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Kommunstyrelsen 
Tilläggsyrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
2022-08-16 

Yttrande angående detaljplan för verksamheter vid 
Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg 

Yttrande 
Detaljplanen är en förutsättning för den planerade batterifabriken som kan bli en 
betydelsefull del i elektrifieringen och omställningen till ett klimatneutralt Göteborg 
samt bidra till många arbetstillfällen. Därför ställer vi oss positiva till planen. Mot 
bakgrund av att processen för att få fabriken på plats skett snabbt och bygger på ett 
ömsesidigt förtroende, vill vi samtidigt lyfta fram några för oss viktiga aspekter i 
arbetet framåt.  

Vi delar länsstyrelsens bedömning av riskerna med PFAS som upptäckts under 
planarbetet. Vi anser att det är av största vikt att tillräckliga åtgärder genomförs, så 
att vattenkvalitén med god marginal håller sig under gällande miljökvalitetsnormer 
för vatten. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i ett annat ärende föreslagit en 
kartläggning av PFAS inom Göteborg stad för att undvika liknande överraskningar i 
framtiden. 

Planen innebär en påverkan på befintliga naturvärden. Det är därför också viktigt att 
de kompensationsåtgärder som föreskrivs såsom flyttning och skapande av nya 
habitat för grod- och kräldjur, fladdermusholkar för fladdermöss och att avsätta 
lövskog i det kringliggande landskapet för att bevara livsmiljöer för mindre hackspett 
och nattskärra genomförs i rätt tid. Kompensationsåtgärderna behöver också följas 
upp så att de får avsedd effekt.  

Vi ser vidare att åtgärder för att förbättra möjligheterna att ta sig till och från den 
planerade fabriken med kollektivtrafik, cykel och gång. En kollektivtrafikslinga 
genom områden behövs samt att befintliga gång- och cykelvägar kopplas ihop med 
tillkommande vägar. Vi vill att de två olika typer av cykelvägar som beskrivs i 
antagandehandlingen (sid 33) genomförs, en snabb cykelväg för pendling samt en 
cykelväg som är mer anpassad som ett rekreativt färdsätt. De behövs för att 
underlätta hållbart resande. 
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Antagande av detaljplan för verksamheter vid 
Pressvägen inom stadsdelen Sörred i 
Göteborg 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg, upprättad 
den 29 mars 2022 och reviderad den 21 juni 2022, antas. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslutade 2022-06-21 § 329 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred, med anledning av att 
den är av stort allmänt intresse. 

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Hisingen, cirka 8 kilometer nordväst om 
Göteborgs centrum. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggrätt för 
verksamheter. Volvo Cars AB och Northvolt AB har bildat ett gemensamt bolag med 
avsikt att etablera en ny batterifabrik inom området. Detaljplanen medger uppförande av 
byggnader för industriverksamhet och ger möjlighet för en maximal exploatering om 
cirka 350 000 kvadratmeter. 

I planarbetet har avvägningar mellan olika intressen gjorts. Den samlade bedömningen är 
att stadens intresse för att i ett strategiskt fördelaktigt läge utöka ett befintligt 
verksamhetsområde och i längden skapa möjlighet för ett utökat näringsliv och en rad nya 
arbetstillfällen, väger högt. 

Länsstyrelsen bedömer i granskningsskedet med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 
10 § PBL och kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kan komma att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Under vår-sommaren 2022, innan detaljplanen går upp för beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, har kompletterande naturvärdesinventeringar utförts. Detta innebär 
att planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen har behövts bytas ut mellan 
byggnadsnämndens tillstyrkande och kommunstyrelsens sammanträde. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Etableringen medför cirka 3 000 direkta arbetstillfällen samt bedöms innebära ett stort 
antal indirekta arbetstillfällen inom regionen genom de följdinvesteringar som kan 
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förväntas. Etableringen ger Göteborgs Stad en ökad skattebas som på sikt bedöms 
innebära att de initiala investeringarna som görs för etableringen täcks av framtida 
skatteinkomster. 

Ekonomiska konsekvenser till följd av exploateringen  

Projektkalkyl 
Fastighetsnämnden får utgifter på cirka 25 mnkr till följd av markförvärv av allmän plats 
avsedd för skyfallsanläggningar. Fastighetsnämnden får eventuellt också en utgift om  
30 mnkr för inrättande av servitut genom planområdet för att möjliggöra en genomgående 
kollektivtrafikkoppling, under förutsättning att det fungerar för planerad verksamhet.  

Fastighetsnämnden får intäkter på cirka 5 mnkr, vilka utgörs av föreslagen försäljning av 
mark i direkt anslutning av planområdet samt en mindre del till följd av upplåtelse av 
områden för kompensationsåtgärder. 

Totalt innebär genomförande av projektet ett negativt projektnetto för fastighetsnämnden 
om cirka 20–50 mnkr. Genomförandet bedöms dock i sin helhet ge positiv nytta för 
staden och arbetsmarknadsregionen i stort.  

Drift- och budgetkonsekvenser 
Inga åtgärder avses utföras på den allmän plats skydd som ingår i planen. 
Förvaltningskostnaderna har därför bedömts som små och uppskattas till en mindre årlig 
utgift motsvarande naturskötsel.  

Kretslopp och vatten får driftkostnader för de allmänna vatten-, spill- och 
dagvattenledningarna. I en genomförandestudie för VA har kostnadskalkyl för bland 
annat utbyggnad av VA och skyfallshantering inom allmän platsmark tagits fram. 
Kostnadstäckningen för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen bedöms som 
låg. 

Kommunala följdinvesteringar 
Trafiknämnden har avsatt 50 mnkr för allmän upprustning av det kommunala vägnätet 
utanför planområdet, främst inriktat på åtgärder på Sörredsvägen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Den sammanlagda bedömningen från framtagen miljökonsekvensbeskrivning är att 
planen huvudsakligen bedöms ha små konsekvenser avseende miljöaspekter undantaget 
trafikbuller som bedöms bli små till måttliga, klimat som bedöms bli små-måttliga samt 
naturmiljö som bedöms bli måttliga för naturvärdesobjekt och små-måttliga för 
naturvårdsarter. 

Ärendet innebär påverkan på den lokala naturmiljön. Eftersom områden med höga 
naturvärden i form av dammar kompenseras och skyddas samt att lövskogsområden 
stärks utanför planområdet bedöms sammanvägd påverkan vara måttlig i stället för stor. 
Förutsättningar för skydds- och kompensationsåtgärder för de arter som påverkas skapas 
genom att upplåta mark för åtgärderna på kommunal mark i närområdet.  

Etableringen bidrar till att fordonsindustrin kan ställa om till eldrift och därmed bidra till 
de nationella målen om minskad klimatpåverkan från fossila utsläpp. 
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Bedömning ur social dimension 
Bedömningen är att projektet kommer ha liten inverkan på sociala dimensioner, varför 
mindre versioner av social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har tagits fram. 
Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Barns bästa har bedömts i samband med 
framtagande av planförslaget men då området i dag är frånkopplat allmän tillgänglighet 
och även i en framtid planeras att vara ett industriområde med låg, eller ingen, access för 
barn, har frågorna bedömts ha låg prioritet.  

Planområdet består idag mestadels av ett naturområde. Området ligger inom ett inhägnat 
renodlat industriområde. Trots att aktuellt område i dagsläget omfattas av natur är det 
därmed inte tillgängligt som rekreationsområde för allmänheten. Ett tillskapande av nya 
verksamhetslokaler inom området bedöms som positivt då det innebär möjlighet till en 
samordning av befintliga och nytillkomna verksamheter. De nya verksamheterna kan 
tillskapa fler arbetsmöjligheter vilket i sin tur bidrar till att fler människor kommer i 
arbete och kan försörja sig samt föranleder fler resor till och från platsen. Nuvarande 
kollektiva förbindelser till närområdet är god, ett par busslinjer med täta avgångar 
trafikerar leden söder om planområdet. Till detta kommer ett relativt väl utbyggt 
övergripande cykelnät med koppling till centrala delar av staden och områdena norr och 
väster om planområdet. 

Bilagor 
1. Byggnadsnämndens handlingar, 2022-06-21 § 329 

2. Plankarta med bestämmelser 

3. Planbeskrivning 2022-08-03, kompletterad enl. BN ordförandebeslut 2022-
08-03 

4. Grundkarta 

5. Illustrationsritning 

6. Samrådsredogörelse 

7. Granskningsutlåtande 

8. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 2022-07-29, kompletterad enl. BN 
ordförandebeslut 2022-08-03 

9. Naturvärdesinventering 2022-07-30, komplettering enl. BN 
ordförandebeslut 2022-08-03 

10. BN ordförandebeslut 2022-08-03 

 

Samtliga handlingar i detaljplaneärendet finns tillgängliga i planpärm på 
stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Handlingarna finns även möjliga att hämta 
från www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  
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Ärendet 
Byggnadsnämnden beslutade 2022-06-21 § 329 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred, med anledning av att 
den är av stort allmänt intresse. 

Beskrivning av ärendet 
Tidigare fattade beslut av byggnadsnämnden: 

2021-10-19 att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan 

2021-10-19 att genomföra samråd om detaljplanen 

2021-10-19 att låta granska detaljplanen 

Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och överensstämmer 
både med Översiktsplan för Göteborg från 2009 och stadens nya översiktsplan som 
antogs i kommunfullmäktige 2022-05-19. 

Planområdet är beläget på Hisingen cirka 8 kilometer nordväst om Göteborg centrum och 
cirka 2,5 kilometer norr om Arendals hamn. Norr om området ligger Björlanda, väster om 
området ligger Torslanda och Lilleby, söder om området ligger Syrhåla och Arendal och 
öster om området ligger Biskopsgården. Närmaste bebyggelse utgörs av industrier, kontor 
och lager. 

Området är idag i stort obebyggt och består av kuperad skogsmark, mindre dammar och 
vattensamlingar, grusade testbanor, överblivna massor samt öppna hårdgjorda ytor för 
omlastning och snöhantering. Exploateringsområdet omringas av en järnvägsslinga för 
industri. 

Planområdet omfattar cirka 75 hektar och ägs av privata markägare. Volvo Cars AB är 
fastighetsägare till den största fastigheten inom planområdet och har tillsammans med 
Northvolt AB bildat ett gemensamt bolag med avsikt att etablera en ny batterifabrik inom 
området. Det gemensamma bolaget är att betrakta som exploatör. Övriga fastighetsägare 
och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen som återfinns hos 
stadsbyggnadskontoret. 

Kommunen äger två mindre delar av fastigheten Syrhåla 765:248 inom planområdet. Den 
ena är belägen inom kvartersmark och den andra är belägen inom allmän platsmark, 
Skydd1. 

