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Sammanfattning 

Bakgrund 

Kungsbacka kommun ska anlägga ett översvämningsskydd längs med Kungsbackaåns västra strand i 

Kolla, söder om Kungsbacka centrum. Anläggningen syftar till att minska risken för översvämning vid 

höga vattenflöden så att närliggande bebyggelse och infrastruktur skyddas. Området utformas så att 

dess värde som stadsnära grönstråk bevaras och förstärks med breddad gång- och cykelväg, nya 

sittplatser, planteringar och belysning. Planerade åtgärder sker inom ett område som kan täckas av 

vatten vid högsta förutsägbara vattenstånd varför tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljö-

balken krävs. Denna MKB utgör en bilaga till tillståndsansökan. 

Naturmiljö 

Planerat översvämningsskydd medför vissa ingrepp i naturmiljön i form av schaktningsarbeten, upp-

fyllnader, viss avverkning av träd, utrivning av bryggor samt viss schaktning och utläggning av 

erosionsskydd för en utloppsledning i ån. Åtgärderna sker främst på land men vissa mindre ingrepp 

sker nere i själva ån. Vidare kan arbetena på land indirekt påverka vattenmiljön via grumling och viss 

uppvirvling av förorenade sediment. Samtidigt innebär planerat översvämningsskydd att risken för 

framtida översvämningar minimeras i området och därmed även risken för skador fastigheter och 

infrastruktur som kan ge upphov till utsläpp etc. som kan påverka naturmiljön negativt. Konsekvenser 

för naturmiljön bedöms som små och främst temporära.  

Kulturmiljö  

Planerade åtgärder bedöms inte påverka några fornlämningar, närliggande stadsbebyggelse eller 

andra kulturhistoriska värden negativt. Planerat översvämningsskydd och utformningen av parkmiljön 

längs med aktuell åsträcka kommer passa väl in med bebyggelsens karaktär i stadens södra del. 

Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som försumbara.  

Rekreation 

Projektet innebär att aktuellt område rustas upp och görs mer attraktivt för allmänheten genom en 

bredare GC-väg, nya sittmöjligheter och planteringar samt bra belysning. En bredare GC-väg ger en 

förbättrad framkomlighet även om trafikanterna fortsatt får samsas på en gemensam vägbana. Sanno-

likt ökar utnyttjandet av åstråket till följd av planerade åtgärder. Fem av GC-vägens korsningar mot 

närliggande bostadsområde finns kvar medan fem mindre tillfartsvägar stängs av och ersätts med 

trappövergångar. Framkomligheten mot bostadsområdet minskar därmed något men bedöms fortsatt 

vara god. Konsekvenserna av planerade åtgärder bedöms bli måttliga och övervägande positiva från 

rekreationssynpunkt. 

Landskapsbild 

Planerade gestaltningsåtgärder bedöms främst bevara och förstärka områdets karaktär av grönt park-

stråk i Kungsbackas stadsnära delar. Planerat översvämningsskydd blir ett viktigt inslag i park-stråkets 

karaktär vilket förändrar områdets landskapsbild något genom att åstråket får en mer stadsmässig och 

öppen parkkaraktär med en tydligare koppling till Kungsbackas stadsnära och centrala delar. 

Åtgärderna bedöms ha viss positiv påverkan från landskapsbildssynpunkt då parkstråket får en 

attraktiv gestaltning.  

Markförhållanden 

Planerad spont påverkar inte stabilitetsförhållandena och kräver inga grundläggningsåtgärder: 

Däremot ska delar av planerad GC-väg anläggas med lättklinker för att minska lasterna och därmed 

sättningsrisken samtidigt som skyddsnivån mot översvämning bibehålls. Planerade jordvallar anläggs 
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med lermassor med viss överhöjning så att bestämd skyddsnivå klaras trots eventuella framtida 

sättningar. Sättningskänsliga anläggningar, t.ex. planerad pumpstation med tillhörande elcentral bör 

dock grundläggas med pålar eller kompensationsgrundläggning. Risken för erosionsskador bedöms 

översiktligt som låg, men för utloppsledningar från planerad pumpstation krävs erosionsskydd både i 

strandkanten och nere i ån.  

I området förekommer förhöjda halter av arsenik, kobolt och PAH i fyllnadsmassorna samt förhöjda 

halter av arsenik i naturlig lera. Det krävs inga efterbehandlingsåtgärder, men däremot begränsningar 

och restriktioner vid hantering av urschaktade massor. Urschaktning av massor krävs främst vid om-

byggnaden kring GC-vägens korsningar mot anslutningsvägarna till bostadsområdet. Huvuddelen av 

urschaktade massor kommer sannolikt transporteras bort från området och massor med förorenings-

halter över KM som avlägsnas omhändertas av godkänd mottagare. Risken för föroreningsspridning 

till följd av planerade åtgärder bedöms som liten. 

Vattenförhållanden 

Planerade åtgärder medför en ombyggnad av områdets dagvattensystem. Ombyggnaden ska i största 

möjliga mån utföras med hjälp av schaktfri metod (rörtryckning). Åtgärderna innebär inga större 

förändringar för vattenförhållandena då varken mängden eller karaktären på dagvattnet förändras 

nämnvärt. Under byggtiden kan dock läckaget av t.ex. näringsämnen tillfälligt öka då vegetation 

avlägsnas och grumling uppstår. Planerade åtgärder bedöms inte försämra den nuvarande ekologiska 

och kemiska statusen i Kungsbackaån Inte heller de relevanta kvalitetsfaktorerna, kopplade till 

övergödning eller föroreningar, bedöms få sänkt status eller påverkas nämnvärt. Planerat 

översvämningsskydd minskar risken för skador på fastigheter, ledningar och pumpstationer etc., vilket i 

sin tur minskar risken för utsläpp av olika föroreningar samt orenat dag- och spillvatten. Detta är positivt 

för åns vattenkvalitet. 

Sedimenten i Kungsbackaån utmed aktuell sträcka är starkt förorenade, främst av TBT, PCB och PAH 

men i viss mån även av metaller. Vissa mindre åtgärder planeras i ån som medför urschaktning av 

förorenade sediment, vilket temporärt medför ökad grumling och ökad risk för föroreningsspridning i 

ån. Detta ger vissa negativa, främst temporära, konsekvenser för naturmiljön och vattenkvaliteten i 

Kungsbackaån. Aktuell åsträcka hyser dock inga högre naturvärden med undantag för vandrande fisk 

och med de skadeförebyggande åtgärder som föreslår bedöms påverkan på naturmiljön som relativt 

liten. Risken för en omfattande spridning av förorenade bottensediment i ån p.g.a. planerade åtgärder 

bedöms som mycket liten. 

Naturresurser 

Under anläggningstiden kan planerade åtgärder i viss mån påverka den vandrade fisken i Kungs-

backaån genom grumlande arbeten, men p.g.a. arbetenas begränsade omfattning bedöms denna 

påverkan som liten. Påverkan på Kungsbackaån som ekologiskt känsligt område bedöms som liten. 

Även påverkan på recipienten Kungsbackafjorden bedöms som liten då risken för en spridning av 

föroreningar ned till fjorden bedöms som mycket liten. Planerade åtgärder sker inom strandskyddat 

område, varför dispens enligt 7 kap. 13-14 §§ MB kan komma att krävas. Detta hanteras inom aktuell 

tillståndsansökan.  
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 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Kungsbackaån har genom åren orsakat ett flertal omfattande översvämningar i de tätbebyggda 

delarna av Kungsbacka stad, vilka orsakat skador på fastigheter och infrastruktur för miljonbelopp. 

Kungsbacka kommun har därför beslutat att anlägga permanenta översvämningsskydd längs med de 

åsträckor som har en särskilt utsatt bebyggelse för att minska risken och omfattningen av framtida 

översvämningar i ån. Den första etappen av översvämningsskydd längs med ån anlades 2014 vid 

Signeskulle, ca 1 km norr om aktuellt område.  

Kungsbacka kommun har tagit fram ett förslag till en andra etapp av permanent översvämningsskydd 

längs med en ca 840 m lång delsträcka av åns sida i Kolla, strax söder om Kungsbacka centrum (se 

översiktskartan figur 1.1). Översvämningsskyddet utgör en kombination av en tätskärm med tre olika 

principlösningar och en ombyggnad av dagvattensystemet med en ny pumpstation. Översvämnings-

skyddet ska anläggas längs med ett bostadsområde med låga marknivåer och tät bebyggelse nära ån. 

Vidare planeras gestaltningsåtgärder och upprustning av parkstråket kring den gång- och cykelväg 

(GC-väg) som löper längs med ån.  

Planerade åtgärder kommer utföras inom ett område som är beläget under nivån för högsta hög-

vatten, varför ett tillstånd för vattenverksamhet krävs. Endast mindre åtgärder, bl.a. schaktning och 

utläggning av erosionsskydd kring utloppsledningar och rivning av två mindre bryggor, kommer att 

utföras i själva ån. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör en del av en ansökan om tillstånd 

för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.  

 
Figur 1.1. Översiktskarta med aktuell etapp inringad med rött (Kungsbacka webbkarta). 
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1.2 Arbetets bedrivande  

MKB:n har upprättats av biologerna Sara Rydbeck och Mattis Arveström, landskapsarkitekt Petra 

Halvarsson, miljövetare Mia Ivarsson samt civilingenjörerna Katarina Holmgren och Anna-Lena 

Frennborn vid Norconsult AB. Vidare har Ola Sjöstedt, Daniel Strandberg, Daniel Svärd, och Herman 

Andersson deltagit i arbetet som expertstöd och granskare. 

Under arbetets gång har ett antal utredningar gällande bl.a. geoteknik, markföroreningar, dagvatten, 

översvämningsrisk och stadsbild tagits fram. Resultaten från dessa utredningar sammanfattas i miljö-

konsekvensbeskrivningen. Ett flertal platsbesök har genomförts i området i samband med diverse 

undersökningar och provtagningar under åren 2015 - 2017. Använda skriftliga källor har angivits inom 

parentes i rapporten och återfinns i referensavsnittet.  

1.3 Samrådets genomförande  

Inför en tillståndsprövning om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken krävs först ett samråd enligt 

6 kap. 4§ miljöbalken. Samråd ska i första hand ske med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de 

enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Om verksamheten kan anses medföra 

betydande miljöpåverkan, enligt de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvens-

beskrivningar, ska även samråd genomföras med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den 

allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Beslut om betydande miljöpåverkan fattas 

av länsstyrelsen. I övrigt gäller att samråd ska genomföras i god tid och i behövlig omfattning. 

Samrådet har en viktig funktion för att säkerställa att miljöfrågor, lokalisering med mera tas med i 

planeringen i ett tidigt stadium och att berörda myndigheter och allmänheten får en chans att påverka 

utformning och vägval.  

För aktuellt projekt beslutade Kungsbacka kommun att samråda med en bredare krets både för att ge 

fler en möjlighet att yttra sig och för att inhämta mer kunskap om berört område. Detta med utgångs-

punkt från erfarenheterna från tidigare etapp av översvämningsskydd vid Signeskulle. Det innebär att 

ett utökat samråd genomförts med länsstyrelsen, kommunen, särskilt berörda samt övriga 

myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd av projektet. 

Samrådet för aktuellt projekt inleddes den 5 september 2016 genom att en inbjudan till samråd och ett 

samrådsunderlag skickades ut till särskilt berörda, myndigheter och organisationer via brev eller mail. 

Vidare annonserades en inbjudan till samråd i dagspressen, dvs. i Göteborgsposten, Norra Halland 

och Kungsbackaposten samt sattes upp som anslag vid Ekstas lekplats. Därmed informerades den 

breda allmänheten om samrådet. Underlaget har även funnits tillgängligt för allmänheten både som ett 

utskrivet pappersexemplar i kommunhusets entréhall och som nedladdningsbar pdf på kommunens 

hemsida. Samrådstiden pågick till och med den 17 oktober 2016. 

Inom ramen för samrådet hölls först ett informationsmöte för kommunens förvaltningar och politiker 

den 14 september 2016 och därefter ett öppet samrådsmöte den 20 september 2016. Länsstyrelsen i 

Halland och kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor var inbjudna till det öppna mötet men avböjde 

att medverka och ett separat möte höll med dessa myndigheter. Efter det öppna samrådsmötet 

konstaterades att 59 utskick inte kommit fram, varvid ett nytt brevutskick gjordes med inbjudan till ett 

nytt uppsamlande möte den 10 oktober 2016. Ingen anmälde sitt intresse eller kom till detta möte. 

Mötet med Länsstyrelsen och kommunens miljö- och hälsoskyddskontor hölls den 28 september 

2016. Länsstyrelsen lämnade synpunkter på att den kommande MKB:n bl.a. bör beskriva hur miljö-

kvalitetsnormerna för vatten påverkas och då särskilt vissa kvalitetsfaktorer som i dagsläget har dålig 

eller otillfredsställande status, påverkan på vattenlevande organismer samt hur de kraftigt förorenade 

sedimenten ska hanteras för att undvika påverkan under själva arbetstiden.  

Efter samrådstiden upprättade kommunen en samrådsredogörelse där samrådsförfarandet till-

sammans med inkomna yttranden och synpunkter har sammanställts och kommenterats, se bilaga 6 



 Uppdragsnr: 104 38 38   Version: 1 

 MKB Översvämningsskydd Kolla  |    

 

n:\104\38\1043838\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\180607 mkb kolla slutversion.docx 2018-06-07  |  8(59) 

till ansökan. Samrådsredogörelsen skickades till Länsstyrelsen för begäran om beslut om betydande 

miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Halland beslutade 14 november 2017 att den planerade vatten-

verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan med följande motivering: ”Med anledning 

av de höga föroreningshalterna i sediment och naturmiljöns känslighet i de områden som kan antas bli 

påverkade, dels inom aktuellt området av Kungsbackaån och dels nedströms i Kungsbackafjordens 

Natura 2000-område, bedömer länsstyrelsen att verksamheten ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan”. 
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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. miljöfaktorerna beskrivs under rubrikerna Nuvarande förhållanden, 

Konsekvenser och Förslag till åtgärder. I slutet av rapporten finns även särskilda kapitel som rör 

Miljökvalitetsmål, Miljöpåverkan under byggnadstiden och Miljöuppföljning. Beskrivningen av ett 

nollalternativ ingår också i MKB:n. Påverkan och konsekvenser har bedömts i en skala bestående av 

små, måttliga respektive stora konsekvenser. Det anges huruvida konsekvenserna är negativa, 

positiva eller eventuellt både och. De utgångspunkter och resonemang som gäller för MKB:n beskrivs i 

avsnitt 2.1-2.2 nedan. 

2.1 Geografisk avgränsning 

Aktuellt område ligger utmed västra sidan av Kungsbackaån genom Kolla, söder om Kungsbacka 

centrum och omfattar en ca 840 m lång sträcka. Sträckan avgränsas i söder av det nyligen byggda 

bostadsområdet Kolla Parkstad och sträcker sig i norr fram till Västra Villastaden, se figur 2.1. 

I dagsläget utgörs aktuellt område av ett parkstråk med en gång- och cykelväg (GC-väg) samt enstaka 

parkbänkar som omges av träd, buskar och gräsmattor. GC-vägen ansluter till ett flertal mindre vägar 

som leder in i intilliggande bostadsområdet i väster och centralt i området finns en gång- och cykelbro 

(GC-bro) som leder över till GC-vägen på åns östra sida. Längs med åkanten finns tre bryggor, en i 

kommunal regi och två privatägda. I området finns ett flertal utloppsledningar för dagvatten samt en 

pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar och nödutlopp i norr. I norr löper även en vatten-

ledning. Vidare löper en del ledningar för fjärrvärme, opto (data, internet, kabel-TV mm), el, tele och 

belysning längs med GC-vägen.  

Området omfattas av ett flertal detaljplaner och utgörs enligt dessa av ett park- och naturområde. 

Huvuddelen av planerade åtgärder kommer ske inom fastigheten Kolla 1:20 som ägs av kommunen. 

Vissa mindre åtgärder, t.ex. anläggning av slänter vid vägar, kan påverka de intilliggande fastig-

heterna Kolla 1:29, 1:31, 1:33, 1:36 och 5:5. Fastigheten Kolla 1:29 ägs av en bostadsförening medan 

de övriga tre ägs av två fastighetsbolag.  

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (Kungsbacka kommun 2009) beskrivs 

aktuellt område som ett parkområde i anslutning till ett bostadsområde. Kungsbackaån beskrivs som 

viktig för närrekreation och som en viktig del av stadsbilden i Kungsbacka. Ett lättillgängligt park- och 

rekreationsstråk föreslås med gång- och cykelstråk längs ån mellan Björkris till Inlagsleden. Inom 

arbetsområdets norra del föreslås en park utredas.   

Beskrivningen av miljökonsekvenserna har i huvudsak inriktat sig på den begränsade delsträcka av 

Kungsbackaån och dess västra strand som berörs av åtgärderna. Hänsyn har dock även i före-

kommande fall tagits till förhållanden i angränsande områden i den mån de varit av betydelse. Detta 

gäller främst frågor rörande naturmiljö, förorenade sediment, stadsbild och i viss mån miljöpåverkan 

under anläggningstiden.  

2.2 Behandlade miljöfaktorer 

Avgränsningen av vilka miljöfaktorer som ska behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen har utgått 
från en bedömning av karaktären på berört område och planerade åtgärder samt från de synpunkter 
som inhämtats under den samrådsprocess som genomförts inom ramen för aktuellt projekt.  
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De miljöfaktorerna som utifrån detta ansetts relevanta att behandla i MKB:n är Naturmiljö, kulturmiljö 

och rekreation, Stadsbild och grönstruktur, Markförhållanden, Vattenförhållanden och Naturresurser. 

Under Miljöpåverkan under arbetstiden beskrivs även miljöfaktorer som transporter, buller och 

vibrationer som kan ge upphov till störningar under själva anläggningstiden. Vidare görs en 

avstämning av hur planerade åtgärder påverkar gällande miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och 

de allmänna hänsynsreglerna. Miljökvalitetsmålen beskrivs i ett eget kapitel (kapitel 11, medan 

miljökvalitetsnormerna istället beskrivs under respektive berörd miljöfaktor. Berörda miljökvalitets-

normer gällande ytvatten beskrivs under kapitel 9. Vattenförhållanden, medan berörda miljö-

kvalitetsnormer gällande luftmiljö beskrivs under kapitel 13 Miljöpåverkan under arbetstiden. 

Figur 2.1. Aktuellt utredningsområde markerat med grönt raster.  
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 Alternativ 

I det tidiga utredningsarbetet undersöktes olika alternativ gällande såväl typ av skyddsåtgärder som 

placering av dessa. I samband med de geotekniska utredningarna utreddes även behovet av 

avschaktningar och förstärkningsåtgärder men avfördes då stabilitetsförhållandena bedömdes som 

tillfredsställande utan avschaktning. Under projekteringsarbetet har även alternativa lösningar för delar 

av tidigare framtaget förslag till översvämningsskydd diskuterats. Bakgrunden och en kort genomgång 

av diskuterande alternativ med motivering till varför de valts bort ges nedan. 

