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Sammanfattning
Bakgrund
Kungsbacka kommun har tagit fram detaljplan för Annebergs centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder, verksamheter, förskola, vård- och omsorgsboende samt gruppboende
inom området och att skapa ett tydligt centrum i Annebergs samhälle. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till samrådshandlingen av detaljplanen.

Naturmiljö
Inom området finns höga till mycket höga naturvärden vilka inrymmer lämpliga lek/uppväxtområden/livsmiljöer för laxfisk, havsnejonöga och flodpärlmussla. Vidare hyser naturmiljöerna närmast
Kungsbackaån höga naturvärden. Strandbrinkarna är av betydelse för många arter, allt från kryptogamer, pollinerande vildbin och skalbaggar till fågelarter som kungsfiskare och strömstare.
Planerad utbyggnad innebär att åkermark utan några högre naturvärden tas i anspråk. Utbyggnaden
kräver omfattande stabilitetsförbättrande åtgärder vid ån i form av förstärkning med kalkcementpelare
och avschaktningar av den västra ravinslänten. Dessa avschaktningar innebär mycket omfattande ingrepp i åravinen. Detta leder till negativa konsekvenser för naturmiljön vilka kan delas in i tre kategorier; fysiska ingrepp orsakade av avschaktningarna, branta raviner byts ut mot flackare slänter och
kraftig grumlingspåverkan i ån.
Vidare medför föreslagna avschaktningar att den starkt hotade naturvårdsarten havsnejonöga påverkas negativt och försvagar en redan svag population. Stabilitetsåtgärderna bedöms även vara negativa för de rödlistade fågelarterna kungsfiskare, stare och mindre hackspett samtidigt som livsmiljöerna
för signalarterna bäckbräsma, glansfläck och trubbfjädermossa tas bort längs aktuell sträcka av ån.
Förslag till skadeförebyggande åtgärder ges för att minimera miljöpåverkan på Kungsbackaån till följd
av grumling och byggdagvatten vid planerade stabilitetsförbättrande åtgärder. Vidare föreslås kompensationsåtgärder som att spara vissa avverkade träd och lägga ut som död ved längs med ån samt
nyplantering av lövträd.

Markförhållanden
Jordlagren i området domineras av lera och gyttja varför området inte kan bebyggas utan att omfattande stabilitetshöjande åtgärder utförs. Planerade förstärkningsåtgärder är därför att installera kalkcementpelare (KC-pelare) i en zon strax väster om Kungsbackaån samt att utföra avschaktningar av den
västra ravinslänten. Genom åtgärderna förbättra stabiliteten i området och risken för skred minskar.
En miljöteknisk markundersökning har utförts vid Annebergs snickerifabrik som funnits sedan 1940talet. Analysresultaten visar att uppmätta föroreningshalter genomgående understiger nivåer för
mindre känslig markanvändning (MKM), som är den nuvarande och planerade markanvändningen.
Därmed bedöms inga saneringsåtgärder krävas för planerad utbyggnad.

Vattenförhållanden
Avrinningen från planområdet sker till Kungsbackaån och stora delar av åns närområde är utsatt för
översvämningsrisker. Aktuell sträcka av Kungsbackaån är en vattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten, vilken har god ekologisk status och god kemisk status med undantag för
ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver.
En utbyggnad inom planområdet innebär en ökning av hårdgjorda ytor, vilket medför att mängden
dagvatten ökar och en del av områdets naturliga fördröjning försvinner. Förslagen dagvattenhantering
är tänkt att ske genom att vattnet leds via öppna avvattningsstråk såsom öppna rännor till underjordiska magasin. Från hårdgjorda ytor renas vattnet via oljeavskiljare innan det leds vidare till dagvattenmagasinen.
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De underjordiska magasinen hanterar fördröjningen av dagvattnet, men reningen av vattnet riskerar
att bli sämre jämfört med andra reningsmetoder. Beräkningar av förväntad föroreningsbelastning krävs
för att kunna bedöma om, och i så fall vilka, kompletterande reningsåtgärder av dagvattnet som krävs
för att undvika dagvattenpåverkan på Kungsbackaån.
Planerad utbyggnad bedöms påverka miljökvalitetsnormerna i Kungsbackaån negativt genom att ett
flertal hydromorfologiska parametrar påverkas negativt samtidigt som planerad dagvattenhantering
riskerar att ge en ökad dagvattenpåverkan vilket negativt påverkar åns vattenkvalitet.
Planerat utbyggnadsområde kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet i Anneberg.

Övriga miljöfrågor
Buller och trafik
Vid en utbyggnad överskrids riktvärdena vid fasad för delar av planerad bostadsbebyggelse utan åtgärder men kan sannolikt klaras med lämplig rumsplacering. Även riktvärdena på uteplats kan klaras
med skärmar alternativt får friyta anläggas. För planerad förskolegård överskrids riktvärdet något men
kan sannolikt klaras med skärmar.
Luftmiljö
Planförslaget medför en viss ökning av fordonstrafiken. Trots prognostiserade trafikökningar i området
och på omgivande vägar bedöms halterna av såväl kvävedioxid som partiklar minska jämfört med idag
på grund av övergång till andra drivmedel, förbättrad fordonsteknik och minskad användning av dubbdäck. Miljökvalitetsnormerna kommer att klaras med stor marginal även i framtiden.
Farligt gods
Enligt planförslaget föreslås att bostadshus uppförs drygt 80 meter från Västkustbanan, vilket innebär
att förslaget uppfyller rekommenderat skyddsavstånd till anslutande Västkustbanan. En eventuell framtida utbyggnad av Västkustbanan till fyra spår antas ske västerut, varför avståndet mellan bebyggelsen
och närmaste spår på Västkustbanan påverkas inte av detta.
Vibrationer
Med lämpliga byggmetoder bedöms inte några störande vibrationsnivåer uppstå för planerad bebyggelse. Grundläggningen är därvid av störst betydelse, varför byggnaderna grundläggs med pålning.
Rekreation
Planförslaget innebär att mark som utnyttjas eller tills nyligen utnyttjats som åkermark ianspråktas för
bebyggelse. Detta påverkar inga rekreationsvärden, men utblickarna mot ån från angränsande vägar
kommer att försvinna. Planförslaget innebär vidare att en asfalterad gång- och cykelväg planeras utmed Kungsbackaån. Gång- och cykelvägen kan nyttjas av boende i både planerade och befintliga bostäder i närheten. Det planeras även för naturlika planteringar, belysning och parksoffor. Detta ökar
tillgängligheten till Kungsbackaån och dess närområde. Samtidigt innebär de omfattande avschaktningar vid ån, som behövs av stabilitetsskäl, att befintlig trädzon på västra sidan ån helt försvinner.
Detta påverkar upplevelsen av rekreationsmiljön negativt. En ny naturmiljön kommer att skapas genom trädplantering m m, men de flackare åslänterna riskerar att bli en mindre intressant miljö än den
nuvarande för den som tar promenader i området. Sammantaget bedöms konsekvenserna från rekreationssynpunkt bli relativt små, och bli såväl positiva som negativa.
Landskapsbild
Området utgörs av ett öppet odlingslandskap i anslutning till Kungsbackaån. Områdets öppna karaktär
kommer att försvinna vid en utbyggnad, vilket framför allt kommer att märkas sett från Norra Annebergsvägen och Älvsåkersvägen. Bebyggelsen kommer att ansluta till dessa vägar och kommer därför
att ha en förankring i befintlig väg- och bebyggelsestruktur. Kungsbackaån kommer att bevaras som
ett grönstråk öster om planområdet, men kommer att påverkas av ingrepp som gör att den under en
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period förlorar en stor del av sin omgivande trädvegetation. Ån kommer heller inte längre att vara synlig från angränsande vägar. Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbilden bli stora, och
mestadels negativa. Om möjligt bör befintlig trädvegetation vid gården och butiken i planområdets
sydvästra del sparas vid en utbyggnad. Det vore också positivt om husen fick ett någorlunda enhetligt
intryck för att undvika en alltför stor variation av hustyper, material och färger, vilket kan ge ett väldigt
rörigt intryck.
Naturresurser
Enligt 3 kap 4 § MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk 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. Kommunens bedömning är att det är av väsentligt samhällsintresse att tillskapa centrumområden i stationsnära lägen som i Anneberg har därmed tagit ställning till att en exploatering på aktuell jordbruksmark är möjlig enligt 3 kap 4 § MB.
Kungsbackaån anses utgöra ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap 3 § MB,bland annat
genom sin betydelse som livsmiljö för havsöring, lax och havsnejonöga och Kungsbackaån omfattas
sannolikt också av 3 kap 6 § MB. Planerad utbyggnad bedöms medföra en tydlig konflikt gentemot
dessa paragrafer.
Kungsbackaån omfattas även av ett strandskydd på 100 m enligt 7 kap 13-14 § MB. Detta omfattar
stora delar av planområdet. Planförslaget innebär att ingrepp planeras inom det strandskyddade området kring Kungsbackaån, varför upphävande enligt 7 kap 18 § krävs vid en utbyggnad. Planerade
stabilitetsåtgärder medför dessutom stora ingrepp i vattenmiljön varför tillstånd för vattenverksamhet
enligt 11 kap. miljöbalken kommer att krävas.
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Uppdraget
Uppdraget har inneburit att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till en detaljplan för Annebergs centrum i Kungsbacka kommun, se översiktskarta, figur 1.1. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av ett nytt centrum i Annebergs samhälle med bostäder, service, vård- och omsorgsboende och förskola. Planområdet består av åkermark som är belägen mellan Norra Annebergsvägen
och Kungsbackaån. I söder sträcker sig planområdet strax söder om Älvsåkers-vägen. Öster om planområdet rinner Kungsbackaån, vilken omfattas av strandskydd.
Beställare av uppdraget har varit Kungsbacka kommun, genom samhällsplanerare Anders Lund.

Figur 1.1. Översiktskarta, där planområdets läge markerats med röd ring.
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Arbetets bedrivande och metoder
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har upprättats av Norconsult AB. Aktuell projektorganisation består av personer som både har goda kunskaper gällande MKB:er och den kommunala planprocessen
samtidigt som de har god sakkunskap inom sina respektive fackområden.
Medverkande i MKB-arbetet har varit:
Roll i projektet

Namn

Utbildning/expertis

Uppdragsledare

Sara Rydbeck

Biolog

Handläggare

Ola Sjöstedt

Naturvårdsbiolog

Handläggare

Jessica Fälth

Civilingenjör

Handläggare

Anna-Lena Frennborn

Civilingenjör, trafikrelaterade frågor

Handläggare

Johanna Rönneke

VA-ingenjör, dagvatten, VA

Granskare

Sara Rydbeck, Norconsult AB Biolog, MKB-expert

Granskare (avseende text om Hanna Thevenot, Medins AB
konsekvenser för havsnejonöga)

Specialist inom akvatisk ekologi

Granskare (avseende text om Calle Bergil, Melica
konsekvenser för fåglar)

Naturvårdsbiolog

Granskare (avseende risk,
luftmiljö)

Civilingenjör, risk och luftmiljö

Herman Heijmans

I MKB:n har använts underlag som specifikt har tagits fram till detaljplanen såsom naturvärdesinventering, dagvattenutredning, geoteknisk utredning och miljöteknisk markundersökning. Vidare har annat
relevant underlagsmaterial använts vid framtagandet av MKB:n däribland Länsstyrelsens planeringsunderlag (webbgis), Skogsstyrelsens underlag om bl.a. nyckelbiotoper och naturvärden, Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, Artportalen, Vattenmyndighetens databas VISS, kommunens översiktsplan samt annat relevant kommunalt underlag. Använda skriftliga källor har angivits inom parentes i
rapporten och återfinns i referensavsnittet.
Fältbesök i området har gjorts vid flera tillfällen. Ett första fältbesök utfördes i mars 2003 i samband
med den MKB som upprättades då. Vidare gjordes ett mycket översiktligt fältbesök för fotografering i
maj 2014 samt ett mer ingående fältbesök för bedömning och beskrivning av strandskyddad sträcka
av Kungsbackaån i augusti 2014. Fältinventering av Kungsbackaån med närmiljöer gjordes inom ramen för naturvärdesinventeringen 2019. Ett kompletterande fältbesök gjordes dessutom i mars 2020
vid den del av Kungsbackaån som ligger söder om Älvsåkersvägen, och som inte ingick i inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen.
Använda skriftliga källor har angivits inom parentes i rapporten och återfinns i referensavsnittet.
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Behovsbedömning och strategisk miljöbedömning
Den 1 januari 2018 genomfördes lagändringar i 6:e kapitlet i miljöbalken (MB). Dessutom trädde en ny
miljöbedömningsförordning (2017:966) i kraft. Enligt den nya lagstiftningen ska en strategisk miljö-bedömning genomföras om upprättandet eller ändringen av en plan eller ett program kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Syftet med den strategiska miljöbedömningen är att tidigt i besluts- och planeringsprocesser belysa och bedöma miljöeffekterna. Rapporten som upprättas vid en strategisk miljöbedömning utgör själva miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n).
För att pröva om en strategisk miljöbedömning krävs för en detaljplan ska kommunen göra en undersökning av om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid denna undersökning (f.d. behovsbedömning) ska kommunen identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Kungsbacka kommun har bedömt att det inte går att utesluta att den aktuella detaljplanen
kan innebära betydande miljöpåverkan på grund av risken för att utbyggnaden och planerade stabilitetsförbättrande åtgärder påverkar Kungsbackaån med närmiljö.
Därefter ska kommunen ha ett s.k. avgränsningssamråd gällande MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som kan antas bli berörda av planen.
Avgränsningssamråd mellan kommunen och Länsstyrelsen avseende MKB:n pågår. När detta skrivs
har dock ännu inget samrådsyttrande från Länsstyrelsen inkommit till kommunen.
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MKB-avgränsningar
MKB-arbetet innebär en systematisk behandling av aktuella problemställningar och har utförts utifrån
de principer och den modell som tillämpas av Norconsult AB. För att läsaren ska känna till de viktigaste förutsättningarna m.m. behandlas nedan de olika MKB-avgränsningar som gjorts i denna utredning. De olika s.k. miljöaspekterna beskrivs under rubrikerna Nuvarande förhållanden, Konsekvenser
och Förslag till åtgärder. I slutet av rapporten finns även särskilda kapitel som rör Miljökvalitetsmål,
och Uppföljning. Beskrivningen av ett nollalternativ ingår också i MKB:n.
Effekter och konsekvenser för samtliga miljöaspekter som denna MKB behandlar beskrivs i kapitel 713. För respektive miljöaspekt avslutas dessa beskrivningar med en sammanvägd konsekvens-bedömning enligt nedanstående skala enligt tabell 4.1. Konsekvenserna kan vara såväl negativa som
positiva och omfattar både tillfälliga och bestående konsekvenser som kan uppstå på kort, medellång
eller lång sikt.
Tabell 4.1. Konsekvensskala.