Del av området omfattas av tre gällande detaljplaner akt 1480K-II-3207 som vann laga 
kraft 1966, akt 1480K-II-3709, som vann laga kraft 1988 samt akt 1480K-II-3436, som 
vann laga kraft 1976-11-17. Detaljplanerna anger kvartersmark för industri (bilindustri 
och målerifabrik). Genomförandetiden för detaljplanerna har gått ut. 

Kommunen har gjort en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap. 11 
§ och Miljöbalken 6 kap. 6 § för aktuell detaljplan. Bedömningen har utgått från 
kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 5 §. Kommunen har bedömt 
att ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och bilagts handlingarna. 
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Inom planområdet finns utöver skyddade fågelarter andra naturvårdsarter och 
skyddsvärda träd. En naturvärdesinventering (Naturcentrum, 2022) och ett samlat 
dokument kallat Bevarandeåtgärder för skyddade arter (Naturcentrum 2022) har tagits 
fram och bilagts handlingarna. Den samlade bedömningen är att en del påverkan från 
planerad verksamhet kan undvikas genom lokala anpassningar och skyddsåtgärder, 
medan vissa artförekomster kräver kompensationsåtgärder och dispens. Kompletterande 
naturvärdesinventeringar gällande främst förekomster av fågel- och fladdermusfauna, vår- 
och försommaraspekten av kärlväxtfloran samt förekomst av insekter, främst skyddande 
trollsländearter kring områdets dammar, utförs under vår-sommar 2022, innan 
detaljplanen antas. 

I detaljplanens närområde 
Söder om detaljplaneområdet har en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Västra Arendal 
och Torsviken nyligen antagits av kommunfullmäktige (2021-12-09 § 4). Ett av FÖP:ens 
syften är att säkerställa Torsvikens naturvärden, där riksintresset Natura 2000 ingår. Val 
av avledning av dagvatten från aktuellt detaljplaneområde kan ha påverkan på Natura 
2000-området. 

Väg 155 löper söder om detaljplaneområdet. Trafikverket har genomfört en 
åtgärdsvalsstudie för väg 155 som Göteborgs Stad har yttrat sig över via 
kommunstyrelsen 2022-01-26 § 77. I åtgärdsvalsstudien gjordes bedömningen att 
nuvarande ökningstakt av trafikflödet kommer att fortsätta, vilket följer Trafikverkets 
basprognos för perioden 2018–2040 med en ökning om 1,09 procent per år. Väg 155 är 
högt belastad under högtrafik, vilket ökar risken för köbildning. För att minska risken för 
ytterligare belastning på vägnätet är det önskvärt att skifttider för framtida verksamhet 
inte sammanfaller med skifttider för befintlig verksamhet.  

Parallellt med denna detaljplan görs en detaljplan för en tvärförbindelse mellan 
Sörredsmotet och Kongahällavägen, föreslagen vägsträckning är belägen i nära 
anslutning väster om aktuell detaljplan. 

I närområdet har flera åtgärder för förbättrad framkomlighet genomförts och andra 
parallella projekt pågår för att anpassa infrastrukturen till verksamhetsområdets 
utveckling. Trafikverket utför åtgärder på det statliga vägnätet genom ombyggnad och 
nybyggnad av södra delen av Hisingsleden. Hisingsleden mellan Assar Gabrielssons väg 
och Björlandavägen byggs om till en mötesfri väg med fyra körfält. Inom det projektet 
byggs två signalkorsningar om till trafikplatser och en ytterligare trafikplats anläggs. Ett 
nytt gång- och cykelstråk anläggs mellan Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen. 
Det projektet syftar till att avlasta andra leder samt öka trafiksäkerheten. En ny koppling, 
Halvors länk, har anlagts som en tvärlänk mellan väg 155 och Hisingsleden för att 
underlätta för godstrafiken. 

Det pågår även ett projekt för att förbättra kopplingen mot hamnen samt Torslanda 
tvärförbindelse för bättre koppling till Torslanda. Inom projektet Tvärförbindelse i 
Torslanda planeras del av Syrhålamotet byggas om för förbättrad framkomlighet och 
trafiksäkerhet. 

I översiktsplan för Göteborg finns en tvärförbindelse mellan Sörredsvägen och 
Kongahällavägen utpekad. En sådan förbindelse kan på sikt avlasta Sörredsvägen, 
möjliggöra för kollektivtrafik och även erbjuda en koppling för gång- och cykeltrafik. 
Vart denna tvärförbindelse bör anläggas är ännu ej beslutat. 
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Detaljplanens syfte, innehåll och utformning 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för utbyggnad av 
storskaliga byggnader för industriändamål med kompletterande byggnader för lager, 
kontor, personalutrymmen, besökare med mera. Syftet är också att ge möjlighet för en 
tillfartsväg på kvartersmark samt att bevara de befintliga förutsättningarna för att hantera 
dagvatten och skyfall inom allmän plats med användningen Skydd1 – översvämningsyta. 
Vidare är syftet att byggnadernas utformning ska anpassas till befintlig bebyggelse i 
närområdet för att inte i för stor utsträckning påverka landskapsbilden i området. I 
förlängningen är syftet att ett genomförande av detaljplanen ska skapa nya arbetsplatser 
för ett stort antal människor. 

Detaljplanen medger uppförande av byggnader för industriverksamhet och ger möjlighet 
för en maximal exploatering om cirka 350 000 kvadratmeter. 

Samråd och granskning av detaljplanen 
Detaljplanen har varit på samråd 10 – 31 januari 2022 och granskning 30 mars – 29 april 
2022. 

Under samrådet berörde inkomna yttranden i huvudsak behov av färdigställande och 
komplettering av utredningar. Den mest omfattande invändningen gäller 
naturvärdesfrågorna. 

Efter samrådet har planförslaget reviderats. Planområdet har minskat något i nordöst och i 
sydväst, användningsbestämmelsen J för Industri har tagits bort från området i norr, 
användningsbestämmelsen Natur i väster har ersatts med användningsbestämmelsen 
Skydd1 – Översvämningsskydd samt vissa egenskapsbestämmelser har reviderats. 

Under granskningen berörde de viktigaste inkomna synpunkterna behov av tillägg av 
planbestämmelse avseende stabilitet samt behov av förtydliganden i vissa utredningar. 
Bägge har hanterats i planhandlingarna och genom revidering av aktuella utredningar. 
Färdigställda utredningar finns att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt, under 
Pågående projekt. Från samrådet finns kvarstående erinringar avseende detaljplanens 
ianspråktagande av naturmark. 

Länsstyrelsen bedömer i granskningsskedet med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 
10 § PBL och kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kan komma att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Efter granskningen har mindre ändringar gjorts i detaljplanen. Bland annat har 
planområdets avgränsning minskats marginellt i norr, sydväst och sydost. 

Byggnadsnämnden bedömer att detaljplanen kan antas. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Detaljplanen föreslås antas av kommunfullmäktige eftersom den är av stort allmänt 
intresse. Planen stämmer överens med både Översiktsplan för Göteborg från 2009 och 
den nya översiktsplanen som nyligen antogs i kommunfullmäktige.  

I planarbetet har avvägningar mellan olika intressen gjorts. Den samlade bedömningen är 
att stadens intresse för att i ett strategiskt fördelaktigt läge utöka ett befintligt 
verksamhetsområde och i längden skapa möjlighet för ett utökat näringsliv och en rad nya 
arbetstillfällen, väger högt. Etableringen uppskattas medföra cirka 3 000 direkta 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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arbetstillfällen, vilket bidrar till stadens mål om tillskapandet av minst 120 000 nya jobb 
till år 2035. 

Göteborgs Stad har den 4 februari 2022, via kommunstyrelsens ordförande, tecknat en 
avsiktsförklaring med exploatören i syfte att fastslå exploatörens avsikt att etablera 
batterifabriken i Göteborg, på del av fastigheten Sörred 15:3, och att tydliggöra stadens 
avsikt att göra sitt yttersta för att bistå i de delar staden har möjlighet, för att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för etableringen. 

Eftersom projektet är högt prioriterat av både Göteborgs Stad och exploatören har en del 
arbete fått göras parallellt. Under vår-sommaren 2022, innan detaljplanen går upp för 
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, har kompletterande 
naturvärdesinventeringar utförts. Detta innebär att planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen har behövts bytas ut mellan byggnadsnämndens 
tillstyrkande och kommunstyrelsens sammanträde. Bilagorna till detta tjänsteutlåtande 
har även kompletteras med ett ordförandebeslut från byggnadsnämnden daterat 2022-08-
03. 

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Tillstyrkande av detaljplan för verksamheter 
vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred 
§ 329, 0860/21 
 

Per Osvalds, projektledare, lämnar en muntlig information i ärendet.  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom 
stadsdelen Sörred, upprättad den 29 mars 2022 och reviderad den 21 juni 
2022.  
 

2. Översända förslag till detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom 
stadsdelen Sörred, upprättad den 29 mars 2022 och reviderad den 21 juni 
2022 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  
 

3. Byggnadsnämnden ger byggnadsnämndens ordförande delegation, enligt 
kommunallagen 6 kap §37, att komplettera ärendet i kommunstyrelsen om så 
erfordras. 
 

4. Paragrafen justeras omedelbart.  
 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-27, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-21 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Dag för justering 
2022-06-21 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson  
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Tillstyrkande av detaljplan för verksamheter vid 
Pressvägen inom stadsdelen Sörred 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen 
Sörred, upprättad den 29 mars 2022 och reviderad den 21 juni 2022.  
 

2. Översända förslag till detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom 
stadsdelen Sörred, upprättad den 29 mars 2022 och reviderad den 21 juni 2022 
till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  
 

3. Byggnadsnämnden ger byggnadsnämndens ordförande delegation, enligt 
kommunallagen 6 kap §37, att komplettera ärendet i kommunstyrelsen om så 
erfordras. 
 

4. Paragrafen justeras omedelbart.  
 

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet för byggrätt för verksamheter. Området omfattar 
en yta om cirka 75 hektar och är beläget i sydvästra delen av Hisingen, inom stadsdelen 
Sörred i Göteborg. Norr om området ligger Björlanda, väster om området ligger 
Torslanda och Lilleby, söder om området ligger Syrhåla och Arendal och öster om 
området ligger Svarte mosse och Biskopsgården. 

Fastighetsägaren inkom den 9 september 2021 med en ansökan om planbesked för att, 
genom detaljplaneläggning, ge möjlighet för en utbyggnad av verksamheter inom aktuella 
fastigheter. Önskad byggrätt avser cirka 300 000 m2.  

Detaljplanen bedöms kunna ha en betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram.  

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg 2009.  

