av aktuellt område vara 
måttliga, vid såväl 50-års, 100-års- och 200-årsflöden, se figur 5.5. Sannolikheten för att ett 50-års 
flöde kommer att inträffa inom de närmaste 50 åren är 64 %, 100-årsflödet 50 % och 200-årsflödet 22 
%. 100- och 200-årsflödena är anpassade till förväntade klimatförändringar fram till 2098, men inte 50-
årsflödet. 

 
Figur 5.5. Översvämningskarta över Kungsbackaån som visar vilka ytor som översvämmas vid beräknade 
vattennivåer vid 50-, 100- resp. 200-årsflöden. Borgmästarebron markeras med röd ring (MSB, Norconsult 2019).  
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Konsekvenser av planerade åtgärder 
Planerad rivning av befintlig bro och anläggning av ny bro bedöms inte påverka områdets 
dagvattensystem i någon större utsträckning. Under arbetstiden kommer både dricksvatten- och 
dagvattenledningarna i och kring bron tillfälligt ledas om för att sedan läggas tillbaka. I den nya bron 
kommer dricksvattenledningarna förläggas i skyddsrör. 

Under byggtiden kommer planerade åtgärder tillfälligt påverka Kungsbackaån genom att spont slås 
kring befintliga brostöd för att kunna genomföra schaktnings-, rivnings- och anläggningsarbeten i 
torrhet och därmed minimera påverkan på ån genom bl.a. grumling. Under arbetstiden för brostöden 
(ca. 19 veckor) kommer sponten begränsa åfårans bredd till 6 meter vilket kan ge upphov till viss 
tillfällig dämning av ån. Detta bedöms kunna öka grumlingen i ån något samt ge en lokal risk för 
översvämning, men i övrigt endast ge upphov till marginella, tillfälliga förändringar. 

I samband med planerade arbeten i vatten såsom spontslagning och utläggning av erosionsskydd kan 
tillfälliga negativa konsekvenser uppstå främst genom dämning och ökad grumling i Kungsbackaån. 
Planerade åtgärder kan även medföra en viss temporär bullerstörning. Detta bedöms i sin tur att ge 
upphov till vissa negativa, främst temporära, konsekvenserna för naturmiljön och vattenkvaliteten i 
Kungsbackaån. Samtidigt hyser aktuell åsträcka inga högre naturvärden som värdefulla lekområden 
eller lokaler för bottenfauna som är känsliga för grumling, varför påverkan på naturmiljön bedöms som 
liten. Sträckan utnyttjas dock av vandrade fisk vilka generellt inte bedöms påverkas nämnvärt av 
tillfälligt (dvs. veckor) förhöjd grumlighet. Påverkan på vandrande fisk kan dock minimeras genom att 
spontningen och grumlande arbeten i vatten inte genomförs under de perioder då fisken är som 
känsligast för störning, dvs. under oktober-november och april-maj. I fortsatt tillståndsprocess tas 
eventuellt förslag till ytterligare lämpliga skadeförebyggande åtgärder fram för att minimera grumling 
och störning av åns fiskeribiologiska värden. Vidare ska ett miljökontrollprogram upprättas för 
entreprenaden och inarbetas i förfrågningsunderlaget. Konsekvenserna av planerade åtgärder vara 
små.  

Planerade åtgärder bedöms inte försämra den nuvarande ekologiska och kemiska statusen i Kungs-
backaån varken på en övergripande nivå eller på kvalitetsfaktornivå. De i sammanhanget mest kritiska 
och relevanta kvalitetsfaktorerna, vilka är kopplade till övergödning eller föroreningar, bedöms inte 
påverkas så att kvalitetsfaktorerna får sänkt status eller förändras i mätbar omfattning. Inte heller 
kvalitetsfaktorerna vattendragets närområde samt svämplanets strukturer och funktion i vattendrag 
bedöms påverkas nämnvärt då den nya bron anläggs i princip samma läge som befintlig bro. Inte 
heller nuvarande status och miljökvalitetsnormer för slutrecipienten Kungsbackafjorden bedöms 
påverkas nämnvärt av planerade åtgärder.  