KONSEKVENSSKALA
Stora negativa konsekvenser
Måttliga negativa konsekvenser
Små negativa konsekvenser
Inga/obetydliga konsekvenser
Små positiva konsekvenser
Medelstora positiva konsekvenser
Stora positiva konsekvenser
Följande utgångspunkter och resonemang gäller för MKB:n:

Nivåavgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig främst på de lokala fysiska miljöeffekter som detaljplanen
ger upphov till. Frågan om öppnande av nya exploateringsområden i kommunen och dess inverkan på
miljön i stort är närmast en fråga för mer övergripande studier t.ex. i kommunens översiktsplan. I den
kommunövergripande översiktsplanen ÖP06 ligger planområdet inom ett utpekat utvecklingsområde
inom vilket detaljplaneläggning ska ske (Kungsbacka kommun 2006) och i den fördjupade översiktsplanen för Anneberg - Älvsåker föreslås utbyggnad av service och bostäder (Kungsbacka kommun
1995). Även i förslaget till ny översiktsplan beskrivs Anneberg som en av tre prioriterade utvecklingsorter i kommunen där större delen av kommunens befolkningstillväxt ska ske och då i synnerhet i stationsnära lägen som aktuellt planområde (Kungsbacka 2020).
Möjligheterna är begränsade att i en MKB för en detaljplan belysa och behandla viktiga övergripande
miljöfrågor inom t.ex. energi, avfall och VA. Strategivalen beträffande dessa sakområden förutsätts
vara behandlade i översiktsplanen eller andra överordnade dokument.

Geografisk avgränsning
Planområdet är beläget i Anneberg, ca 3 km norr om Kungsbacka stad. Det avgränsas i väster av
Norra Annebergsvägen och i öster av Kungsbackaån. Mot söder sträcker sig planområdet strax söder
om Älvsåkersvägen (se figur 5.1).
Beskrivningen av miljökonsekvenserna har i huvudsak inriktat sig på planområdet. I den mån det varit
motiverat har hänsyn också tagits till värden och påverkan som rör omgivande område. Det kan till
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exempel gälla Kungsbackaån och de djurarter som rör sig i vattensystemet, men också frågor som har
med trafik, buller och luftmiljö att göra.

Behandlade miljöaspekter
En MKB ska enligt 6 kap 11 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma de betydande miljöeffekter
som genomförandet av planen kan antas medföra. Med miljöeffekter avses, enligt 6 kap 2 § miljöbalken, effekter på befolkning och människors hälsa, skyddade djur- och växtarter, biologisk mångfald i
övrigt, mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, hushållningen med mark,
vatten och den fysiska miljön i övrigt, annan hushållning med material, råvaror och energi, eller andra
delar av miljön. De miljöaspekter som har bedömts vara relevanta att behandla i MKB:n beskrivs i tabell 4.1.
Tabell 4.1. Miljöaspekter som behandlas i MKB:n med motivering till bortvalet av miljöaspekter som inte bedömts
vara relevanta i aktuell detaljplan.

Miljöaspekt enligt Behandlas i MKB
6 kap 2 § miljöbalken

Motiv till bortval eller läshänvisning

Befolkning och
människors hälsa

Riskfrågor och buller behandlas i kapitel 10 ”Övriga miljöfrågor”.

Ja

Djur- eller växtarter Ja
som är skyddade
enligt 7 och 8
kapitlet miljöbalken

Behandlas i kapitel 9 ”Naturmiljö”.

Biologisk mångfald Ja
i övrigt

Behandlas i kapitel 9 ”Naturmiljö”.

Mark, jord, vatten

Ja

Behandlas i kapitel 8 ”Markförhållanden” och kapitel 9 ”Vattenförhållanden”.

Luft

Ja

Miljökvalitetsnormer för luft behandlas i kapitel 10 ”Övriga
miljöfrågor”.

Klimat

Ja

Behandlas översiktligt i kapitel 12 ”Berörda miljökvalitetsmål”

Landskap

Ja

Påverkan på landskapsbilden behandlas översiktligt i kapitel 10 ”Övriga miljöfrågor”.

Bebyggelse

Ja

Risker för bebyggelse tas upp i kapitel 8 ”Markförhållanden”

Kulturmiljö

Nej

I planområdet saknas kända höga kulturhistoriska värden.

Friluftsliv

Ja

Behandlas i kapitel 10 ”Övriga miljöfrågor”.

Annan hushållning Delvis
med material,
råvaror och energi

Behandlas översiktligt i kapitel 10 ”Övriga miljöfrågor” och
kapitel 12 ”Berörda miljökvalitetsmål”.
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Studerade alternativ
Planområdet har tidigare varit föremål för ett programarbete som innebar en begränsad utbyggnad i
området om ca 50 bostäder (Kungsbacka kommun 2005). En bearbetad version av detta förslag togs
sedan från 2014 som inrymde ca 100 bostäder och centrumverksamheter. Dessa programförslag
skulle kunna ses som tidiga alternativ, vilka valts bort av kommunen till förmån för nuvarande planförslag som inkluderar ca 400 bostäder, centrumlokaler, vård- och omsorgsboende samt förskola.
Enligt uppgift från kommunen har det diskuterats alternativa utformningar inom planområdet under
planprocessen, bland annat med hänsyn till bullerfrågan. Här har man till exempel diskuterat förslag
att skärma delar av bullret från väg och järnväg genom att möjliggöra större huskroppar i väster. Beträffande det föreslagna torget i området har andra värden såsom tillgänglighet, sociala funktioner och
gestaltning fått väga tyngre än bullerfrågan i dessa delar. Kommunen har också tagit fram geotekniskt
underlag för att kunna diskutera olika tänkbara lösningar med avseende på stabilitetsförbättrande åtgärder. Alternativ där bebyggelsen placerats längre västerut, det vill säga längre från Kungsbackaån,
har diskuterats. Dessa alternativ valdes dock bort när det visade sig att även en sådan utbyggnad i
princip krävde lika omfattande förstärkningsåtgärder i och vid Kungsbackaån.
Några andra lokaliseringsalternativ för utbyggnaden har inte varit aktuella.
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar därmed endast huvudalternativet, dvs. aktuellt planförslag
samt nollalternativet, dvs. konsekvenserna av att föreslagen utbyggnad inte sker. Konsekvenserna av
nollalternativet beskrivs i kapitel 6. Följande alternativ behandlas således:
Alt 0

Nollalternativet = ingen utbyggnad sker i planområdet.

Alt 1

Huvudalternativet = Utbyggnad av Annebergs nya centrum med ca 400 bostäder, centrumlokaler, vård- och omsorgsboende och förskola.

2020-05-29 | 12(52)

Uppdragsnr: 1032192 Version: 1
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för Annebergs centrum

Översiktlig beskrivning av planerad utbyggnad
Syftet med detaljplanen är att omvandla ett område som idag huvudsakligen består av åkermark till
Annebergs nya centrum med bostäder, verksamheter, mötesplatser, förskola, vård- och omsorgsboende samt gruppboende. Området planeras innehålla ca 400 bostäder fördelade på flerbostadshus
och radhus. I områdets sydvästra del närmast den befintliga pendeltågsstationen planeras för ett centrum med en tätare och högre bebyggelse. Närmare Kungsbackaån i öster blir istället volymerna
mindre och mer fritt placerade. Utmed Kungsbackaån planeras ett grönstråk med en asfalterad gångoch cykelväg med belysning samt utplacerade parksoffor som leder upp till ett större grönområde norr
om bebyggelsen med utrymme för mer platskrävande aktiviteter som brännboll, fotboll eller midsommarfirande.
Kring Annebergs pendeltågsstation föreslås ett nytt centrum med torg och flerbostadshus (upp till fem
våningar) med centrumlokaler i bottenvåningen. Centrumlokalerna har sina entréer mot torget och här
ryms bland annat närbutik, lokal restaurang och frisör. Norr om torget planeras flerbostadshus i huvudsakligen fyra våningar som därefter trappas ner mot norr.
Öster om centrumområdet planerad ett vård- och omsorgsboende i tre våningar i kombination med en
förskola som rymmer 80 boendeplatser och 120 förskolebarn. Gemensamma lokaler kan till exempel
bli samlingssal, personalutrymmen och kök, vilket ger såväl sociala fördelar som kostnadsfördelar.
Norr om centrumdelen planeras även bostäder med särskild service (BmSS) med 12 lägenheter och
en gemensam uteplats.
Bebyggelsen norr om centrumdelen längs med Norra Annebergsvägen ska istället utformas som flerbostadshus i två till fyra våningar med minskande våningsantal åt norr och öster. Genom området går
även en kvartersgata som kantas av små flerbostadshus och radhus i två våningar. Området närmast
Norra Annebergsvägen ligger inom riskzon för järnvägen varför inga bostäder kan anläggas här utan
här placeras istället en teknikanläggning och parkering.
I områdets sydöstra del söder om Älvsåkersvägen planeras även ett flerbostadshus i fyra våningar
med centrumlokaler i bottenvåningen med verksamheter som vårdcentral, tandläkare, kontor och apotek. Här planeras även ytterligare flerbostadshus i två till tre våningar med minskande våningsantal
mot befintliga villor i söder. Snickerifabrikens äldre delar rivs medan den nyare delen utvecklas för icke
störande industriverksamhet, kontor och besöksanläggning.
En förutsättning för att kunna genomföra utbyggnaden enligt detaljplanen är att stabilitetsförbättrande
åtgärder utförs. Förslaget i detaljplanen är att förstärkning med kalkcementpelare utförs i vissa avsnitt
väster om ån och strax ovanför åravinens släntkrön (se figur 8.1, sid 32). Förutom detta krävs dessutom avschaktningar av den västra ravinslänten i en ca 10-20 meter bred zon längs i stort sett hela
åsträckan i området.
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Figur 5.1. Preliminärt planförslag enligt gestaltningsprogram.
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Konsekvenser av nollalternativet
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en MKB innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. En sådan utveckling benämns här nollalternativet. Nollalternativet innebär således att någon utbyggnad inte sker i området. Vad som är den mest sannolika
utvecklingen i ett nollalternativ är inte alltid lätt att bedöma, men utgångspunkten i detta fall är att nuvarande markanvändning i form av brukade åkermarker i så fall kommer att bestå. De miljö-konsekvenser som beskrivs i kap 7-10 blir inte verklighet i ett nollalternativ, utan beskrivningarna under ”Nuvarande förhållanden” för respektive miljöaspekt kommer i huvudsak att gälla även framöver.
En annan tänkbar utveckling är att brukandet av odlingsmarkerna efterhand upphör, vilket leder till
igenväxning av området. Detta har redan börjat ske i delar av området idag. De öppna vyerna i området kan då komma att förändras liksom förutsättningarna för djur- och växtliv, där arter knutna till öppet
jordbrukslandskap missgynnas.
Ytterligare en tänkbar utveckling av nollalternativet är att aktuellt planförslag förkastas och man i framtiden kommer att pröva att planlägga området för en annan användning och/eller utformning. Vidare kan
befintliga verksamhetslokaler vid den nedlagda snickerifabriken användas för nya typer av verksamheter.
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Naturmiljö
Nuvarande förhållanden
Huvuddelen av planområdet består av brukad åkermark, vilken saknar inslag av landskapselement
såsom stenmurar, öppna diken etc. Den vegetation som förekommer i området finns i bruknings-gränser, bl.a. i anslutning till en mindre bruksväg. Kungsbackaån rinner direkt öster om planområdet. En
naturvärdesinventering av ån med anslutande strandmiljöer utfördes under 2019 (Norconsult AB
2019). Beskrivningen av naturförhållanden och naturvärden nedan bygger på den utförda naturvärdesinventeringen.