Redaktionella justeringar av planhandlingarna kan komma utföras mellan tillstyrkande i 
byggnadsnämnden och antagande i kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden ger 
byggnadsnämndens ordförande delegation, enligt kommunallagen 6 kap §37, att 
komplettera ärendet i kommunstyrelsen om så erfordras. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-05-27 
Byggnadsnämnden 2022-06-21 
Diarienummer 0860/21 
 

Handläggare 
Per Osvalds 
Telefon: 031-368 18 51 
E-post: per.osvalds@sbk.goteborg.se   
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har tecknats med intressent.  

Etableringen medför cirka 3 000 direkta arbetstillfällen samt bedöms innebära ett stort 
antal indirekta arbetstillfällen inom regionen genom de följdinvesteringar som kan 
förväntas. Etableringen ger Staden en ökad skattebas som på sikt bedöms innebära att de 
initiala investeringarna som görs för etableringen täcks av framtida skatteinkomster.  

Enligt fastighetsnämnden bedöms deras inkomster till cirka 5 miljoner kronor och dess 
utgifter till cirka 25 miljoner kronor. Detta innebär ett negativt projektnetto för 
fastighetsnämnden på cirka 20 miljoner kronor. Under förutsättning att det fungerar för 
planerad verksamhet har Staden en option om inrättandet av ett servitut för en 
genomgående kollektivtrafik som i förekommande fall innebär en utgift för 
fastighetsnämnden om 30 miljoner kronor. Det är i dagsläget inte klarlagt om detta går att 
verkställa. Utöver detta har trafiknämnden fattat beslut om investeringar på 50 miljoner 
kronor för åtgärder som görs på angränsande vägnät.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ärendet innebär stor påverkan på den lokala naturmiljön som finns inom det aktuella 
området och kontoret medverkar till att skapa förutsättningar för skydds- och 
kompensationsåtgärder för de arter som påverkas genom att upplåta mark för åtgärderna 
på kommunal mark i närområdet. Både Miljöförvaltningen och Park- och 
naturförvaltningen har i sina granskningsyttranden pekat på den lokalt negativa effekten, 
men också lyft fram att arbetet med kompensationsåtgärderna i denna detaljplan bör 
spridas som ett gott exempel samt att åtgärderna i vissa fall bedöms kunna gynna en 
högre biologisk mångfald.  

Etableringen bidrar till att fordonsindustrin kan ställa om till eldrift och därmed bidra till 
de nationella målen om minskad klimatpåverkan från fossila utsläpp.  

Bedömning ur social dimension 
Bedömningen är att projektet kommer ha liten inverkan på sociala dimensioner, därför 
har mindre versioner tagits fram av social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. 
Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Barns bästa har bedömts i samband med 
framtagande av planförslaget men då området i dag är frånkopplat allmän tillgänglighet 
och även i en framtid planeras att vara ett industriområde med låg, eller ingen, access för 
barn, har frågorna bedömts ha låg prioritet.  

Planområdet består idag mestadels av ett naturområde. Området ligger inom ett inhägnat 
renodlat industriområde. Trots att aktuellt område i dagsläget omfattas av natur är det 
därmed inte tillgängligt som rekreationsområde för allmänheten. Ett tillskapande av nya 
verksamhetslokaler inom området bedöms som positivt då det innebär möjlighet till en 
samordning av befintliga och nytillkomna verksamheter. De nya verksamheterna kan 
tillskapa fler arbetsmöjligheter vilket i sin tur föranleder fler resor till och från platsen. 
Nuvarande kollektiva förbindelser till närområdet är god, ett par busslinjer med täta 
avgångar trafikerar leden söder om planområdet. Till detta kommer ett relativt väl utbyggt 
övergripande cykelnät med koppling till centrala delar av staden och områdena norr och 
väster om planområdet. 
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Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser 
2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 
3. Grundkarta 
4. Illustrationsritning 
5. Samrådsredogörelse  
6. Granskningsutlåtande 
7. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Utredningar 
8. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
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Ärendet  
Ärendet innebär en begäran om tillstyrkande av detaljplan för verksamheter vid 
Pressvägen inom stadsdelen Sörred, översända förslaget till detaljplan till 
kommunfullmäktige för beslut om antagande samt att paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet ligger på Hisingen cirka 8 kilometer nordväst om Göteborg centrum och 
cirka 2,5 kilometer norr om Arendals hamn. Syftet med planen är att skapa möjlighet för 
utbyggnad av storskaliga byggnader för industriändamål med kompletterande byggnader 
för lager, kontor, personalutrymmen, besökare med mera. Vidare är syftet att ge möjlighet 
för en tillfartsväg på kvartersmark samt att bevara de naturliga förutsättningarna för att 
hantera dagvatten och skyfall inom allmän plats med användningen Skydd1 - 
översvämningsyta.  

Vidare är syftet att byggnadernas utformning ska anpassas till befintlig bebyggelse i 
närområdet för att inte i för stor utsträckning påverka landskapsbilden i området. I 
förlängningen är syftet att ett genomförande av detaljplanen ska skapa nya arbetsplatser 
för ett stort antal människor.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Del av området omfattas av tre gällande detaljplaner akt 1480K-II-3207 som vann laga 
kraft 1966, akt 1480K-II-3709, som vann laga kraft 1988 samt akt 1480K-II-3436, som 
vann laga kraft 1976-11-17. Detaljplanerna anger kvartersmark för industri. 
Genomförandetiden för detaljplanerna har gått ut. 

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Redaktionella justeringar av planhandlingarna kan komma utföras mellan tillstyrkande i 
byggnadsnämnden och antagande i kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden ger 
byggnadsnämndens ordförande delegation, enligt kommunallagen 6 kap §37, att 
komplettera ärendet i kommunstyrelsen om så erfordras. 

Bakgrund 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-10-19 om att upprätta detaljplan, ge uppdrags-, 
samråds- och granskningsbeslut av detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom 
stadsdelen Sörred. Samråd hölls under tiden 10 januari – 31 januari 2022. Granskning 
hölls under tiden 30 mars 2022 – 29 april 2022. Förslaget till detaljplan fanns under både 
samråd- och granskningstiden tillgängligt på kommunens webbplats och var utställt på 
Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

En samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande har tagits fram. 

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen.  

- Planområdets avgränsning har minskats marginellt i norr, i sydväst och sydost. 

- Planbestämmelser avseende skydd mot störningar har lagts till inom delområde D 
(norr) 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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- Planbestämmelse om utökad lovplikt har lagt till inom allmän plats Skydd1-
Översvämningsyta.  

- Planbestämmelse e4 har reviderats för en mer ändamålsenlig reglering.  

- Planbestämmelse avseende grundläggning för tillfredsställande markstabilitet har 
lagts till inom delområde B (nordöst). 

- Planbeskrivningen har reviderats efter mindre uppdatering av utredningar.  

Ärendets handläggning 
Detaljplanen har upprättats enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen har bedömts 
vara av den karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av 
kommunfullmäktige.  

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är av principiell betydelse då 
den har ett stort allmänt intresse.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2021-10-19 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2021-10-19 att genomföra samråd om detaljplanen 

2021-10-19 att låta granska detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 § och fattat ett 
särskilt beslut enligt Miljöbalken 6 kap 7 §. Beslutet fattades på delegation 2021-10-19 av 
Karoline Rosgardt, planchef. Kontoret fann att detaljplanens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan varvid detaljplanen har miljöbedömts. 

Den sammanlagda bedömningen från framtagen Miljökonsekvensbeskrivning är att 
planen huvudsakligen bedöms ha små konsekvenser avseende miljöaspekter undantaget; 
trafikbuller som bedöms bli små till måttliga. Naturmiljö som bedöms bli måttliga för 
naturvärdesobjekt och små-måttliga för naturvårdsarter. Klimat som bedöms bli små-
måttliga.  

Planområdet bedöms på grund av sitt läge inte beröras av Förslag till Göteborgs 
utvidgade innerstad baserat på en historisk stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 
- 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden.  

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Då området är 
särskilt från allmänheten i dag och i en framtid förväntas vara ett renodlat 
verksamhetsområde utan allmänna ytor, har frågor om barns bästa varit mindre aktuella i 
detta fall.  

De viktigaste synpunkterna som inkommit under granskningstiden berör behov av tillägg 
av planbestämmelse avseende stabilitet samt behov av förtydliganden i vissa utredningar. 
Bägge har hanterats i planhandlingarna och genom revidering av aktuella utredningar. 
Färdigställda utredningar finns att läsa på webben under pågående projekt. Från samrådet 
finns kvarstående erinringar avseende detaljplanens ianspråkstagande av naturmark.  
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Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 
planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 
granskning: 

- Planområdets avgränsning har minskats marginellt i norr, i sydväst och sydost. 

- Planbestämmelser avseende skydd mot störningar har lagts till inom delområde D 
(norr) 

- Planbestämmelse om utökad lovplikt har lagt till inom allmän plats Skydd1-
Översvämningsyta.  

- Planbestämmelse e4 har reviderats för en mer ändamålsenlig reglering.  

- Planbestämmelse avseende grundläggning för tillfredsställande markstabilitet har 
lagts till inom delområde B (nordöst). 

- Planbeskrivningen har reviderats efter mindre uppdatering av utredningar.  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 



J E

E

SKYDD

1

a

3

m

1

ö

1

e

3

l

1

h

1

h

1

h

2

p

1

p

1

u

1

u

1

ö

1

n

1

h

1

p

1

e

2

b

2

b

1

ö

1

m

2

a

2

h

1

p

1

u

1

ö

1

a

1

e

1

h

2

m

1

e

1

h

2

m

1

b

2

m

3

ö

1

m

2

m

2

m

4

m

4

m

4

l

1

ö

1

e

4

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med

nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning

är tillåten. Där beteckning saknas

gäller bestämmelsen inom hela

planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH

VATTEN

Allmän plats

ÖversvämmningsytaSKYDD

1

Kvartersmark

Tekniska anläggningar

E

IndustriJ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

ALLMÄN PLATS

Ändrad lovplikt

a

1

Marklov krävs även för

alla ändringar av markens

nivå.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

ö

1

Marken får inte förses

med byggnad

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta nockhöjd är 55.0

meter över angivet

nollplan

h

2

Högsta nockhöjd är 25.0

meter över angivet

nollplan

Markens anordnande och vegetation

n

1

Damm ska bibehållas

Markreservat för allmännyttiga ändamål

l

1

Markreservat för

allmännyttig luftledning.

u

1

Markreservat för

allmännyttiga

underjordiska ledningar.