3.1 Huvudalternativ 

Huvudalternativet är det alternativ som kommunen bestämt att gå vidare med och söka tillstånd för. 

Det valda åtgärdsförslaget för översvämningsskydd, bedöms vara det mest fördelaktiga vid en samlad 

bedömning av stabilitet, översvämningsskydd, gestaltning och miljö. 

Huvudalternativet innebär att en kombination av översvämningsskydd, stabilitetsåtgärder och 

gestaltningsåtgärder genomförs och att VA- systemet byggs om med bl.a. en ny pumpstation längs 

aktuell sträcka av Kungsbackaån. Förslaget översvämningsskydd utformas främst som ett inklätt 

vertikalt skydd (spont) förutom längs kortare sträckor i norr och söder där skyddet istället utformas 

som gräsinklädda vallar. Även delar av den längsgående gång- och cykelvägen (GC-vägen) utgör en 

del av översvämningsskyddet där vägbanan höjs upp i vissa korsningar till anslutningsvägar från 

bostadsområdet i väster.  

Översvämningsskyddet ska ha en nivå i överkant på +2.37 m i norr respektive +2.32 m i söder. 

Nivåerna har tagits fram genom modellering av åns vattenflöden och havsnivåer och sedan har en 

säkerhetsmarginal på 0,2 m lagts till för att få skyddets överkant. Översvämningsskyddet ger med 

marginal ett skydd mot ett beräknat scenario med ett 200-årsflöde i ån i kombination ett högsta 

högvattenstånd i Kungsbackafjorden. Konstruktionens livslängd kan dock inte garantera ett skydd mot 

framtida översvämningar som skulle kunna överstiga dessa nivåer.   

För att säkerställa skyddets funktion krävs även en ombyggnad av områdets dagvattensystem med 

bl.a. en ny pumpstation. Vidare har förslag till gestaltning tagits fram för att samtidigt kunna skapa ett 

attraktivt parkstråk längs med ån med en upprustad och breddad GC-väg, ny belysning och nya 

sittplatser, se illustrationsplan, bilaga 1 till ansökan.  

Huvuddelen av planerade åtgärder kommer att utföras på land och påverkar inte själva ån med 

undantag för utläggningen av erosionsskydd kring pumpstationens utloppsledning och utrivningen av 

två mindre bryggor. Samtliga åtgärder bedöms dock ske inom ett område som enligt miljöbalken kan 

definieras som ett vattenområde och kräver därmed tillstånd för vattenverksamhet.  

Tekniska åtgärder 

Planerat översvämningsskydd  

Ett översvämningsskydd planeras längs med en ca 840 m lång sträcka. Längs huvuddelen av 

sträckan utformas det som ett vertikalt skydd i form av en plastspont som placeras väster om GC-

vägen. Sponten har en höjd på mellan ca 0, 4 – 1,5 m ovan mark och kläs in med ett träkomposit-

material av både gestaltnings- och funktionsskäl. Sponten förs ner i marken genom de övre, mer 

genomsläppliga jordlagren (till ca 1,5 - 2 m djup) för att fungera som en s.k. hydraulisk barriär, dvs. ett 

tätskikt som säkerställer att inget vatten trycks upp under sponten, se figur 3.1.  
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Figur 3.1. Föreslaget översvämningsskydd med ett vertikalt skydd i form av en plastspont inklädd med 
träkomposit som hydraulisk barriär. 

Vidare kommer den längsgående GC-vägen utgöra en del av översvämningsskyddet genom att denna 

höjs upp med ca 0,75 – 1,1m jämfört med befintlig marknivå i de fem mest frekvent använda 

korsningarna mot anslutningsvägarna in till bostadsområdet i väster. Den hydrauliska barriären i form 

av ett tätmembran (t.ex. en gummiduk) utgör då en del av GC-vägens uppbyggnad vilken förhindrar 

genomströmning av vatten genom vägkroppen, se figur 3.2. I dessa korsningar får GC-vägen en flack, 

tillgänglighets-anpassad längslutning på 2%. Fem mindre anslutningsvägar mellan GC-vägen och 

bostadsområdet stängs av och vid dessa anläggs istället en trappa över den inklädda sponten. 

Avståndet mellan de tillgänglighetsanpassade korsningarna är mellan 85 och 290 m, se 

illustrationsplan, bilaga 1 till ansökan.  

 

 

Figur 3.2. I vissa korsningar utgör GC-vägen en del av översvämningsskyddet med en hydraulisk barriär (t.ex. 
gummiduk) som utgör en del av väguppbyggnaden.  

Längs kortare sträckor i norr och söder kommer översvämningsskyddet istället bestå av en jordvall 

som möter upp befintlig marknivå, vilken innehåller en hydraulisk barriär i form av en gummiduk. 

Jordvallarna kommer att vara ca 0,1 – 0,9 m över dagens marknivå, besås med gräs och placeras 

väster om GC-vägen, se figur 3.3.  
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Figur 3.3. Föreslaget översvämningsskydd i form av en jordvall med gummiduk som hydraulisk barriär 

Geotekniska åtgärder 

De geotekniska utredningarna som har utförts visar på att stabilitetsförhållandena är tillfredsställande 

för planerat översvämningsskydd. Med hänsyn till sättningsrisken bör dock belastningen på marken 

minimeras så att nivån på översvämningsskyddet inte sjunker, dvs. att skyddsnivån mot översvämning 

inte försämras. GC-vägens upphöjda korsningar mot anslutningsvägarna till bostadsområdet kommer 

därför att kompensationsgrundläggas med lättfyllnad (t.ex. cellplast eller lättklinker). Planerade jord-

vallar anläggs istället med viss överhöjning (dvs. görs något högre än vad som krävs) så att de klarar 

bestämd skyddsnivå trots eventuella framtida sättningar. Planerad spont påverkar däremot inte 

stabilitetsförhållandena och kräver inga grundläggningsåtgärder. I aktuellt områdes ska sättnings-

känsliga anläggningar som genererar tillskottslast generellt grundläggas med pålar alternativt 

kompensationsgrundläggas i aktuellt område. Planerad pumpstation med tillhörande elcentral ska 

därmed kompensationsgrundläggas. Vidare krävs stabilitetsåtgärder i form av erosionsskydd 

(utläggning av stenkross/natursten för att stabilisera slänten) för utloppsledningarna från planerad 

pumpstation både i strandkanten och nere i ån, strax söder om GC-bron.  

Förändringar i VA-systemet 

För att säkerställa funktionen i områdets dagvattensystem ansluts befintliga dagvattenutlopp till en 

uppsamlande dagvattenledning vilken leder vattnet till en ny pumpstation som placeras väster om GC- 

bron. Pumpstationen förläggs under mark och blir tillgänglig genom en nedstigningslucka. Tillhörande 

elcentral byggs ovan mark. Uppsamlingsledningen anläggs öster om översvämningsskyddet.  Här ska 

även befintliga dagvattenledningar delvis bytas ut och anslutas till uppsamlingsledningen via brunnar. 

De gamla dagvattenutloppen pluggas igen och får ligga kvar. Ledningar och brunnar görs vattentäta 

för att säkra deras funktion vid översvämningar. Anläggningsarbetet ska i största möjliga mån ske med 

hjälp av schaktfri metod (rörtryckning) för att minimera miljöpåverkan såsom buller, transporter och 

skredrisk.  

Vid normala vattenstånd i Kungsbackaån ska dagvattnet kunna avledas via självfall. Då vattenståndet 

är högt trycker den nya pumpstationen ut dagvattnet till Kungsbackaån via ett utlopp försett med 

backventil. Pumpstationen dimensioneras för ett flöde på 1000 l/s. Vid kraftiga regn som överskrider 

detta flöde sker avrinningen av överskottsvattnet ytligt på områdets hårdgjorda ytor. Ett täckdike 

(dränledning täckt av makadam) anläggs väster om översvämningsskyddet för att ta hand om 
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ytavrinningen och det markvatten som samlas i lågpunkter. För att säkra driften vid strömavbrott 

kommer ett mobilt reservkraftaggregat. 

Gestaltning av attraktivt å-stråk  

De tekniska förutsättningarna arbetas in i en gestaltning som syftar till att bevara och förstärka 

områdets goda kvaliteter. Sponten kläs in med ett träkompositmaterial i en ljust grå färg för att inte 

dominera synintrycket och jordvallarna besås med gräs. Känslan av ett grönt parkstråk förstärks med 

hjälp av plantering av låga buskar som löper längs med översvämningsskyddet på huvuddelen av 

sträckan, på liknande sätt som längs befintligt översvämningsskydd vid Signeskulle se figur 3.4. 

 

Figur 3.4. Befintligt översvämningsskydd vid Signekulle i form av en inklädd spont kantad med låga buskar. 

Parkstråket görs mer attraktivt genom att nya sittplatser anläggs utmed sträckan och en ny belysning 

bidrar till att öka känslan av ett öppet och tryggt promenadstråk. Vidare breddas GC-vägen till 3,2 m 

för att ge mer plats för såväl gående som cyklister, se figur 3.5 - 3.6.  

 

Figur 3.5. Sektion av å-stråket i norr med översvämningsskydd i form av en inklädd spont sett från söder. Jämför 

med figur 3.6 som visar ett foto från aktuell sektion idag. 

Strax väster om brofästet anläggs en ny pumpstation för dagvatten under mark. Tillhörande elcentral 

utformas som en rund byggnad i samma kulör som intilliggande bostadsbebyggelse och förses med 

ett grönt tak. Kring elcentralen anläggs ytor med gräsarmering och planteringar av träd, buskar och 

perenner.  
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Intentionen är att spara så många stora träd som möjligt för att behålla naturvärden och vatten-

skuggning samt för att ge karaktär och upplevelser längs med åstråket men en del träd kommer 

behöva avverkas eller flyttas. Samtidigt kommer en plantering av nya träd, buskar och perenner ske 

längs med aktuellt sträcka, bl.a. kring de nya sittplatserna.  

  

Figur 3.6. Foto på hur illustrerad sektion i figur 3.5 ser ut idag. 

3.2 Avförda alternativ 

Både i det tidiga utredningsarbetet och under projekteringsarbetet undersöktes olika alternativ 

gällande såväl typ av skyddsåtgärder som placering av dessa. I samband med de geotekniska 

utredningarna har även behovet av avschaktningar utretts men avförts då stabilitetsförhållandena 

bedömdes som tillfredsställande utan avschaktning. Bakgrunden och en kort genomgång av 

diskuterande alternativ med motivering till varför de valts bort ges nedan. 

Gräsklädda jordvallar läng hela sträckan 

Placering av gräsklädda jordvallar öster om GC-vägen längs hela sträckan, se figur 3.7. Detta 

alternativ avfördes då det inte finns tillräckligt med utrymme för att få plats med både jordvallar och en 

GC-väg och samtidigt bevara befintliga träd. Dessutom skapar vallarna en barriär ut mot ån och de 

geotekniska förutsättningarna (stabilitets- och sättningsförhållandena) är inte tillräckligt bra för att 

kunna placera jordvallar så nära å-kanten. 

 

Figur 3.7. Skiss av förslag med jordvallar öster om GC-vägen som avförts främst p.g.a. utrymmesbrist och ökad 
barriärkänsla mot ån. 
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Spont placerad öster om GC-vägen 

Placering av spont öster om GC-vägen, dvs. närmast vattnet, se figur 3.8. Detta förslag avfördes av 

gestaltningsmässiga skäl då detta ansågs skapa en barriär mellan parkstråket och ån. Med sponten 

placerad öster om GC-vägen försämras både upplevelsen av vattenkontakt och tillgängligheten till 

vattnet. Å-rummet blir även tydligt uppdelat i två rum, vilket bidrar till att utrymmet känns trängre. 

Skötseln av utrymmet mellan sponten och ån försvåras dessutom väsentligt då utrymmet närmast ån 

är trångt och tillgängligheten för skötselmaskiner är mycket begränsad. 

  

Figur 3.8. Skiss av förslag med sponten placerat öster om GC-vägen som avförts främst av gestaltningsmässiga 
skäl. 

Spont placerad öster om GC-vägen som stödmur till upphöjd GC-väg 

Placering av det vertikala översvämningsskyddet (spont) öster om GC-vägen samtidigt som GC-vägen 

längs hela sträckan höjs med ca 0.5 - 1 m. Sponten får då även en funktion som stödmur till GC-

vägen, se figur 3.9. Alternativet avfördes av samma gestaltningsmässiga och skötseltekniska skäl som 

föregående alternativ. Ytterligare skäl var höga kostnader för uppfyllnad av GC-vägen med lättfyllning 

samt en ökad risk för passerande människor att falla över sponten alternativt att krav på ett räcke som 

skapar en barriär mot ån.  

 
Figur 3.9. Skiss av förslag med spont och uppfylld GC-väg som avförts främst av gestaltningsmässiga skäl men 
även p.g.a. fallrisk och höga kostnader. 

Tillgängliganpassning av samtliga anslutningar till GC-vägen 

Möjligheten att kunna behålla samtliga korsningar mellan vägar från bostadsområdet i väster till GC-

vägen tillgängliga för alla har också studerats. Detta skulle dock kräva att marken måste höjas överallt 

längs å-rummet för att få ett tillräckligt skydd mot översvämning som vid GC- bron, se figur 3.10. 

Alternativet har avförts då det endast är geotekniskt genomförbart med hjälp av omfattande upp-
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fyllnader med lättfyllning vilket i sin tur medför mycket höga kostnader. Även möjligheten att placera ut 

semipermanenta översvämningsskydd (skydd som tillfälligt placeras ut vid översvämning som sedan 

tas bort när vattnet sjunkit undan) i vissa korsningar har avförts, då dessa kräver skyddsberedskap 

och arbetsinsatser vid risk för översvämning. 

 

Figur 3.10. Fotomontage över tillgänglighetsanpassad korsning mellan GC-väg och bostadsområdet i väster vid 
GC-bron.  

Spont placerad nära ån vid GC-brons södra sida 

I anslutning till GC-bron har man diskuterat att placera sponten i anslutning till åkanten och klä in den 

med ett trädäck som ska kunna användas som sittplats och/eller gångstråk, se figur 3.11. Alternativet 

avfördes då ett sluttande, lågt beläget utrymme utan någon funktion skapas mellan sponten och GC-

vägen p.g.a. höjdskillnaden. Utrymmet kan även upplevas som otryggt både genom fallrisk från trä-

däcket och att en delvis skymd, outnyttjad plats skapas vid GC-brons sida. Vidare försvinner vatten-

kontakten från GC-vägen trots anläggning av ett nytt trädäck. Alternativet avfördes även p.g.a. höga 

kostnader och krav på mer komplicerade geotekniska lösningar.  

 

Figur 3.11. Skiss av förslag med spont med trädäck vid åkanten som avförts av gestaltmässiga, geotekniska och 
kostnadsmässiga skäl. 
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Olika utformningar av parken i områdets norra del 

Utformning av en ”våtmarkspark” med dammar och mindre broar avfördes p.g.a. risk för en ökad 

skötsel och uttorkning av våtmarkerna. Vidare har ett förslag på mer lekfull utformning av parken 

diskuterats. Denna utformning avfärdades p.g.a. stora avsteg mot gällande gestaltningsplan för 

området, höga kostnader och ökad skötsel. Dessutom har tillgängligheten till föreslagen och befintlig  

GC-väg hela tiden prioriterats. 

3.3 Nollalternativ 

Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av de konsekvenser som uppstår om planerad 

verksamhet eller åtgärd inte blir av, ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet används som ett 

jämförelsealternativ för att kunna bedöma de förväntade förändringar som uppstår vid föreslagna 

och/eller studerade alternativ samt för att kunna bedöma nyttan med planerad verksamhet eller 

åtgärd. Såväl negativa som positiva konsekvenser bedöms alltså i relation till nollalternativet.  

För aktuellt projekt innebär nollalternativet i princip att inga åtgärder utförs i det aktuella området. 

Beskrivningen under ”Nuvarande förhållanden” under respektive sakområde i kapitel 4 - 11 kommer 

då i princip att bestå.  

Nollalternativet innebär att därmed att området fortsatt kommer vara utsatt översvämningar vid höga 

flöden i Kungsbackaån, varför de negativa effekterna på den närliggande bebyggelsen och infra-

strukturen består. Förutom riskerna för tekniska anläggningar och människor som översvämningar för 

med sig, kan översvämningar även ge upphov till en del temporära och i vissa fall även permanenta 

negativa effekter på naturmiljön p.g.a. den fysiska störning som uppstår. Vidare innebär noll-

alternativet att planerad utveckling och upprustning av åstråket inte blir av.  

3.4 Motivering till valt alternativ 

Kungsbacka kommun har efter en samlad bedömning av miljöpåverkan, tekniska förutsättningar och 

kostnader valt att gå vidare med huvudalternativet. Konsekvenserna av huvudalternativet beskrivs 

utförligare i kapitel 4 - 11. Huvudalternativet bedöms som det lämpligaste alternativet utifrån ett flertal 

olika aspekter. Det innebär att området säkras mot framtida översvämningar samtidigt som närboende 

fortsatt har tillgång till ett attraktivt grönstråk längs med ån både via tillgänglighetsanpassade 

korsningar och trappövergångar. Även områdets dagvattensystem är säkrat mot översvämningar. 

Grönstråket utvecklas med en bredare GC-väg samt nya sittplatser och planteringar. Huvud-

alternativet med ett vertikalt översvämningsskydd väster om GC-vägen skyddar därmed infrastruktur 

och närliggande bebyggelse mot översvämning samtidigt som åstråket får en mer attraktiv gestaltning 

som inte kräver omfattande skötselåtgärder. Huvudalternativet bedöms innebära avsevärt mindre 

miljökonsekvenser i jämförelse med att området återkommande ska utsättas för översvämningar.  
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 Naturmiljö 

 Nuvarande förhållanden 

Allmänt om områdets naturmiljö 

Aktuellt område utgörs av strandzonen mellan ån och upp till anslutande bebyggelse längs med 

Kungsbackaåns västra sida i Kolla. Delsträckan karaktäriseras av anlagda gräsytor med enstaka träd 

och ett trivialt fältskikt längs med ån och en asfalterad gång- och cykelväg som löper parallellt med ån. 

Strandvegetationen närmast vattenbrynet utgörs främst av bladvass, men även arter som jätte-

balsamin, älggräs, hundäxing, kirskål och brännässla förekommer. Själva åsträckan är relativt grund 

(vattendjup ca 2,5 m vid normalvattenstånd) och ca 20 - 25 m bred och har ett lugnflytande flöde. 