Kort beskrivning av landmiljön längs aktuell del av Kungsbackaån
Aktuell sträcka av Kungsbackaån meandrar sig genom landskapet. Både i söder och längs i norr är
åfåran kraftigt meandrande med stora meanderbågar medan den i de centrala delarna på ömse sidor
av Storåvägen med tillhörande bro är relativt rak. Ån omges på ömse sidor av strandbrinkar som varierar i bredd mellan cirka 10–50 meter som generellt sluttar svagt ned mot ån, men längs några kortare
partier sluttar strandbrinkarna relativt brant närmast ån. Marken har i delar succesivt eroderat och rasat ned i ån vilket bildat omväxlande rasbranter och svämplan. Ån med omgivande strand-brinkar
gränsar i väster till igenväxande åker- och betesmark och i öster av två bostadsområden som är åtskilda av ett lövskogsdominerat skogsparti.
Längs stora delar av åsträckan växer närmast ån träd- och buskridåer av klen till grov klibbal som bitvis har inslag av klen till grov ask, alm, grönpil och lönn samt en del hagtorn, olvon och hägg. Längs
vissa delsträckor är strandbrinkarna istället relativt öppna med enstaka träd och buskar.

Figur 7.1. Bred strandzon av sluttande igenväxande betesmark som utgör en del av åravinen där före detta åkermark, nu igenvuxen med lövsly syns i bakgrunden.
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Figur 7.2. Träd- och buskbevuxna strandbrinkar i anslutning till ån.

Kort beskrivning av fågellivet längs aktuell del av Kungsbackaån
Området vid aktuell sträcka av Kungsbackaån hyser ett rikt fågelliv med förekomst av vanliga arter
kopplade till såväl jordbrukslandskapet som lövskogsmiljöer, men även vissa arter med tydlig koppling
till själva ån. Området hyser ett flertal lämpliga lokaler för fågelarterna kungsfiskare, forsärla och
strömstare. Längs med ån finns närmast lodräta sandbankar som bildats till följd av erosion och småskred vilka utgör lämpliga lokaler för såväl backsvala som kungsfiskare. Vidare finns i områdets södra
delar en tänkbar lokal för både strömstare och forsärla i anslutning till en mindre gångbro med forsande vatten och stenskodda åkanter. Liknande lokaler finns även på andra platser i ån där vattnet är
mer forsande.

Figur 7.3. Del av Kungsbackaån med forsande vatten under en liten bro över ån.
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Kort beskrivning av vattenmiljön längs aktuell del av Kungsbackaån
Kungsbackaån har längs den aktuella sträckan eroderat ner i marken och skapat höga vattendragskanter. Trots detta förekommer svämplan på flera ställen. Längs hela sträckan finns strandzoner som
är erosionspåverkade och består av rasbranter, däribland i meanderbågarna. Dessa bedöms tillhöra
nyckelbiotopen ”strandbrinkar med blottade branter”. Strandbrinkar kan utgöra häckningsplatser för
t.ex. kungsfiskare samt livsmiljöer för olika insekter.
I flera delar av undersökt sträcka är vattendraget djupt. Vid undersökningstillfället var vattennivån låg
och vattennivån varierade mellan 0,1 meter till över 1,5 meter djupt. Vattnet vid undersökningstillfället
var svagt färgat och klart med undantag av en kortare sträcka där vattnet var grumligt. I den nordligaste delen av sträckan finns rikligt med död ved/träd i vattendraget. Två vägbroar korsar åfåran i aktuellt område.

Tidigare dokumenterade naturvärden
Inom ramen för naturvärdesinventeringen studerades relevant underlagsmaterial genom sökning i databaser från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten, Artdatabanken
och kommunen, men även genom en kontroll av tidigare undersökningar, rapporter och observationer
från området. Det kan nämnas att Kungsbackaån med biflöden ingår i kommunens naturvårdsplan och
bedöms där som ett regionalt värdefullt naturområde enligt kategori 2 (Kungsbacka kommun 2003).
För närmare beskrivning av övrigt underlag hänvisas till naturvärdesinventeringen (Norconsult AB
2019).

Naturvårdsarter
ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det som ett samlingsbegrepp för
arter som behöver uppmärksammas inom naturvården, dvs. arter som är extra skyddsvärda, antingen
genom att själva vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår i första hand rödlistade arter, fridlysta arter,
arter förtecknade i EU:s art- och habitatdirektiv och signalarter. För en närmare förklaring av dessa begrepp, se faktarutan på sid 21.
Skyddade arter av fåglar som noterats längs aktuell sträcka är gröngöling (NT=nära hotad), stare
(VU=sårbar) och tornseglare (VU). Dessutom bedöms sträckan vara en mycket lämplig häckningsoch födosöksmiljö för kungsfiskare (VU) och mindre hackspett (NT). Dessa arter har inte noterats vid
den aktuella sträckan av ån, men fynduppgifter finns från andra delar av ån. Vidare kan nämnas att
strömstare och forsärla förekommer vid den berörda delen av ån. Åsträckan utgör lämpliga livsmiljöer,
framförallt för födosök för dessa arter. Strömstare och forsärla är inte rödlistade och de finns heller inte
förtecknade i bilaga 1 till fågeldirektivet, men de kan betraktas som signalarter, d.v.s. de signalerar att
naturmiljön har höga naturvärden.
Vid inventeringen 2019 noterades två rödlistade fiskarter i ån: havsnejonöga (NT) och ål (CR=akut hotad). Havsnejonöga beskrivs mer utförligt under särskild rubrik nedan.
Det kan också nämnas att lax och öring noterats, vilka dock inte är rödlistade. Vidare finns en artrik
och varierad bottenfauna i Kungsbackaån (se naturvärdesinventeringen för närmare beskrivning av
arter). Flodpärmussla (EN=starkt hotad) har eftersökts men inte hittats i den berörda åsträckan, dock
bedöms det finnas lämpliga livsmiljöer för arten på sträckan. Arten finns noterad i Lillån, som är ett biflöde till Kungsbackaån sydost om aktuellt område.
Bland växter har signalarterna bäckbräsma, glansfläck och trubbfjädermossa noterats vid denna del
av ån. Vidare förekommer ask (EN) och alm (CR), vilka är rödlistade p.g.a. att de hotas av angrepp
från artspecifika svampar.
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Havsnejonöga
Havsnejonöga (Petromyzon marinus) klassas som nära hotad (NT) enligt rödlistan, men vars bestånd
blivit markant mindre de senaste åren. Mycket tyder därför på att arten kommer klassas som starkt hotad (EN) vid kommande revidering av rödlistan år 2020 (Naturvårdsverket 2020). Arten leker i strömmande vattendrag med bottnar av sand, grus och sten av olika fraktioner, där äggen läggs i så kallade
lekgropar. Efter att larverna kläckts och spenderat de första veckorna i lekgropen, tar de sig med
strömmens hjälp till lämpliga uppväxtplatser, där larverna ner sig i finsediment och livnär sig på
findetritus, alger, bakterier, protozoer, nematoder och rotiferer. Arten har en ca 5-7 år lång larvperiod
innan den genomgår en metamorfos till en parasiterande individ som vandrar ut i havet där den lever
ca 1-3 år innan den når lekmognad då den återigen vandrar upp i vattendrag. Här genomförs leken
varefter fisken dö. Lämpliga uppväxtplatser är sedimentbankar där vattnet även är mer lugnflytande
(lämplig strömmedelhastighet 0,03 m/s) genom t.ex. förekomst av bakvatten, höljor, trädrötter, nedfallna träd och block, eller i porösa strandbrinkar. Viktigt är även att bottnen är tillräckligt porös för att
larverna ska kunna gräva ner sig och för att tillåta passage av vatten och födopartiklar samt att den är
tillräckligt stabil för att tillåta tillväxt av kiselalger och sedimentation av findetritus (Havs- och vattenmyndigheten 2020).
Lekande havsnejonögon samt lekgropar har tidigare observerats i den norra delen av området.
Havsnejonöga har sin huvudutbredning i landet i Halland och Västra Götaland. Vid inventering i Halland 2019 hittades arten dock endast i två vattendrag varav Kungsbackaån var det ena (Havs- och vattenmyndigheten 2020). En samlad bedömning är att det svenska lekbeståndet uppgick till färre än

100 individer under 2018 och 2019. De individer som hittades i ån på aktuell sträcka i samband
med naturvärdesinventeringen 2019 var små och fanns nergrävda i sediment. Längs den berörda
åsträckan bedöms finns såväl lämpliga lek- som uppväxtområden för havsnejonöga (Norconsult
AB 2019).

Figur 7.4. Nejonögon vid elfiske av en lugnflytande sträcka i aktuell del av Kungsbackaån. Till höger syns den pigmenterade stjärtspetsen av havsnejonöga, en karaktär som skiljer arten från flod/bäcknejonöga.
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Naturvärden
Vid naturvärdesinventeringen i området gjordes en beskrivning och bedömning av områden med positiv betydelse för biologisk mångfald enligt svensk standard för naturvärdesinventering
(SS199000:2014). Bedömningen har gjorts enligt en skala i fyra naturvärdesklasser där naturvärdesklass 4 är ett tillägg till grundutförandet:
-

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

Som tillägg till detta har även särskilda värdeelement såsom strömsträckor, död ved m.m. pekats ut.
Vidare har det gjorts en bedömning av om den aktuella åsträckan ingår i något landskapsobjekt.
Dessa är större områden som i sin helhet har betydelse för biologisk mångfald på landskapsnivå.
Vid naturvärdesinventeringen identifierades två stycken naturvärdesobjekt i landmiljön kring ån samt
tre stycken objekt i vattenmiljön. Naturvårdsobjekten redovisas i figur 7.5. Inom området finns höga till
mycket höga naturvärden vilka inrymmer lämpliga lek/uppväxtområden/livsmiljöer för laxfisk, havsnejonöga och flodpärlmussla. Vidare hyser naturmiljöerna närmast ån, med omgivande trädridåer,
strandbrinkar, skredärr och svämsediment, höga naturvärden. Strandbrinkarna med sina lummiga
trädridåer är av betydelse för många arter, allt från kryptogamer, pollinerande vildbin och skalbaggar
till fågelarter som kungsfiskare och strömstare.
Vidare bedömdes den aktuella delsträckan av Kungsbackaån med omgivande strandbrinkar på ömse
sidor utgöra ett landskapsobjekt.
Det aktuella planområdet sträcker sig något söder om Älvsåkersvägen. Naturvärdesinventeringen
2019 hade dock Älvsåkersvägen som sydlig gräns för inventeringsområdet. Därför gjordes en kompletterande bedömning i fält av naturvärdena söder om vägen i mars 2020 (se figur 7.6). Kungsbackaåns strandområde bedöms vara av samma karaktär som norr om vägen, varför naturvärdesklass 2 bedöms vara motiverad även här. Vid detta avsnitt av ån förekommer värdeelement i form av några
mycket grova grönpilar. Det största trädet uppmättes vid fältbedömningen till ca 3,2 meter i stamomkrets i brösthöjd.
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Figur 7.5. Utpekade naturvärdesobjekt och värdeelement inom undersökningsområdet för naturvärdesinventeringen.
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Figur 7.6. Område vid Kungsbackaån söder om Älvsåkersvägen där en kompletterande
bedömning av naturvärdena gjorts.