Placering

p

1

Byggnad ska placeras

minst 4.0 meter från

fastighetsgräns

Skydd mot störningar

m

1 Översvämningsbar yta

alternativt underjordisk

anläggning för

magasinering och rening

av dagvatten ska

anordnas

m

2 Översvämningsbar yta

alternativt underjordisk

anläggning för hantering

av skyfallsregn ska

anordnas

m

3

Höjdsättning och

avvattning ska ske så att

framkomlighet garanteras

även vid ett

klimatanpassat

100-årsregn

m

4

Höjdsättning ska ske så

att avvattning av

dagvatten och

skyfallsregn säkerställs

Utförande

b

1

Minst 20% av

fastighetsarean inom

egenskapsområdet ska

vara genomsläpplig

b

2

Grundläggning ska

utföras så att

tillfredsställande

markstabilitet bibehålls

Utnyttjandegrad

e

1

Största byggnadsarea är

80 % av fastighetsarean

inom egenskapsområdet

e Största byggnadsarea för

e

2

Största byggnadsarea för

industri är 60 % av

fastighetsarean inom

egenskapsområdet

e

3

Största byggnadsarea är

30 % av fastighetsarean

inom egenskapsområdet

e

4

Största byggnadsarea för

tekniska anläggningar är

10 000 m²

Villkor för startbesked

a

2

Startbesked får inte ges

för ändrad

markanvändning förrän

markens lämplighet för

bebyggande har

säkerställts genom

sanering av förorenad

mark. Marken ska klara

gällande krav för aktuell

markanvändning.

Startbesked får inte ges för ändrad

markanvändning förrän

exploateringsavtal är påskrivet.

Startbesked får inte ges för marklov

förrän exploateringsavtal är påskrivet.

Ändrad lovplikt

a

3

Marklov krävs även för

alla ändringar av markens

nivå.

Detaljplan för verksamheter

vid Pressvägen inom

stadsdelen Sörred i Göteborg

PLANKARTA 2   -5602

2
 
 
 
-
5
6
0
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s
t

Grundkartan upprättad genom utdrag

ur digitala primärkartans databas.

Referenssystem i plan/ höjd:

SWEREF 99 12 00/ RH 2000

Beteckningar: enligt Lantmäteriets

Handbok i mät- och kartfrågor

(HMK-Ka) med de avvikelser som

redovisats i beteckningarna.

Planchef

Karoline Rosgardt Per Osvalds

Projektledare

GRUNDKARTAN

Göteborg 2022-06-07

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år från den

dag planen vinner laga kraft.

Skala 1:4000 (A1)

1000 400m
300

200

Cadritad av: Katarina Tellow

Principskiss över hur höjder beräknas

Nockhöjd

(i meter över nollplanet)

PLANHANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

Diarienummer

Planstart

Antagande

Laga kraft

Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900), utökat

planförfarande, Boverkets planbestämmelsekatalog version 2020-10-01

0860/21

2021-10-19

AutoCAD SHX Text
GA:27

AutoCAD SHX Text
GA:27

AutoCAD SHX Text
GA:27

AutoCAD SHX Text
GA:5

AutoCAD SHX Text
GA:27

AutoCAD SHX Text
GA:27

AutoCAD SHX Text
GA:5

AutoCAD SHX Text
GA:27

AutoCAD SHX Text
GA:5

AutoCAD SHX Text
GA:27

AutoCAD SHX Text
Kv 3 Mårtelyckan

AutoCAD SHX Text
Kv 5 Motorklubben

AutoCAD SHX Text
Kv 3 Mårtelyckan

AutoCAD SHX Text
Kv 4 Krakeberget

AutoCAD SHX Text
Kv 8 Bilfabriken

AutoCAD SHX Text
Kv 8 Bilfabriken

AutoCAD SHX Text
Kv 8 Bilfabriken

AutoCAD SHX Text
Kv 8 Bilfabriken

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
19:5

AutoCAD SHX Text
19:6

AutoCAD SHX Text
4:20

AutoCAD SHX Text
3:62

AutoCAD SHX Text
3:6

AutoCAD SHX Text
3:63

AutoCAD SHX Text
2:2

AutoCAD SHX Text
3:4

AutoCAD SHX Text
3:69

AutoCAD SHX Text
3:79

AutoCAD SHX Text
3:70

AutoCAD SHX Text
19:1

AutoCAD SHX Text
3:77

AutoCAD SHX Text
3:71

AutoCAD SHX Text
19:1

AutoCAD SHX Text
3:73

AutoCAD SHX Text
3:74

AutoCAD SHX Text
15:1

AutoCAD SHX Text
3:75

AutoCAD SHX Text
3:72

AutoCAD SHX Text
3:61

AutoCAD SHX Text
3:1

AutoCAD SHX Text
3:76

AutoCAD SHX Text
19:1

AutoCAD SHX Text
3:6

AutoCAD SHX Text
3:6

AutoCAD SHX Text
2:2

AutoCAD SHX Text
15:3

AutoCAD SHX Text
15:1

AutoCAD SHX Text
7:3

AutoCAD SHX Text
7:3

AutoCAD SHX Text
7:15

AutoCAD SHX Text
12:11

AutoCAD SHX Text
12:10

AutoCAD SHX Text
7:14

AutoCAD SHX Text
7:9

AutoCAD SHX Text
12:23

AutoCAD SHX Text
15:5

AutoCAD SHX Text
7:3

AutoCAD SHX Text
765:133

AutoCAD SHX Text
4:4

AutoCAD SHX Text
4:1

AutoCAD SHX Text
765:248

AutoCAD SHX Text
765:248

AutoCAD SHX Text
4:2

AutoCAD SHX Text
4:3

AutoCAD SHX Text
8:13

AutoCAD SHX Text
15:6

AutoCAD SHX Text
8:8

AutoCAD SHX Text
8:6

AutoCAD SHX Text
8:9

AutoCAD SHX Text
12:37

AutoCAD SHX Text
\7:24\

AutoCAD SHX Text
8:6

AutoCAD SHX Text
\7:24\

AutoCAD SHX Text
8:10

AutoCAD SHX Text
\7:24\

AutoCAD SHX Text
7:3

AutoCAD SHX Text
7:13

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
SYRHÅLA

AutoCAD SHX Text
SÖRRED

AutoCAD SHX Text
Huggåsvägen

AutoCAD SHX Text
Monteringsvägen

AutoCAD SHX Text
Personalvägen

AutoCAD SHX Text
Personalvägen

AutoCAD SHX Text
Fasadvägen

AutoCAD SHX Text
Fasadvägen

AutoCAD SHX Text
Karossvägen

AutoCAD SHX Text
Äckrornavägen

AutoCAD SHX Text
Sörredsvägen

AutoCAD SHX Text
Fasadvägen

AutoCAD SHX Text
Pressvägen

AutoCAD SHX Text
Äckrornavägen

AutoCAD SHX Text
Pressvägen

AutoCAD SHX Text
Skäggeredsvägen

AutoCAD SHX Text
Gamla Sörredsvägen

AutoCAD SHX Text
Hästlyckan

AutoCAD SHX Text
Gamla Sörredsvägen

AutoCAD SHX Text
Hästlyckan

AutoCAD SHX Text
Syrhålamotet

AutoCAD SHX Text
Fördelarvägen

AutoCAD SHX Text
Bulyckevägen

AutoCAD SHX Text
Leveransvägen

AutoCAD SHX Text
Utrustningsvägen

AutoCAD SHX Text
Bulyckevägen

AutoCAD SHX Text
Innegårdsvägen

AutoCAD SHX Text
Innegårdsvägen

AutoCAD SHX Text
Innegårdsvägen

AutoCAD SHX Text
Innegårdsvägen

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
grus

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
lek

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
tät vegetation

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
N 6400200

AutoCAD SHX Text
E 140200

AutoCAD SHX Text
N 6401600

AutoCAD SHX Text
E 139200



 
 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

  

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för verksamheter vid Pressvägen 
inom stadsdelen Sörred i Göteborg 

1 (69) 

Dnr 0860/21  
   

Detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom 
stadsdelen Sörred i Göteborg 
 

Utökat förfarande 
 

PLANBESKRIVNING 
 

 
 
Antagandehandling juni 2022 
 



ANTAGANDEHANDLING 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för verksamheter vid 
Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg 

 2 (69) 

Dnr 0860/21 PLANBESKRIVNING  
   

Planprocessen 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och 
synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Vid granskningen är 
planförslaget färdigställt. För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen 
ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, 
såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerat i program.  

 

Planinformation 
Planarbetet startade 2021-10-19  

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar och utredningar samt kartor finns på 
Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av:  

Per Osvalds, Stadsbyggnadskontoret, 031-368 18 51, per.osvalds@sbk.goteborg.se  

Elin Kajander, Stadsbyggnadskontoret, 031-368 19 03, elin.kajander@sbk.goteborg.se  

Anna-Karin Nilsson, Stadsbyggnadskontoret, 031-368 16 52, anna-karin.nilsson@sbk.goteborg.se  

Mattias Hedeberg, Fastighetskontoret, 031-368 11 90, mattias.hedeberg@fastighet.goteborg.se 

Sara Johansson, Trafikkontoret, 031–368 25 61, sara.2.johansson@trafikkontoret.goteborg.se 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
mailto:per.osvalds@sbk.goteborg.se
mailto:elin.kajander@sbk.goteborg.se
mailto:anna-karin.nilsson@sbk.goteborg.se
mailto:mattias.hedeberg@fastighet.goteborg.se
mailto:sara.2.johansson@trafikkontoret.goteborg.se


ANTAGANDEHANDLING 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för verksamheter vid 
Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg 

 3 (69) 

Dnr 0860/21 PLANBESKRIVNING  
   

Antagandehandling  
Datum: 2022-06-07 redaktionella ändringar 2022-08-03  
Aktbeteckning: 2-  5602 
 
Diarienummer SBK: 0860/21 
Handläggare SBK 
Per Osvalds 
Tel: 031-368 18 51 
per.osvalds@sbk.goteborg.se 

Diarienummer FK: 5700/21 
Handläggare FK 
Mattias Hedeberg 
Tel: 031–368 11 90 
mattias hedeberg@fastighet.goteborg.se 

 
Detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom 
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3. Bergteknisk utredning, COWI, upprättad 2021-12-17, reviderad 2022-03-23, beställd 

av Volvo Cars Corporation (VCC)  
4. Bevarandeåtgärder för skyddade arter, Naturcentrum, upprättad 2022-03-17, 

reviderad 2022-05-23, beställd av VCC 
5. Bullerutredning, Akustikforum, upprättad 2021-12-17, reviderad 2022-03-10, 

beställd av VCC  
6. Dagvatten- och skyfallsutredning, Kretslopp och vatten, upprättad 2021-12-21, 

reviderad 2022-06-07, beställd av SBK  
7. Geoteknisk utredning, COWI, upprättad 2021-12-17, reviderad 2022-05-16, med 

tillhörande Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, COWI, upprättad 
2021-12-17, reviderad 2022-03-04, beställd av VCC  