Vattenståndet i Kungsbackaån varierar med årstid, höjdvariationer i landskapet och avstånd till havet 

och längs aktuell sträcka påverkas nivån främst av havsnivån. Botten utgörs av finsediment och lera, 

vilket medför att vattnet ofta är grumligt och brunfärgat. Strandzonen är generellt smal och har 

karaktären av parkstråk med enstaka bryggor och parkbänkar, se Figur 4.1. Området hyser inga högre 

natur- eller kulturvärden, men har ett lokalt rekreationsvärde i egenskap av ett parkstråk som 

sammankopplar centrum med bostadsområdet Kolla. Däremot  hyser Kungsbackaån i sin helhet höga 

naturvärden bl.a. genom sin funktion som vandringsled och reproduktionslokal för lax och havsöring, 

se nedan stycke.   

 

Figur 4.1. Strandzonen är bitvis bevuxen med enstaka träd. Längre ner mot vattnet förekommer bladvass, dock 
inte utmed hela sträckan. 

Tidigare dokumenterade värden 

Den aktuella sträckan av Kungsbackaån med omgivande strandzoner hyser inga dokumenterade 

naturvärden utan är tydligt påverkat av det stadsnära läget, se figur 4.2. Aktuell åsträcka utgör dock en 

känd fiskelokal för storvuxen abborre. Sträckan hyser inga bra lekområden för lax och havsöring eller 

sandbankar som utgör lämpliga uppväxtområden för nejonögonlarver, men den vandrande fisken 

passerar förbi området. Däremot bedöms Kungsbackaån i sin helhet inklusive biflöden utgöra ett 

värdefullt vattenområde, tillika ett ekologiskt särskilt känsligt område och ett reproduktionsområde för 

lax och havsöring. Ån hyser även bestånd av elritsa, gädda, abborre, ål, flodnejonöga och havs-

nejonöga samt bitvis en värdefull bottenfauna. Genom åns (åtminstone i de nedre delarna) tidvis 

ganska grumliga vatten simmar både lax och havsöring på sin väg mot lekplatserna i åns övre lite 

klarare och mer strömmande vatten. Laxen leker bl.a. i forsarna vid Alafors och både lax och havs-

öring har fått utökade lekområden då en fiskväg byggts förbi vandringshindren vid Ålgårdsbacka. 

Enligt genomförd inventering av nejonöga saknar Kungsbackaån till stora delar stabila 
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sedimentationsbottnar och bakvatten som är lämpliga uppväxtområden för nejonögonlarver, men i 

Anneberg och i biflödet Lillån påträffades bra habitat för nejonöga. Biflödet Lillån hyser även 

flodpärlmussla (Kungsbacka kommun 1993, 1998 rev 2012, 2003, 2006, 2009; Kungsbackaåns 

vattenvårdsförbund 2016, Länsstyrelsen 2017, 1994, 2002, Göteborgsregionens kommunalförbund 

1988, SLU 2017 och Vattenmyndigheten 2017). 

 

Figur 4.2. Kungsbackaån längs med aktuell delsträcka omgiven av klippta gräsytor, vass och GC-vägar. 

Kungsbackaåns biologiska status har bl.a. klassats med hjälp av undersökningar av kiselalger i ån, 

vilken visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förening i vattendrag. 

Analyserna visade att statusen är måttlig 2008 och 2015 men otillfredsställande 2011 vid provlokalen 

vid Kungsbacka ishall, intill aktuell delsträcka. Vid provlokalen i Alafors uppströms staden, bedömdes 

statusen som god men i riskzonen till måttlig 2015 och som måttlig 2011. Andelen föroreningstoleranta 

kiselalger vid ishallen är oförändrat stor, medan andelen sjunkit sedan 2011 i Alafors. Vid prov-

lokalerna är andelen missbildade kiselalgskal måttligt stor vilket pekar på en måttlig påverkan av 

bekämpningsmedel, metaller eller liknande (Medins Biologi AB 2016). 

Kungsbackaåns slutliga recipient är Kungsbackafjorden, vilken har mycket höga natur- och 

rekreationsvärden och omnämns i en mängd underlagsmaterial, bl.a. Länsstyrelsen 1977, 1988a och 

b, 1990, 1996, 2001, 2002; Göteborgsregionens kommunalförbund 1988, Kungsbacka kommun 1989, 

1993, 2003, 2006; Vattenmyndigheten 2017 och Göteborgs Ornitologiska Förening 1993. Fjorden är 

p.g.a. sina värden utpekad som ett Natura 2000-område och ett naturreservat samt utgör ett 

riksintresse för naturvården och friluftslivet. 

Aktuell åsträcka med omgivande områden hyser, förutom sitt värde för vandrande fisk, inga andra 

dokumenterade naturvärden.  

Skyddade och skyddsvärda arter 

Fältbesök som utförts i området ger en vägledning om hur naturvärdena ska bedömas utifrån de fynd 

som görs och de naturtyper som finns representerade. Ett enstaka fältbesök kan dock inte ge en hel-

täckande bild av vilka skyddade arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, signalarter och i 

övrigt skyddsvärda arter, som förekommer i ett område. Begreppen skyddade arter, rödlistade arter, 

signalarter etc. redovisas i bilagd faktaruta, se bilaga 1. 

Vid fältbesöket i området påträffades en del klena - medelgrova askar som växer längs med ån. Ask 

är rödlistad (hotkategori VU - sårbar) p.g.a. att arten minskat kraftigt till följd av sjukdom. De askar 
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som påträffades var till synes friska, men det kan finnas exemplar som är angripna i området. I övrigt 

påträffades inga fynd av skyddade eller skyddsvärda arter inom aktuellt område.  

I rapportdatabasen Artportalen finns följande fynd av rödlistade arter från lokalen ”Kungsbackaån” 

inom etappområdet: Stjärtand, stare, tornseglare, gråtrut, kungsfiskare och vinterhämpling (VU - 

sårbar) samt bivråk, blå kärrhök och fjällvråk (NT – nära hotad). Rovfåglarna, vinterhämpling och 

stjärtand häckar inte inom området och det är heller ingen viktig rastlokal för dem. Stare och torn-

seglare häckar troligen i anslutning till ån, gråtrut kan eventuellt häcka i närområdet och födosöka vid 

ån medan kungsfiskare sporadiskt kan röra sig i området (Artportalen 2017).  

Vidare hyser Kungsbackaån med biflöden den rödlistade arten ål (CR - akut hotad) och biflödet Lillån 

hyser de rödlistade arterna flodpärlmussla (EN - starkt hotad) och havsnejonöga (NT– nära hotad). 

Även den tidigare rödlistade arten flodnejonöga finns i ån kring Anneberg samt i biflödet Lillån. Arten 

bedöms numera som livskraftig. Vidare går arterna lax och öring upp i Kungsbackaån. Arterna är inte 

rödlistade men bedöms vara av naturvårdsintresse. Utöver de rödlistade arterna, finns det även fynd 

av arter som är upptagna i Fågeldirektivets bilaga 1. Dessa är bivråk, brun kärrhök, fiskgjuse, fisktärna 

och kungsfiskare. Samtliga är noterade vid lokalen ”Kungsbackaån” och härrör från etappområdet. Av 

nämnda arter är fisktärna och kungsfiskare de enda som kan tänkas nyttja det etappområdet för 

födosökning. Övriga arter passerar tillfälligt området men har ingen koppling till det.   

Bedömning av områdets värden för naturmiljö  

Utifrån tidigare dokumenterade naturvärden och fältbesök i området har en bedömning av områdets 

värden för naturmiljön genomförts. Bedömningen av områdets naturvärden har gjorts i enlighet med 

svensk standard för naturvärdes-inventering (SS199000:2014). Bedömningsmetoden klassificerar 

naturområden enligt följande fyra värdeklasser, där naturvärdesklass 4 egentligen är ett tillägg till 

grundutförandet (för närmare förklaring av naturvärdesklasserna, se bilaga 2): 

− Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde 

− Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 

− Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

− Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

Utöver dessa ska även s.k. landskapsobjekt avgränsas i den mån sådana finns, dvs. större områden 

som i sin helhet har betydelse för biologisk mångfald på landskapsnivå. Inga landskapsobjekt bedöms 

finnas i aktuellt område. 

 

Figur 4.3. Kungsbackaån vy från GC-bron mot söder.  
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Inventeringsområdet bedöms inte ha naturvärden enligt naturvärdesklasserna 1, 3 och 4. Däremot 
bedöms Kungsbackaån i sin helhet utgöra ett naturvärde enligt naturvärdesklass 2 (högt naturvärde), 
vilken beskrivs mer i detalj under rubrik Naturvärdesobjekt nedan. Berört strandområde bedöms inte 
hysa några högre naturvärden utan denna oklassificerade naturmark bedöms enligt svensk standards 
definition av naturtyper utgöras av ”Park och trädgård”, samt ”Infrastruktur och bebyggd mark”. Även 
dessa områden kan sammantaget inrymma vissa naturvärden och värdeelement, t.ex. kan i 
trädgårdsmiljöer ofta inslag av växter för nektarsökande insekter finnas. 

Naturvärdesobjekt 

Kungsbackaån 

Naturtyp: Vattendrag 

Naturvärdesklass: 2 

Kungsbackaån har bl.a. fiskeribiologiska värden p.g.a. sin funktion som vandringsled och repro-

duktionsområde för bl.a. lax och havsöring. Aktuell sträcka av ån är dock tydligt påverkad av över-

gödning och det stadsnära läget samt befintliga bryggor och hamn, se figur 4.3. Den har en botten av 

finsediment och kantas av klippta gräsytor och en i övrigt trivial kärlväxtflora. Sedimenten är även 

kraftigt förorenade. Utifrån detta görs bedömningen att sträckan sannolikt hyser en relativt trivial 

bottenfauna och flora. Även genomförd kiselalgsundersökning tyder på detta. Vidare finns inga 

dokumenterat höga naturvärden i aktuell sträcka förutom vandrande fisk samt att området utgör en 

känd fiskelokal för storvuxen abborre.   

 Konsekvenser 

Planerat översvämningsskydd i form av främst ett vertikalt skydd (spont) men även kortare sträckor 

med jordvallar och upphöjda delar av GC-vägen, innebär ingrepp i naturmiljön i form av schaktnings-

arbeten, uppfyllnader, viss avverkning av träd, utläggning av erosionsskydd och utrivning av bryggor. 

Huvuddelen av åtgärderna sker på land men vissa mindre ingrepp sker även i själva ån. Vattenmiljön 

påverkas både direkt av de arbeten som planeras i ån, men även arbetena på land påverkar vatten-

miljön via grumling och i någon mån genom uppvirvling av förorenade sediment. Generellt bedöms 

konsekvenser för naturmiljön som små och av både temporär och permanent karaktär.  

 

Figur 4.4. En del befintliga träd längs ån kommer att behöva avverkas för att få plats med en breddad 

GC-väg och översvämningsskydd.   
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Planerade åtgärder på land påverkar naturmiljön genom viss avverkning av lövträd, störning och 

omblandning av vegetationsskikt samt grumling i samband med schaktningsarbeten i området. Huvud-

delen av områdets befintliga träd bedöms kunna bevaras, men en del träd behöver avverkas se figur 

4.4, medan några träd behöver flyttas för att kunna genomföra planerade åtgärder. Främsta skälet för 

avverkning är att det i vissa sektioner inte finns tillräckligt med plats att ha kvar befintliga träd samtidigt 

som ett översvämningsskydd ska anläggas, GC-vägen breddas och höjderna i området ska justeras. 

De avverkade träden ska ersättas genom nyplantering längs med aktuell åsträcka eller i närområdet, 

men det kan dröja lång tid innan de nyplanterade träden uppnår motsvarande grovlek som befintliga 

träd. Återplantering ska ske med arter som förekommer naturligt alternativt är väl beprövade i området 

samt är anpassade för de växtförhållanden som finns på platsen. Detta medför en liten negativ effekt 

från naturmiljösynpunkt, men på sikt kan dock de nya träden uppnå samma grovlek som befintliga.  

Vidare innebär planerade schaktningsarbeten, anläggning av spont och jordvallar samt breddning av 

GC-vägen att befintlig gräs- och örtvegetation i fältskiktet störs och delvis försvinner. Efter avslutade 

arbeten kommer berört område antingen besås med gräs alternativt ersättas med planteringar av 

buskar och trädgårdsväxter (bl.a. perenner, klätterväxter, prydnadväxter och blommande lökar). Då 

fältskiktet idag är trivialt bedöms påverkan på naturmiljön som liten och i viss mån positiv genom att 

den biologiska mångfalden kan gynnas.  

Planerade schaktningsarbeten på land medför även indirekt påverkan på vattenmiljön genom 

grumling. Vidare krävs vissa mindre arbeten nere i själva ån i form av utrivning av två bryggor, 

utläggning av erosionsskydd och schaktning för utloppsledningar. Schaktningsarbeten kommer ske i 

strandzonen och nere i ån för anläggning av nya utloppsledningar från planerad pumpstation strax 

söder om GC-bron. Kring utloppsledningarna kommer även ett erosionsskydd i form av stenkross att 

läggas ut. Vid schaktning sker direkta ingrepp i åbotten medan erosionsskyddet endast försiktigt 

kommer läggas ut på åbotten utan att ingrepp sker i befintliga sediment. Detta ger upphov till en 

temporär grumling samt viss uppvirvling och spridning av förorenade sediment under själva 

arbetstiden. Efter arbetstiden bidrar erosionsskyddet till att minska risken för uppvirvling och spridning 

av förorenade sediment i berört område. De sediment som grävs upp ska omhändertas på erforderligt 

sätt.  

Generellt kan grumling orsaka ett reducerat ljusinsläpp, försämrad sikt, påverkan på organismers 

rörelse och partiklar kan orsaka fysisk skada om de fastnar på fiskars gälar och andra djur. När 

partiklarna sedimenterar kan det slamma igen bottnar och påverka rom- och yngelutveckling samt 

befintligt bottenlevande liv såsom insekter och kräftdjur. Grumling kan även minska primär-

produktionen och diversiteten i ett vattendrag. Om sedimenten innehåller föroreningar kan toxiska 

problem uppkomma om föroreningarna frisläpps vilket i sin tur kan påverka primärproduktionen i 

vattnet som kan ge effekter på födokedjan. Dessa effekter är tydligt negativa i känsliga limniska miljöer 

(Länsstyrelsen 2015, Tyréns 2008).  

De flesta vattenlevande arter klarar dock några veckor av ökad grumlighet. Detta är en viktig egen-

skap hos fiskar som lever i strömmande vatten eftersom den naturliga grumlingen ökar vid kraftiga 

vattenflöden, som vid perioder av kraftig nederbörd eller högflöden. Pågår grumlingen under månader 

kan den vara skadlig för fisk och andra vattenlevande djur. Effekterna av grumling på fisk varierar då 

vissa arter är känsligare för det än andra. Man ska dock alltid komma ihåg att ägg och yngel är 

känsligare än vuxna fiskar (Rivinoja et al. 2000). Långvarig grumling kan även ge morfologiska 

förändringar på t.ex. fiskens utseende. Ett exempel är att abborrens ränder försvinner då fisken 

anpassar sig till den grumligare miljön och pigmenten förändras. Detta är inte skadligt för fisken men 

fiskaren upplever vid fångst att fisken är skadad och därför blir den inget attraktivt fångstobjekt (Tyréns 

2008). 

Grumlighet kan även påverka beteende, fysiologi och motståndskraft mot sjukdomar. Studier visar att 

fiskar som levde i konstant lergrumligt vatten (>25 NTU, Nephelometric Turbidity Units) växer sämre 

än de som lever i klart vatten. Det har även visats att ungar av stillahavslax (coho salmon) undviker 

turbiditeter på >70 NTU och att effektiviteten av deras matintag minskar vid nivåer över 20 NTU. I 

vissa stater i USA rekommenderas att laxfiskvatten ska ha en turbiditet på högst 10 NTU och en 
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studie anger en ökning av den normalt rådande turbiditeten med 5 NTU som en övre gräns för vad 

som kan tillåtas i ett laxfiskvatten (muntlig kommunikation Erik Degerman Norconsult AB). 

I aktuellt område bedöms planerade åtgärder dock inte orsaka några stora negativa konsekvenser för 

den akvatiska miljön, främst för att omfattningen av åtgärder i ån är mycket begränsad men även för 

att aktuell åsträcka och närmast nedströms liggande områden inte hyser några högre naturvärden 

utan är tydligt påverkad av dagvattenutsläpp, befintliga bryggor och hamn etc. Det finns inga lek-

områden för laxfisk eller kända uppväxtområden för nejonögonlarver nedströms aktuell del av 

Kungsbackaån och ån är ofta naturligt grumlig då den till stor del rinner genom leravlagringar. 

Planerade åtgärder kan dock ge en viss temporär störning på uppvandrande fisk genom grumling.  

För att undvika påverkan på vandrande fisk bör grumlande arbeten i vatten inte genomföras under de 

perioder då fisken är som känsligast för störning, dvs. under oktober-november och april-maj. Vidare 

bör åtgärder för att minimera grumlingen genomföras under arbetet, t.ex. genom att arbeta vid låga 

vattenflöden, minimera själva arbetstiden i vattnet och ställa krav på att arbetena genomförs med 

tätslutande skopa och med stor försiktighet. I så starkt strömmande vatten som i Kungsbackaån 

bedöms användandet av tätskärmar inte fungera tillfredsställande. Inte heller att genomföra arbetet 

innanför spont bedöms som en lämplig metod för planerade åtgärder eftersom det rör sig om en 

relativt liten yta (ca 350 m2) att anläggning och borttagning av sponten skulle medföra mer grumling 

och uppvirvling av förorenade sediment än planerade åtgärder.   

Vidare berör utläggningen av erosionsskydd både strandkanten och åbotten och kan i viss mån ge ett 

minskat inslag av trädrötter, håligheter och andra variationer i åkanten och på så sätt kan dess 

funktion som uppehållsplats för fisk och andra organismer försämras något. Även avverkning av 

enstaka befintliga träd kan ge en liten negativ påverkan genom en mindre förlust av rötter, skuggade 

ytor etc. som vandrande fisk kan utnyttja som ståndplatser. Påverkan på naturmiljön bedöms dock 

som relativt begränsad då endast en kortare delsträcka av ån berörs och förekomsten av skuggande 

träd är relativt liten. Längs med övriga delar aktuell åsträcka görs inga ingrepp i strandkanten utan här 

bevaras dess nuvarande oregelbundenhet. Vidare kan den negativa påverkan minskas genom 

åtgärder, t.ex. eventuell utplacering av större naturstenar, s.k. ståndplatser för att ge strandkanten en 

viss oregelbundenhet.   

Risken för en omfattande uppvirvling och spridning av förorenade bottensediment i ån och ned till 

slutrecipienten Kungsbackafjorden till följd av föreslagna åtgärder under vatten bedöms som mycket 

liten. Detta eftersom planerade åtgärder i ån endast berör en begränsad yta samt sker under en 

mycket begränsad tid. Troligen skapar de naturliga flödesvariationerna mer grumling än planerade 

åtgärder. Därmed bedöms även risken som mycket liten för att föroreningsspridning till följd av aktuellt 

projekt medför skadliga effekter på känsliga ekosystem i ån eller på de skyddsvärda marina miljöerna i 

Kungsbackafjorden, ca 1,7 km nedströms aktuell åsträcka.  