Under arbetstiden kan risken för översvämning tillfälligt öka när sponten begränsar åns bredd och 
därmed tillfälligt dämmer åns flöde, medan den nya bron har ett 3 meter större brospann än befintlig 
bro vilket istället kan bidra till att minska risken för översvämningar kring bron. Brons höjd kommer 
dock att vara något lägre än befintlig bro (0,15-0,2 meter) men detta bedöms inte heller medföra en 
framtida ökad risk för översvämning.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturvärden, vattenkvalitet och översvämningsrisk i 
Kungsbackaån som små och huvudsakligen temporära med undantag för den mindre bottenyta som 
kommer täckas av ett erosionsskydd. 

5.4 Natur- och kulturmiljö samt rekreation  
Längs den aktuella sträckan av Kungsbackaån är ån relativt grund (vattendjup ca. 2,5 meter) och ca. 
10-15 meter bred och har ett lugnflytande flöde. Botten utgörs av finsediment och lera, vilket medför 
att vattnet ofta är grumligt och brunfärgat. Strandvegetationen närmast vattenbrynet utgörs främst 
arter som bladvass, jättebalsamin, spirea, älggräs, hundäxing, kirskål och brännässla. Längre upp på 
strandbrinkarna övergår vegetationen söder om bron av främst klippta gräsytor och enstaka träd och 
buskar. Nordost om ån finns ett träddäck samt en del planterade växter, se figur 5.6. Öster om 
strandbrinkarna löper en asfalterad gång- och cykelväg längs med ån. Nordväst om bron är 
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strandbrinken inte skött utan är bevuxen med liknande kärlväxtflora som i vattenbrynet tillsammans 
med en del träd och buskar.  

 
Figur 5.6. Bild över Borgmästarebron taget från träddäck i norr.   

Däremot bedöms Kungsbackaån i sin helhet inklusive biflöden utgöra ett värdefullt vattenområde, 
tillika ett ekologiskt särskilt känsligt område och ett reproduktionsområde för lax och havsöring. Ån 
hyser även bestånd av elritsa, gädda, abborre, ål, flodnejonöga och havsnejonöga samt bitvis en 
värdefull bottenfauna. Genom åns (åtminstone i de nedre delarna) tidvis ganska grumliga vatten 
simmar både lax och havsöring på sin väg mot lekplatserna i åns övre lite klarare och mer 
strömmande vatten. Laxen leker bl.a. i forsarna vid Alafors och både lax och havsöring har fått 
utökade lekområden då en fiskväg byggts förbi vandringshindren vid Ålgårdsbacka. Enligt genomförd 
inventering av nejonöga saknar Kungsbackaån till stora delar stabila sedimentationsbottnar och 
bakvatten som är lämpliga uppväxtområden för nejonögonlarver, men i Anneberg och i biflödet Lillån 
påträffades bra habitat för nejonöga. Biflödet Lillån hyser även flodpärlmussla (Kungsbacka kommun 
1993, 1998 rev 2012, 2003, 2006, 2009; Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2019, Länsstyrelsen 
1994, 2002, 2019, SLU 2019 och Vattenmyndigheten 2019). Aktuell åsträcka utgör inget bra 
lekområde för lax och havöring, men den vandrande fisken passerar förbi området.  

I området kring Borgmästarebron finns inga fornlämningar eller andra kulturhistoriska värden utan det 
utgörs av hårdgjorda ytor omgivna av moderna byggnader. Däremot utpekas Norra Förstaden, dvs. 
delar av kvarteren nordost om bron tillsammans med ån och dess strandbrinkar som kulturhistoriskt 
bevarandevärda. Kvarteren utgör stadens första villaområde som tillkom i samband med att järnvägen 
anlades genom staden. Området karaktäriseras av äldre, stora villor omgivna av stora trädgårdar från 
1900- till 1940-tal. 

Aktuellt område hyser goda förutsättningar för stadsnära rekreation. Både öster och sydväst om 
Borgmästarebron finns gång- och cykelvägar som omges av grönytor, planteringar, parkbänkar och 
träddäck. Området är flitigt utnyttjat av närboende och allmänheten för rekreation och för transport 
(gående eller med cykel) till och från Kungsbackas centrala delar. I nordväst om bron är strandbrinken 
istället bevuxen med träd, buskar och ett högvuxet fältskikt som inte är tillgängligt för allmänheten, 
men som bidrar till en positiv visuell upplevelse av området kring ån.  
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Den aktuella sträckan av ån utnyttjas även för viss båttrafik och för kanotpaddling. Vidare har 
Kungsbackaån som helhet ett värde för fritidsfisket och man kan köpa fiskekort via 
fiskevårdsområdena.  