8. Landskapsbildsanalys, Stadsbyggnadskontoret, upprättad 2021-12-13, reviderad 
2022-03-18, genomförd av SBK  

9. Luftutredning, COWI, upprättad 2022-01-05, reviderad 2022-03-18, beställd av VCC 
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10. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), COWI, upprättad 2022-01-05, reviderad 2022-
07-29, beställd av VCC  

11. Mobilitet- och parkeringsutredning (MoP), Trafikkontoret, upprättad 2022-02-15, 
beställd av SBK  

12. Naturvärdesinventering (NVI), Naturcentrum, upprättad 2022-01-05, reviderad 2022-
07-30, beställd av VCC 

13. Riskutredning, Briab, upprättad 2021-12-17, reviderad 2022-05-12, beställd av VCC 
14. Torslandaviken - utredning gällande status och möjlig påverkan, COWI, upprättad 

2022-03-29, reviderad 2022-05-17, beställd av VCC 
15. Trafikanalysutredning, Ramboll, upprättad 2022-03-18, reviderad 2022-05-30, 

beställd av TK 
16. Åtgärdsstrategi och riskhantering PFAS, COWI, upprättad 2022-03-25, reviderad 

2022-05-20, beställd av VCC 
17. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, COWI, upprättad 2021-12-21, reviderad 

2022-03-25, beställd av VCC 
18. PM Geotekniskt utlåtande angående utläggande av tryckbank, COWI, upprättad 

2022-06-07, beställd av VCC 
19. PM Bergtekniskt utlåtande, COWI, upprättad 2022-06-07, beställd av VCC 

Hänvisningar i dokumentet gäller alltid den senaste version som finns tillgänglig i 
samband med att handlingen färdigställs.  

Efter att antagandehandlingen tillstyrktes i byggnadsnämnden 2022-06-21 §328 har 
ärendet kompletterats genom redaktionella ändringar i planbeskrivningen. Detta har 
möjliggjorts genom ett ordförandebeslut som togs 2022-08-03. 
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Sammanfattning 
Planens syfte och förutsättningar 
Detaljplaneområdet är beläget på 
Hisingen cirka 8 kilometer nordväst om 
Göteborg centrum och cirka 2,5 
kilometer norr om Arendals hamn. 
Närmaste bebyggelse utgörs av 
industrier, kontor och lager.  

Det huvudsakliga syftet med 
detaljplanen är att skapa möjlighet för 
utbyggnad av storskaliga byggnader för 
industriändamål med kompletterande 
byggnader för lager, kontor, 
personalutrymmen, besökare med mera. 
Området är idag i stort obebyggt och 
består av kuperad skogsmark, mindre 
dammar och vattensamlingar, grusade 
testbanor, överblivna massor samt öppna 
hårdgjorda ytor för omlastning och 
snöhantering. Exploateringsområdet 
omringas av en järnvägsslinga för 
industri.  

Figur 1: Kartbild som visar ortofoto och ungefärlig planområdesgräns. 

Figur 2: Planområdets placering i staden 
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Figur 3: Perspektivvy över området idag. Planområdet är i stort obebyggt och består huvudsakligen av 
kuperad skogsmark. Röd cirkel ringar in delområde A: yta för industri innanför järnvägen  

Planens innebörd och genomförande 
Planen ger möjlighet för en 
exploatering av byggnader för 
industri och tekniska 
anläggningar. Illustrationen i 
figurerna 4 och 5 visar en 
möjlig utveckling i området. 
Tänkt exploatering utgörs av 
större verksamhetslokaler för 
industri och kompletterande 
mindre lokaler för bland annat 
kontor. 3D-vyn (se figur 5) 
visar en möjlig utveckling i 
relation till befintlig 
bebyggelse inom närområdet.  

Figur 4: Illustration över en möjlig exploatering av området. 
(Stadsbyggnadskontoret) 
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Figur 5: 3d-vy som visar en möjlig exploatering i förhållande till befintlig exploatering i närområdet. Röd 
cirkel ringar in delområde A: yta för industri innanför järnvägen. (Stadsbyggnadskontoret med underlag från 
Liljewalls arkitekter) 

Överväganden och konsekvenser 
Göteborgs stads inriktning avseende strategisk bebyggelseplanering är bland annat att 
förtäta industriområden och företagsområden med fler verksamheter och att nyetablering 
och utbyggnadsplanering för verksamheter ska ske enligt principen rätt verksamhet på 
rätt plats. Bedömningen är att föreslagen detaljplan är belägen på en strategiskt 
fördelaktig plats. Detaljplaneområdet ligger inom eller i direkt anslutning till ett större 
industriområde. Området är utpekat som ett verksamhetsområde både i Göteborgs 
översiktsplan från 2009 och i förslag till ny översiktsplan.   

Kommunen och Länsstyrelsen har bedömt att detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kapitlet 11 
§ i miljöbalken har därför tagits fram och bilagts handlingarna (MKB, COWI, 2022). Den 
samlade bedömningen ur miljökonsekvensbeskrivningen är att konsekvenserna av 
planförslaget bedöms huvudsakligen miljöaspekter vara obetydliga eller små med 
undantag av:  

- Trafikbuller som bedöms vara små-måttliga. Planförslaget bedöms ha en 
marginell ökning av trafiken vilket inte resulterar i någon betydande ökning av 
bullernivån för närliggande bostäder.  

- Naturmiljö som bedöms vara måttliga för naturvärdesobjekt och små-måttliga för 
naturvårdsarter. Gällande naturvärdesobjekten så kommer majoritet av områdena 
inom planområdet sannolikt tas i anspråk och försvinna i och med planens 
genomförande. Därav bland annat områden med höga naturvärden. Eftersom 
områden med höga naturvärden i form av dammar kompenseras och skyddas 
samt att lövskogsområden stärks utanför planområdet bedöms sammanvägd 
påverkan vara måttlig istället för stor. Gällande naturvårdsarter så utförs en rad 
olika skydds- och kompensationsåtgärder för att i störst möjliga mån skydda 
populationer och individer. En förutsättning för detaljplanens genomförande är 
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att en gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas för berörda arter vilket har 
visats i och med medgivande av dispens från Länsstyrelsen. Påverkan bedöms 
därmed som liten för berörda arter 

- Klimat som vara små-måttliga. Gällande växthusgasutsläpp så innebär 
detaljplanen en ökad mängd transporter. I och med placeringen nära staden och 
goda kommunikationer inklusive hamn och järnväg så har påverkan minimerats. 
Gällande kollagring så rymmer planområdet bland annat skog och våtmarker 
vilka verkar som naturliga kollager varav majoriteten kommer tas i anspråk. 
Kompensation av sådana områden kommer emellertid göras som en del av 
åtgärderna för naturvårdsarterna.  

Vidare bedöms planförslaget inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna 
angående utomhusluft, omgivningsbuller och ytvatten och inte heller motverka 
möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. En beskrivning av miljökonsekvenserna finns 
under rubriken Överväganden och konsekvenser och en ingående beskrivning i bilagd 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB, COWI, 2022).  

Den övervägande bedömningen är att stadens intresse för att i ett strategiskt fördelaktigt 
läge utöka ett befintligt verksamhetsområde och i längden skapa möjlighet för ett utökat 
näringsliv och en rad nya arbetstillfällen, en bedömning som väger högt. De potentiella 
miljökonsekvenserna av detaljplaneförslaget har utretts, och lösningar föreslås, i en rad 
olika utredningar.   

Överensstämmelse med översiktsplanen 
Detaljplanen överensstämmer med Göteborgs stads översiktsplan från 2009.  

Vanligt förekommande förkortningar samt hänvisning till 
delområdesavgränsning 

• Volvo Cars Corporation (VCC) 
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
• Delområdesavgränsningar visas i figur 29.  

Planens syfte och förutsättningar 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för utbyggnad av storskaliga byggnader för 
industriändamål med kompletterande byggnader för lager, kontor, personalutrymmen, 
besökare med mera. Vidare är syftet att ge möjlighet för en tillfartsväg på kvartersmark 
samt att bevara de befintliga förutsättningarna för att hantera dagvatten och skyfall inom 
allmän plats med användningen Skydd1 - översvämningsyta.  

Vidare är syftet att byggnadernas utformning ska anpassas till befintlig bebyggelse i 
närområdet för att inte i för stor utsträckning påverka landskapsbilden i området. I 
förlängningen är syftet att ett genomförande av detaljplanen ska skapa nya arbetsplatser 
för ett stort antal människor.  
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Läge, areal och markägoförhållanden 
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hisingen, inom stadsdelen Sörred i Göteborg 
(se figur 6). Norr om området ligger Björlanda, väster om området ligger Torslanda och 
Lilleby, söder om området ligger Syrhåla och Arendal och öster om området ligger 
Biskopsgården. Området ligger cirka 8 kilometer nordväst om Göteborg centrala 
innerstad.  

 
Figur 6: Kartbild som visar ungefärlig planområdesgräns och områdets närområde. 

Planområdet omfattar cirka 75 hektar och ägs av privata markägare. Volvo Cars AB är 
fastighetsägare till den största fastigheten inom planområdet och har tillsammans med 
Northvolt AB bildat ett gemensamt bolag med avsikt att etablera en ny batterifabrik inom 
området. Det gemensamma bolaget är att betrakta som exploatör. Övriga fastighetsägare 
och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Kommunen äger två mindre delar av fastigheten Syrhåla 765:248 inom planområdet. Den 
ena är belägen inom kvartersmark och den andra är belägen inom allmän platsmark, 
Skydd1. 

Planförhållanden och tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger att 
områdets befintliga användning är verksamhetsområde som får innehålla störande 
verksamheter. I översiktsplanen finns inga rekommendationer om en förändrad 
markanvändning. Staden håller för nuvarande på med en ny översiktsplan, i 
granskningshandlingen av ny översiktsplan pekas aktuellt område ut som industriområde.   

Del av området omfattas av tre gällande detaljplaner akt 1480K-II-3207 som vann laga 
kraft 1966, akt 1480K-II-3709, som vann laga kraft 1988 samt akt 1480K-II-3436, som 
vann laga kraft 1976-11-17. Detaljplanerna anger kvartersmark för industri (bilindustri 
och målerifabrik). Genomförandetiden för detaljplanerna har gått ut. 
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Mark, vegetation och fauna  
Markförutsättningar  
En geoteknisk utredning (Geoteknisk utredning, COWI, 2022 med tillhörande 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR geoteknik, COWI, 2022) och en bergteknisk 
utredning (Bergteknisk utredning, COWI, 2022) har tagits fram och bilagts handlingarna.  