Planerade åtgärder minskar risken för översvämning och säkerställer att stabilitetsförhållandena är 

tillfredsställande längs ån. Mindre skred och översvämningar tillhör samtidigt de naturliga processerna 

i den här typen av miljöer som flertalet växt- och djurarter är mer eller mindre anpassade till. Längs 

aktuell sträcka kan skred och översvämningar få både temporära och permanenta effekter på 

naturvärdena genom att tekniska anläggningar, t.ex. pumpstationer, ledningar, kablar etc., slås ut och 

utsläpp av föroreningar sker. Samtidigt får långsiktiga stabilitets- och översvämningsåtgärder i den här 

typen av miljöer i någon mån betraktas som negativa från ekologisk synpunkt p.g.a. att miljön blir 

något mindre dynamisk och därmed ger upphov till mindre biologisk mångfald. 

Den sammantagna bedömningen av planerat översvämningsskydd är att naturvärdena längs åstråket 

och aktuell sträcka av Kungsbackaån påverkas temporärt negativt, främst lokalt. En liten del av 

effekterna kommer att bli bestående genom att en mindre yta av åbotten och strandkanten (dvs. kring 

planerad utloppsledning) blir något mindre dynamisk och mindre variationsrik. Detta kompenseras 

dock till stor del av planerad utläggning av ståndplatser längs aktuell sträcka. Samtidigt innebär 

planerat översvämningsskydd att risken framtida översvämningar minimeras längs med aktuell 

sträcka. Därmed minskar riskerna för skador på fastigheter, ledningar och pumpstationer etc. som i sin 

tur kan ge utsläpp av olika föroreningar och orenat dag- och spillvatten som negativt påverkar natur-
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miljön, vilket är positivt. På längre sikt och sett till Kungsbackaån som helhet bedöms konsekvenserna 

för naturvärdena bli små. De negativa konsekvenserna för Kungsbackaån bedöms uppvägas av att 

skadeförebyggande och miljökompenserande åtgärder genomförs. 

4.3 Förslag till skadeförebyggande åtgärder 

Olika former av skadeförebyggande åtgärder kan utföras för att minska risken för skador på 

naturmiljön. I det här fallet bedöms följande åtgärder vara lämpliga: 

• Planerad plantering av träd, buskar och örter bör främst  ske med naturligt förekommande arter 
alternativt arter som är väl beprövade i området för att undvika spridning av främmande invasiva 
arter. Detta kan med fördel även samordnas med bekämpning av de invasiva arterna 
jättebalsamin och kirskål. Detta kan även gynna den biologiska mångfalden.  

• Plantering av vattentåliga lövträd planeras närmast strandkanten, vilka bidrar till vattenskuggning, 
inslag av trädrötter och variationer längs sträckan. Intentionen är dock att spara så många stora 
träd som möjligt för att behålla delar av befintligt biologiskt liv.  

• Grumlingseffekterna i vattenmiljön bör så långt som möjligt begränsas, t.ex. genom att utföra 
arbetena vid låg vattenföring samt att försöka minimera arbetstiden i vatten (dvs. försöka 
genomföra arbeten under så kort och samlad tid som möjligt). 

• Åtgärder som påverkar vattenmiljön i ån (främst grumling, bullerstörningar) bör inte genomföras 
under de perioder då vandrande laxfisk (öring och lax) passerar aktuell sträcka, dvs inga arbeten i 
vatten bör ske under oktober - 15 november eller 15 april - maj. Om arbeten genomför vid andra 
tider på året krävs restriktioner för hur mycket grumling arbetena får medföra, se avsnitt 9.3 under 
Vattenförhållanden.  

• Arbeten i vatten ska så långt som möjligt genomföras med tätslutande skopa och med stor 

försiktighet.  

• Schaktning i strandkanten bör ske inom en avskärmning (siltgardin eller liknande) som avskärmar 

ned mot ån för att minimera grumlingen. Däremot bedöms inte avgränsningsåtgärder som t.ex. 

siltgardiner vara lämpligt i ån eftersom det kraftigt strömmande vattnet gör att dessa orsakar mer 

grumling än de motverkar.  

• Utrivning av bryggor och utläggning av erosionsskydd bör ske med stor försiktighet för att 
minimera grumling och uppvirvling av förorenade sediment. 

• Arbetsområdet bör minimeras ned mot ån för att undvika att upplag och körning av maskiner sker i 
strandområdet vilket i sin tur kan ge upphov till grumling ned mot ån.  

• Ekologiskt och fiskeribiologiskt sakkunnig bör medverka vid och inför utförandet. Exempelvis är 
det viktigt att en eventuell utläggning av nya ståndplatser görs med hänsyn till ekologi och 
fiskeribiologi. 

• För att kompensera för utläggningen av erosionsskydd längs med aktuell sträcka kan en del större 
naturstenar läggas ut för att skapa ståndplatser för fisk.  

• Tiden med blottad strandnära jord bör minimeras. 

• Spårbildning från maskiner etc. ned mot åt bör undvikas. 

• Krav på särskilda miljöskyddsrutiner bör skrivas in i förfrågningsunderlaget gällande hantering av 
maskiner, material och produkter inklusive lagring och tankning. 
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 Kulturmiljö 

 Nuvarande förhållanden 

Markhistorik 

Aktuellt område har tidigare utgjort jordbruksmark som successivt har bebyggts med främst bostäder 

och denna utveckling fortgår än idag, bl.a. pågår en större bostadsutbyggnad strax sydväst om 

området. Utifrån historiska kartor över området, både häradskartan från 1919 - 1925 (Figur 5.) och 

den ekonomiska kartan från 1965 kan man dra slutsatsen att huvuddelen av befintlig bebyggelse har 

tillkommit efter 1965 (Lantmäteriet 2017).   

 

Figur 5.1. Karta över Kolla 1919 (Lantmäteriet, 2017).  

Tidigare dokumenterade värden 

Området hyser inga kända fornlämningar eller andra kulturhistoriskt intressanta byggnader eller 

miljöer. Det gränsar dock i nordost till en större fornlämning som omfattar stadsbebyggelsen i Kungs-

backa stadskärna med bl.a. stadslager, fästning/skans, vägmärke (RAÄ Kungsbacka 8:1, 9:1, 9:2 & 

10:1) som även utpekas i kommunens kulturmiljöprogram. Fornlämningarna härrör från perioden 1050 

och framåt, med tonvikt på perioden efter år 1520. En liten del av detta område utgör även ett riks-

intresse för kulturmiljövården. Sydväst om området finns även fynd av boplatser och visten från 

stenåldern och framåt, se figur 5.2 (Riksantikvarieämbetet 1990, 2017, Länsstyrelsen 1988a, 

Kungsbacka kommun 2001, 2014).  

Närmaste byggnad som utpekas om kulturhistoriskt intressant är församlingshemmet med tillhörande 

bod på udden vid sammanflödet mellan Söderån och Kungsbackaån direkt nordost om området. 

Byggnaden fungerade som tingshus för Fjäre härad mellan 1890 - 1995. Från och med 1972 kom 

byggnaden att användas även som församlingshem, vilket idag är dess huvudsakliga 

användningsområde (Länsstyrelsen 2017).  
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I övrigt hyser aktuell åsträcka med omgivande områden inga dokumenterade kulturvärden eller andra 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer.  

 

Figur 5.2. Fornlämningar i anslutning till etappområdet (Riksantikvarieämbetet 2017). 

 Konsekvenser 

Planerade åtgärder bedöms inte påverka några fornlämningar eller andra kulturhistoriska värden 

negativt. Inte heller den närliggande stadsbebyggelsen eller den kulturhistoriskt värdefulla be-

byggelsen nordost om området påverkas. Planerat översvämningsskydd, nya sittplatser och 

planteringar längs med aktuell åsträcka utgöra moderna inslag i miljön närmast ån, som väl passar in 

bebyggelsens karaktär i Kolla och Söderstaden öster om ån. Dock kommer en del äldre träd och 

buskar som bitvis skapar viss lummighet kring ån att försvinna. Konsekvenserna för kulturmiljön 

bedöms som försumbara.  
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 Rekreation 

 Nuvarande förhållanden 

Aktuellt område utgör ett grönstråk utmed Kungsbackaån med en gång- och cykelväg och lättill-

gängliga grönytor ned till åkanten som används för rekreation av allmänheten. Gång- och cykelvägen 

är inte uppdelad utan gående och cyklister får dela på samma utrymme. Bitvis är åstråket dock relativt 

smalt och kan upplevas som lite inklämt mellan träden i strandkanten och häckar och trädgårdar i 

anslutande bostadsområde, se figur 6.1. Grönstråket sammanbinder bostadsbebyggelsen i Kolla med 

stadens centrala delar. Även själva ån utnyttjas för bl.a. fritidsfiske och ett visst båtliv och längs aktuell 

åsträcka finns bryggor för fritidsbåtar på åns båda sidor. Sträckan är även en känd fiskelokal för 

storvuxen abborre, se figur 6.2.  

 

Figur 6.1. Åstråket är bitvis smalt och lite inklämt mellan strandkantens träd och bostadsområdets trädgårdar.  

På östra sidan av ån ligger dessutom Kungsbacka teater, idrottshall, simhall, boulehall och ishall samt 

Kungsbacka sportcenter omgivet av flertalet fotbollsplaner, vilka erbjuder goda möjligheter till 

rekreation i området. Det finns även en mindre småbåtshamn i Kungsbackaån direkt sydost om 

aktuellt område. En bro i etappområdets centrala del binder ihop Kollaområdet väster om ån med 

idrottshallarna etc. på åns östra sida. 

Tidigare dokumenterade värden 

Kungsbackaåns rekreationsvärden för bl.a. fritidsfiske och visst båtliv redovisas även i ett flertal 

underlag, bl.a. Göteborgsregionens kommunalförbund 1988, Kungsbacka kommun 1993, 1998 rev 

2012, 2003, Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2016. Kungsbackaån är även generellt viktig för 

närrekreation och utgör en viktig del av stadsbilden i Kungsbacka, enligt både den kommun-

övergripande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. Enligt den 

fördjupade översiktsplanen är ett viktigt mål att skapa ett gång- och cykelstråk längs Kungsbackaån, 

hela vägen från Björkris i norra Kungsbacka ner till Inlagsleden som ligger precis söder om aktuellt 

område. I aktuellt område föreslås ett parkområde på ömse sidor av ån (Kungsbacka kommun 2006, 

2009).  

Enligt framtaget gestaltningsprogram för Kungsbackaån (Kungsbacka kommun 2008) bör aktuell 

delsträcka utformas som ett parkstråk där befintligt snabbt gång- och cykelstråk utvecklas. Vidare 

föreslås en bro över ån från Skansen i Storgatans förlängning för att öka tillgängligheten mellan 
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innerstaden och stadsdelarna i väster och sydväst. Ytterligare en bro föreslås mellan etappområdets 

södra del och hamnen på åns östra sida. 

Även Kungsbackafjorden som är slutlig recipient för ån har höga värden för friluftslivet och utgör ett 

riksintresse för friluftslivet, vilket beskrivs i ett flertal naturvårdsunderlag bl. a. Länsstyrelsen (1988b, 

2012, Kungsbacka kommun 1998, 2003). 

I övrigt hyser aktuell åsträcka med omgivande områden inga dokumenterade värden för rekreation.  

 

Figur 6.2. I den norra delen av aktuell sträcka finns några mindre bryggor som hyser ett visst rekreationsvärde.  

Bedömning av områdets värden för rekreation  

Utifrån tidigare dokumenterade rekreationsvärden och fältbesök i området har en bedömning av 

områdets rekreationsvärden gjorts. Till hjälp har använts en särskild värdepyramid utvecklad av 

Norconsult AB (bilaga 3). Den aktuella sträckan utgör en del av ett grönstråk som löper längs med 

Kungsbackaån genom staden och bedöms tillsammans med ån tillhöra kategori D: ”Övriga områden 

med lokala rekreationsvärden”, se bilaga 3.  

 Konsekvenser 

Planerade åtgärder innebär att aktuellt område rustas upp och görs mer attraktivt för allmänheten 

genom en bredare GC-väg, nya sittmöjligheter och planteringar samt bra belysning. En bredare GC-

väg bidrar till en förbättrad framkomlighet för både fotgängare och cyklister, men alla trafikanter 

kommer fortsatt få samsas på en gemensam vägbana vilket ger en viss konflikt mellan olika 

användare. Planerad utformning av åstråket med fler sittplatser, planteringar och bättre belysning 

bidrar sannolikt till ett ökat utnyttjande av området för rekreation. Vidare kommer sannolikt den idag 

bitvis lite inklämda känslan i åstråket försvinna och ersättas av en mer öppen och publik atmosfär. En 

förbättrad belysning bidrar även till att öka trygghetskänslan för människor som rör sig i området.  

Planerat översvämningsskydd med spont och kortare sträckor med jordvallar innebär att ett flertal 

korsningar mellan GC-vägen och vägar till intilliggande bostadsområde i väster fortsatt kommer ha en 
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god framkomlighet. Framkomligheten ökas ytterligare genom att GC-vägens lutning maximalt får vara 

2 % längd med sträckan. Samtidigt medför översvämningsskyddet att vissa mindre tillfartsvägar 

stängs av och ersätts med trappövergångar, vilket fortsatt möjliggör en passage för fotgängare i dessa 

korsningar, men minskar framkomligheten något mellan GC-vägen och bostadsområdet, se figur 6.3.  

 

Figur 6.3. Fotomontage med planerad spont med trappövergång kantad av planteringar i områdets södra del. 

Vidare kommer två små bryggor som hyrs ut av Kungsbacka Båtsällskap att försvinna vilket påverkar 

ett fåtal privatpersoners möjlighet att ha båt i ån. Däremot kommer den större befintliga bryggan att 

bevaras och rustas upp vilket ger allmänheten en möjlighet till närkontakt till ån. Konsekvenserna av 

planerade åtgärder bedöms bli måttliga och övervägande positiva från rekreationssynpunkt. 
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 Landskapsbild 

 Nuvarande förhållanden 

Landskapet som Kungsbackaån rinner fram genom är en flack lerslätt. Ur den flacka lerslätten sticker 

bergsknallar upp, som det mindre skogsbeklädda berget väster om Kollaområdet. Längs med 

åstranden växer vissa träd, främst klibbal och pil. Ån är grund och ofta brun på grund av allt sediment 

den bär med sig, och kantas av vass längs de delar som inte klipps, se figur 7.1. 

 

Figur 7.1. Delar av aktuellt å-stråk är smalt med ett vassbälte och klippta gräsytor närmast ån och en gc-väg som 
ligger i direkt anslutning till bostädernas trädgårdar och häckar. 

I dagsläget löper en GC-väg i nord-sydlig riktning längs sträckan och centralt i området finns en GC-

bro som leder över ån och vidare till GC-vägen som löper längs med åns östra sida. I områdets norra 

del finns även en liten park med öppna gräsytor och ett fåtal träd.   

Strax söder om parken ligger bebyggelsen nära ån och här utgör åstråket endast en ca 20 m bred 

remsa, vilket gör att det blir en upplevelsemässigt innehållsrik sträcka i en trevlig skala. De boende har 

i vissa fall avgränsat sina trädgårdar med höga häckar medan andra har låtit det vara mer öppet 

mellan husen och själva ån. Delar av åstråket har välskötta gräsytor, häckar och rabatter, vilket ger ett 

omhändertaget intryck, se figur 7.2. 

Belysningsstolparna är glest placerade med traditionell koffertarmatur. Det finns vissa möjligheter att 

sitta längs åstråket, idag finns fem soffor norr om samt en soffa söder om GC-bron vilka inte har ett 

enhetligt utseende. Befintlig pumpstation i områdets norra del har en funktionell utformning utan 

utsmyckning.  
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Figur 7.2. Åstråket har delvis välskötta gräsytor, sittplatser och rabatter som en tydlig parkkaraktär. 

 Konsekvenser 

Utbyggnaden av planerat översvämningsskydd kombineras med gestaltningsåtgärder vars syfte är att 

förstärka områdets parkkaraktär samt binda samman Kollaområdet med stadens centrala delar. Själva 

översvämningsskyddet, som främst kommer utgöras av en spont inklädd i ett träkompositmaterial i en 

ljust grå färg, kommer bli en viktig del av områdets karaktär från estetisk synpunkt. Sponten med 

inklädnad kommer ha en höjd som varierar mellan ca 0,4 m till 1,5 m över befintlig marknivå. och löpa 

längs en ca 730 m lång sträcka och kläs in för att inte dominera synintrycket, vara tålig över tid samt 

för att passa in med omgivande byggnader och grönytor, se figur 3.3. Sponten kommer även delvis 

kunna användas som sittplats, bl.a. i anslutning till de trappövergångar som planeras längs sträckan. 

Känslan av ett grönt parkstråk förstärks genom att låga buskar kommer planteras löper längs med 

översvämningsskyddet på huvuddelen av sträckan. Längs kortare sträckor i norr och söder kommer 

översvämningsskyddet istället utgöras av gräsbevuxna jordvallar som bedöms smälta in väl i området. 

Då översvämningsskyddet placeras väster om GC-vägen innebär utbyggnaden att en stor del av de 

befintliga häckar som löper längs med GC-vägen kommer att försvinna. Därmed kommer området få 

en mer öppen och mer publik karaktär eftersom dagens tydliga avgränsning mot anslutande 

trädgårdar försvinner, se figur 7.3-7.4. 

  

Figur 7.3. Sektion av å-stråket i norr med översvämningsskydd i form av en inklädd spont sett från söder. Jämför 
med figur 7.4 som visar ett foto från aktuell sektion idag. 
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Figur 7.4. Foto på hur illustrerad sektion i figur 7.3 ser ut idag. 

Även planerad utformning av åstråket med bredare GC-väg, fler sittplatser och planteringar samt 

bättre belysning bedöms bidra till att ge området en mer stadsmässig och öppen parkkaraktär. 

Intentionen är att spara så många stora träd som möjligt både för att för att ge karaktär och upp-

levelser längs med åstråket och för att behålla naturvärden och vattenskuggning, men en del träd och 

buskage kommer behöva avverkas eller flyttas, vilket kommer påverka landskapsbilden något genom 

att viss lummighet i vissa sektioner minskar. Samtidigt nya träd, buskar och blommor planteras längs 

med aktuellt sträcka, vilket på sikt kommer bidra till att lummigheten både åter- och nyskapas.  