Konsekvenser 
Planerade åtgärder medför små ingrepp i grönytor i anslutning till brostöden genom de schaktnings-, 
rivnings- och pålningsarbeten som genomförs innanför spont för att minimera påverkan på 
vattenmiljön. Viss påverkan på vattenmiljön uppstår dock genom viss ökad grumling under arbetstiden 
och mindre ingrepp via tillfällig spont och utläggning av erosionsskydd. En mindre yta av åbotten 
kommer även att täckas av erosionsskydd. Generellt bedöms dock konsekvenserna för naturmiljön 
som små och av främst temporär karaktär. Detta då åtgärdernas omfattning i ån är mycket begränsad 
samt att aktuell åsträcka och närmast nedströms liggande områden inte hyser några högre 
naturvärden utan är tydligt påverkad av områdets centrala läge, dagvattenutsläpp etc. Det finns inga 
lekområden för laxfisk eller kända uppväxtområden för nejonögonlarver nedströms aktuell del av 
Kungsbackaån och ån är ofta naturligt grumlig då den till stor del rinner genom leravlagringar. I åns 
nedre delar (inkl. aktuell sträcka) är dessutom salthalten tidvis för hög när havsvattnet trycks upp i ån, 
vilket bidrar till att göra dessa delar olämpliga som habitat för både nejonögonlarver och stormusslor 
Planerade åtgärder kan dock ge en viss temporär störning på uppvandrande fisk genom grumling. För 
att minimera påverkan på naturmiljön bör grumlande arbeten i vatten inte genomföras under fiskens 
vandringsperioder (dvs. under oktober-november och april-maj). Förslag till eventuella ytterligare 
skadeförebyggande åtgärder tas fram i fortsatt tillståndsprocess.  

Planerade åtgärder bedöms vare sig påverka några kultur- eller rekreationsvärden negativt. I 
samband med byggtiden krävs omledning av gång- och cykeltrafik på och kring bron, vilket tillfälligt 
minskar tillgängligheten till befintliga grönstråk kring bron.   

5.5 Naturresurser  
Kungsbackaån anses utgöra ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap. 3 § MB, främst p.g.a. 
sin betydelse som reproduktionsområde för havsöring och lax. Kungsbackaån kan även anses 
omfattas av 3 kap. 6 § MB. Enligt denna paragraf ska områden som har betydelse från allmän syn-
punkt på grund av deras natur- och/eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Den slutliga recipienten Kungsbackafjorden, som ligger ca 3,5 km nedströms aktuellt område, är 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 ska värnas och skyddas mot åtgärder som kan skada dem.  

Hela kustzonen omfattas även av ett riksintresse för högexploaterad kust och rörligt friluftsliv enligt 4 
kap miljöbalken.  

Konsekvenser 
Planerade åtgärder kan i viss mån påverka den vandrade fisken längs åsträckan temporärt under 
arbetstiden och en mindre yta av åbotten kommer täckas av erosionsskydd, vilket bedöms få en 
försumbar effekt på fisk- och bottenfaunan. Påverkan på Kungsbackaåns värde som ekologiskt 
känsligt område bedöms som mycket liten. Påverkan på recipienten Kungsbackafjorden och dess 
värdefulla naturmiljö och rekreationsvärden bedöms som försumbara.  

5.6 Klimatpåverkan 
I samband med planerade anläggningsarbeten sker klimatpåverkan främst vid produktionen av 
byggnadsmaterial, vilket i detta fall främst är betong och stål. Tillverkning av cement står idag för 
omkring 3-4 % av världens totala utsläpp av koldioxid. Utsläppen från cementindustrin uppstår dels 
från förbränning av de bränslen som krävs för tillverkningen, dels från den s.k. kalcineringsprocessen 
där koldioxiden som är bunden i kalkstenen avgår vid upphettning. Av det totala utsläppet av koldioxid 
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härrör ca. 60-65 % från kalcineringsprocessen och resterande del från användningen av bränslen. 
Betongens utsläpp av koldioxid bestäms till största delen av utsläppen vid cementtillverkningen varför 
det är viktigt att minska utsläppen i denna del av kedjan (Svensk betong 2019).  