Planområdet består till 
största del av skogbevuxen 
mark med berg i dagen eller 
tunna och 
osammanhängande jordlager 
på berg. Markytan i området 
är relativt kuperad med 
oregelbundna höjdpartier 
och sänkor vars nivå varierar 
mellan cirka +3 och +25. De 
lägsta nivåerna återfinns i 
området utanför provbanan i 
sydväst och utmed järnvägen 
som ligger på cirka +9.   

Berget i området bedöms 
generellt vara av en relativt 
god kvalitet som medger 
branta släntkonstruktioner. 
Befintliga skärningar i 
området är dock 
sprängskadade med förhöjd spricktäthet som följd. Med undantag för ett fåtal lösa 
ströblock och några gamla stenmurar bedöms ingen av de naturliga slänterna i nuläget 
som ett problem vad avser stabilitet. Förekommande bergskärningar bedöms i allmänhet 
som stabila men lokalt förekom det vissa stabilitetsproblem. Samtliga stabilitetsproblem 
har åtgärdats och ett bergtekniskt utlåtande har gjorts (Bergtekniskt utlåtande, COWI, 
2022). 

I områdets lågpartier återfinns lera, gyttja, fyllning och mindre områden med sand, se 
figur 7 för SGU:s jordartskarta över området. Utförda sonderingar i området visar på ett 
jorddjup som varierar mellan cirka 0 och 20 meter, där djup större än 10 meter enbart 
återfinns i områdets sydöstra- och sydvästra del. Inom detaljplaneområdet har fem 
områden med risk för ras och skred vid utbyggda förhållanden identifierades; snötippen, 
containeruppställningen, väganslutning väst och öst, samt den nedlagda järnvägen, se 
figur 8.  

Figur 7: Figur som visar SGUs jordartskarta, streckad svart linje visar 
ungefärlig avgränsning av den geotekniska utredningen (COWI, 2022) 
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Figur 8: Kartbild med avgränsningar för fem områden med risk för ras och skred för utbyggda förhållanden. 
(Geoteknisk utredning, COWI, 2022). 

Förorenad mark 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har tagits fram och bilagts handlingarna 
(Översiktlig miljöteknisk markundersökning, COWI, 2022). Jordprovtagning utfördes 
genom skruvborrning med borrbandvagn och provgropsgrävning med grävmaskin och för 
hand. I samband med jordprovtagningen installerades grundvattenrör i provpunkter där 
det bedömdes möjligt att ta ut grundvatten det vill säga där fuktigt material påträffades. 
Vidare mättes porgas i två punkter intill en byggnad där trikloretylen (tri) har hanterats. 

Resultaten från analyser av jordproverna (se figur 9) uppvisade totalt fyra provpunkter 
med halter över Naturvårdsverkets riktlinjer för mindre känslig markanvändning (MKM), 
vilken planerad markanvändning bedöms att motsvara. I ett planerat vägområde 
påträffades halter av metallen barium över MKM. Vidare påträffades organiska 
föroreningar (PAH-M, PAH-H och alifater> C16–C36) i en punkt belägen intill en 
parkering. I en provpunkt vid en brandövningsplats påträffades halter av ämnet PFOS 
över de preliminära riktvärdena för MKM. 
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Figur 9:Kartbilden visar vart jordprovtagning inom och i närhet till planområdet har gjorts (Översiktlig 
miljöteknisk markundersökning, COWI, 2022).  

Analys av grundvattnet (se figur 10) påvisade mycket höga halter av ämnesgruppen 
PFAS. Halterna av PFAS översteg nivån där insats ska utföras för att vända betydande 
och ihållande uppåtgående trender. I två av de analyserade grundvattenproverna 
överskred PFAS gränsen för miljökvalitetsnormen för grundvatten. Även halten av 
metaller är förhöjd i grundvattnet.  

 
Figur 10: Kartbilden visar var vattenprovtagning inom och i närhet till planområdet har gjorts (Översiktlig 
miljöteknisk markundersökning, COWI, 2022). 

Porgasproven hade halter under laboratoriets rapporteringsgräns för samtliga analyserade 
ämnen. Eventuell spridning från verksamheten öster om planområdet till aktuellt 
undersökningsområde bedöms således vara låg, då varken jord, porgas eller 
grundvattenprover uppvisat halter över detektionsnivån för volatila och semivolatila 
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föroreningar. Undantaget var för ett jordprov (CWM10), i vilket palmitinsyra och 
gamma-sitosterol påträffats. 

Åtgärder till följd av ett genomförande av detaljplanen beskrivs i kapitlet Detaljplanens 
innebörd och genomförande.  

Naturvärden 
En naturvärdesinventering (Naturcentrum, 2022) och ett samlat dokument kallat 
Bevarandeåtgärder för skyddade arter (Naturcentrum 2022) har tagits fram och bilagts 
handlingarna. Text under kommande rubriker Naturvårdsarter utöver fåglar, Fågelarter, 
Skyddsvärda träd samt Biotopskydd och andra värdefulla strukturer utgår samtliga från 
bilagorna Naturvärdesinventeringen samt Bevarandeåtgärder för skyddade arter.  

Det undersökta området utgörs av 
olika slags naturtyper. 
Exempelvis 
åkermarker/slåttervallar, 
hällmarkstallskogar, 
vattenmiljöer, industrimarker och 
testbanor av olika typ samt olika 
typer av löv- och blandskogar. Se 
figur 11. 

Den södra centrala delen av 
inventeringsområdet, vilket är 
området inom järnvägsslingar 
och den del av 
inventeringsområdet som 
huvudsakligen omfattar 
planområdet, domineras av 
industrimark, lövskogar och 
hällmarkstallskog. Längst i norr 
vidtar återigen lövskog på äldre kulturmark. I den södra delen finns också ett par dammar, 
en liten våtmark och en mindre bäck som avvattnar området mot väster. Spåren av 
jordbruk är tydliga genom förekomsten av stenmurar, äldre diken/åkermark, talrika 
hasselbuketter, döende enbuskar och en del äldre ekar i anslutning till skiftesgränser. 
Beskrivning av resterande delar av inventeringsområdet, som huvudsakligen ligger 
utanför planområdet, finns beskrivna i Naturvärdesinventeringen (Naturcentrum, 2022).   

Området omfattas inte av några areella förordnanden enligt miljöbalken, utöver några av 
kartlagda generella biotopskydd. Dessa ligger dock utanför planområdet. I inventeringen 
av naturvärden återfanns totalt 39 olika objekt med naturvärden registrerats, omfattande 
cirka 33 ha (ca 13% av hela den inventerade ytan). Förhållande när det gäller 
naturvärdena, är likartade inom och utanför planområdet. Enligt bedömning finns det inte 
objekt som har klass 1 – högsta naturvärde. Lägre naturvärden som inte uppfyller 
kriterierna för klass 3 och uppåt, dominerar cirka 87% av inventeringsytan. Kartbild som 
visar resterande ytor med bedömningen klass 2 – högt naturvärde, samt klass 3 – påtagligt 
naturvärde presenteras i figur 12.  

Figur 11: Lövdunge med grova träd, berghäll och stenmur. 
(Naturcentrum, 2022) 
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Figur 12: Karta över inventeringsområdet, ungefärligt planområde och resultatet av inventeringen. 
(Naturcentrum, 2022). 

Naturvårdsarter, utöver fåglar  
I Artportalen och i ArtDatabankens observationsdatabas finns ett mindre antal recenta1 
rapporter om skyddade arter2. Hotkategorier anges enligt gällande system3 och de 
fridlysta arterna anges med §. I planbeskrivningen tas inte arternas latinska namn, dessa 
finns att finna i Naturvärdesinventeringen (Naturcentrum, 2022) samt i 
Bevarandeåtgärder för skyddade arter (Naturcentrum, 2022).  

De observationer som gjorts är skogsknipprot §, åkergroda §, ätlig groda §, vanlig groda 
§, vanlig padda §, större vattensalamander §, mindre vattensalamander §, vanlig snok §, 
huggorm §, hasselsnok §, kopparödla §, skogsödla § och sandödla §. Sandödlan avser ett 

 
1 noterade efter 1950 
2 skyddade arter enligt artskyddsförordningen 
3 ArtDatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
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dött exemplar som påträffats 2010. Trots noggranna eftersökningar under 2022, har 
sandödlan inte kunnat återfinnas.   

Under inventeringar har även den fridlysta arten idegran § (med reservation för att det rör 
sig om hybrididegran som inte är fridlyst) och revlummer § påträffats. Totalt har arton 
skyddade arter (utöver fåglar) rapporterats i det inventerade området.  

Av rödlistade arter förekommer, utöver rapporterna av sandödla och hasselsnok, svinrot, 
trädslagen ask och alm samt sexfläckig bastardsvärmare. Det finns också ett antal äldre 
rapporter (före 1950) om rödlistade kärlväxter, främst från området väster om 
fabriksområdet. Ett mindre antal signalarter, indikatorarter för skyddsvärd skog, 
förekommer också inom området.  

Fågelarter 
Samtliga svenska fågelarter är skyddade enligt Artskyddsförordningen. Ett antal arter har 
också ett starkare skydd. Från inventerings- och närområdet har många fågelarter 
rapporterats. Systematiska inventeringar av fågellivet har genomförts under vår och 
sommar 2022, resultatet ligger som en bilaga till Naturvärdesinventeringen 
(Naturcentrum, 2022). 71 fågelarter noterades varav 41 troligen eller med säkerhet häckar 
inom eller i direkt anslutning till inventeringsområdet, ytterligare 5 arter bedömdes 
möjligen häcka inom inventeringsområdet. Övriga arter bedömdes vara tillfälligt 
rastande, födosökande eller förbisträckande. Av arter med mer specifika biotopkrav och 
som tidigare bedömt skulle kräva extra åtgärder konstaterades eller bedömdes följande 
häcka inom området: mindre hackspett, nattskärra, stjärtmes och entita. Grönsångare 
noterades i området men det är oklart om det rörde sig om en häckning eller en tillfälligt 
rastande fågel. Följande arter med mer specifika biotoparter har tillkommit jämfört med 
tidigare bedömning: Smådoppning, Rörhöna och mindre strandpipare. Av arter med mer 
specifika biotopkrav som tidigare bedömt skulle kräva extra åtgärder bedömdes följande 
arter inte häcka inom området: spillkråka, törnskata, trädlärka och tallrita.  

Skyddsvärda träd  
Ett drygt tjugotal "grova träd" (75–100 cm i diameter) har registrerats men inga jätteträd 
(> 1 meter i diameter enligt definition) har noterats. Hålträd förekommer. 