Strax väster om brofästet kommer även en ny pumpstation för dagvatten anläggas under mark med 

tillhörande elcentral i form av rund byggnad i samma kulör som intilliggande bostadsbebyggelse och 

med ett grönt tak. Elcentralen blir ca 9 m2 och utgör ett tillkommande element i stadsbilden, men 

genom att omge byggnaden med ytor av gräsarmering och planteringar av träd, buskar och perenner 

bedöms den smälta väl in såväl parkmiljön som bostadsområdet. Inga åtgärder för att ge befintlig 

pumpstation en mer attraktiv utformning än idag genomförs dock utan denna kommer fortsatt stå ut 

något som en rent teknisk konstruktion i en annars attraktiv i parkmiljö. 

Planerade åtgärder bedöms medföra att åstråket för en något förändrad karaktär till ett något öppnare 

och mer stadsmässigt parkstråk som ger en tydligare koppling till Kungsbackas stadsnära och 

centrala delar. Planerade åtgärder bedöms ha viss positiv påverkan från landskapsbildssynpunkt 

genom att parkstråket får en attraktiv gestaltning. 

 Förslag till åtgärder 

• Vid nyplantering bör  främst försöka använda naturligt förekommande alternativt väl 
beprövade arter för att undvika att spridning av invasiva arter. 
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 Markförhållanden 

 Nuvarande förhållanden 

Allmänt om topografi, jordlager och hydrologi 

Markytan sluttar generellt från det högre belägna området i väst, i riktning mot Kungsbackaån, och 

varierar nivåmässigt mellan ca +6 m i väster och ca +1,5 - 2 m närmast släntkrönet vid ån i öster 

(RH2000). Höjdpartiet väster om Kolla bostadsområde (ca 350 m väster om ån) stiger till nivån ca +45 

m. Bottennivån på Kungsbackaån varierar mellan ca -1,0 till -2,5 m. Flera geotekniska undersökningar 

har utförts med syfte att ange de geotekniska förutsättningarna för föreslaget översvämningsskydd 

(Norconsult AB 2016b, 2017a).   

Närmast Kungsbackaån består marken mestadels av gräsytor och en asfalterad GC-väg. Under det 

organiska ytjordskiktet utgörs jordlagren av fyllnadsmaterial i form av grus, sand och lera, alternativt 

torrskorpelera till ca 0,5 - 1 m djup. Under asfalterade ytor i området finns ett bärlager med friktions-

material i form av en teknisk fyllning. Under fyllnadsmassorna/torrskorpeleran utgörs de naturliga 

jordlagren av lera/gyttjig lera till varierande djup samt förmodad friktionsjord ovan berg. Förmodat berg 

eller block har påträffats på djup varierande mellan ca 30 och 60 m. Jordlagren har en okorrigerad 

skjuvhållfasthet som varierar mellan ca 15 och 60 kPa och hållfastheten har en svag ökning mot 

djupet. Leran/gyttjiga leran inom området bedöms vara normal- till något överkonsoliderad. Detta 

innebär att all belastning som påförs markytan (t.ex. anläggningar, uppfyllnader, avsänkningar av 

grundvattennivån) leder till krypsättningar samt eventuellt även konsolideringssättningar där större 

uppfyllnader utförs. 

Generellt bedöms erosionsrisken längs aktuell åsträcka som liten då ån har relativt flacka strand-

brinkar och undervattensslänter. Vidare är strandbrinken till stora delar gräs- och vassbevuxen vilket 

minskar risken för erosionsskador. Resultaten från genomförda beräkningar visar på tillfredställande 

säkerhet mot skred i området.  

Grundvattenytan inom området har enligt tidigare undersökningar uppmätts på ca 0,5 - 1 m djup under 

markytan. Portrycket i leran/gyttjan visar generellt på en hydrostatisk portrycksökning mot djupet 

utgående från en grundvattenyta belägen på ca 1 m djup under markytan. 

Markföroreningar 

Ett områdes markanvändning styrs av de aktiviteter som antas förekomma inom aktuellt område och 

därmed vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning det förväntas ske. Markanvändningen 

påverkar även de krav som kan ställas på skydd av markmiljön inom området. Naturvårdsverkets 

generella riktvärden beaktar fyra skyddsobjekt; människor som vistas i området, markmiljön inom 

området, grund- samt ytvatten. Naturvårdsverkets generella riktvärden anger en nivå som ger skydd 

mot hälso- och miljöeffekter vid förorenade områden. Både befintlig mark-användning och en 

utbyggnad av planerat översvämningsskydd medför att området klassas som MKM (mindre känslig 

markanvändning), se faktaruta, figur 8.1 nästa sida.  

En inventering av tidigare utredningar med avseende på potentiellt förorenande verksamheter vid 

Kungsbackaån längs med aktuell sträcka har genomförts (Norconsult AB 2015). Enligt denna 

konstateras att tidigare markanvändning inom berört område varit åkermark samt i modern tid även 

bostäder, vilket normalt inte genererar föroreningar. Däremot kan man inte se om utfyllnader gjorts 

längs strandkanten, men detta bedöms som sannolikt baserat på erfarenheter från tidigare 

undersökningar utmed Kungsbackaån.  
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Känslig markanvändning (KM) 

Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom området 

under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. 

 

Mindre känslig markanvändning (MKM)  

Markkvaliteten begränsar val av markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna är 

framförallt personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid. Markkvaliteten ger grundläggande förutsättningar 

för markfunktioner. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter samt ytvatten skyddas. 

(Naturvårdsverket, rapport 5976, sep 2009) 

Figur 8.1. Faktaruta gällande olika typer av markanvändning. 

Vidare har  flera markmiljötekniska undersökningar genomförts i aktuellt område, se figur 8.2. 

Undersökningarna har omfattat provtagning och analyser av både mark, sediment, grundvatten och 

ytvatten i och längs med Kungsbackaån (Norconsult AB 2016c-d, 2017b). Enligt dessa finns förhöjda 

halter av PAH (polycykliska aromatiska kolväten), arsenik och kobolt i ett fåtal punkter i områdets 

fyllnadsmassor ned till ca 0,5 m under markytan. Uppmätta halter ligger över känslig markanvändning 

(KM) men under riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Vidare har förhöjda halter av 

arsenik (strax över riktvärdet för KM) påträffats i naturlig lera ned till ca 1 m under markytan, vilket 

bedöms vara en naturligt förekommande bakgrundshalt av arsenik i lera i Kungsbackaområdet. 

Därmed bedöms inte leran som förorenad.  

 

Figur 8.2. Provtagning av jord i anslutning till GC-bron. 

Analyserade grundvattenprov visar att grundvattnet i området är påverkat av antropogen (dvs. 

mänsklig) aktivitet. Analyser har utförts på både ofiltrerade och filtrerade grundvattenprov. Gällande 

riktlinjer för utsläpp till recipient (dvs. Göteborgs Stads riktlinjer för utsläpp av förorenat vatten till 

recipient och dagvatten) överskreds för halten av krom, bly, koppar och zink för ofiltrerade grund-

vattenprov samt för halten koppar i ett filtrerat grundvattenprov. Provresultaten tyder på att 

föroreningarna framförallt är partikulärt bundna. En förhöjd halt av arsenik har även påträffats i 

grundvattnet, men denna bedöms härröra från den naturligt förhöjda bakgrundshalten i området.  

Vidare har sedimenten i Kungsbackaån utmed aktuell sträcka undersökts och konstaterats som 

kraftigt förorenade. Även provtagning av ytvattnet i ån har genomförts för att få en indikation på vilka 

halter av suspenderat material som förekommer naturligt i Kungsbackaån inför kommande grumlande 
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arbeten i och i anslutning till ån. Resultaten från dessa undersökningar beskrivs närmre under avsnitt 

Föroreningar i sediment och ytvatten under kapitel 9 Vattenförhållanden.  

 Konsekvenser 

Topografi, jordlager och hydrogeologi 

Stabilitetsförhållandena bedöms enligt utförda geotekniska undersökningar (Norconsult AB 2016b, 

2017a) som tillfredställande för planerat översvämningsskydd i form inklädd plastspont och kortare 

sträckor med jordvallar. Planerad spont bedöms inte påverka stabilitetsförhållandena och kräver inga 

grundläggningsåtgärder. För att säkerställa att sponten fungerar som en hydraulisk barriär och att 

strömning inte sker under sponten ska den installeras ner 1,0 m ner i den täta leran/gyttjan. Viss 

utböjning (ca 50 mm) av sponten kommer ske vid högsta högvattenstånd men enligt beräkningarna 

finns ingen risk för brott på sponten till följd av detta.  

I området ger all belastning på markytan upphov till långtidsbundna sättningar varför lasterna i 

området bör minimeras med hänsyn till sättningsrisken. Sättningsförhållandena bör särskilt beaktas 

vid anläggning av anslutningar till GC-vägen som utgör en del av översvämningsskyddet samt av 

jordvallarna då sättningar i dessa skulle innebära att nivån på överkant GC-väg/jordvall sjunker, dvs. 

att skyddsnivån mot översvämning då skulle försämras.  

Anläggningar som inte är känsliga för differenssättningar, såsom GC-väg etc. ska grundläggas med 

kompensationsgrundläggning (lättklinker). I anslutningar till GC-vägen som utgör en del av över-

svämningsskyddet, kommer vägens överyta ligga i nivå med önskad skyddsnivå. Vägbanken kommer 

utgöras av lättklinker med en hydraulisk barriär i form av en gummiduk (geomembran) omgiven av 

geotextil som gör vägöverbyggnaden tät vid högvatten. Gummiduken avslutas i vägöverbyggnadens 

förstärkningslager. Även i övergångarna mellan vägbank och plastsponten anläggs en gummiduk för 

att undvika risk för översvämning vid eventuell sättning i lättklinkerlagret. Generellt för planerad GC-

väg bedöms all fyllning som överstiger 0,3 m jämfört med befintliga marknivåer, ge större än 

sättningar än vad som är acceptabelt och ska därmed lastkompenseras med lättklinker som placeras 

0,5 m under överytan. Detta innebär t.ex. att där höjden på GC-vägbanken är 0,3 m krävs ett 

lättklinkerlager på 0,6 m under markytan, medan en vägbankshöjd på 1 m kräver ett lättklinkerlager på 

1,5 m varav 1 m under markytan. Då mindre sättningar anses acceptabla kommer utspetsning att ske 

från ca 0,5 m bankhöjd varpå slutlig mäktighet på lättklinkern vid 0,3 m vägbank kommer att variera. 

Mäktigheten på lättklinker får inte överstiga 1,5 m för att uppnå tillräcklig säkerhet mot upplyft då GC-

vägen ligger helt under vatten. De korta sträckor av översvämningsskyddet som utgörs av jordvallar 

kommer dock anläggas med lermassor med viss överhöjning (dvs. görs något högre än vad som 

krävs) så att de klarar bestämd skyddsnivå trots eventuella framtida sättningar Norconsult AB 2016b, 

2017a). 

Däremot rekommenderas sättningskänsliga anläggningar som genererar tillskottslast generellt att 

grundläggas med pålar eller med kompensationsgrundläggning i aktuellt område. Föreslagen 

pumpstation med tillhörande elcentral ska grundläggas med kompenstationsgrundläggning. Vidare bör 

avsänkning av grundvattenytan undvikas för att inte orsaka tillskottslaster som i sin tur ger upphov till 

sättningar. Strömningsavskärande fyllning bör användas i ledningsgravar som ligger under 

grundvattenytan. Ledningar med självfall bör dimensioneras med väl tilltagen lutning. 

Erosionsförhållandena är generellt gynnsamma för sträckan och risken för erosionsskador bedöms 

översiktligt som låg. För nya utloppsledningar från planerad pumpstation krävs dock stabilitetsåtgärder 

i form av erosionsskydd (utläggning av stenkross/natursten för att stabilisera slänten) både i strand-

kanten och nere i ån, strax söder om GC-bron inom en yta p totalt ca a 450 m2, varav ca 350 m2 på 

åbotten och ca 100 m2 i strandkanten. Erosionsskyddet bedöms inte påverka möjligheterna till 

förtöjning av båtar vid de fåtal båtplatser som finns inom berört område. 
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Markföroreningar 

Planerade åtgärder innebär att området fortsatt bör klassas som mindre känslig markanvändning 

(MKM). I området förekommer förhöjda halter av arsenik, kobolt och PAH i fyllnadsmassorna samt 

förhöjda halter av arsenik naturlig lera. Halterna kräver inga efterbehandlingsåtgärder, men medför 

däremot begränsningar och restriktioner vid hantering av urschaktade massor. Urschaktning av 

massor kommer att ske för ombyggnaden av GC-vägen, främst kring korsningarna med anslutnings-

vägarna till bostadsområdet, men även på några andra platser längs sträckan. Vidare krävs ur-

schaktning för sänkbrunnar och pumpstation för planerat dagvattensystem. Urschaktade massor kan 

(ur föroreningssynpunkt) användas som fyllnadsmassor inom området vid behov. Sannolikt kommer 

dock huvuddelen av urschaktade massor att transporteras bort från området. Massor med 

föroreningshalter över KM som avlägsnas från området ska däremot omhändertas av godkänd 

mottagare. Med detta förfarande bedöms risken för föroreningsspridning till följd av planerade åtgärder 

som liten. 

Vidare kommer planerade åtgärder ge upphov till att visst länsvatten ansamlas i schakter i samband 

med anläggningsarbetena. Detta vatten har en betydligt högre grumlighet och kan i de förorenade 

områdena också förväntas innehålla förhöjda halter av föroreningar och behöver därmed renas innan 

det släpps ut i Kungsbackaån. Därmed behöver ett system för att hantera länsvatten under arbetena 

tas fram. Resultaten från grundvattenprovtagningen bör utgöra ett underlag till utformning av detta 

system. Länsvatten föreslås pumpas till en reningsanläggning som innehåller reningssteg för 

suspenderade ämnen och lösta metaller samt ha beredskap för organiska föroreningar. Efter att halter 

av partiklar och föroreningar i länsvattnet kontrollerats så att de inte överskrider föreslagna 

begränsningsvärden släpps vattnet ut i ån. Risken för att renat länsvatten ska medföra negativa 

effekter via föroreningar och ökad grumling på åns naturvärden bedöms då som mycket liten.  

Eftersom planerade åtgärder kommer att utföras med successiv schaktning kommer volymen öppen 

schakt vara begränsad och därmed även mängden länsvatten som uppstår. Den totala volymen 

länsvatten som kan komma att uppstå har beräknats till maximalt 163 m3 per månad där skyfalls-

mängden på 15,4 m3 ingår. Detta motsvarar ett konstant flöde av knappt 3,6 liter/minut vilket mot-

svarar 0,0014 % av åns flöde under samma period beräknat på medelvattenföringen. Denna volym är 

baserad på inströmning från grundvatten och nederbörd. 

Schaktning av förorenad jord är anmälningspliktig verksamhet, varför en anmälan måste upprättas och 

godkännas innan markarbeten kan påbörjas. Tillsynsmyndigheten ska kontaktas i god tid innan 

arbeten påbörjas så att beslut hinner erhållas före entreprenadstart. Vaksamhet ska iakttas avseende 

föroreningar under allt schaktarbete. Ett miljökontrollprogram ska upprättas för entreprenaden och 

inarbetas i förfrågan. 

De konsekvenser som bedöms uppstå vid planerade arbeten nere i de förorenade sedimenten 

beskrivs närmare i kapitel 9 Vattenförhållanden.   

 Förslag till åtgärder 

• Upplag av bl.a. schaktmassor får inte läggas upp i närheten av vattendraget så att grumling 
uppstår.  

• Vid behov ska damningshämmande åtgärder som t.ex. vattenbegjutning utföras. 

• Föroreningsspridning från området ska minimeras genom rengöring av verktyg, maskiner och 
fordon. 

• Eventuell spridning av förorening ska omedelbart rapporteras till byggledare på Kungsbacka 
kommun samt miljökontrollant. 

• Vaksamhet ska iakttas och personlig utrustning ska användas vid schakt i förorenad jord. 
Kemikalieresistenta handskar, skor och arbetskläder används alltid vid kontakt med förorenad 
jord. Andningsskydd ska finnas tillgängligt och användas vid damning. 

• Händer tvättas noggrant före måltid. 



 Uppdragsnr: 104 38 38   Version: 1 

 MKB Översvämningsskydd Kolla  |    

 

n:\104\38\1043838\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\180607 mkb kolla slutversion.docx 2018-06-07  |  38(59) 

• Om förorenade eller misstänkt förorenade massor mellanlagras mer än ett dygn på området 
skall dessa förvaras på ett sådant sätt att risk för föroreningsspridning från massorna 
minimeras. Vid lagring skall massor skyddas från exponering av nederbörd genom täckning 
på plats eller genom att placeras på slutna flak. 

• Det åligger entreprenören att ansvara för att transportören har tillstånd att transportera 
förorenad jord. 

• Länsvattnet kommer provtas och vid behov renas innan det får släppas ut till ån. Renings-
anläggningens ska innehålla reningssteg för suspenderade ämnen och lösta metaller samt ha 
beredskap för organiska föroreningar. Innan vattnet släpps ut ska det provtas så att föreslagna 
begränsningsvärden inte överskrids. För att kunna utföra erforderlig provtagning av vattnet 
innan det släpps ut ska minst två tankar för mellanlagring av renat vatten finnas tillgängliga. 
Påverkan kan minskas ytterligare minska genom att placera utsläppspunkten så att 
utblandning i vattenmassan sker direkt.  

• En anmälan om miljöfarlig verksamhet behöver upprättas och godkännas innan markarbeten 
kan påbörjas. Tillsynsmyndigheten ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas så att beslut 
hinner erhållas före entreprenadstart.  

• Ett miljökontrollprogram ska upprättas för entreprenaden och inarbetas i förfrågan. 

• Krav på särskilda miljöskyddsrutiner bör skrivas in i förfrågningsunderlaget gällande hantering 

av maskiner, material och produkter inklusive lagring och tankning. 
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 Vattenförhållanden  

 Nuvarande förhållanden 

Befintliga ytvatten- och dagvattenförhållanden 

Aktuellt område utgörs av svagt sluttande parkmark med en GC-väg som löper längs med ån, vilken 

avvattnas via de klippta gräsytorna och befintliga dagvattenledningar som mynnar direkt ut i Kungs-

backaån och vidare ut i Kungsbackafjorden. I framtagen VA-utredning (Norconsult 2016e) har 

befintligt VA- och dagvattensystem klarlagts för själva åstråket och för anslutande bostadsområde i 

väster. Inom aktuellt område finns ett ledningsnät för vatten samt dag- och spillvatten samt ledningar 

för fjärrvärme, el, tele, opto och belysning. Området avvattnas via diken och dagvattenledningar med 

åtta utlopp i Kungsbackaån. Inom området finns även en spillvattenpumpstation, en tryckspillvatten-

ledning under Kungsbackaån, två nödutlopp för spillvatten samt en vattenledning med brandpost 

placerad vid pumpstationen. Avrinningen från området har beräknats till 2069 l/s. Regnintensiteten har 

beräknats uppgå till ca 228 l/s, ha (för regn med varaktighet på 10 min och återkomststid 10 år, 

avrinningskoefficient 0,4).   