Figur 7.7. Flera mycket grova grönpilar finns vid ån nedanför den före detta snickerifabriken.
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Konsekvenser
Naturvärden
Planerad utbyggnad innebär att åkermark utan några högre naturvärden tas i anspråk och därmed försvinner den kvarvarande delen av det gamla odlingslandskapet kring Kungsbackaån. Genom Storåvägen och bostadsbebyggelsen öster om ån är området dock redan delvis ianspråktaget.
En förutsättning för att utbyggnaden ska kunna genomföras är att det utförs stabilitetsförbättrande åtgärder i området, vilket den upprättade geotekniska utredningen visar (Sweco Civil AB 2020). I området finns mäktiga jordlager med lera och gyttja i kombination med mycket låga hållfastheter och förekomst av kvicklera. Förslaget i detaljplanen är att förstärkning med kalkcementpelare utförs i en zon
parallellt med ån och strax ovanför åravinens släntkrön. Förutom detta krävs dessutom avschaktningar
av den västra ravinslänten i en ca 10-20 meter bred zon längs i stort sett hela åsträckan i området (se
figur 8.1). Dessa avschaktningar innebär mycket omfattande ingrepp i åravinen. Man kan dela in konsekvenserna för naturmiljön i tre skilda kategorier:
1. Fysiska ingrepp orsakade av avschaktningarna, vilka innebär att befintliga träd m m i västra
ravinslänten försvinner.
2. Mer långsiktiga konsekvenser som innebär att branta ravinslänter byts ut mot flackare slänter,
vilket i sin tur innebär att naturliga erosionsprocesser med småskred vid ån mer eller mindre
upphör och därmed missgynnar de arter vid ån som är knutna till dessa processer.
3. Kraftig grumlingspåverkan i ån, vilken inte kan undvikas då avschaktningarna går ända fram
till vattenlinjen. Grumlingen avsätter sig efterhand som sediment och påverkar djur- och växtliv
i ån. Till denna tredje punkt kan också räknas den risk för belastning av pH-påverkat vatten via
byggdagvatten som kan uppstå i samband med arbetet med KC-pelare.
1. Fysiska ingrepp orsakade av avschaktningarna. Längs en stor del av de åslänter som planeras att
avschaktas förekommer trädvegetation (se figur 7.2 och 7.7). Merparten av träden är upp till medelgrova, men grova eller mycket grova träd förekommer också. Alla dessa träd måste avverkas när
avschaktningarna ska utföras. Även om återplantering utförs kommer det att dröja relativt lång tid innan motsvarande kvaliteter i det nya trädskiktet nås i form av skuggning, lövfällning och därmed näringsunderlag till bottendjur, nedfallande grenar och stammar i vattnet m m.
2. Mer långsiktiga konsekvenser som innebär att branta ravinslänter byts ut mot flackare slänter. Syftet med avschaktningarna är att minska risken för skred vid ån. Småskred och naturliga erosions- och
sedimentationsprocesser är samtidigt processer som djur och växter anpassat sig till, och som vissa
arter t o m är mer eller mindre beroende av. Ett exempel är kungsfiskaren som utnyttjar gamla
skredärr som häckningsplatser. Flera potentiella bomiljöer har noterats längs åsträckan. Dessa kommer att försvinna i och med stabilitetsåtgärderna, och några nya kommer heller inte att uppstå efter
genomförda åtgärder. Andra exempel är vattenlevande arter som lax och andra fiskar, vilka utnyttjar
skyddande miljöer bland håligheter och utväxande trädrötter i branta strandbrinkar. Med flacka,
avschaktade åslänter blir dessa miljöer mycket färre och mindre variationsrika. Artrikedomen i strandbrinkarna, såväl under som ovan vattnet, kan förväntas minska påtagligt där avschaktningar görs.
Dessa konsekvenser blir långsiktiga.
3. Kraftig grumlingspåverkan i ån. De föreslagna avschaktningarna går ända fram till åns vattenlinje.
Det innebär att - även om grumlingsbegränsande åtgärder vidtas - en kraftig grumlingspåverkan på ån
inte kommer att kunna undvikas. Den utförda naturvärdesinventeringen visar att det på åsträckan bedöms finnas lek- och uppväxtområden för laxfisk och havsnejonöga. Genom att anpassa tiden när på
året åtgärderna utförs kan hänsyn till lekperioderna tas. Då avschaktningarna är så omfattande kan
det dock inte uteslutas att leken för laxfisk och havsnejonöga kan komma att påverkas negativt nästkommande säsong. Utöver detta bedöms grumling med påföljande överslamning även negativt påverka bottenfaunan i ån.
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Vidare är arbetet med kalkcementpelare ett riskmoment som innebär risk för belastning av pH-påverkat byggdagvatten på ån. Genom noggrant upprättade arbetsordningar inför byggskedet liksom miljökontrollprogram kan större negativ påverkan på ån undvikas. Det kommer dock under hela byggskedet finnas en risk, men genom förebyggande åtgärder kan olycksrisken minskas så långt det är möjligt.
Den föreslagna asfalterade gång- och cykelvägen i zonen mellan planerad bebyggelse och Kungsbackaån kommer att gå genom ett naturvärdesobjekt enligt klass 4, d.v.s. ett område med vissa naturvärden. Gång- och cykelvägen påverkar dock inga utpekade värdeelement inom objektet, varför dessa
naturmiljökonsekvenser bedöms som små.
Sammantaget bedöms att konsekvenserna för naturmiljön, och mer specifikt Kungsbackaåns naturvärden längs sträckan, blir stora och negativa. Detta gäller både på kort och lång sikt. På lång sikt påverkas åns naturliga erosions- och sedimentationsprocesser så som beskrivits ovan. Dock kan åmiljön
återställas till en naturmiljön med lövträd, död ved etc, och på så sätt på sikt återfå en del av sina naturvärden, även om dessa naturliga processer mer eller mindre sätts ur spel.

Naturvårdsarter
Larverna av havsnejonöga lever som filtrerare i sediment ca 5-7 år där de växer till innan de ger sig ut
till havs för att leva som blodsugande parasiter på fisk och däggdjur en tid innan de går upp i vattendragen för att leka, lägga ägg och därefter dö. Lek av havsnejonöga i Kungsbackaån har konstaterats
senast 2019 (Havs- och vattenmyndigheten 2020). Den utförda naturvärdesinventeringen visade att
det förekom små exemplar av havsnejonöga nedgrävda i det sandiga bottenmaterialet i åns grundare
områden. Flera av åsträckorna bedömdes som lämpliga lek- och uppväxtområden för arten. De föreslagna avschaktningarna av åns västra ravinslänter kommer att påverka arten negativt då man kan
förmoda att det förekommer larver i åns sedimentbankar. Därutöver kommer möjliga lek- och uppväxtområden för arten sannolikt att påverkas negativt av den omfattande grumling som blir följden av
avschaktningarna. Arten bedöms påverkas långsiktigt negativt – i hur stor utsträckning beror på den
mer detaljerade utformningen av de nya strandslänterna - genom att strandkanterna längs åns västra
sida får ett minskat innehåll av lämpliga uppväxtmiljöer och blir mindre variationsrika. Arten befinner
sig i ett utsatt läge då den minskat kraftigt i landet de senaste åren. Det svenska lekbeståndet bedömdes uppgå till färre än 100 individer under 2018 och 2019, där Kungsbackaån var ett av endast två
vattendrag i Halland där lek konstaterades 2019. De ingrepp som kommer att ske i ån riskerar att ytterligare försvaga en redan svag population (se även tabell 7.1).
Av de angivna naturvårdsarterna som utgör fåglar bedöms stabilitetsåtgärderna vara negativa för
kungsfiskare, mindre hackspett och stare. Beträffande kungsfiskaren innebär åtgärderna att de potentiella häckningsplatser som finns i form av skredärr på västra sidan ån tas bort. Åtgärderna innebär
också att inga potentiella häckningsplatser kommer att nybildas. Stare och mindre hackspett bedöms
påverkas negativt under en period, innan nya lövträd hunnit växa upp och bilda lämpliga födosöksoch/eller häckningsmiljöer. Det kommer dock att ta lång tid - minst 50-70 år - innan nya lövträd med
potentiella bohål bildats.
Livsmiljöerna för signalarterna bäckbräsma, glansfläck och trubbfjädermossa kommer att tas bort längs
denna sträcka av ån.
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Tabell 7.1. Bedömning av påverkan på arter upptagna i Artskyddsförordningen. OBS att en art som är rödlistad
inte automatiskt är skyddad enligt Artskyddsförordningen, men rödlistningen är av intresse för bedömningen av
bevarandestatusen. Rödlistningskategorierna innebär följande:EN=Starkt hotad, VU=Sårbar, NT=Nära hotad
Art

Havsnejonöga

Typ av skydd

Rödlistad

Bilaga 2 i art- och EN
habitatdirektivet
(särskilda bevarandeområden behöver utses)

Detaljplanens innebörd

Bedömning av påverkan på artens
bevarandestatus

Möjliga skyddsåtgärder

Avschaktning av Kungsbackaåns västra ravinslänter gör ingrepp i sedimentbankar där larver av havsnejonöga kan antas
förekomma. Möjliga lek- och
uppväxtområden påverkas genom grumling.

Havsnejonöga befinner sig i ett utsatt läge då den
minskat kraftigt i landet de senaste åren. Kungsbackaån var ett av endast två vattendrag i Halland
där lek konstaterades 2019. Den nuvarande bevarandestatusen är således inte gynnsam. De ingrepp
som kommer att ske i ån kommer att ytterligare försvaga en redan svag population (se även beskrivning i huvudtexten ovan).

Elfiske före avschaktning för att rädda individer av havsnejonöga
till andra lämpliga platser. (Detta kan dock
troligen bara rädda en
del av de individer som
förekommer p g a att
djupare delar av ån
inte är åtkomliga för elfiske.)
Begränsning av utförandetiden (se vidare
avsnitt 7.3 ”Förslag till
åtgärder”).

Lax

Bilaga 2 i art- och
habitatdirektivet
(särskilda bevarandeområden behöver utses)

Avschaktning av Kungsbacka.åns västra ravinslänter
innebär att branta ravinslänter
byts ut mot flackare slänter, vilket innebär att miljön i vattnet
blir mindre variationsrik med
mindre inslag av utväxande
trädrötter etc och därmed en
sämre uppväxtmiljö för laxfisk.
Möjliga lek- och uppväxtområden påverkas genom grumling.

Försurningen medförde att laxbeståndet för-svann i
Kungsbackaån på 1970-talet, men lax har därefter
återintroducerats i ån. Nationellt bedöms laxens bevarandestatus som livskratigt. De föreslagna
avschaktningarna av åns ravinslänter i området påverkar laxen negativt, men sannolikt inte i den omfattning att dess bevar-andestatus påverkas i någon
utsträckning av betydelse.

Åtgärder för att så
långt möjligt begränsa
grumling.

Kungsfiskare

Starkt skydd i Art- VU
skyddsförordningen (motsvarande nivå som för
art betecknad med
N).
Upptagen i fågeldirektivets bilaga
1.

Avschaktningarna innebär att de
potentiella häckningsplatser
som finns i form av skredärr på
västra sidan Kungsbackaån tas
bort. Åtgärderna innebär också
att inga potentiella häckningsplatser kommer att nybildas.

Kungsfiskare förekommer sällsynt i Sverige. Det
svenska beståndet uppskattas i genomsnitt uppgå till
cirka 200 par. Kungsfiskaren har minskat under
2000-talet men detta antas vara tillfälligt orsakat av
ett par hårda vintrar i Nord-europa. De senaste
årens milda vintrar torde ha gynnat arten. Kungsfiskare har observerats vid Kungsbackaån, men några
häckningar före-kommer så vitt känt inte. Den aktuella sträckan av ån kan bedömas som en av flera där
lämpliga potentiella häckningsmiljöer för arten finns.
Den påverkan som sker genom föreslagna stabilitetsåtgärder bedöms inte i så hög grad påverka artens nuvarande bevarandestatus, men påverkar artens möjligheter till framtida häckningar negativt.

Anläggande av konstgjord brink med bohål,
alternativt underlätta
häckningsmöjligheterna på potentiellt
lämpliga lokaler genom att förborra hål
med specialborr.

Mindre
hackspett

Starkt skydd i Art- NT
skyddsförordningen (motsvarande nivå som för
art betecknad med
N).

Stabilitetsåtgärderna innebär att
befintlig trädvegetation längs
västra sidan av Kungs-backaån
försvinner. På sikt kan ny trädvegetation växa upp och skapa
liknande kvaliteter som idag.

Mindre hackspett har inte noterats i området, men
den har noterats både norr och söder om området.
Miljön längs Kungsbackaån bedöms vara mycket
lämplig både för födosök och häckning. Borttagningen av trädvegetation på västra sidan ån innebär
således borttagning av en potentiell häcknings- och
födosöksmiljö, vilken kan återskapas, men först på
lång sikt. En begränsande faktor för den mindre
hack- spettens häckningsframgång är födotillgången av skalbaggslarver som den bl.a. finner på
döda grenar av äldre lövträd. Då mindre hackspett
inte noterats i området går det inte med säkerhet att
säga att dess bevarandestatus kommer att påverkas
negativt av detaljplanen, men förutsättningarna för
arten i området försämras.

Åtgärd som ger effekt
på Kort sikt:
Omhändertagande av
död ved och träd som
måste avverkas för utplacering i åns strandzon.
Medellång sikt:
Skydd och veteranisering av lämpligt mindre
trädbestånd i närområdet.
Lång sikt:
Trädplantering vid
Kungsbackaån.

Stare

Starkt skydd i Art- VU
skyddsförordningen (motsvarande nivå som för
art betecknad med
N).

Stabilitetsåtgärderna innebär att
befintlig trädvegetation längs
västra sidan av Kungs-backaån
försvinner. På sikt kan ny trädvegetation växa upp och skapa
liknande kvaliteter som idag.
Detaljplanen innebär vidare att
ett odlingslandskap omvandlas
till bebyggd mark.

Stare är fortfarande en vanlig fågel, men den har
minskat kraftigt alltsedan 1970-talet. Den sågs vid
naturvärdesinventeringen häcka i en av de många
hackspettbehandlade alarna och pilarna vid ån. Staren är dock troligen begränsad främst av födobrist,
då kortbetade gräsmarker minskar i allmänhet. Den
kan också nyttja t.ex. nyskördade vallar för födosök
varför marken i planområdet i princip skulle kunna ha
viss betydelse som födosöksområde. Bebyggelse av
befintlig öppen mark och borttagning av häckningsträd vid ån påverkar arten negativt. Möjligen skulle
nya klippta gräsytor i parkmiljöer eller liknande i
planområdet kunna ersätta som födosöksmiljöer. Då
arten alltjämt kan betraktas som ganska vanlig i trakten bedöms dess bevarandestatus dock inte äventyras av planerade åtgärder i detaljplanen.

Trädplantering vid
Kungsbackaån. Etablering av nya kortklippta gräsytor inom
planområdet. Uppsättning av starholkar.

Begränsning av utförandetiden (se vidare
avsnitt 7.3 ”Förslag till
åtgärder”).
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Förslag till åtgärder
•

Hur avschaktningarna ska göras, såväl tekniskt som tidsmässigt, för att orsaka så begränsad
grumling som möjligt blir en viktig fråga att hantera inför byggskedet. Det är en fördel att
kunna begränsa grumlingspåverkan i tiden så långt som möjligt, men samtidigt berörs en så
lång åsträcka av åtgärden att detta inte låter sig göras så lätt. Med hänsyn till havsnejonöga
bör påverkan av vattenmiljön undvikas under perioden maj-september. Med hänsyn till laxens
lekperiod är även oktober-november en period som bör undvikas. En preliminär bedömning är
att perioden 15 april-30 november bör undvikas för åtgärder som kan påverka vattenmiljön
med hänsyn till lek- och vandringsperioder för havsnejonöga och lax. En närmare bedömningen av detta kan komma att behöva göras inför tillståndsärende om vattenverksamhet.

•

Elfiske för att rädda så många individer som möjligt att havsnejonöga innan avschaktningar
görs. Hur sådana elfisken ska utföras behöver preciseras. Det finns många problem förenade
med detta, såsom att flera områden i ån där havsnejonöga troligen finns, inte bedöms möjliga
att elfiska p g a djupt vatten och branta kanter. Vidare är den totala åsträcka som berörs lång
och elfisket därmed tidskrävande.