Biotopskydd och andra värdefulla strukturer 
Ett tiotal så kallade generella biotopskydd enligt Miljöbalken har registrerats i det 
inventerade områdets ytterkanter. Det handlar främst om stenmurar och småvatten (öppna 
diken) i odlingslandskapet. Dessa är belägna utanför detaljplaneområdet. 

Det finns ett stort antal stenmurar inom områdets skogar och från områden där hävden 
upphört. Dessa stenmurar vittnar om landskapets tidigare historia som odlings- och 
beteslandskap. Andra värdefulla strukturer som karterats utgörs av stenrösen, död ved och 
mindre bäckar. Enligt bedömning omfattas de inte av generellt biotopskydd.  

Vidare naturvärdesinventering 
Kompletterade inventeringar har utförts för att kunna göra slutgiltiga bedömningar av 
arternas aktuella status inom området. Det gäller främst förekomster av fågel- och 
fladdermusfauna, amfibier och reptiler, vår- och försommaraspekten av kärlväxtfloran 
samt förekomst av insekter, främst skyddade trollsländearter kring områdets dammar. 
Dessa inventeringar har genomförts under vår-sommar 2022 och resultaten ligger som 
bilagor till naturvärdesinventeringen (Naturcentrum 2022). 
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Befintlig bebyggelse och fornlämningar 
Med undantag av ett antal baracker i områdets sydvästra delar, finns det ingen befintlig 
bebyggelse inom planområdet. Barackerna har använts till bland annat 
brandskyddsövningar ett antal gånger om året. I samband med genomförandet av 
detaljplanen planeras barackerna att tas bort från platsen.  

Området omfattas av tidigare kända fornlämningar. Fornlämningarna undersöktes under 
60-talet, på den tiden fanns inte utredningsinstrumentet enligt kulturmiljölagen vilket 
innebär att utredningsarbetet inte utfördes på samma sätt som det görs i dagsläget. En 
arkeologisk utredning har därför utförs och bilagts handlingarna (Arkeologerna SHM, 
2022). Naturvärdesinventeringen visade på potentiella hemområden för skyddsvärda arter 
(gulmarkerade i figur 13) vilket har inneburit att den arkeologiska utredningen har behövt 
utföras med särskild försiktighet inom dessa områden. Delområde D har omfattats av 
stora markarbetet varvid det bedömdes av arkeologerna att området inte behövde omfattas 
av arkeologiska åtgärder.  

Resultatet från den arkeologiska utredningen bekräftade fyra arkeologiska fornlämningar 
inom utredningsområdet som uppfyller de kriterier som krävs för att klassas som 
fornlämningar. Dessa fornlämningar är markerade i figur 13 (1) L2021:8676, (2) 
L2021:8677, (3) L1960:2358 samt (4) L2021:8679. För dessa fornlämningar gäller 
kulturmiljölagens bestämmelser om skydd för fornlämningar, vilket innebär att ingrepp i 
fornlämningar eller deras tillhörande fornlämningsområde kräver Länsstyrelsens tillstånd 
enligt kulturmiljölagen. 

Figur13: Karta som visar ungefärligt utredningsområdet för arkeologi (mörkblå markering) 
delområde D är exkluderat i markeringen, områden där arkeologisk utredning utförts med särskild 
försiktighet (gulmarkerade områden) samt arkeologiska fynd 1-4 (röd markering). (Arkeologerna 
SHM, 2022). 
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Sociala förutsättningar  
Bakgrund till arbetet med sociala konsekvensanalyser och 
barnkonsekvensanalyser  
Detaljplanen har bedömts ha social komplexitetsnivå 2, enligt stadens 
bedömningskriterier av sociala komplexitetsnivåer. Bedömningen baseras på att 
detaljplaneområdet är ett naturområde som är avskilt från allmänheten. Området är både 
omringat av en järnvägslinje och omslutet av stängsel via Volvos skalskydd. Då området 
är avskilt från allmänheten bedöms den totala förändringen vid ett genomförande av 
detaljplanen, ha en liten inverkan på sociala aspekter. Ett sociala konsekvensanalys och 
en barnkonsekvensanalys har genomförts med representanter från olika förvaltningar 
inom staden samt en representant från en verksamhetsutövare i närområdet, en person 
med lokalkännedom. Resultatet från analyserna har sammanställts i kartbilder och i text 
och har lyfts in i detta dokument.  

Sociala förutsättningar, nulägesbeskrivning 
I den första delen av social- och barnkonsekvensanalysen har en inventering av områdets 
nuläge gjorts med syfte att visa områdets befintliga kvaliteter och utmaningar utifrån ett 
socialt perspektiv. En karta har tagits fram för att illustrera resultatet från inventeringen. 
Se figur 14.   

 
Figur 14: Kartbild som visar en nulägesbeskrivning över de sociala förutsättningarna i och i närheten till 
planområdet. Ljusblå ytor är verksamhetsområde innanför Volvos skalskydd. Gröna ytor är naturområden. 
Grå ytor är upplag/uppställningsplatser och orangea ytor är olika aktivitetsytor. (Stadsbyggnadskontoret, 
2022) 

Planområdet är i huvudsak ett naturområde som bland annat nyttjas som 
uppställningsplats, upplag och här finns en testbana i grus för olika typer av bilar. 
Området är ett naturområde, men enligt representanten nyttjas området i låg utsträckning 
för rekreation och samvaro. En anledning kan vara att det är otryggt att röra sig i området. 
Området är stort och otillgängligt och för att ta sig fram används bil. Inom området finns 
större grusade vägar som används som testbana för olika typer av bilar. Körbanorna ger 
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en indikation på att området kan ses som osäkert för fotgängare. Därutöver är området 
relativt otillgängligt på grund av höjdskillnader och den fysiska barriären 
industrijärnvägen.  

Representanten informerar om att en stor andel som jobbar i närområdet idag utgörs av 
industriarbetare, dessa personer jobbar ofta i skift utan större flexibilitet att kunna ta 
längre pauser för att exempelvis ta en längre promenad i skogen. Verksamhetslokaler 
öster om Sörredsvägen utgörs i större andel av kontorslokaler. Personer som jobbar på 
kontor tenderar att ha större flexibilitet i sina arbetstider varvid mindre naturslingor i 
direkt anslutning till dessa byggnader används i relativt hög utsträckning.  

I närområdet finns en rad med lunchrestauranger. Öster om Sörredsvägen finns 
Sörredsgården som omfattar en badanläggning och träningslokaler. Sörredsgården är den 
plats i östra delen av området som kan locka barn och unga. Det är därför av stor vikt att 
området är lättillgängligt med kollektivtrafik, till fots och med cykel.  

I närhet till Sörredsgården fanns tidigare en förskola, men på grund av lågt underlag är 
förskolan inte längre i drift. Inom Volvo Torslandas område strax öster om planområdet 
finns gymnasieskolan Göteborgsregionens tekniska gymnasium. Därutöver finns det inga 
ytterligare servicefunktioner i närområdet.  

I närområdet väster om detaljplaneområdet finns ett större naturområde. Området 
omfattar bland annat en ryttarförening med tillhörande ridstigar samt 
motorsportsanläggning för folkrace och gokart. Dessa funktioner lockar barn och unga 
och utgör en viktig funktion för både närboende och för barn och unga från andra delar i 
staden. Parallellt med denna detaljplan görs en detaljplan för en tvärförbindelse mellan 
Sörredsmotet och Kongahällavägen, föreslagen vägsträckning är belägen i nära 
anslutning väster om aktuell detaljplan. Ett dialogarbete utfördes i samband med 
SKA/BKA-arbetet för den detaljplanen, där bland annat boende från närliggande 
bostadsområde samt representanter från ryttarföreningen och motorsportanläggningarna 
medverkade. Resultatet av nulägesbeskrivningen och dialogen visade på att naturområdet, 
och då huvudsakligen den västra delen av aktuellt område, i stor utsträckning används 
som område för rekreation och samvaro. Området närmst verksamhetsområdet är mer 
svårframkomligt och närheten till industriverksamheten gör det mindre attraktivt som 
rekreationsområde. Tillgängligheten till ryttarföreningen och motorsportanläggningarna 
sågs som viktiga förbättringsområden, då det trots förbättringsåtgärder vid väg 155 
fortfarande kunde upplevas otryggt och otillgängligt att ta sig till anläggningarna 
söderifrån.  

I närområdet till detaljplaneområdet finns en rad busshållplatser och gång- och 
cykelvägar (se figur 15). Ingetdera ligger i direkt anslutning till planområdet utan är 
belägna på ett avstånd om cirka 500 meter. En stor andel av de personer som arbetar i 
närområdet idag upplevs ta sig dit per bil. Det kan ha att göra med turtätheten och 
närheten till kollektivtrafik, men kan också ha och göra med att de aktuella verksamheter 
som finns i området huvudsakligen utgörs av bilföretag.  

Trafik, kollektivtrafik och tillgänglighet  
Området nås med bil från Torslandavägen och via Syrhålamotet, alternativt från 
Sörredsvägen och Pressvägen. Gång- och cykelväg finns längs området närhet; längs med 
Sörredsvägen, Torslandavägen samt Bulyckevägen. Se figur 15. Parkering finns på flera 
platser inom verksamhetsområdet.  
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Närmaste kollektivtrafikhållplats är IAC 
Group belägen vid planområdes nordöstra 
arm. Söderifrån finns en hållplats vid 
Syrhålamotet cirka 800 meter från 
planområdet, i övrigt finns ett flertal 
platser längs med Sörredsvägen och även 
in i verksamhetsområdet. Tillgängligheten 
till kollektivtrafik anses relativt god men 
avståndet till hållplatserna är relativt långt 
från framtida verksamheter. Tilltänkt 
verksamhet kan i sig generera ett stort 
antal arbetsplatser vilket kan ge underlag 
för behov av fler avgångar.   

En trafikanalys innehållande en 
nulägesbeskrivning samt beskrivning av 
trafiksituationen 2025 respektive 2040 har 
tagits fram (Trafikanalys, Ramboll, 2022). 
Trafiksituationen i nuläget är gjord utifrån mätning som genomförts på det lokala 
vägnätet i området under vecka 47 2021. Dessa är markerade med grönt i figur 12. 
Resterande mätningar som redovisas är genomförda under åren 2017–2019. 