Området ligger inom Kungsbackaåns avrinningsområde (ca 303 km2). Ån omges i de övre delarna av 

barrskog och näringsfattiga sjöar (bl.a. kring Västra Ingsjön) och i de nedre delarna främst av odlings-

marker och bebyggelse. Kungsbackaån bedöms vara starkt till mycket starkt påverkad av närings-

ämnen (kväve och fosfor). Utsläppen härrör från olika källor såsom jordbruk, enskilda avlopp m.m. En 

viss påverkan av dagvatten sker via de tätorter ån passerar. Framförallt gäller det för åns passage 

genom Kungsbacka tätort. Trenden är dock att både kväve- och fosforhalterna minskar i ån, men trots 

detta är halten totalkväve nästan det dubbla och halten totalfosfor nästan det fyrdubbla vid åns 

mynning jämfört med i åsystemets början. 

Kungsbackaån har även höga fiskeribiologiska värden, främst genom förekomsten av lax och öring. 

För Kungsbackaån finns ett kontrollprogram som omfattar kontinuerlig provtagning av vattenkvaliteten 

samt bottenfaunaundersökningar vart tredje år. Även den slutliga recipienten, Kungsbackafjorden har 

mycket höga biologiska värden, se kapitel 4 Naturmiljö). 

Enligt kommunens dagvattenpolicy (Kungsbacka kommun 2012) bedöms Kungsbackaån vara känslig 

för den påverkan som nuvarande dagvattentillförsel kan medföra. Bedömningen är en tämligen grov 

sammanvägning av kända förhållanden.  

Miljökvalitetsnormer och status i vattenförekomst 

Kvalitetskrav, eller s.k. miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten fastställs i enlighet med EU:s 

ramdirektiv för vatten genom vattenförvaltningsförordningen samt med stöd av Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 och ändringsföreskriften HVMFS 2015:4. Miljö-

kvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln 

är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god ekologisk status eller potential respektive god 

kemisk status till ett visst år. Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) utgör en avgränsad vattenförekomst 

(id SE638097-127640), som är statusklassad av Vattenmyndigheten och omfattas av miljökvalitets-

normer, se figur 9.1. 

Enligt Vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten (Vattenmyndigheten 2017) har Kungs-

backaån måttlig ekologisk status, med målet att god ekologisk status ska uppnås till 2027 se tabell 

9.1. Det har bedömts som omöjligt att uppnå en god ekologisk status till 2021 pga. administrativa 

begränsningar. Åtgärder behöver dock genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god 

ekologisk status ska kunna nås till 2027. En av de främsta orsakerna till att miljökvalitetsnormerna inte 

uppfylls i Kungsbackaån är övergödning. Totalfosforhalterna ligger på otillfredsställande höga nivåer 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
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(medelvärdet ligger på 38,4±18,1 µg P/l) och för att uppnå god status behöver halten av totalfosfor 

minska till 28 µg/l. Vidare har kvalitetsfaktorerna vattendragets närområde samt svämplanets 

strukturer och funktion i vattendrag dålig respektive otillfredsställande status pga. att närområdet 

utgörs av över 70 % aktivt brukad mark och/eller anlagda ytor. Med närområde menas 30 meter från 

fårans kant och svämplanet är den del av vattensystemet som utgörs av den plana ytan invid en 

vattenförekomst som formas genom återkommande översvämningar. Svämplanet är viktigt för vatten-

dragets strukturer och funktioner, genom att det bidrar med mycket värdefulla ekosystemtjänster, 

spelar en viktig roll för näringstransporter och har en flödesdämpade funktion. Övriga kvalitetsfaktorer 

bedöms ha hög till måttlig status. 

Tabell 9.1. Miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk ytvattenstatus i vattenförekomsten Kungsbackaån 

(Mynningen till Lillån, ID SE638097-127640, beslutade 2017-02-23. 

Grundinformation Ekologisk status Kemisk status* 
EU-ID Vattenförekomst Nuvarande 

 
Kvalitetskrav 
(MKN) till 2027 

Nuvarande 
 

Kvalitetskrav 
(MKN) till 2027 

ID 
SE620406-
140165 

 Måttlig 
(2013) 

God t Uppnår ej god 
(2017) 

God 

 

 

Figur 9.1. Vattenförekomst Kungsbackaån (Mynningen-Lillån), id SE638097-127640 (Vattenmyndigheten 2017). 

Den kemiska statusen för ytvatten bedöms som god för Kungsbackaån med undantag för kvicksilver 

(Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Perfluoroktansulfonat (PFOS) har uppmätts i halter över 

gränsvärdet och halten av kvicksilver (Hg) i biota som omfattas av den kemiska statusen har 

extrapolerat från mätningar i sjöar i länet och bedömts överskrida sin miljökvalitetsnorm. Ett nytt 

europeiskt gränsvärde har införts för PBDE i fisk. Enligt den bedömning som gjort i form av en 

nationell extrapolering, finns indikationer på att  gränsvärdet överskrids i alla svenska ytvatten. Ett 

undantag i form av mindre stränga krav har därför satts för PBDE och kvicksilver. Skälet för undantag 

som anges av Vattenmyndigheten är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av 

PBDE och kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus, se tabell 9.1. De 

nuvarande halterna av PBDE och kvicksilver (december 2015) får dock inte öka. PBDE är en 
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industrikemikalie som främst används i flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, plastprodukter, 

elektroniska produkter och byggnadsmaterial. PBDE sprids till miljön via läckage från varor och 

avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter. Problemet beror främst på 

påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att 

det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. Den största påverkan av kvicksilver 

består av atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga, globala atmosfäriska utsläpp från tung 

industri och förbränning av stenkol. I Sverige har en stor mängd av det nedfallande atmosfäriska 

kvicksilvret under lång tid ackumulerats skogsmarkens humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett 

läckage till ytvattnet med påföljande ackumulering i vattenlevande organismer och fisk 

(Vattenmyndigheten 2017).  

Slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande ekologisk status med målet att god 

ekologisk status ska uppnås till 2027 (Vattenmyndigheten 2017). God ekologisk status med avseende 

på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan) kan inte 

uppnås till 2021 på grund av övergödning. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver emellertid 

genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. Data från provtagning av 

makroalger och växtplankton i vattenförekomsten visar på måttlig respektive hög status medan data 

från bottenfauna visar på otillfredsställande status. Den ekologiska statusen bedöms således vara 

otillfredsställande enligt principen "Sämst styr", dvs. ”Det är den kvalitetsfaktor som uppvisar störst 

mänsklig påverkan som är utslagsgivande vid en statusklassificering och bestämmer statusklass” 

(Vattenmyndigheten 2017). Den kemiska statusen för ytvatten bedöms som god för Inre 

Kungsbackafjorden med undantag för kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). 

Översvämningsrisker 

Vattennivåerna i Kungsbackaån varierar med årstid, höjdvariationer i landskapet och avstånd till 

havet. I åns nedre delar påverkas nivån främst av havsnivån medan nivån i åns övre delar främst 

påverkas av flödet i ån. Påverkan från havet sträcker sig tydligt upp till Kraftvägen, ca 3 km norr om 

aktuellt område.  

DHI har beräknat högsta vattenståndet i Kungsbackaån, vilket är +2,17 m vid områdets norra del och 

+2,05 m vid områdets södra del (beräknat med ett högsta högvatten i havet på nivå +1,82 m i kombi-

nation med ett 200-års flöde i ån (Q=60m3/s), se figur 9.2. Det framtida högsta högvattenståndet (med 

klimatpåverkan) har beräknats till +2,62 m. Lägsta lågvatten (LLW) i ån har vidare beräknats till -0,83 

m vilket är samma nivå som i havet och medelvattenståndet (MW) har beräknats till +0,12 m (DHI 

2016). Marknivån inom aktuellt område ligger idag på ca +6 m till +1,5 - 2 m, och risken för åter-

kommande översvämningar är stor. Detta beror på att vattenstånden i ån snabbt kan stiga, både vid 

långvarig nederbörd och vid kraftig sydlig vind som ger högt vattenstånd i inre Kungsbackafjorden. 

Samtliga nivåer är angivna i höjdsystemet RH 2000.  
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Figur 9.2. Karta med beräknade vattennivåer i Kungsbackaån då flödet är 60 m3/s och havsnivån är +1.82 m (DHI 
2016). 

Enligt den översvämningskartering som tagits fram för Kungsbackaån av DHI på uppdrag av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, DHI & SMHI 2013) beräknas översvämnings-

risken längs med aktuell sträcka av ån och inom huvuddelen av aktuellt område vara stor, vid såväl 

50-års, 100-års- och 200-årsflöden, se figur 9.3. Sannolikheten för att ett 50-års flöde kommer att 

inträffa inom de närmaste 50 åren är 64 %, 100-årsflödet 50 % och 200-årsflödet 22 %. 100- och 200-

årsflödena är anpassade till förväntade klimat-förändringar fram till 2098, men inte 50-årsflödet. 

Befintliga dagvattenutlopp inom aktuellt område kan idag inte avbörda dagvattnet vid högt vattenstånd 

i Kungsbackaån (Norconsult 2016e). Några av utloppen är försedda med backventiler för att undvika 

bakåtströmmande dagvatten.  
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Figur 9.3. Översvämningskarta över aktuell sträcka (röd ellips) av Kungsbackaån som visar vilka ytor som 
översvämmas vid beräknade vattennivåer vid 50-, 100- resp. 200-årsflöden.   

Föroreningar i sediment och ytvatten 

Enligt Länsstyrelsens MIFO-databas har det ca 300 m uppströms aktuellt område bl.a. bedrivits 

potentiellt förorenande verksamheter med småbåtshamn, garverier, kemtvättar och drivmedels-

hantering. Dessa verksamheter kan ha gett upphov till föroreningar i sedimentet inom undersöknings-

området. Vidare kan restprodukter från verksamheterna ha använts vid eventuella utfyllnader av 

strandbrinken (Länsstyrelsen 2015a). Längs med den östra åkanten vid aktuellt område finns även 

båtplatser för småbåtar vilka sannolikt kan påverka sedimentens föroreningsstatus.  

Vidare har flera markmiljötekniska undersökningar genomförts i aktuellt område. Undersökningarna 

har omfattat provtagning och analyser av både mark, sediment, grundvatten och ytvatten i och längs 

med Kungsbackaån (Norconsult AB 2016c-d, 2017b). Enligt dessa finns förhöjda halter av föro-

reningar i områdets fyllnadsmassor och förhöjda halter av arsenik har påträffats i naturlig lera. Leran 

bedöms inte som förorenad utan innehåller en naturligt förekommande bakgrundshalt av arsenik i lera 

i Kungsbackaområdet. Även grundvattnet är påverkat av antropogen aktivitet av olika metaller. Detta 

beskrivs mer i detalj i kapitel 8 Markförhållanden. 

Vidare är sedimenten i Kungsbackaån utmed aktuell sträcka kraftigt förorenade, främst av TBT 

(tennorganiska föreningar), PCB (polyklorerade bifenyler) och PAH (polyaromatiska kolväten). I viss 

mån är även halterna av metaller något förhöjda i jämförelse med svenska förindustriella värden. 

Halterna av PAH och TBT är allvarligt förhöjda och kan ge akuttoxiska effekter vid korttidsexponering 

för PAH till omfattande akuttoxiska effekter för TBT, dock ej i det området där åtgärder planeras i ån. 

Föroreningarna i sedimenten är ytligt belägna. Vidare påvisas högre halter dels vid Söderåns mynning 
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i Kungsbackaån i områdets norra del och dels i anslutning till en båtuppställningsplats i områdets 

södra del där verksamheten kan ha påverkat föroreningssituationen. 

Provtagning av ytvatten har genomförts för att få en indikation på vilka halter av suspenderat material 

som förekommer naturligt i Kungsbackaån inför kommande grumlande arbeten i och i anslutning till 

ån. I samband med att vattenprovtagningen mättes även ytvattnets pH, temperatur, syre, konduktivitet 

och turbitet. Halterna kan ha påverkats av de stora nederbördsmängderna som föll i samband med 

provtagningen.  

 Konsekvenser 

Ytvatten- och dagvattenförhållanden 

För att säkerställa funktionen i områdets dagvattensystem föreslår befintliga dagvattenutlopp anslutas 

till en uppsamlande dagvattenledning vilken leder vattnet till en ny dagvattenpumpstation som 

placeras i anslutning till befintlig GC-bro centralt i området. Pumpstationen förläggs under mark och 

blir tillgänglig genom en nedstigningslucka. Däremot byggs tillhörande elcentral ovan mark. Upp-

samlingsledningen anläggs öster om översvämningsskyddet. Vidare ska befintliga dagvattenledningar 

bytas ut till PE-ledningar i området öster om planerat översvämningsskydd och sedan anslutas till 

uppsamlingsledningen via brunnar. Genomföringar vid sponten tätas med bentonitlera och brunnarna 

förses med vattentäta betäckningar. Ledningar och brunnar blir därmed vattentäta för att säkerställa 

deras funktion vid översvämningar. Utloppen till de befintliga dagvattenledningarna pluggas men får 

ligga kvar Däremot bedöms inte befintlig pumpstation för spillvatten beröras av åtgärderna utan blir 

kvar med oförändrad funktion. Anläggningsarbetet ska i största möjliga mån ske med hjälp av schaktfri 

metod (rörtryckning) för att minimera miljöpåverkan såsom buller, transporter och skredrisk. 

Schaktning krävs därmed endast vid anslutning och förnyelse av befintliga ledningar. Anläggning av 

sänkbrunnar och pumpstation kommer delvis ske med schakt och delvis genom tryckning (Norconsult 

AB 2016e).  

Vid normala vattenstånd i Kungsbackaån ska dagvattnet kunna avledas via självfall. Då vattenståndet 

är högt trycker den nya pumpstationen ut dagvattnet till Kungsbackaån via ett utlopp försett med 

backventil. Utloppsledningarna från pumpstationen anläggs strax söder om GC-bron, vilket kräver 

schaktning i strandkanten och i själva ån samt utläggning av erosionsskydd kring ledningen och dess 

mynning. Pumpstationen dimensioneras för ett flöde på 1000 l/s. Vid kraftiga regn som överskrider 

detta flöde sker avrinningen av överskottsvattnet ytligt på områdets hårdgjorda ytor. Ett täckdike 

(dränledning täckt av makadam) anläggs väster om översvämningsskyddet för att ta hand om 

ytavrinningen och det markvatten som samlas i lågpunkter. För att säkra driften vid strömavbrott 

kommer ett mobilt reservkraftaggregat användas (Norconsult AB 2016e).  

Planerade åtgärder innebär en ökning med ca 700 m2 hårdgjorda ytor genom breddningen av GC-

vägen och ytor kring planerade sittplatser. Därmed kommer avrinningen öka något från området men 

karaktären på dagvattnet bedöms inte förändras nämnvärt, dvs. ett relativt rent dagvatten från hård-

gjorda ytor i ett parkområde som kommunen bedömt inte behöver särskild rening eller fördröjning. 

Från miljösynpunkt bedöms detta endast ge upphov till marginella förändringar. Däremot kan läckaget 

av t.ex. näringsämnen förväntas öka tillfälligt under utförandetiden i samband med att vegetation 

avlägsnas och grumling uppstår. Under själva byggtiden påverkar planerade åtgärder vattenmiljön i 

form av grumling vid schaktningsarbeten och utläggning av erosionsskydd.  

Miljökvalitetsnormer och status i vattenförekomst 

Planerade åtgärder bedöms inte försämra den nuvarande ekologiska och kemiska statusen i Kungs-
backaån varken på en övergripande nivå eller på kvalitetsfaktornivå. De i sammanhanget mest kritiska 
och relevanta kvalitetsfaktorerna, vilka är kopplade till övergödning eller föroreningar, bedöms inte 
påverkas så att kvalitetsfaktorerna får sänkt status eller förändras i mätbar omfattning. Inte heller 
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kvalitetsfaktorerna vattendragets närområde samt svämplanets strukturer och funktion i vattendrag 
som Länsstyrelsen särskilt omnämner i sitt samrådsyttrande, bedöms påverkas nämnvärt. Planerade 
åtgärder bedöms ej heller medföra att den fastställda miljökvalitetsnormen för ytvatten i Kungs-
backaån påverkas. Planerade åtgärder innebär en liten ökning av de hårdgjorda ytorna i området 
genom planerad breddning av GC-vägen och nya hårdgjorda ytor kring planerade sittplatser, men 
detta bedöms inte påverka  dagvattensystemets funktion nämnvärt Däremot bedöms planerade 
åtgärder bidra till att minska risken för översvämningar längs aktuell sträcka och därmed även riskerna 
för skador på fastigheter, ledningar och pumpstationer som i sin tur kan ge utsläpp av orenat dag- och 
spillvatten och även andra föroreningar. Detta kan eventuellt i någon mån bidra positivt till att 
Kungsbackaån uppnår en god ekologisk status till år 2027.  

Vidare innebär planerade arbeten nere i ån en temporär ökning av grumlingen och uppvirvlingen av 

förorenade sediment under arbetstiden. Dessa arbeten berör dock endast en begränsad yta och sker 

under en mycket begränsad tid varför de inte bedöms påverka miljökvalitetsnormerna nämnvärt, se 

även avsnitt Föroreningar i sediment och ytvatten. 

Planerade åtgärder bedöms inte heller påverka åns kemiska status i någon större utsträckning. 

Inte heller nuvarande status och miljökvalitetsnormer för slutrecipienten Kungsbackafjorden bedöms 

påverkas nämnvärt av planerade åtgärder.  

Översvämningsrisker 

För att skydda aktuellt område mot översvämning föreslås överkant på planerat översvämningsskydd 

(spont/jordvall/upphöjd GC-väg) ha en nivå på +2,37 m norr respektive +2,32 m söder om befintlig 

GC-bro. Nivåerna har tagits fram genom modellering av åns vattenflöden och havsnivåer och sedan 

har en säkerhetsmarginal på 0,2 m lagts till för att få skyddets överkant. Översvämningsskyddet ger 

med marginal ett skydd mot ett beräknat scenario 200-årsflöde i ån i kombination ett högsta 

högvattenstånd i Kungsbackafjorden. Konstruktionens livslängd kan dock inte garantera ett skydd mot 

framtida översvämningar som skulle kunna överstiga dessa nivåer.   

 

Figur 9.1. Vy över åstråket i december 2015. Ån har högt vattenstånd och GC-vägen är översvämmad och 
tillfälliga översvämningsskydd har placerats ut.  