I själva byggskedet ger även transporter och utnyttjande av arbetsmaskiner upphov till en viss 
klimatpåverkan genom utsläpp av koldioxid, även om det utgör en mycket liten del av det totala 
utsläppet. Generellt bedöms påverkan på klimatet som litet till följd av planerade åtgärder.  

6 Innehåll och upplägg av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
Nedan ges ett förslag till innehåll och upplägg av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska tas 
fram inom ramen för aktuell tillståndsansökan. Listan innehåller de miljöfaktorer som bedömts som 
relevanta i aktuellt ärende med en kort beskrivning av vad som är tänkt att utredas för varje miljöfaktor 
den kommande MKB:n. Alla miljöfaktorer redovisas med avseende på nuläge, konsekvenser av 
planerade utbyggnader och åtgärder samt förslag till miljöhänsyn, skadeförebyggande åtgärder etc.  

Utöver detta kommer MKB:n att omfatta ett inledande kapitel som anger projektets avgränsningar. 
MKB:n ska även innehålla en icke-teknisk sammanfattning. Vidare görs en avstämning mot gällande 
miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer. Då kommunen bedömer att projektet inte medför betydande 
miljöpåverkan och att endast en liten MKB behöver tas fram, bedöms ingen beskrivning av alternativ 
eller konsekvenserna av nollalternativet behövas.  

Vi föreslår att MKB:n behandlar följande miljöfaktorer: 

• Markförhållanden 
Markförhållandena beskrivs med utgångspunkt från framtagna geotekniska och 
markmiljötekniska undersökningar. En bedömning görs av vilka konsekvenser planerade 
åtgärder ger upphov till för områdets geotekniska förhållanden etc. Förslag till lämpliga 
skyddsåtgärder och miljökontroll för att undvika eller åtminstone minska den negativa 
miljöpåverkan - tas fram. 
 

• Vattenförhållanden 
Vattenförhållanden i recipienterna Kungsbackaån och Kungsbackafjorden beskrivs utifrån 
utförda undersökningar och övrigt underlag. En bedömning görs av vilka konsekvenser 
planerade åtgärder ger upphov till för vattenkvaliteten, gällande miljökvalitetsnormer och 
översvämningsproblematiken etc. Förslag till lämpliga skyddsåtgärder och miljökontroll för att 
undvika eller åtminstone minska den negativa miljöpåverkan - tas fram. 
 

• Naturmiljö, kulturmiljö och rekreation 
Värden för naturmiljö, kulturmiljö och rekreation inom och i anslutning till aktuellt område 
beskrivs utifrån en genomgång av befintligt material inklusive eventuella ytterligare 
undersökningar som tas fram inom ramen för aktuellt projekt. Konsekvenserna av planerade 
åtgärder på såväl land- som vattenmiljön bedöms. Vid behov tas förslag till 
skadeförebyggande åtgärder eller kompensationsåtgärder för planerade ingrepp fram. 
 

• Naturresurser 
Miljö- och bevarandeintressen enligt miljöbalken inom och i anslutning till området beskrivs 
samt eventuell annan markanvändning som kan hamna i konflikt med planerade åtgärder. 
Vidare bedöms konsekvenserna för dessa och vid behov ges förslag till åtgärder för att 
minska påverkan.  
 

• Övriga miljöpåverkan via transporter, vibrationer och buller  
Projektet ger under arbetstiden upphov till transporter, vibrationer och buller vilket beskrivs 
översiktligt, men bedöms inte ge upphov till någon betydande miljöpåverkan. Under 
arbetstiden kan även andra störningar, t.ex. vibrationer, damning etc. uppstå vilka också 
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beskrivs översiktligt. De konsekvenser som uppstår och eventuella åtgärder för att minimera 
denna påverkan beskrivs också. 
 

• Klimatpåverkan  
Denna miljöfaktor berör i viss mån samtliga ovan nämnda miljöfaktorer och kommer därmed i 
varierande utsträckning beröras under respektive kapitel. Dock kommer MKB:n ha ett kapitel 
som på en mer övergripande nivå beskriver och bedömer konsekvenserna av klimatpåverkan 
för aktuellt projekt.   
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