•

Inför förstärkningsarbete med kalkcementpelare behöver det särskilt studeras hur bygg-dagvatten kan hanteras för att undvika negativ påverkan på Kungsbackaån. Detaljerade arbetsordningar liksom miljökontrollprogram behöver upprättas.

•

En del av de träd som måste avverkas vid ån tas omhand och läggs ut som död ved vid ån
efter att stabilitetsåtgärderna utförts. Det gäller även de redan döda träd som förekommer i
och vid ån. Vilka träd som på detta sätt ska tas omhand bedöms på plats i samråd med sakkunnig biolog inför byggskedet. Det gäller även hur träden lämpligen placeras ut i området efter att stabilitetsåtgärderna utförts.

•

Nya lövträd planteras längs ån där avschaktningar utförs. Plantering bör göras vid medelvattennivån eller strax över. Trädarter naturliga för platsen används, främst klibbal, men också
med inslag av andra lövträd såsom grönpil, lönn, ask (om möjligt plantor motståndskraftiga
mot askskottsjuka om sådana går att finna) och hägg. Även en del buskar som hagtorn och
olvon kan planteras.

•

För ytterligare möjliga åtgärder för skyddade arter, se tabell 7.1 ovan.
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Markförhållanden
Nuvarande förhållanden
Allmänt om geotekniska förhållanden
Av den geotekniska utredning som utfördes i området 2020 framgår att jordlagren i området domineras av lera men det förekommer även gyttja i varierande omfattning (Sweco Civil AB 2020). Undersökningar är utförda i huvudsak i den östra delen av planområdet, i anslutning till åområdet. Den naturliga
jordlagerprofilen, där undersökningar utförts, utgörs generellt av cirka 0,5 meter organiska lager följt
av knappt en meter torrskorpelera. Under torrskorpeleran följer en antingen lerig gyttja eller gyttjig lera
till 2-6 meter under markytan. Därunder finns lera till ett djup av 15-27 meter i anslutning till ån, och 35
meter har erhållits i den västra delen. I den norra delen grundar leran upp och längst i norr finns endast någon meter med fastare jordlager i anslutning till ån. Leran är ställvis högsensitiv, vilket innebär
att den är känslig för störning, och kvicklera har konstaterats i ett antal punkter och då främst mot djupet. Hållfastheten är i leran mycket låg och med endast en svag ökning mot djupet.
Grundvattenytan bedöms vara belägen någon meter under markytan, och i leran råder mot djupet
hydrostatiska portrycksförhållanden motsvarande en grundvattenyta belägen 1,5 meter under markytan.
Stabilitetsberäkningar har genomförts, vilka visar att stabiliteten för befintliga förhållanden är otillfredsställande. Beräknade säkerhetsfaktorer mot skred uppfyller inte gällande krav ens för befintliga förhållanden i anslutning till Kungsbackaån. Låga säkerhetsfaktor har beräknats för glidytor som sträcker sig
upp till 20 meter från ån. Förutsättningarna i området innebär att om ett skred vid ån uppkommer kan
det sekundärt få en spridning som också påverkar bakomliggande markområden.
Grundläggning på täta jordlager, så som lera och gyttja, med stora mäktigheter innebär att det inte
finns förhöjd risk för radon enligt SGU:s radonriskkarta. För de naturliga jordlagren i området klassas
marken som lågriskområde för radon.

Markföroreningar
En miljöteknisk markundersökning har utförts inom fastigheten Skårby 22:5 strax söder om Älvsåkersvägen där Annebergs snickerifabrik funnits sedan 1940-talet (Relement Miljö Väst AB 2020). Undersökningsområdet framgår av figur 8.1. Fabriken lades nyligen ned. Undersökning med provtagning i
området gjordes i januari 2020. Analysresultaten visar att uppmätta föroreningshalter genomgående är
låga och understiger nivåer för mindre känslig markanvändning (MKM), som är den nuvarande och
planerade markanvändningen (se faktaruta nedan för förklaring av begreppen MKM och KM). Något
förhöjda halter av nickel och kvicksilver (KM-MKM) uppmättes i de begränsade mängder färgrester
som påträffades i en provpunkt. I en annan provpunkt påvisades även en kobolthalt i bärlager precis
över KM. Detta bedömdes dock inte vara någon förorening utan en naturlig haltförhöjning i berget som
varit råvara för bergkrosset. Inte heller har några tecken på förekomst av lösningsmedel under befintliga byggnader noterats.
Enligt tidigare utredningar upptäcktes vissa markföreningar i området kring befintlig gård i sydväst,
bland annat i form av en trasig cistern, vilka har åtgärdats.
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Figur 8.1. Undersökningsområde för miljöteknisk markundersökning. Karta från
Relement Miljö Väst AB 2020.

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 2009)

Konsekvenser
Geoteknik
De utförda geotekniska undersökningarna visar att området inte kan bebyggas utan att stabilitetshöjande åtgärder utförs. Särskilt höga krav ställs då leran i området är högsensitiv men framför allt för att
det finns kvicklera. Grundförstärkningsåtgärder behöver utföras för att säkerheten mot stabilitetsbrott
ska höjas till erforderliga nivåer, tillsammans med att det i detaljplanen behöver finnas restriktioner
som begränsar markbelastningen i området i förhållande till de förstärkningar som utförs. Enligt den
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geotekniska utredningen är den lämpligaste förstärkningsåtgärden i området att installera kalkcementpelare (KC-pelare) i en zon strax väster om Kungsbackaån (se figur 8.1). Förstärkningen innebär att
hållfastheten i den befintliga jorden ökas genom att det under omrörning blandas in kalk och cement
ned till 15-20 meters djup. Blandningen får sedan härda och styva jordpelare bildas. Förutom detta
kommer dessutom avschaktningar att utföras av den västra ravinslänten i en ca 10-20 meter bred zon
längs i stort sett hela åsträckan i området (se figur 8.1). Dessa omfattande avschaktningar kommer
kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken vilket medför en domstolsprocess i
Mark- och miljödomstolen. Den geotekniska bedömningen är att ingen utbyggnad inom planområdet
är möjlig utan att dessa stabilitetsförbättrande åtgärder utförs. Jordlagren är även mycket sättningskänsliga, och med hänsyn till de stora jorddjupen innebär det att all last som påförs marken kommer
att ge upphov till sättningar som kommer att pågå under lång tid. Byggnaderna bedöms därför i huvudsak behöva grundläggas med pålar.

Figur 8.2. Föreslagna kalkcementpelare och avschaktning som förstärkningsåtgärder för planerad utbyggnad.
Karta från Sweco 2020.

Höjdsättning av gator och annan mark inom området ska i möjligaste mån följa befintliga marknivåer.
Erfordras markjusteringar kan sättningar behöva minimeras genom att geotekniska förstärkningsåtgärder med exempelvis lättfyllning utförs.
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Under byggtiden innebär planerade stabilitetsåtgärder att risken för skred tillfälligt ökar till följ av transporter och arbetsmaskiner som rör sig i det skredkänsliga området. Åtgärder för att minimera dessa
risker förutsätts tas fram inför entreprenad av dessa arbeten. På lång sikt är dock planerade åtgärder
positiv eftersom områdets dåliga stabilitetförhållanden åtgärdas och riskerna för framtida skred minskar.

Markföroreningar
Den miljötekniska markundersökning som utförts av den före detta snickerifabriken söder om Älvsåkersvägen visar att marken inom fastigheten inte är allvarligt förorenad. Relement Miljö Väst AB, som
utförde undersökningen, bedömer utifrån undersökningsresultaten att det inte är nödvändigt med
några saneringsåtgärder för att möjliggöra markanvändning enligt den kommande detaljplanen. Eftersom det lokalt kan förekomma rivningsrester eller andra avvikande fyllnadsmassor m.m. med föroreningshalter som hindrar fri användning kan dock viss sortering och kontroll av kommande schaktmassor behövas i samband med att nuvarande byggnader rivs och nya ytskikt m.m. anläggs.
I området kring tidigare påträffade föroreningar bedöms risken för kvarvarande markföroreningar som
liten.

Förslag till åtgärder och rekommendationer
Geoteknik
•

De omfattande avschaktningarna vid ån samt installationen av KC-pelare kräver att detaljerade arbetsordningar och kontrollprogram upprättas. Riskerna för Kungsbackaån är betydande, se även förslag till hänsynsåtgärder i kapitel 7 Naturmiljö.

•

Erosionen i området har enligt uppgifter från kommunen bedömts som måttlig. Med hänsyn till
de höga naturvärdena i ån och beroende på vilken säkerhetsnivå som uppnås med de förstärkningsåtgärder som utförs kan behov och omfattningen av ett erosionsskydd bedömas utifrån den framtida erosion som kan förväntas uppkomma vid ett förändrat klimat. Känslighetsanalyser kan utföras för bedömning av behovet utifrån vilken betydelse för stabiliteten som
erosionen med tiden kan förväntas få.

Markföroreningar
•

Eftersom det lokalt inom fastigheten för den före detta snickerifabriken kan förekomma rivningsrester eller andra avvikande fyllnadsmassor m.m. med föroreningshalter som hindrar fri
användning kan viss sortering och kontroll av kommande schaktmassor behövas i samband
med att nuvarande byggnader rivs och nya ytskikt m.m. anläggs.
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Vattenförhållanden
Nuvarande förhållanden
En dagvattenutredning har tagits fram för planområdet (Tyréns AB 2020). Texten i detta kapitel bygger
till stora delar på det material som redovisas i dagvattenutredningen.

Befintliga ytvatten- och dagvattenförhållanden
Allt nederbördsvatten som når planområdet avrinner till Kungsbackaån, som rinner vid planområdets
östra gräns. Marken, som sluttar svagt mot öster, domineras av åkermark, vilket innebär att avrinnande vatten från planområdet domineras av dräneringsvatten från åkermarkerna. Jordarten består till
största delen av djupa lerlager med låg genomsläpplighet, utom i anslutning till ån där sandavlagringar
förekommer (se figur 9.1). I samband med den geotekniska utredningen 2014 utreddes åns vattenföring genom framtagande av nivåerna för högsta högvatten och lägsta lågvatten. Det framgår att vattennivån vid högsta högvatten kan stiga till + 5,1 m, vilket innebär omfattande översvämning i delar av
planområdet. Dagvattenutredningen redovisar vidare en kartbild på den översvämningskartering som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort, vilken visar att betydande avsnitt av
närområdet kring ån är utsatt för översvämningsrisker (se figur 9.2).

Figur 9.1 Markens genomsläpplighet. Figur från dagvattenutredning (Tyréns AB 2020), källa: SGU.
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Figur 9.2 Kungsbackaåns högvatten vid 100-års- och 200-årshändelser samt beräknat högsta flöde. De färgade
polygonerna är exploateringsområdet. Figur från dagvattenutredning (Tyréns AB 2020), källa: MSB.

Miljökvalitetsnormer
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. Miljökvalitetsnormerna 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 är en vattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för
vatten. Aktuell sträcka i detta fall är Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken (VISS EU_CD: SE638920127751), se figur 9.3. Enligt vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten (Vattenmyndigheten
2020) har Kungsbackaån god ekologisk status (se tabell 9.1). Vattenförekomsten är påverkad av försurning, vilket motverkas genom kalkningar. pH-mätningar visar att kalkningen fungerar. Vidare bedöms vattenförekomsten inte ha problem med övergödning enligt Vattenmyndigheten. Status har förbättrats från måttlig i förra cykeln vilket beror på ett bättre underlag för hydromorfologin jämfört med
tidigare och ett annat sätt att klassa försurning i kalkade vatten i förra förvaltningscykeln.
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Tabell 9.1. Miljökvalitetsnormer för aktuell vattenförekomst beslutade 2017-02-23.

Grundinformation

Ekologisk status

Kemisk status

EU-ID

Vattenförekomst

Nuvarande

Kvalitetskrav
(MKN) till 2021

Nuvarande

Kvalitetskrav
(MKN)*

ID
SE638920127751

Kungsbackaån,
sträckan Lillån
till Finnebäcken

God (2019)

God

Uppnår ej
god (2020)

God

* Kvalitetskravet är god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE).

Figur 9.3. Turkos linje markerar aktuell vattenförekomst Kungsbackaån sträckan Lillån till Finnebäcken. Karta från
Vattenmyndigheterna 2020.

Den kemiska statusen för ytvatten bedöms inte uppnå god status för Kungsbackaån. Detta beror på
att kvicksilver och kvicksilverföreningar (Hg) samt polybromerade difenyletrar (PBDE) generellt sänker
statusen för alla vattenförekomster i Sverige. Perfluoroktansulfonat (PFOS) har uppmätts i halter över
gränsvärdet och halten av kvicksilver (Hg) i biota som omfattas av den kemiska statusen har extrapolerats 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 gjorts 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 Hg. Skälet för undantag som anges av Vattenmyndigheten är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE och Hg till de nivåer som
motsvarar god kemisk ytvattenstatus. De nuvarande halterna av PBDE och Hg får dock inte öka.
PBDE är en grupp av industrikemikalier som främst används i flamskyddsmedel i bland annat 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
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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 i skogsmarkens humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett läckage till ytvattnet med påföljande ackumulering i vattenlevande organismer och fisk
(Vattenmyndigheten 2020).
Längre nedströms har Kungsbackaån (sträckan mynningen -Lillån) måttlig ekologisk status med målet
att god ekologisk status ska uppnås till 2027. Klassningen beror på att statusen för kvalitetsfaktorn
”näringsämnen” bedöms vara måttlig med ett medelvärde för totalfosfor på 42 µg P/l. Vidare har kvalitetsfaktorerna ”vattendragets närområde”, ”svämplanets strukturer” och ”funktion i vattendrag” otillfredsställande status på grund av att närområdet utgörs av en stor andel aktivt brukad mark och/eller
anlagda ytor. Den kemiska statusen är samma som för aktuell ytvattenförekomst.
Slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden, ID-SE572472-120302, (ca 3,5 km nedströms) har måttlig
ekologisk status med målet att god ekologisk status ska uppnås till 2027 (Vattenmyndigheten 2020).
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 kemiska statusen för ytvatten bedöms som god för Inre Kungsbackafjorden med undantag
för kvicksilver och kvicksilverföreningar (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Vidare finns analyser av tributyltenn (TBT) som tyder på att halterna är ställvis höga.