Planerat översvämningsskydd medför därmed att risken för framtida översvämningar minimeras längs 

med aktuell sträcka. Detta kan i sin tur minska riskerna för skador på fastigheter, ledningar och pump-

stationer etc. som i sin tur kan ge utsläpp av olika föroreningar och orenat dag- och spillvatten, se figur 

9.3. 
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Föroreningar i sediment och ytvatten 

Sedimenten i Kungsbackaån utmed aktuell sträcka är starkt förorenade, främst av TBT, PCB och PAH 

men i viss mån även av metaller. Planerad anläggning av utloppsledningar från pumpstationen kräver 

schaktning i strandkanten och nere i ån som i sin tur medför ur-schaktning av förorenade sediment. 

Schaktvolymen under vatten  uppskattas till ca 10 m3. Vidare kommer erosionsskydd försiktigt läggas 

ut i strandkanten (ca 100 m2) och på åbotten (ca 350 m2) kring utloppsledningarna, men detta medför 

inga ingrepp i sedimenten. De urschaktade sedimenten kommer omhändertas på erforderligt sätt, 

vilket i detta fall innebär att de transporteras till en godkänd mottagare. I övrigt planeras inga åtgärder 

för att hantera de förorenade sedimenten längs aktuell åsträcka inom ramen för detta projekt. I 

samband med schaktning uppstår negativa konsekvenser i form av ökad grumling och ökad risk för 

förorenings-spridning i Kungsbackaån och dess recipient Kungsbackafjorden (ca 1,7 km nedströms 

aktuellt område). Arbeten kan även medföra en viss temporär bullerstörning. Detta bedöms i sin tur att 

ge upphov till vissa negativa, främst temporära, konsekvenserna för naturmiljön och vattenkvaliteten i 

Kungsbackaån, bl.a. bedöms ökad grumling i vattnet, vara skadligt för akvatiska organismer, särskilt i 

finkorniga sediment. Samtidigt hyser aktuell åsträcka inga högre naturvärden som värdefulla 

lekområden eller lokaler för bottenfauna som är känsliga för grumling, varför påverkan på naturmiljön 

bedöms som relativt liten. Sträckan utnyttjas dock av vandrade fisk vilka generellt inte bedöms 

påverkas nämnvärt av tillfälligt (dvs. veckor) förhöjd grumlighet. Påverkan på vandrande fisk kan dock 

minimeras genom att grumlande arbeten i vatten inte genomförs under de perioder då fisken är som 

känsligast för störning, dvs. under oktober-november och april-maj. Alternativt får arbetena i vatten 

genomföras med krav på grumlingskontroll under arbetstiden som verifierar att arbetena sker på ett 

miljömässigt acceptabelt sätt. Föreslagen grumlingskontroll har tagits fram utifrån genomförd 

provtagning av ytvatten av naturligt förekommande halter av suspenderat material i Kungsbackaån 

som indikerar vilken nivå av grumling som kan tillåtas i ån utan att vattenkvaliteten och växt- och 

djurliv påverkas.   

Schaktning i åns bottensediment och utläggning av erosionsskydd riskerar även att leda till uppvirvling 

av förorenade bottensediment inom arbetsområdet, vilket ökar föroreningshalten i åvattnet under 

arbetstiden. Trots att sedimenten är kraftigt förorenade bedöms den totala ökade koncentrationen 

föroreningar i vattnet dock vara liten under arbetstiden. Andelen partiklar i vattenmassan bedöms bli 

låg på grund av det relativt höga flödet i Kungsbackaån. Riskerna för en omfattande spridning av 

förorenade bottensediment i ån och ned till slutrecipienten till följd av föreslagna åtgärder under vatten 

bedöms dock som mycket små. Detta eftersom planerade åtgärder endast berör en liten del av ån och 

sker under en mycket begränsad tid. Vidare bedöms erosionsskyddet efter själva arbetstiden kunna 

bidra något till att minska risken för uppvirvling och spridning av förorenade sediment i berört område. 

Därmed bedöms även risken för att föroreningsspridning till följd av aktuellt projekt medför skadliga 

effekter på känsliga ekosystem i ån och Kungsbackafjorden som mycket liten. 

Föroreningsstatusen i slutrecipienten Kungsbackafjordens sediment har delvis utretts i samband med 

undersökningar av föroreningsspridning från den f.d. deponin vid Svinholmen belägen direkt väster om 

Kungsbackaåns mynning (Norconsult AB 2016f, 2017c). Enligt dessa undersökningar är vare sig 

sedimenten eller biota i fjordens inre delar särskilt förorenade. Sedimenten hyser låga PAH- och 

metallhalter som generellt ökar med djupet medan halterna av dioxin, PCB och TBT varierar från 

främst låga till enstaka måttliga i de olika provpunkterna. Vidare konstateras att halterna av organisk 

halt (TOC) är låga i sedimenten, sannolikt p.g.a. att kraftiga vattenrörelser i området begränsar 

sedimentationen och därmed även eventuell förekomst av föroreningar utanför deponin. Samma 

situation gäller sannolikt utanför Kungsbackaåns mynning. Därmed är det troligt att potentiella 

partikelburna föroreningar avsätts längre ut i Kungsbackafjorden. Det bedöms även som omöjligt att 

kunna härleda ursprunget på eventuella föroreningar längre ut i Kungsbackafjorden, eftersom här 

finns en påverkan av ett flertal förorenande verksamheter i form av närhet till småbåtshamn, utflöde 

från Kungsbackaån, Hammargårds reningsverk och den f.d. deponin m.m. Detta tyder även de 

betydligt högre föroreningshalter som uppmättes i prover från Hanhalsholme, strax sydväst om 

Kungsbackaåns mynning, se figur 9.4. Inom ramen för aktuell MKB hittades ingen information om det 

genomförts några undersökningar av föroreningssituationen längre ut i Kungsbackafjorden.  
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Figur 9.4: Flygfoto över provpunkter från genomförd sediment- och biotaprovtagning i Kungsbackafjordens inre 

delar (Norconsult AB 2017c).   

Vid planerade arbeten föreslås ytterligare åtgärder för att minimera grumling och föroreningsspridning 

såsom att genomföra schaktning och utläggning av erosionsskydd med tätslutande skopa och med 

stor försiktighet. Vidare bör åtgärderna ske vid låg vattenföring och under en så begränsad tidsperiod 

som möjligt. Schaktning i strandkanten bör även ske inom en avskärmning (siltgardin eller liknande) 

som avskärmar ned mot ån för att minimera grumlingen. Däremot bedöms inte avgränsande åtgärder 

som t.ex. siltgardiner vara lämpligt i ån eftersom det kraftigt strömmande vattnet gör att dessa orsakar 

mer grumling än de motverkar.  

Under förutsättning att de föreslagna skadeförebyggande åtgärderna genomförs och att miljö-

kontrollen utförs enligt det miljökontrollprogram som ska tas fram, bedöms dock de sammanlagda 

konsekvenserna av planerade åtgärder vara små till måttliga. Kungsbackaåns och Kungsbacka-

fjordens flora och fauna bedöms endast temporärt och högst marginellt påverkas av en ökad grumling 

och föroreningshalt i åvattnet till följd av föreslagna åtgärder. Riskerna för en omfattande spridning av 

förorenade bottensediment i ån till följd av föreslagna åtgärder under vatten bedöms som mycket små.  

Schaktning av förorenade sediment är en anmälningspliktig verksamhet, varför en anmälan måste 

upprättas och godkännas innan arbetena kan påbörjas. Tillsynsmyndigheten ska kontaktas i god tid 

innan arbetena påbörjas så att beslut hinner erhållas före entreprenadstart. Vaksamhet ska iakttas 

avseende föroreningar under allt schaktarbete. Ett miljökontrollprogram ska upprättas för 

entreprenaden och inarbetas i förfrågningsunderlaget. 

Genomförandet av planerat översvämningsskydd längs Kungsbackaån kan ge upphov till fysiska 

ingrepp i själva ån samt indirekt påverkan på ån via grumling. Skadeförebyggande åtgärder bör tas 
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fram för att minimera grumling och störning av åns fiskeribiologiska värden. Eventuellt kan arbeten i 

och kring ån ge upphov till spridning av förorenade sediment i Kungsbackaån som kan härröra från 

t.ex. äldre industriell verksamhet uppströms. Genomförd sedimentprovtagning bör användas som 

underlag för en bedömning av påverkan i kommande arbete. Eventuellt bör kompletterande prov-

tagning av ytvatten genomföras inför sådana arbeten. Risken för någon mätbar föroreningsspridning 

som skulle kunna påverka sediment och ytvatten nedströms bedöms dock som relativt liten. 

 Förslag till åtgärder 

• Grumlingseffekterna i vattenmiljön bör så långt som möjligt begränsas, t.ex. genom att utföra 
arbetena vid låg vattenföring samt att försöka minimera arbetstiden i vatten (dvs. försöka 
genomföra arbeten under så kort och samlad tid som möjligt). 

• Arbeten i vatten ska så långt som möjligt genomföras med tätslutande skopa och med stor 

försiktighet.  

• I förfrågningsunderlaget föreslås två alternativ gällande grumlande arbeten i Kungsbackaån 

med olika krav på kontroll beroende på arbetenas längd och om de utförs inom 

fiskvandringsperioderna (1 oktober – 15 november eller 15 april – 31 maj) eller ej.  

Alternativ 1 där inga krav ställs på mätningar eller grumlingskontroll under förutsättning att 

nedan punkter följs. 

• Grumlande arbeten utförs inte inom fiskvandringsperioderna 1 oktober – 15 november 

eller 15 april – 31 maj.  

• De grumlande arbetenas totala tidsåtgång överstiger inte en månad. 

• För att begränsa den lokala grumlingspåverkan ska arbetena utföras med försiktighet. 

 

Alternativ 2 med krav på mätningar och grumlingskontroll. 

• Grumlande arbeten utförs inom fiskvandringsperioderna 1 oktober – 15 november eller 15 

april – 31 maj och/eller arbetenas totala tidsåtgång överstiger en månad. 

• För att begränsa den lokala grumlingspåverkan ska arbetena utföras med försiktighet. 

• Grumlingen ska mätas med automatisk grumlingsmätare uppströms och nedströms 

arbetsområdet. Mätning sker en vecka innan grumlande arbeten påbörjas och efter det att 

arbeten i ån avslutas. Som mätmetod för när grumling överstiger acceptabla nivåer 

används differensen mellan uppströms och nedströms mätstation. Mätning ska ske 

kontinuerligt och larma genom sms eller dylikt. alternativt läsas av på t.ex. websida vid 

överstigande av riktvärdena. Mät-punkterna sätts ut tillsammans med kontrollansvarig. 

Två riktvärden har tagits fram, tabell 9.2. 

 

Tabell 9.2: Riktvärden vid grumlande arbeten. 

 

Nivå 

Riktvärde (differens mellan 

uppströms och nedströms 

mätpunkt) 

Åtgärdsnivå 

Orsak till överskridande utreds och 

eventuella åtgärder vidtas (t.ex. 

förändrad arbetsmetodik) 

10 FNU 

 

Stoppnivå 

Arbeten avbryts och tillsynsmyndighet 

kontaktas för samråd om åtgärd och 

vidare arbete. 

20 FNU 

 

• Schaktning i strandkanten bör ske inom en avskärmning (siltgardin eller liknande) som 

avskärmar ned mot ån för att minimera grumlingen. Däremot bedöms inte avgränsnings-

åtgärder som t.ex. siltgardiner vara lämpligt i ån eftersom det kraftigt strömmande vattnet gör 

att dessa orsakar mer grumling än de motverkar.  
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• En anmälan om miljöfarlig verksamhet behöver upprättas och godkännas innan arbetena som 
berör de förorenade sedimenten kan påbörjas. Tillsynsmyndigheten ska kontaktas i god tid 
innan arbetena påbörjas så att beslut hinner erhållas före entreprenadstart.  

• Ett miljökontrollprogram ska upprättas för entreprenaden och inarbetas i förfrågan. 

• Krav på särskilda miljöskyddsrutiner bör skrivas in i förfrågningsunderlaget gällande hantering 

av maskiner, material och produkter inklusive lagring och tankning. 
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 Naturresurser 

 Nuvarande förhållanden 

Kungsbackaån anses utgöra ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap. 3 § MB, främst p.g.a. 

sin betydelse som reproduktionsområde för havsöring och lax. Kungsbackaån kan även anses 

omfattas av 3 kap. 6 § MB. Enligt denna paragraf ska områden som har betydelse från allmän syn-

punkt på grund av deras natur- och/eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

I områdets sydligaste del, inom fastigheten Kolla 5:5, omfattas berörd sträcka längs med 

Kungsbackaån av strandskydd enligt 7 kap. 13-14 §§ MB. Övriga delar av aktuell sträcka längs med 

ån omfattas av detaljplaner där planerade åtgärder ska genomföras inom områden utpekade som 

natur- eller parkmark. Generellt brukar kommunen anta att strandskydd råder inom natur- och 

parkmark för äldre planer (antagna mellan 1975-2009) där det inte tydligt framgår av planhandlingarna 

om strandskyddet upphävts inom hela planområdet som i detta fall.  

Den slutliga recipienten Kungsbackafjorden, som ligger ca 1,7 km nedströms aktuellt område, är ett 

riksintresse för naturvården och friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB, ett Natura 2000-område enligt 7 kap. 

28 § MB samt ett naturreservat enligt 7 kap. 4 § MB. Syftet med alla dessa skyddsbestämmelser är att 

fjordens natur- och friluftsvärden ska värnas och skyddas mot åtgärder som kan skada dem.  

 Konsekvenser 

Planerade åtgärder kan i viss mån påverka den vandrade fisken i Kungsbackaån och längs sträckan 

temporärt under arbetstiden genom ökad grumling. Då omfattningen av arbetena i vatten är mycket 

begränsad bedöms denna påverkan som marginell. Vidare kommer en mindre yta av befintlig strand-

brink och botten (totalt ca 450 m2, varav 350 m2 på åbotten och 100 m2 i strandkanten att täckas  av 

erosionsskydd, vilket bedöms få en försumbar effekt på fiskfaunan. För Kungsbackaåns värde som 

ekologiskt känsligt område bedöms påverkan som liten. Även påverkan på recipienten 

Kungsbackafjorden och dess värdefulla naturmiljö bedöms vara mycket liten till följd av planerade 

åtgärder eftersom risken för en spridning av föroreningar ned till fjorden bedöms som mycket liten. 

Planerade åtgärder sker inom park- och naturmark som omfattas av strandskydd, varför dispens enligt 

7 kap. 13-14 §§ MB kan komma att krävas. Detta hanteras inom aktuell tillståndsansökan.  
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 Miljökvalitetsmål 

Sveriges miljömålssystem innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugoåtta 

etappmål vilka ska utgöra en utgångspunkt för samhällets miljöarbete. Generationsmålet är ett 

inriktningsmål för miljöpolitiken som ska ge vägledning om de värden som ska skyddas och den 

samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. Generationsmålet är vägledande för 

miljöarbetet på alla nivåer i samhället.  

De av Länsstyrelsen antagna regionala miljökvalitetsmålen för Hallands län överensstämmer med de 

nationella målen. Länsstyrelsen gör årligen en regional uppföljning av måluppfyllelsen för flertalet mål. 

År 2016 bedömdes inget miljökvalitetsmål som möjligt att nå i Halland med befintliga och beslutade 

styrmedel och åtgärder. För ett mål - Ingen övergödning - är utvecklingen i miljön positiv. För övriga 

bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ. För tre av målen, dvs. Begränsad klimatpåverkan, 

Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö, bedöms måluppfyllelse och trend enbart på nationell nivå. 

Miljömålet Storslagen fjällmiljö berörs inte i Hallands län.  

Planerade åtgärder har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljömålen och deras relevans 

för aktuellt projekt redovisas i Tabell 11. De miljömål som bedöms vara relevanta för aktuellt projekt är 

4, 8, 10, 15 och 16 (grönfärgade).  

Tabell 11.1: De nationella miljömålen. 

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 

 

Nedan görs bedömningar hur de relevanta miljömålen blir påverkade av planerade åtgärder inom 

aktuellt område och i dess närmaste omgivning. Bedömningarna har gjorts med förutsättningen att de 

skadeförebyggande åtgärder som omnämns i denna MKB vidtas. Hur aktuellt projekt bedöms påverka 

relevanta miljökvalitetsmål sammanfattas i Tabell 11.2. 

Tabell 11.2. Bedömning av relevanta miljömål och hur de påverkas av aktuellt projekt. 

Miljökvalitetsmål 
Planens lokala 

miljöpåverkan* 

Riktning mot (+) eller från (-) 

miljökvalitetsmålet 

4 Giftfri miljö Liten + 

8 Levande sjöar och vattendrag Liten +/- 

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård Liten +/- 

15 God bebyggd miljö Måttlig-Stor + 

16 Ett rikt växt- och djurliv Liten - 

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

Bedömningen gäller främst berört sträcka i och längs med Kungsbackaån och dess närmaste om-

givning. Vad gäller projektets effekter i relation till respektive miljökvalitetsmål innebär minustecken att 

åtgärdernas genomförande medverkar till att målet blir svårare att uppnå, plustecken att det blir 

lättare. Följande kommentarer görs i anslutning till bedömningarna i Tabell 11.2: 
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4. Giftfri miljö 

Planerade åtgärder innebär att vissa befintliga fyllnadsmassor med förhöjda halter av föroreningar tas 

bort och omhändertas på erforderligt sätt i samband med anläggningen av ett översvämningsskydd 

och breddningen av GC-vägen. Vidare kommer en mindre mängd av kraftigt förorenade sediment i ån 

att tas omhand i samband med anläggning av utloppsledningar och utläggning av erosionsskydd. 

Detta kommer i viss mån bidra till att förbättra situationen inom aktuellt område och därmed bidra till 

ett uppfyllande av miljömålet. Under själva anläggningstiden finns en viss risk är för temporär 

föroreningsspridning, viket regleras i det miljökontrollprogram som tas fram. Projektet innebär även en 

något förbättrad dagvattenhantering genom att befintligt system ersätts med ett mer välfungerade 

system. Beträffande miljökvalitetsmålet giftfri miljö har därmed aktuellt projekt en viss positiv 

påverkan. 

8. Levande sjöar och vattendrag 

Kungsbackaån hyser höga fiskeribiologiska värden, främst som reproduktionsområde för lax och 

havsöring. Aktuell sträcka av ån är dock tydligt påverkad av övergödning och det stadsnära läget och 

hyser inga dokumenterat höga naturvärden förutom vandrande fisk. Planerade åtgärder innebär 

ingrepp i naturmiljön som ger upphov till främst temporär, lokal påverkan på naturvärdena längs 

åstråket och aktuell sträcka av Kungsbackaån. Inom ett begränsat område kring planerade 

utloppsledningar blir åbotten och strandkanten något mindre dynamisk och mindre variationsrik. 

Samtidigt innebär åtgärderna att risken för översvämningar minskar längs aktuell sträcka. Därmed 

minskar även risken för skador på fastigheter, ledningar och pumpstationer etc. som kan orsaka 

utsläpp av olika föroreningar och orenat dag- och spillvatten som negativt påverkar vattenmiljön, vilket 

är positivt. På längre sikt och sett till Kungsbackaån som helhet bedöms konsekvenserna för 

naturvärdena bli små. Projektet bedöms därmed ha liten påverkan på miljömålet i både positiv och 

negativ riktning.   