Konsekvenser
Påverkan på ytvatten- och dagvattenförhållanden
En utbyggnad inom planområdet innebär en ökning av hårdgjorda ytor, vilket medför att mängden
dagvatten ökar. 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 från området kommer att ändra karaktär. Utsläppen av kväve är normalt större från åkermark
än från motsvarande yta med bostadsbebyggelse. 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 tak och vägbeläggning, bilavgaser,
drivmedel, korrosion och däckslitage. Här kommer en utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner
inom planområdet att 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
Kungsbackaån. En traditionell dagvattenhantering ger en negativ påverkan på Kungsbackaån med
ökade flöden och utsläpp av vatten med förändrat föroreningsinnehåll, medan ett lokalt omhändertagande av dagvattnet kan utformas så att belastningen på ån begränsa väsentligt.
Enligt upprättad dagvattenutredning avses dagvattnet, efter önskemål från Kungsbacka kommun, omhändertas i underjordiska magasin. Magasinen placeras under hårdgjorda ytor såsom parkeringar och
gatustråk. De underjordiska magasinen kan utgöras av rörmagasin eller kassettmagasin. Dagvattnet
som leds till magasinen föreslås i dagvattenutredningen ledas i öppna avvattningsstråk såsom öppna
rännor. Vidare föreslås att dagvatten från parkeringsplatser får passera oljeavskiljning.
I dagvattenutredningen har inga beräkningar av föroreningsbelastningen på Kungsbackaån gjorts. De
underjordiska magasinen hanterar fördröjningen av dagvattnet, men reningen av vattnet riskerar att bli
sämre jämfört med andra reningsmetoder. Här finns således en risk för ökad föroreningsbelastning på
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Kungsbackaån. Beräkningar av förväntad föroreningsbelastning bör utföras för att kunna bedöma om,
och i så fall vilka, kompletterande reningsåtgärder av dagvattnet som krävs.
Planerat utbyggnadsområde kommer att ansluta spill- och dricksvatten till det kommunala VA-nätet i
angränsning till planområdet i Anneberg.

Miljökvalitetsnormer
Den föreslagna utbyggnaden bedöms påverka miljökvalitetsnormerna för ytvatten. De föreslagna
avschaktningarna av Kungsbackaåns västra ravinslänter, vars konsekvenser beskrivits närmare i kapitel 7 Naturmiljö, kommer att negativt påverka den ekologiska statusen med avseende på hydromorfologi. Mer specifikt bedöms framför allt parametrarna ”Vattendragsfårans kanter”, ”Vattendragets närområde” och ” Svämplanets strukturer och funktion i vattendrag” påverkas negativt. De lokala ingreppen längs den berörda sträckan av Kungsbackaån blir omfattande och ger upphov till stora negativa
konsekvenser för naturmiljön. För utförligare beskrivning av detta hänvisas till kapitel 7.
En hantering av dagvattnet i underjordiska magasin utan kompletterande dagvattenrening riskerar att
påverka miljökvalitetsnormerna i Kungsbackaån negativt. Näringsbelastningen på ån bedöms inte öka
på grund av den förändrade markanvändningen. Snarare kan kvävebelastningen på ån minska något
på grund av att denna normalt är högre från åkermark. Däremot riskerar belastningen av föroreningar i
form av metaller och andra miljöskadliga att öka med nuvarande förslag till dagvattenhantering. Då
några föroreningsberäkningar ännu inte utförts är denna bedömning osäker, men den preliminära bedömningen är att utbyggnaden med föreslagen dagvattenhantering kan innebära en negativ påverkan
på vattenförekomstens status.

Förslag till åtgärder
•

Dagvattenutredningen behöver kompletteras med föroreningsberäkningar för att kunna ge förslag på hållbar rening. Dessa ska redovisa belastning före samt efter exploatering jämfört med
riktvärden för aktuella föroreningshalter.

•

Placering och utformning av föreslagen dagvattenhantering bör utredas vidare med hänsyn till
flera aspekter såsom de komplicerade geotekniska förutsättningarna för planområdet, som
kräver omfattande stabilitetsförbättrande åtgärder för att kunna genomföra utbyggnaden, samt
beakta grundvattennivåer och infiltrationsförmåga.

•

Föreslagna åtgärder ska uppfylla reningskraven med avseende på Kungsbackaåns känslighet
och miljökvalitetsnormer. De mycket höga naturvärdena i Kungsbackaån kan innebära särskilda krav på rening av dag- och dränvatten och vilket också bör beaktas då förslagen utformas, för att säkerställa att området vid en utbyggnad inte bidrar till en ökad föroreningsbelastning av recipienten.

•

Dagvattenbildningen kan ytterligare 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 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.

Se även avsnitt 7.3 för ytterligare åtgärder som rör hänsyn till Kungsbackaån.
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Övriga miljöfrågor
I detta kapitel behandlas översiktligt buller, luftföroreningar, riskfrågor, rekreation, landskapsbild och
naturresurser. Övriga miljöfrågor bedöms inte beröras i någon större utsträckning.

Buller och trafik
Planområdet är beläget öster om Västkustbanan, Göteborgsvägen och Norra Annebergsvägen. Söder
om planområdet passerar Älvsåkersvägen och mitt i planområdet är Storåvägen belägen.

Riktvärden
Riktvärden för trafikbuller anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Buller
från spårtrafik och vägar bör inte överskrida:
•
•

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Om ljudnivån som anges ovan ändå överskrids bör:
•
•

minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

För förskola gäller Naturvårdsverkets riktlinjer NV-01534-17:
•
•

På de delar av gården som är avsedda för lek, vilka och pedagogisk verksamhet bör ekvivalent ljudnivå ej överskrida 50 dBA, med en maximal ljudnivå på 70 dBA.
På övriga vistelseytor inom skolgården bör ekvivalent ljudnivå ej överskrida 55 dBA, med
en maximal ljudnivå på 70 dBA.

Nuvarande förhållanden
Programområdet är idag obebyggt sånär som på en bostadsfastighet i områdets sydvästra del. Bostadsfastigheten avses rivas vid genomförande av planen. Inga bullerberäkningar har därför gjorts.

Konsekvenser
De bullerkällor som analyseras är Västkustbanan, Göteborgsvägen, Älvsåkersvägen, Norra Annebergsvägen, Storåvägen och tillkommande lokal- och kvartersgator. Trafikmätningar är genomförda på
Älvsåkersvägen, Norra Annebergsvägen och Göteborgsvägen. Trafikmängderna är uppräknade med
en årlig ökning om 1,5 % till år 2040. Buller från tågtrafiken är beräknad utifrån Trafikverkets ”Bullerprognos 2040”. Trafikverkets prognos uppskattar den årliga dygnstrafik år 2040 till 278 tåg / dygn, vilket innebär en ökning av tågtrafiken på ca 50 % på 20 år.
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från väg- och tågtrafik redovisas i Figur 10.1 (södra delen) och 10.2
(norra delen).
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Figur 10.1. Beräknade ljudnivåer utmed Norra Annebergsvägen och Älvåkersvägen.

Bostäder
Resultatet av bullerberäkningarna visar att för planerade bostadsbyggnader i västra delen av planområdet överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA vid fasader mot Älvsåkersvägen och Norra
Annebergsvägen. Då riktvärdet överskrids bör minst hälften av bostadsrummen (sovrum och vardagsrum) orienteras mot skyddad sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad inte överskrids.
För planerade byggnader i mitten och i östra delen av planområdet klaras riktvärdena utan särskilda
bullerskyddsåtgärder.
Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och maximal ljudnivå, 70 dBA, avser ljudnivå vid uteplats i
anslutning till bostad. Varje bostad bör ha en uteplats, gemensam eller privat, där riktvärdena klaras.
Om en uteplats uppfyller riktvärdena kan ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö accepteras.
Gemensamma uteplatser får placeras där riktvärdena klaras. Beräkningarna visar dock att för planerade byggnader i väster närmast Norra Annebergsvägen och Älvsåkersvägen klaras detta inte utan
särskilda bullerskyddsåtgärder. Det finns dock inga krav i PBL på att anordna uteplatser vid bostäder
däremot finns krav på friyta, det vill säga att på tomten eller i närheten av den ska en tillräckligt stor
friyta för lek och utevistelse med acceptabel ljudkvalitet finnas. För en del lägenheter klaras riktvärdena på privata uteplatser.
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Figur 10.2. Beräknade ljudnivåer utmed Älvåkersvägen och Storåvägen.

Förskola
Beräknad ljudnivå för förskola och förskolegård visas i Figur 10.3.

Figur 10.3. Förskola med förskolegård.
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Beräkningarna visar att inom hela området klaras riktvärdet för övriga vistelseytor, ekvivalent ljudnivå
55 dBA. För ca halva delen av förskolegården (mörkgröna ytor) klaras även riktvärdet för ytor avsedda
för lek vila och pedagogisk verksamhet, ekvivalent ljudnivå 50 dBA. Om lek vila och pedagogisk verksamhet även planeras inom område med ekvivalent ljudnivå mellan 51-55 dBA (ljusgröna ytor) krävs
bullerskyddsåtgärder.

Förslag till åtgärder
Bostäder
• För planerade byggnader i väster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA vid fasader mot Älvsåkersvägen och Norra Annebergsväg. För dessa bör minst hälften av bostadsrummen orienteras mot skyddad sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad inte överskrids.
•

För att klara riktvärdena på uteplatser krävs skärm längs järnväg, väg och/eller lokala skärmar
kring uteplatser. Alternativt får en friyta ordnas i närheten med en tillräckligt stor friyta för lek
och utevistelse.

Förskola
• För att klara riktvärdet för lek, vila eller pedagogisk verksamhet inom hela skolgården krävs
skärmar och/eller annan husutformning.

Luftföroreningar/miljökvalitetsnormer
Allmänt och gränsvärden
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. Utsläppen av växthusgasen koldioxid (CO 2) ger upphov till globala miljöproblem
i form av växthuseffekt, och vägtrafiken står för ett betydande bidrag. Utsläpp sker även av svaveldioxid, kolmonoxid m.m.
Miljökvalitetsnormer (MKN) är framtagna för utomhusluft och är reglerade i Luftkvalitetsförordningen.
Dessa omfattar kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, kolmonoxid, bensen och
ozon. Miljökvalitetsnormerna överskrids i vissa områden för kvävedioxid och partiklar men sällan eller
aldrig för övriga ämnen. En sammanställning av gränsvärdena för de kritiska luftföroreningarna visas i
Tabell 10.1.
Tabell 10.1. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

*

Årsmedelvärde
(µg/m3)

Dygnsmedelvärde (µg/m3)

Timmedelvärde
(µg/m3)

MKN Kvävedioxid

40

60*

90*

MKN Partiklar (PM10)

40

50**

-

98-percentilvärde

**

90-percentilvärde
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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. Inga mätningar är genomförda i Anneberg.

Konsekvenser
Med prognostiserade trafikökningar beräknas halten av kvävedioxid öka med mindre än 1 µg/m³ vid
närmast liggande bostadshus. På motsvarande sätt ökar partikelhalten något. De minskningar som
över tiden sker av utsläppen per fordonskilometer från fordonen till följd av andra drivmedel, förbättrad
fordonsteknik och minskad användning av dubbdäck, beräknas mer än väl kompensera för den beräknade haltökningen. Sammanlagt bedöms därmed halterna av såväl kvävedioxid som partiklar minska
jämfört med idag. Slutsatsen är att miljökvalitetsnormerna kommer att klaras med stor marginal även i
framtiden, och även att miljökvalitetsmålen kommer att underskridas.

Riskfrågor
Detta avsnitt behandlar frågor rörande skyddsavstånd mellan bostäder och verksamheter samt behandlar översiktligt frågor rörande farligt gods och vibrationer.

Nuvarande förhållanden
Farligt gods
Länsstyrelsen i Halland har tagit fram riktlinjer för samhällsplanering utmed väg- och 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 omedelbart leder till oacceptabla risker.
Enigt Länsstyrelsens riktlinjer för planering av områden utmed farligt godsleder rekommenderas avståndet mellan Västkustbanan och bostäder till 80 meter, se figur 10.2.

Figur 10.4: Rekommenderade avstånd för utformning av området kring Västkustbanan.
Bostadsbebyggelsen i planförslaget kommer att ligga på ett avstånd på drygt 80 m från Västkustbanan. Vid detta avstånd erfordras inga ytterligare åtgärder. Dock ska följande grundförutsättningar beaktas:
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•
•
•

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 föreslås användas för t.ex. lokalväg och ytparkering.
I områdets närhet går även Göteborgsvägen, och Älvsåkersvägen. Inga av dessa är klassade som primära eller sekundära transportvägar för farligt gods (Trafikverket NVDB 2020).