10. Hav i balans och levande kust och skärgård 

Den slutliga recipienten Kungsbackafjorden, som ligger ca 1,7 km nedströms aktuellt område, hyser 

mycket höga natur- och friluftsvärden och omfattas av ett flertal skyddsbestämmelser, däribland 

riksintresse för naturvården och friluftslivet, Natura 2000-område och naturreservat. Risken för att 

planerade åtgärder medför negativa konsekvenser för fjordens värden p.g.a. grumling och 

föroreningsspridning bedöms som mycket små eftersom endast ett begränsat område i ån påverkas 

under kort tid. Vidare minimeras påverkan under anläggningstiden genom skadeförebyggande 

åtgärder. Däremot bedöms planerat översvämningsskydd minimera risken för översvämningar som 

orsakar skador och utsläpp av orenat dag- och spillvatten vilka i sin tur kan påverka fjordens naturmiljö 

och vattenkvalitet negativt. Projektet bedöms därmed ha liten påverkan på miljömålet i främst positiv 

riktning.   

15. God bebyggd miljö 

Längs aktuell åsträcka ligger Kolla, ett bostadsområde med låga marknivåer och tät bebyggelse nära 

ån. Området är idag utsatt för återkommande översvämningar, vilka riskerar ge upphov till skada på 

angränsande byggnader och anläggningar. Genom planerade åtgärder minimeras riskerna för fram-

tida översvämningar samtidigt som dagvattensystemet rustas upp och parkstråket längs med ån 

förstärks och görs mer tillgängligt för allmänheten med fler sittplatser och bättre belysning. I samband 

med arbetena omhändertas vissa föroreningar i mark och sediment vilket bidrar till att minska risken 

för föroreningsspridning från området. Därmed bedöms planerade åtgärder bidra till att området 

utformas på ett miljöanpassat, klimatsäkrat sätt samt att en långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser främjas. Under själva anläggningstiden kommer viss störning via trans-

porter, buller och vibrationer uppstå, men störningen minimeras genom att Naturvårdsverkets 

allmänna råd gällande arbetsplatser följs. Med avseende på miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

bedöms planerade åtgärder medföra måttlig till stor påverkan i positiv riktning.   
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16. Ett rikt växt- och djurliv 

Aktuellt åstråk och anslutande sträcka av Kungsbackaån hyser inga högre naturvärden men har ett 

visst värde för vandrande fisk även om Kungsbackaån som helhet hyser höga värden. Den aktuella 

sträckan är tydligt påverkad av övergödning och det stadsnära läget. Botten består av kraftigt 

förorenade finsediment och ån kantas av ett parkstråk med GC-väg, enstaka träd, klippta gräsytor och 

en i övrigt trivial kärlväxtflora. Under själva anläggningstiden medför planerade åtgärder temporära 

negativa konsekvenser för växt- och djurlivet men påverkan på naturmiljön bedöms som liten. Sam-

tidigt bidrar åtgärderna till att minska risken för översvämningar och de negativa följder detta kan få för 

växt- och djurlivet, vilket är positivt. Projektet bedöms därmed ha liten påverkan på miljömålet i både 

positiv och negativ riktning.   
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 De allmänna hänsynsreglerna 

 Beskrivning av de allmänna hänsynsreglerna 

Projektet berör på olika sätt miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap miljöbalken. En bedömning 

av hur planerade åtgärder uppfyller hänsynsreglerna redovisas i tabell 12.1. 

Tabell 12. 1. Översikt över hänsynsreglerna enligt 2 kap miljöbalken. 

Miljöbalksprincip -  
hänsynsregel 

Innebörd Bedömning 

Bevisbörderegeln och 
kunskapskravet (1-2 §§) 

Den som ansöker om att bedriva en 
verksamhet är skyldig att iaktta de 
förpliktelser som följer av 
hänsynsreglerna samt skaffa sig den 
kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och 
omfattning för att skydda människors 
hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. 

Kommunen har med stöd av sakkunniga konsulter utrett 
vilka geotekniska problem, vilken översvämningsrisk, 
vilka naturvärden och miljöproblem som finns i området. 
Kommunen avser även att använda både sakkunniga 
inom sin egen organisation och anlita sakkunniga 
konsulter i projektets fortsatta skeden. Därmed bedöms 
att både bevisbörderegeln och kunskapskravet 
uppfyllas. 

   

Försiktighetsprincipen  
(3 §) 

Omfattar egentligen två olika principer: 
1. Försiktighetsprincipen som innebär att 
redan risken för skador och olägenheter 
medför en skyldighet att vidta de 
åtgärder som behövs för att negativa 
effekter på hälsa och miljö 
skaförebyggas, hindras eller motverkas.  
2. Bästa möjliga teknik. 

Försiktighetsprincipen bedöms uppfyllas bl.a. genom att 
försiktighetsåtgärder vidtas för att minimera påverkan på 
miljön och Kungsbackaån i synnerhet. Vidare ska bästa 
möjliga teknik användas under anläggningstiden för att 
minska miljöpåverkan. Arbeten ska genomföras i enligt 
gällande riktlinjer för att undvika störning via transporter, 
buller och vibrationer för närboende och på anslutande 
byggnader. 

   

Produktvalsprincipen  
(4 §) 

Farliga och naturfrämmande ämnen ska 
undvikas och ersättas med mindre farliga 
och ej naturfrämmande ämnen. 

Kommunen eftersträvar att inte använda material som 
kan medföra risk för människors hälsa eller miljön vid 
anläggning av översvämningsskydd, byte av ledningar 
etc. Förorenade massor tas omhand på erforderligt sätt. 
De maskiner och material om används under 
arbetstiden anpassas för att minimera risken för 
miljöskada. 

   

Hushållnings- och 
kretsloppsprincipen (5 §) 

Verksamheten ska innebära en god 
resurshushållning och att kretslopps-
lösningar så långt möjligt uppnås. 

Genom uppförandet av planerat översvämningsskydd 
minskar risken för översvämning i området och därmed 
även risken för skador och utsläpp som ger negativ 
miljöpåverkan. Projektet kan därmed ses som god 
resurshushållning. Material och tjänster vid anläggning 
av översvämningsskyddet etc. handlas upp enligt 
miljökrav ställda av kommunen och ska utföras med så 
miljöanpassade material och metoder som möjligt. 

   

Lokaliseringsprincipen 
(6 §) 

Den valda platsen ska kunna visas vara 
den bästa som rimligen är tillgänglig, 
även med hänsyn till att uppnå minsta 
intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. 

Översvämningsrisken och de geotekniska problemen är 
knutna till just den aktuella platsen. Därmed bedöms det 
som tekniskt omöjligt att åstadkomma tillfredsställande 
säkerhet genom att utföra åtgärder på annan plats.  

   

Skälighetsregeln (7 §) Kraven på miljöhänsyn ska vara 
miljömässigt motiverade utan att vara 
ekonomiskt orimliga. Särskilda krav kan 
dock ställas för uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormer. 

I MKB:n redovisas förslag till åtgärder för att minska 
konsekvenserna för miljön till följd av ledningen. 
Åtgärdernas kostnad har vägts mot miljönyttan. Därmed 
bedöms skälighetsregeln uppfyllas. 

   

Skadeansvar (8 §) Den som har orsakat en skada eller 
olägenhet för miljön ansvarar för att 
avhjälpa skadan. 

En nära dialog med tillsynsmyndigheterna planeras. 
Miljöstöd kommer finnas på plats under arbetstiden. Vid 
risk för miljöskada rapporteras detta omedelbart till 
tillsynsmyndigheten och åtgärdsrutiner finns. 

   

Slutavvägning (9-10 §§) Innehåller bestämmelser om vissa 
verksamheter där endast regeringen kan 
besluta om verksamheten kan tillåtas. 

Ej aktuellt. 
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 Miljöpåverkan under anläggningstiden 

Miljöpåverkan under byggnadstiden kan t.ex. bestå av störningar från anläggningsverksamheten i 

form av transporter, buller, damning och vibrationer, men även tillfälliga markintrång i parkmiljöer samt 

grumlingspåverkan och föroreningsspridning i Kungsbackaån. Påverkan på naturmiljön och vatten-

kvaliteten i Kungsbackaån beskrivs samlat i kapitel 4 ”Naturmiljö” och kapitel 9 ”Vatten-förhållanden” 

och miljöpåverkan till följd av markföroreningar beskrivs samlat i kapitel 8 ” Markförhållanden”.  

Under arbetstiden kommer framkomligheten längs med aktuell åsträcka vara mycket begränsad p.g.a. 

de anläggningsarbeten etc. som genomförs i området. GC-vägen och GC-bron längs med aktuell 

sträcka av ån kommer därmed sannolikt delvis och/eller periodvis att vara avskuren. Även en del 

kringliggande ytor kommer troligen behöva tas i anspråk för uppställningsytor för arbetsbodar, upplag, 

lastplatser, reningsanläggningar m.m. Vissa temporära förändringar i vägsträckningar etc. kan komma 

att bli nödvändiga och under de perioder som GC-vägen och GC-bron eventuellt spärras av kommer 

trafikomledningar behöva ordnas med skyltningar.  

Arbetena kommer leda till en byggtrafik genom området, vilket i sin tur kommer leder till störningar i 

form av buller, utsläpp av avgaser, damning och vibrationer. Även de arbetsfordon som kommer 

användas för att utföra själva arbetena medför störningar. Omfattningen av antalet transporter och 

arbetsmaskiner och därmed även omfattningen av de störningar som kan uppstå till följd av planerade 

åtgärder är oklar i dagsläget. Störningarna bedöms dock som temporära och relativt små. Generellt 

gäller att bästa tillgängliga miljöegenskaper ska eftersträvas för såväl motordrivna fordon och arbets-

redskap som det bränsle som används. Riktvärden för partikelspridning, luftföroreningar, buller och 

vibrationer ska fastställas i det miljökontrollprogram som tas fram.  

Entreprenören ska tillse att transporter och körning med maskiner sker så att minsta möjliga ned-

smutsning, damning och störning uppkommer under arbetstiden. Transporter etc. ska i möjligaste mån 

utföras under normal arbetstid (vardagar 07.00-18.00). Entreprenadarbeten som schaktning och 

transporter alstrar buller. Entreprenören svarar för bullerskydd enligt normer och tillsynsmyndighetens 

anvisningar. Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15 ska tillämpas. 

Därmed bedöms risken för att planerade arbeten ge upphov till buller över gällande riktvärden som 

liten. Trafiken till och från samt inom arbetsområdet bedöms inte heller påverka gällande miljö-

kvalitetsnormer för luftmiljö. Vidare ansvarar entreprenören även för att miljöstörande damning från 

arbetsplatsen minimeras. Vid behov ska damningshämmande åtgärder som t.ex. vattenbegjutning 

vidtas och upplagda massor täckas över, vilket bedöms minimera problemen med eventuell damning.  

Under byggnadstiden kan det finnas risk för att vibrationer uppstår i samband med arbeten. Transport, 

schakt, fyllning etc. ska bedrivas skonsamt med avseende på vibrationer. Entreprenören svarar för att 

inga negativa effekter på omgivningen uppstår på grund av vibrationer från planerade arbeten. 

Vibrationsmätning kommer att utföras av beställaren i samband med entreprenaden. 

Vidare ska hantering och förvaring av oljeprodukter och andra kemiska produkter ske så att risk för 

utsläpp till luft, mark och vatten minimeras. 

Arbete med förorenad jord och förorenade sediment kan innebära hälsorisker. Inandning av damm 

och ångor, hudkontakt samt intag av jord (t.ex. i samband med snusning) ska i möjligaste mån 

undvikas. Försiktighetsåtgärder ska vidtas genom att personlig skyddsutrustning finns på arbets-

platsen och används. Skyddsutrustningen kommer att innefattas i den presentation miljökontrollanten 

ska ha om föroreningssituationen före arbetena påbörjas. Vidare ska rengöring av utrustning och 

maskiner utföras efter schaktning i förorenade massor med syfte att förhindra potentiell spridning av 

föroreningar till omgivningen. Med föreslagna åtgärder bedöms riskerna personskada och spridning av 

föroreningar via hantering av förorenad mark minska.  

De åtgärder som föreslås för att minska miljöpåverkan under anläggningstiden ska beskrivas mer 

ingående i förfrågningsunderlaget och miljökontrollprogrammet. För entreprenörens egenkontroll gäller 

vidare enligt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, FVE.  
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 Miljöuppföljning 

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 miljö-

påverkan som uppstår bedöms främst beröra naturmiljö, geoteknik, markmiljö och vattenförhållanden. 

Kontroll och uppföljning bör ske för att kontrollera att arbetena utförs på ett så miljömässigt och 

ekologiskt anpassat sätt som möjligt. Miljöuppföljning kommer ske bl.a. genom: 

• Ett miljökontrollprogram ska tas fram för att ha kontroll såväl under arbetets gång som efter 
arbetenas färdigställande av miljöpåverkan i form av t.ex. skadliga markrörelser och grund-
vattensänkningar, risker för spridning av föroreningar i mark och sediment, hantering av 
grumling, länsvatten och byggdagvatten etc., inte uppstår under byggskedet. Kontroll-
programmet ska upprättas innan byggstart. Justeringar ska kunna ske vid behov. 

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

• Kontroll under arbetets gång samt efter arbetenas färdigställande av ekologisk anpassning 
görs t.ex. avseende trädplantering, eventuell utläggning av ståndplatser m.m. Justeringar ska 
kunna ske vid behov. 

• En anmälan om miljöfarligt arbete ska upprättas med avseende på hanteringen av 
föroreningar i mark och sediment och lämnas in till tillsynsmyndigheten för godkännande 
innan entreprenadarbetet påbörjas. 

• För kontroll av eventuella skador p.g.a. byggnationen kommer både besiktning och 
vibrationsmätningar ske innan och efter, i berörda byggnader.  
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FAKTARUTA

Skyddade arter

Fridlysta arter

Rödlistade arter

Signalart

Indikatorart

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

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

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

RE. Försvunnen (Regionally Extinct)
CR.  Akut hotad (Critically Endangered)
EN.  Starkt hotad (Endangered)
VU.  Sårbar (Vulnerable)
NT.  Nära hotad (Near Threatened)
DD. Kunskapsbrist (Data Deficient)

En art vars förekomst signalerar att miljön där den påträffats kan ha höga 
naturvärden kallas ibland signalart. En lista av signalarter har sammanställts 
av Skogsstyrelsen och dessa används som stöd vid inventering av nyckel-
biotoper, dvs skogsmiljöer med höga naturvärden. Signalarterna omfattar 
kärlväxter, lavar, mossor och svampar eftersom dessa grupper lämpar sig 
bäst för inventering av nyckelbiotoper. De krav som en signalart skall upp-
fylla är enligt Skogsstyrelsen:

 - Någorlunda vanlig med en jämn utbredning så att arten ofta    
      finns där naturvärdet är högt.

 - Starkt knuten till skogsbiotoper med höga naturvärden. Arten      
      påträffas sällan där naturvärdet är lågt.

 - Lätt att upptäcka i fält.

 - Kan identifieras i fält. Saknar närstående förväxlingsbara arter.

En förteckning över signalarter för ängs- och betesmarker har tagits fram av 
Jordbruksverket.

En indikatorart är en art som indikerar en speciell företeelse eller kvalitet 
i en miljö, vilket i sig inte behöver vara förknippat med höga naturvärden. 
Indikatorarter som indikerar naturvärden har i princip samma betydelse som 
begreppet signalart.

Bilaga 1



Bilaga 2

Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt
svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014)

Naturvärdesklass Förtydligande

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 störst positiv
betydelse för biologisk mångfald

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass be-
döms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biolo-
gisk mångfald på nationell eller global nivå.

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 stor positiv
betydelse för biologisk mångfald

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass be-
döms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biolo-
gisk mångfald på regional eller nationell nivå.

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens
nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2,
ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt,
ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, ädel-
lövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd
enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass
1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyck-
elbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i
naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper.
Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 påtaglig
positiv betydelse för biologisk mångfald

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nat-
ionell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild
betydelse att den totala arealen av dessa områden bibe-
hålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras.

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betes-
marksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betes-
mark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogs-
inventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass
3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbru-
kets klass naturvatten.

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 viss positiv
betydelse för biologisk mångfald

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller
global nivå, men det är av betydelse att den totala area-
len av dessa områden bibehålls eller blir större samt att
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större
nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4
motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt
biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre
naturvärdesklass.

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt
påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för
biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med fler-
skiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och
värdeelement saknas.



A.	 OMRÅDEN	AV	NATIONELLT	ELLER	INTERNATIONELLT	VÄRDE	FÖR	FRILUFTSLIV	OCH		
	 TURISM
Områden angivna som riksintresse för friluftslivet enligt beslut av Naturvårdsverket och områden som på annat sätt är av 
stor betydelse som exempelvis turistmål. Riksintressena behandlas i 3 kap 6 § miljöbalken (MB). Exempel på områden 
enligt kategori A är stora delar av skärgården.

Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ofta är stora kan dock graden av allvarlighet 
av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

B.	 REGIONALT	VÄRDEFULLA	OMRÅDEN
Områden som idag frekvent besöks för rekreation av människor från hela regionen. Områdena omfattas i stort av  
3 kap 6 § MB. Exempel på områden enligt kategori B är regionalt intressanta fågellokaler, vandrings- och cykelleder och 
utflyktsområden som Gunnebo, Nääs-Öijared m fl.

Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ibland är stora kan dock graden av allvarlig-
het av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

C.	 OMRÅDEN	MED	STÖRRE	LOKALA	REKREATIONSVÄRDEN
Områden som idag frekvent besöks för rekreation av människor från ett närbeläget samhälle. Exempel på områden enligt 
kategori C är Ruddalen, Sjumilaskogen, Hisingsparken, Bergsjön, Safjället, Djursjöområdet och Landehof.

Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör undvikas.

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

E.	 ÖVRIGA	NATUROMRÅDEN
Områden som idag inte innehåller några stora specifika värden för friluftslivet. Anledningen kan vara att de är strövovän-
liga - som exempelvis kalhyggen och täta ungskogar - eller att de av olika skäl är svårtillgängliga.

Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena ger mindre allvarliga effekter från rekreationssynpunkt. Det bör dock beaktas att en exploatering kan 
begränsa den framtida potentialen hos ett områdes rekreationsvärden.

Värdepyramid	för	bedömning	av	rekreationsvärden
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A. Områden av nationellt eller inter-
 nationellt värde för friluftsliv och turism  

  B. Regionalt värdefulla   
  områden    

    C.  Områden med större  
     lokala rekreationsvärden

      D. Övriga områden med
      lokala rekreationsvärden      

       E.  Övriga naturområden
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