Vibrationer
I Trafikverkets riktlinje Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2014:1021, anges
riktvärden för vibrationer från spåranläggningar. För bostäder anges en maximal vibrationsnivå för bostäder på 0,4 mm/s (vägt rms-värde).

Konsekvenser
Farligt gods
I planförslaget föreslås att bostadshus skall uppföras drygt 80 meter från Västkustbanan, vilket innebär att förslaget uppfyller rekommenderat skyddsavstånd. En eventuell framtida utbyggnad av Västkustbanan till 4 spår antas ske västerut och avståndet mellan bebyggelsen och närmaste spår på
Västkustbanan påverkas inte av detta.
Inga övriga skyddsåtgärder för bostäderna bedöms vara nödvändiga med avseende på transporter av
farligt gods.

Vibrationer
Inom planområdet kan vibrationer orsakas av passerande godståg på den närliggande Västkustbanan.
Med lämpliga byggmetoder bedöms inte några störande vibrationsnivåer behöva uppstå planerad bebyggelse. Grundläggningen är därvid av störst betydelse, bäst är om byggnaderna grundläggs på pålar slagna till fast botten. Byggnaderna bör också uppföras med en styv konstruktion.
En bestämmelse bör införas på plankartan om att byggnad ska utföras med sådan grundläggning och
konstruktion att vibrationsnivån i bostadsrum inte kommer att överstiga 0,4 mm/s (vägt rms-värde).

Rekreation
Nuvarande förhållanden
Det aktuella området domineras av åkermark med begränsade förutsättningar för rekreation, medan
Kungsbackaån med omgivande strandzon utgör ett vackert inslag i landskapet, vilket är positivt för
upplevelsen av området. Åkermarken utgör även den sista resten av odlingslandskap kring Kungsbackaån norr om Älvsåkervägen i Anneberg, vilken ger en viss utblick mot Kungsbackaån, Älvsåkersvägen och Norra Annebergsvägen. Det aktiva brukandet av markerna har dock minskat de senaste
åren, varför en viss igenväxning har börjat märkas. Vidare är Kungsbackaån direkt öster om planområdet ett rekreationsintresse där bl.a. kanotpaddling och fiske bedrivs. Det finns dock ingen stig eller
något promenadstråk längs ån i det aktuella avsnittet utan strandzonen är relativt otillgänglig.
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Närmaste större rekreationsområden finns dels i Skårbybergen väster om Anneberg och dels i skogsområdena nordost om samhället upp mot Mölndals kommun (Kungsbacka kommun 2006).
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs Kungsbackaåns strandbrinkar som ett natur- och rekreationsinslag i Annebergs samhälle som skall bibehållas öppna och tillgängliga (Kungsbacka kommun
1995).

Konsekvenser
Planförslaget innebär att mark som utnyttjas eller tills nyligen utnyttjats som åkermark ianspråktas för
bebyggelse. Detta påverkar inga rekreationsvärden, men utblickarna mot ån från angränsande vägar
kommer att försvinna. Planförslaget innebär vidare att en asfalterad gång- och cykelväg planeras utmed Kungsbackaån. Gång- och cykelvägen kan nyttjas av boende i både planerade och befintliga bostäder i närheten. Det planeras även för naturlika planteringar, belysning och parksoffor. Detta ökar
tillgängligheten till Kungsbackaån och dess närområde. Samtidigt innebär de omfattande avschaktningar vid ån, som behövs av stabilitetsskäl, att befintlig trädzon på västra sidan ån helt försvinner.
Detta påverkar upplevelsen av rekreationsmiljön negativt. En ny naturmiljön kommer att skapas genom trädplantering m m, men de flackare åslänterna riskerar att bli en mindre intressant miljö än den
nuvarande för den som tar promenader i området. Sammantaget bedöms konsekvenserna från rekreationssynpunkt bli relativt små, och bli såväl positiva som negativa.

Landskapsbild
Nuvarande förhållanden
Området utgörs av ett öppet odlingslandskap i anslutning till Kungsbackaån. Dalgången är här relativt
smal, ca 400 meter, se figur 10.5. Omgivande bergsområden, framförallt Skårbybergen i väster, utgör
tydliga inslag i landskapsbilden. Själva planområdet saknar trädvegetation, förutom ett mindre vegetationsinslag i anslutning till gården och butiken i sydväst samt planterade trädrader längs gång- och cykelvägen vid Norra Annebergsvägen och Storåvägen.
Planområdet omges i söder, väster och öster av vägar och/eller bebyggelse. I öster rinner Kungsbackaån mellan odlingsmarken och bebyggelsen. Ån kantas längs en stor del av sträckan av trädvegetation. I norr avgränsas området av en väg som leder in till ett bostadsområde öster om ån. Norr om
vägen fortsätter odlingsmarken ytterligare en bit norrut. Planområdet sluttar svagt ned mot Kungsbackaån i öster.

Konsekvenser
Områdets öppna karaktär kommer att försvinna vid en utbyggnad. Detta kommer framför allt att märkas sett från Norra Annebergsvägen och Älvsåkersvägen, d.v.s. de vägar som gränsar till området.
Bebyggelsen kommer att ansluta till dessa vägar och kommer därför att ha en förankring i befintlig
väg- och bebyggelsestruktur. Kungsbackaån kommer att bevaras som ett grönstråk öster om planområdet, men kommer att påverkas av ingrepp som gör att den under en period förlorar en stor del av sin
omgivande trädvegetation. Ån kommer heller inte längre att vara synlig från angränsande vägar. Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbilden bli måttliga och mestadels negativa.
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Förslag till åtgärder
•
•

Om möjligt bör befintlig trädvegetation vid gården och butiken i planområdets sydvästra del
sparas vid en utbyggnad.
Det vore positivt om husen fick ett någorlunda enhetligt intryck för att undvika en alltför stor
variation av hustyper, material och färger, vilket kan ge ett väldigt rörigt intryck.

Figur 10.5. De tidigare aktivt brukade åkermarkerna har på senare år börjat växa igen alltmer. Fotot är taget i mars
2020 från en punkt strax norr om Älvsåkersvägen och mot nordväst.

Naturresurser
Nuvarande förhållanden
De naturresurser som behandlas här är främst sådana som kan bedömas som miljö- och bevarandeintressen enligt 3, 4 och 7 kap miljöbalken (MB).
Enligt 3 kap 4 § MB 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 den kommunövergripande översiktsplanen beskrivs aktuellt område som jordbruksmark liggande inom utvecklingsområde för Anneberg - Älvsåker (Kungsbacka kommun 2006). I den fördjupade översiktsplanen
för Anneberg - Älvsåker föreslås utbyggnad av service och bostäder (Kungsbacka kommun 1995).
Även i förslaget till ny översiktsplan beskrivs Anneberg som en av tre prioriterade utvecklingsorter i
kommunen där större delen av kommunens befolkningstillväxt ska ske och då i synnerhet i stationsnära lägen som aktuellt planområde (Kungsbacka 2020).
Kungsbackaån omfattas även av ett strandskydd på 100 m enligt 7 kap 13-14 § MB. Detta omfattar
stora delar av planområdet, se figur 10.6. Enligt lagstiftning krävs en dispens från eller ett upphävande
av strandskyddet om dessa delar av området påverkas.
Kungsbackaån anses utgöra ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap 3 § MB, p.g.a. sin betydelse som reproduktionsområde för havsöring, lax och havsnejonöga. Kungsbackaån omfattas
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sannolikt också av 3 kap 6 § MB. Enligt denna paragraf ska områden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras natur- och/eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.

Figur 10.6: Strandskydd kring Kungsbackaån inom planområdet.

Konsekvenser
Aktuellt område är utpekat som ett utvecklingsområde enligt kommunens översiktsplaner och förslaget
till ny översiktsplan. Delar av jordbruksmarken inom planområdet ligger i klass 5, på den tiogradiga
skala över brukningsvärd åkermark som varit gällande sedan 1970-talet (Kungliga Lantbruksstyrelsen
1971). En revidering av denna klassificering pågår då denna är föråldrad (Jordbruksverket 2020). Om
jordbruksmark exploateras kan marken inte utnyttjas för livsmedelsproduktion i framtiden, varför dess
kvalitet och långsiktiga värde måste vägas mot värdet och samhällsnyttan av en exploatering och alternativa lokaliseringar bör prövas. Kungsbacka kommun är i behov av att förtäta befintliga orter i synnerhet i stationsnära lägen för att kunna skapa en tätare men samtidigt mer hållbar bebyggelsestruktur. Kring Anneberg och på jordbruksmarken söder därom blir därför den stora utmaningen att genomföra en framtida tätortsutveckling på ett sätt som minimerar påverkan på jordbruksmark samtidigt som
påverkan på Kungsbackaån och dess värden undviks. Samtidigt bedöms det inte som lämpligt att planera för ny bebyggelse i andra, mindre tätortsnära lägen i kommun. Kommunens bedömning är att det
är av väsentligt samhällsintresse att tillskapa centrumområden i stationsnära lägen som i Anneberg.
Då detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt än att ta aktuell jordbruksmark i anspråk, bedöms
det som rimligt att jordbruksmarken inom planområdet bebyggs. Därmed har kommunen tagit ställning
till att en exploatering på aktuell jordbruksmark är möjlig enligt 3 kap 4 § MB.
Ingrepp i form av utbyggnader, KC-pelare och avschaktningar planeras inom det strandskyddade området kring Kungsbackaån, varför upphävande enligt 7 kap 18 § kommer att krävas vid en utbyggnad.
Ingreppen i Kungsbackaån som orsakas av de föreslagna avschaktningarna är omfattande, och bedöms få stora konsekvenser för naturmiljön på såväl kort som lång sikt. På kort sikt försvinner trädridåerna längs åns västra sida och kraftig grumlingspåverkan uppstår vid planerade avschaktningar På
lång sikt försvinner huvuddelen av de naturliga erosions- och sedimentationsprocesserna längs aktuell
sträcka av ån, vilket missgynnar de arter som är beroende av dessa processer. Vidare finns en risk för
dagvattenpåverkan från planområdet som negativt kan påverka åns naturvärden och vattenkvalitet.
Detta medför konflikt med paragraferna 3 och 6 i 3 kap. miljöbalken. Planerade stabilitetsåtgärder kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.
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Samlad bedömning
De största miljökonsekvenser som den föreslagna detaljplanen bedöms ge upphov till har framför allt
att göra med konsekvenserna för Kungsbackaån. Den föreslagna utbyggnaden innebär att stabilitetsförbättrande åtgärder måste utföras, vilka innebär omfattande ingrepp i Kungsbackaåns ravin, främst
på grund av de avschaktningar som krävs. Avschaktningarna påverkar åns naturvärden på denna
sträcka kraftigt negativt, både på kort och lång sikt. Bland annat kommer den starkt hotade arten
havsnejonöga att påverkas negativt av de föreslagna avschaktningarna av åns västra ravinslänter då
man kan förmoda att det förekommer larver i åns sedimentbankar. Arten bedöms även påverkas långsiktigt negativt genom att strandkanterna längs åns västra sida får ett minskat innehåll av lämpliga
uppväxtmiljöer och blir mindre variationsrika. Havsnejonöga befinner sig i ett utsatt läge då den minskat kraftigt i landet de senaste åren. Av den anledningen har dess hotstatus förstärkts till kategorin EN
(starkt hotad) i senaste rödlistan som publicerades i april 2020 (SLU Artdatabanken 2020). Kungsbackaån var ett av endast två vattendrag i Halland där lek av havsnejonöga konstaterades 2019. Den
nuvarande bevarandestatusen är således inte gynnsam. De ingrepp som kommer att ske i ån kommer
att ytterligare försvaga en redan svag population.
Konsekvenserna med avseende på vattenförhållandena är svåra att bedöma då inga föroreningsberäkningar av dagvattenutsläppen har gjorts. Dock bedöms att föroreningsbelastningen på Kungsbackaån orsakad av dagvatten kommer att öka. Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Kungsbackaån bedöms påverkas negativt genom att flera hydromorfologiska parametrar påverkas negativt
av planerad avschaktning. När föroreningsberäkningar utförts kan en bättre bedömning av detta göras. Vidare innebär förstärkning med kalkcementpelare ytterligare ett riskmoment för Kungsbackaån
som kräver noggrann planering av arbetsordning och hantering av byggdagvatten.
Konsekvenserna gällande Markförhållanden bedöms från ett geotekniskt perspektiv själva byggtiden
medföra viss ökad risk för skred etc. På lång sikt bedöms det dock som positivt att de dåliga stabilitetsförhållandena åtgärdas i området då risken för skred och påverkan på bebyggelse och infrastruktur
minskar. Markförhållandena förändras kraftigt.
Miljöfaktorerna Naturmiljö, Markförhållanden och Vattenförhållanden bedöms vara av störst betydelse
i denna MKB. När det gäller övriga miljöfaktorer bedöms beträffande Buller att riktvärdena för delar av
planerad bostadsbebyggelse, uteplatser och förskolegård överskrids, men dessa kan sannolikt klaras
med lämplig rumsplacering och bullerskärmar. Miljökvalitetsnormerna för Luft kommer att klaras med
stor marginal även i framtiden trots att planen medför en del ökad trafik. Beträffande Farligt gods föreslås i detaljplanen att bostadshus ska uppföras drygt 80 meter från Västkustbanan, vilket innebär att
förslaget uppfyller rekommenderat skyddsavstånd. En eventuell framtida utbyggnad av Västkustbanan
till fyra spår antas ske västerut och avståndet mellan bebyggelsen och närmaste spår på Västkustbanan påverkas inte av detta. Konsekvenserna för Rekreation bedöms bli små till medelstora och såväl
positiva som negativa medan konsekvenserna för Landskapsbild och Naturresurser bedöms bli måttlig
och negativa; i det senare fallet främst orsakat av utbyggnad på jordbruksmark. Samtidigt är det ett
geografiskt relativt begränsat område där dessa miljöfaktorer påverkas. Nedan görs en sammanfattning av konsekvenserna i en tabell i enligt med nedan färgkodade konsekvensskala.
Tabell 11.1. Konsekvensskala med färgkodning.

KONSEKVENSSKALA
Stora negativa konsekvenser
Måttliga negativa konsekvenser
Små negativa konsekvenser
Inga/obetydliga konsekvenser
Små positiva konsekvenser
Medelstora positiva konsekvenser
Stora positiva konsekvenser
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Tabell 11.2. Samlad bedömning av detaljplanens miljökonsekvenser (se konsekvensskalans färgkodning i tabell
11.2).
Miljöaspekt
Naturmiljö

Bedömning av konsekvenser
Stora negativa

Markförhållanden

Små negativa
Medelstora positiva konsekvenser

Vattenförhållanden

Måttligt negativa

Buller

Små negativa

Luftföroreningar

Små negativa

Riskfrågor

Obetydliga konsekvenser

Rekreation

Små negativa
Medelstora positiva

Landskapsbild

Måttligt negativa

Naturresurser

Måttligt negativa

Kommentar
Stora negativa konsekvenserna för naturmiljön genom
omfattande ingrepp i värdefulla naturmiljöer och tydlig
negativ påverkan på ett flertal skyddsvärda arter.
Utbyggnaden kräver omfattande stabilitetsförbättrande åtgärder i området. Under byggtiden finns vissa
ökade risker för skred vilket är negativt. Däremot förändras markförhållandena kraftigt och de geotekniska
förhållandena förbättras betydligt.
Planerad utbyggnad medför risk för ökad dagvattenpåverkan men även tydlig påverkan på flertalet hydromorfologiska faktorer varför risk finns för att möjligheten till att uppnå MKN för vatten försvåras.
Bullret överskrider riktvärdena något vid vissa bostäder men klaras med hjälp av åtgärder som lämplig
rumsplacering och bullerskärmar.
Utbygganden medför en del ökad trafik från bilar och
transporter i området vilket kan bidra till luftföroreningar men samtidigt medför det stationsnära läget att
människor i större utsträckning än vid mer perifera utbyggnadsområden väljer att utnyttja kollektivtrafik.
MKN för luft bedöms inte påverkas negativt.
Under förutsättning att utbyggnaden sker i enlighet
med de säkerhetsavstånd som rekommenderas bedöms inte utbyggnaden medföra några större risker
för boende.
Planförslaget medför att ett gång- och cykelstråk anläggs längs ån samt ett större grönområde anordnas i
norr vilket är positivt från rekreationssynpunkt. Samtidig påverkas naturmiljön kring ån negativt då trädridåer avverkas vilket negativt påverkar upplevelsen av
området.
Landskapsbilden förändras från ett mindre odlingslandskap med utblickar över Kungsbackaån till ett relativt tätbebyggt centrumområde vilket medför att
landskapsbilden förändras markant.
Utbyggnaden innebär att jordbruksmark tas i anspråk
för att skapa en stationsnära centrumutbyggnad. Vidare medför utbyggnaden att strandskyddat område
samt Kungsbackaån som ett ekologiskt särskilt känsligt område påverkas negativt.
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Berörda miljökvalitetsmål
Detaljplanen har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska utgöra en
utgångspunkt för samhällets miljöarbete. De av Länsstyrelsen antagna regionala miljökvalitetsmålen
för Västra Götalands län överensstämmer numera med de nationella målen. Länsstyrelsen gör årligen
en regional uppföljning av måluppfyllelsen för flertalet mål.
Miljömålen och en bedömning av hur de påverkas av detaljplanen redovisas i tabell 12.1 och 12.2. De
miljömål som bedöms vara relevanta för planen är 1, 2, 7, 8, 13, 15 och 16.
Tabell 12.1. De nationella miljömålen. Relevanta miljömål är fetmarkerade.

De nationella miljökvalitetsmålen
1 Begränsad klimatpåverkan

9

Grundvatten av god kvalitet

2 Frisk luft

10

Hav i balans samt levande kust och skärgård

3 Bara naturlig försurning

11

Myllrande våtmarker

4 Giftfri miljö

12

Levande skogar

5 Skyddande ozonskikt

13

Ett rikt odlingslandskap

6 Säker strålmiljö

14

Storslagen fjällmiljö

7 Ingen övergödning

15

God bebyggd miljö

8 Levande sjöar och vattendrag

16

Ett rikt växt- och djurliv

I tabell 12.2 görs bedömningar av hur de relevanta miljömålen blir påverkade av ett genomförande av
detaljplanen. Bedömningarna har gjorts med förutsättningen att de skadeförebyggande åtgärder som
omnämns i denna MKB vidtas.

Tabell 12.2. Bedömning av relevanta miljömål och hur de påverkas av detaljplanen.

Miljökvalitetsmål

Planprogrammets
lokala miljöpåverkan*

Riktning mot (+) eller från
(-) miljökvalitetsmålet

1

Begränsad klimatpåverkan

Liten

-

2

Frisk luft

Liten

-

7

Ingen övergödning

Liten

+

8

Levande sjöar och vattendrag

Stor

+/-

12 Ett rikt odlingslandskap

Liten

-

15 God bebyggd miljö

Medelstor

+/

16 Ett rikt växt- och djurliv

Stor

-

* Bedömningen av miljöpåverkan är gjord i en tregradig skala: liten, medelstor, stor.

Bedömningen gäller främst det lokalt begränsade planområdet och dess närmaste omgivning. Vad
gäller planens effekter i relation till respektive miljökvalitetsmål innebär minustecken att planens genomförande medverkar till att målet blir svårare att uppnå, plustecken att det blir lättare. Följande kommentarer görs i anslutning till bedömningarna i tabell 12.2.
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1. Begränsad klimatpåverkan
Planerad utbyggnad medför en lokal ökning av fordonstrafiken och därmed en liten ökning av klimatpåverkande utsläpp. Samtidigt erbjuder området god tillgång till kollektivtrafik, vilket bidra till att boende i området i större utsträckning utnyttjar pendeltåget för bl.a. arbetsresor och därmed kan planförslaget bidra något till att minska längre bilresor till Kungsbacka och Göteborg vilket är positivt. Vid utbyggnaden av området krävs ganska omfattande markarbeten som medför mycket transporter och
stort användande av arbetsmaskiner och material etc. Detta innebär i sin tur utsläpp av CO2 både under själva byggtiden, men även vid produktion av byggnadsmaterial.
2. Frisk luft
Planerad utbyggnad medför en lokal ökning av fordonstrafiken men samtidigt erbjuder området god
tillgång till kollektivtrafik. Trots prognostiserade trafikökningar bedöms halterna av såväl kvävedioxid
som partiklar minska jämfört med idag på grund av övergång till andra drivmedel, förbättrad fordonsteknik och minskad användning av dubbdäck. Miljökvalitetsnormerna kommer att klaras med stor marginal även i framtiden.
7. Ingen övergödning
Kvävebelastningen via dräneringsvatten från jordbruket är normalt större än via dagvatten från motsvarande yta bostadsområde. En viss minskning av kvävebelastningen på Kungsbackaån kan således
förväntas. Fosforbelastningen kan dock förväntas vara i samma storleksordning även efter en utbyggnad. Samtidigt får dagvattnet en förändrad karaktär med ett större inslag av metaller och föroreningar.
8. Levande sjöar och vattendrag
Föreslagna avschaktningar vid Kungsbackaån innebär att omfattande grumlingspåverkan inte går att
undvika under byggskedet. Variationen av småmiljöer i strandbrinkarna med utstickande trädrötter i
vattnet och inslag av håligheter kommer att minska när nuvarande branta åbrinkar ersätts av flackare
slänter. Förutsättningarna för flera naturvårdsarter försämras. Nuvarande förslag på dagvattenhantering riskerar att innebära att föroreningsbelastningen på Kungsbackaån i form av metaller och andra
miljöskadliga ämnen ökar. Utbyggnaden kan negativt påverka miljökvalitetsnormerna för ytvatten.
12. Ett rikt odlingslandskap
En del av ett öppet odlingslandskap bebyggs när detaljplanen genomförs.
15. God bebyggd miljö
Utbyggnaden sker i ett stationsnära läge där ett tätbebyggt centrum skapas vilket bidrar till ett ökat användande av kollektivtrafik vilket är positivt. Samtidigt innebär utbyggnaden att jordbruksmark tas i anspråk och att omfattande stabilitetsförbättrande åtgärder krävs för att åtgärda områdets dåliga stabilitet vilket i sin tur medför stora ingrepp i Kungsbackaån som negativt påverkar åns mycket höga naturvärden men. Utbyggnaden medför även en dagvattenpåverkan och omfattande grumling under byggtid vilket negativt kan påverka vattenkvaliteten Kungsbackaån. Vidare medför överskrids riktvärden för
buller för vissa bostäder vilket kan lösas skyddsåtgärder.
16. Ett rikt växt- och djurliv
Stabilitetsåtgärderna innebär omfattande ingrepp i västra delen av Kungsbackaåns ravin, både på kort
och lång sikt. På kort sikt genom borttagning av träd och annan vegetation vid ån samt kraftig grumlingspåverkan i samband med avschaktningar, på lång sikt genom att åns naturliga erosions- och sedimentationsprocesser i princip upphör längs denna sträcka samt att förutsättningarna för ett flertal naturvårdsarter försämras. Det gäller särskilt för havsnejonöga där Kungsbackaån är en av få kvarvarande livsmiljöer för arten i Sverige. Byggskedet med förstärkningsåtgärder med kalkcementpelare är
ett riskmoment för Kungsbackaån, även om särskilda försiktighetsmått tas inför arbetena.
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Effekter under byggtiden
Under byggtiden kommer olika aktiviteter att ge upphov till störningar som är tillfälliga. Dessa kan
pågå under en kortare eller längre tid men är övergående. Exempel på störningar är buller, vibrationer
och damning i samband med markanläggning, grundförstärkningsarbeten och transporter. Riktlinjer för
hur anläggningsarbetena ska genomföras för att minimera miljöpåverkan bör tas fram. Dessa riktlinjer
måste tydligt redovisas i framtida projekteringshandlingar och föreskrifter vid upphandlingar.
De föreslagna avschaktningarna vid ån kommer oundvikligen att innebära en omfattande grumlingspåverkan på ån. Olika former av hänsynsåtgärder bör vidtas för att begränsa grumlingen så långt möjligt,
men i och med att avschaktningarna görs ända fram till vattenlinjen kommer omfattande grumling inte
att kunna undvikas. Det finns också risk att denna blir ganska utsträckt i tiden då det är en lång
sträcka av åns strandbrinkar som ska avschaktas. Hur avschaktningarna ska göras, såväl tekniskt
som tidsmässigt, för att orsaka så begränsad skada som möjligt på åns djur- och växtliv blir en viktig
fråga att hantera inför byggskedet. Bedömning av konsekvenser för växt- och djurliv i ån beskrivs närmare i kapitel 7 Naturmiljö.
Förstärkningsarbetet med kalkcementpelare är ett riskmoment som kräver noggrann planering och beredskap så att inga olyckor med pH-påverkat vatten påverkar Kungsbackaån. Frågan beskrivs i kapitel
7 Naturmiljö.
Eftersom det lokalt inom fastigheten för den före detta snickerifabriken kan förekomma rivningsrester
eller andra avvikande fyllnadsmassor m.m. med föroreningshalter som hindrar fri användning kan viss
sortering och kontroll av kommande schaktmassor behövas i samband med att nuvarande byggnader
rivs och nya ytskikt m.m. anläggs.
I syfte att uppnå acceptabla miljöförhållanden under byggtiden kommer generellt för byggnadsarbetena miljömål och krav på störningsbegränsningar att ställas upp och vara styrande för entreprenörerna. Beträffande buller gäller ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser” (NFS
2004:15). De last- och arbetsfordon som används måste uppfylla miljökrav för buller, luftföroreningar,
däck och smörjmedel. En åtgärdsplan för läckage av t.ex. oljor bör finnas.
Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna under byggtiden bli små till måttliga, men det finns potentiell risk för stora konsekvenser, vilket kräver att särskilda försiktighetsmått tas.
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Uppföljning
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en redogörelse ges för de åtgärder som planeras för uppföljning och
övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. Den miljöpåverkan som uppstår bedöms främst beröra geoteknik och dagvattenhantering inklusive hantering av
byggdagvatten. Kontroll och uppföljning bör ske för att kontrollera att arbetena utförs på ett så miljömässigt och ekologiskt anpassat sätt som möjligt.
•

Ett miljökontrollprogram behöver tas fram inför byggskedet som inkluderar kontroll av byggdagvatten och påverkan på Kungsbackaån inklusive grumlingspåverkan. Justeringar av hanteringen av byggdagvattnet eller andra relevanta justeringar av byggarbetet ska kunna ske vid
behov.

•

Kontroll av miljöhänsyn och miljöskyddsrutiner, t.ex. gällande hantering av maskiner, material
och produkter i samband med arbeten med tanke på närheten till Kungsbackaån.
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