Figur 16: Trafikmängder i nuläget (tung trafik inom parentes). Ramboll, 2022 

Av bilden framgår att trafikmängderna på det kommunala vägnätet är störst på 
Sörredsvägen. Mängderna varierar mellan cirka 10 000 fordon per dygn på den norra 
delen vid Björlandavägen till cirka 17 000 fordon per dygn längst söderut vid 
Sörredsmotet. Trafikmängderna på de öst-västliga förbindelserna Assar Gabrielssons väg, 

Figur 15: Illustrationen visar busshållplatser i 
närhet till planområdet, röda punkter. Röd streckad 
linje visar ungefärligt planområde.  
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Gustaf Larssons väg samt John Bunyans väg uppgår till cirka 12 000 respektive 5 600 
och 1 800 fordon per dygn.  

På det statliga vägnätet uppgår trafikmängderna till mellan 13 000 och 23 000 fordon per 
dygn på Hisingsleden respektive 29 000–37 000 fordon per dygn på väg 155.  

Variationen över dygnet är, särskilt för det kommunala vägnätet, starkt kopplat till 
arbetsresandet med tydliga toppar vid skiftbyten. Kapacitetsproblem i systemet är i hög 
grad sammankopplat med dessa toppar. 

Service  
Tillgången till lunchrestauranger i området är relativt stort, samhällsservice i området i 
övrigt är låg. Området ligger i stadsdelen Sörred och i primärområdet Arendal. Arendal är 
ett stort industri- och verksamhetsområde med cirka 30 000 arbetande. I området bor 
endast ett 80-tal boende, vilket är ett lågt antal boende. Strax öster om planområdet finns 
ett stort logistikområde, Sörredsbadet och en förskola som numera är stängd. Inom Volvo 
Torslandas område finns gymnasieskolan Göteborgsregionens tekniska gymnasium 
belägen. Utöver några restauranger i Arendal och Sörred finns ingen lokal och social 
service.  

Teknisk försörjning  
Dagvatten  
Dagvatten från planområdets avleds idag till Södskärsbassängen och Rivö fjord via flera 
olika markavvattningsföretag och dagvattentunnlar. En dagvatten- och skyfallsutredning 
som beskriver detaljplanens påverkan har tagits fram och bilagts handlingarna (Kretslopp 
och vatten, 2022), dess sammanfattade resultat presenteras under Detaljplanens innebörd 
och genomförande. 

Övrig teknisk försörjning 
Planområdet är beläget i ett befintligt industriområde med goda möjligheter till 
anslutningar för både vatten och avlopp, processvatten, kyla, el, tele och fjärrvärme. 

Risk och störningar 
Buller  
En bullerutredning har tagits fram och bilagts handlingarna (Akustikforum, 2022). Då 
detaljplanen är belägen i ett befintligt verksamhetsområde är industribuller en aspekt som 
har studerats samt buller från trafik, befintlig och tillkommande. Resultatet och 
detaljplanens konsekvenser avseende buller står beskrivet under Detaljplanens innebörd 
och genomförande.  

Luftkvalitet 
En luftutredning har tagits fram och bilagts handlingarna (COWI, 2022). Luftutredningen 
beskriver både nuläge och detaljplanens konsekvenser avseende luft. Sammantaget är 
bedömningen att förutsättningarna för en god luftkvalitet i och intill planområdet är 
förhållandevis god. Resultatet av luftutredningen står beskrivet under Detaljplanens 
innebörd och genomförande.  

Översvämningsrisk 
En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram och bilagts handlingarna (Kretslopp 
och vatten, 2022). Inom delområde A: ytan innanför järnvägen, bedöms i nuläget inte 
utgöra risker för översvämningar. Vid skyfall samlas idag vatten i lokala lågpunkter och 
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infiltreras vilket gör flödena ut från delområdet små trots att större delen av delområdet 
ligger på en höjd. Delområde C: ytan för Skydd - översvämning i sydväst, svämmar vid 
skyfall över men det bedöms vara acceptabelt. Detaljplanens konsekvenser och hantering 
avseende översvämning beskrivs under Detaljplanens innebörd och genomförande.  

Risk med avseende på liv och hälsa 
En riskutredning avseende människors liv och hälsa har tagits fram och bilagts 
handlingarna (Briab, 2022). Utredningen har utgått både från de befintliga riskkällor i 
närområdet som kan medföra en risk för studerat planområde samt de tillkommande 
risker som tänkt industrietablering kan medföra för omgivningen. I detta stycke 
presenteras de befintliga riskerna inom området. 

Avseende nuläge visar utredningen att befintliga riskkällor i närområdet utgörs av:  

• Befintlig kemikaliehantering vid Volvo Cars Torslandas (VCT) fabrik som 
gränsar till planområdet östra del 

• Transporter av farligt gods på Väg 155 (Torslandavägen) och 564 (Sörredsvägen) 
vilka är primära transportleder för farligt gods  

• Potentiella risker från ett antal Seveso-verksamheter i planområdes närhet.  

Den kemikaliehantering vid VCT som kan utgöra en fara för omgivningen utgörs 
huvudsakligen av olika typer av brandfarlig vätska och brandfarlig gas som hanteras på 
ett stort antal platser utspridda över hela verksamhetsområdet. Utöver mindre mängder 
acetylenflaskor för svetsning levereras majoriteten av den brandfarliga gasen via det 
nationella naturgasnätet. Inne på fabriksområdet löper den gasledning som är förlagd 
utomhus över mark i rörgator eller på taket över ett antal byggnader. Utöver brandfarlig 
gas och vätska hanteras även ammoniak i en kylanläggning i anslutning till TB 5 
(måleriet) och explosivämnen som utgör komponenter till airbags. Med avseende på 
närheten till Volvo Cars verksamhet så kan risknivån komma att vara förhöjd i vissa delar 
av planområdet i anslutning till Volvos kylanläggning. Detta bedöms dock kunna 
hanteras med säkerhetsåtgärder i kommande projektering. Exempelvis kan gångstråk som 
passerar i anslutning till kylanläggningen förses med ett larm (ringklocka/siren och 
blixtljus) kompletterat med en informativ skylt som uppmanar personer att söka skydd 
inomhus. Larm och skylt bör även placeras i entréer som vetter mot kylanläggningen 
inom konsekvensområdet. 

På Väg 155 går transporter från Preemraffs verksamhet samt transporter som ska västerut 
vidare till Lilla Varholmens färjeterminal. Transporterna till färjorna utgörs för det mesta 
av drivmedel till olika drivmedelsstationer, och en mindre del gas. Enligt uppgifter från 
2007 gick i genomsnitt cirka 660 transporter med farligt gods per år på färjorna. 
Preemraffs verksamhet ger upphov till stora mängder transporter av petroleumprodukter 
(brandfarliga vätskor), både via fartyg samt via tankbilar. Överlag utgör därmed 
tankbilstransporterna en betydande del av antalet transporter av farligt gods som 
förekommer på väg 155. Då befintliga farligt godsleder ligger mycket långt ifrån studerat 
planområde bedöms de inte utgöra en risk för planområdet. Givet de stora flöden av 
farligt gods som sker på dessa leder idag bedöms eventuella transporter av farligt gods till 
och från tillkommande industrietablering inte medföra en signifikant förhöjning av 
risknivån utmed dessa leder. 

Det finns ett industrispår som nyttjas av Volvo med cirka 70 tågrörelser i veckan. Farligt 
gods förutsätts förekomma på industrispåret. Då det hålls låga hastigheter på 
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industrispåret och alla tågrörelser sker under övervakning, bedöms urspårning på 
industrispåret inte utgöra en risk för studerat område då en eventuell urspårning enbart 
kommer att påverka området i direkt anslutning till spåret. 

Den sista befintlig risken har bedömts vara närheten till befintlig Sevesoverksamheter. 
Fem verksamheter; Arendals kraftverk, Depåverksamhet i Skarvikshamnen, Linde Gas, 
St1 raffinaderi samt Nynäs raffinaderi har studerats. Samtliga ligger på avstånd längre än 
2,5 km från det aktuella planområdet. Risker från de Sevesoverksamheter som presenteras 
bedöms inte tala emot etablering av industri inom det aktuella planområdet. En mer 
ingående beskrivning av potentiella risker finns i bilagan Riskbedömning (COWI, 2022).  

Detaljplanens innebörd och genomförande 
Detaljplanen medger uppförande av byggnader för industriverksamhet och ger möjlighet 
för en maximal exploatering om cirka 350 000 m2.  

Kvartersmarken inom detaljplanen utgörs av ändamålen industri (J) och tekniska 
anläggningar (E). Exploatören ansvarar för utbyggnad inom den största delen av 
kvartersmarken inom detaljplanen. Göteborg Energi alternativt Vattenfall ansvarar för 
utbyggnad av transformatorstationer inom kvartersmarksområdet i den norra delen av 
planområdet. Platzer ansvarar för eventuell utbyggnad av kvartersmarken i den sydvästra 
delen av planområdet. 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark, SKYDD1, vilket syftar till att 
kunna bevara de naturliga förutsättningarna för att hantera dagvatten och skyfall inom 
området. 

Bebyggelse 
Detaljplanen ger möjlighet för en 
hög exploateringsgrad inom 
området vilket det finns behov av 
för tänkt exploatering. 
Illustrationen i figur 17 visar en 
möjlig exploatering av området.  

Tänkt verksamhet kräver 
storskalig byggnation. Den tänka 
byggnationen planeras att primärt 
placeras på en central platå inom 
järnvägsområdet. Byggnadernas 
höjd planeras att gå upp till cirka 
+50 meter över nollplanet. 
Perspektivbild över tänkt 
exploatering syns på försättssidan.  

Landskapsbildsanalys 
En landskapsbildsanalys har tagits 
fram och bilagts handlingarna 
(Stadsbyggnadskontoret, 2022). Den samlade bedömningen av analysen är att tänkt 
exploatering bedöms ha en marginell inverkan på landskapsbilden. Exploateringen 
förväntas bli synlig från vissa vyer, men då den sammanfaller och är likställd 

Figur 17: Kartbild som visar en möjlig exploatering av området. 
(Stadsbyggnadskontoret, 2022). 
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kringliggande bebyggelse, både i höjd och i volym, bedöms den ha en marginell negativ 
inverkan på landskapsbilden. I särskilt känsliga punkter, från närbelägna bostadsområden, 
bedöms tänkt exploatering ha en mycket liten inverkan på landskapsbilden. I de flesta fall 
blir exploateringen inte synlig alls då den endast marginellt sticker upp över trädtopparna. 
Naturliga höjdskillnader i topografin gör också att tänkt exploatering i många fall skyddas 
av naturliga höjdryggar. Viktigt att poängtera är att landskapsbildsanalysen har utgått från 
att befintlig vegetation bibehålls. Resultatet av analysen hade kunnat bli annorlunda om 
befintlig vegetation förändras.  

Service 
Planen bedöms inte generera ett behov av skol- och förskoleplatser då planen inte ger 
möjlighet för bostäder. Planen förväntas ge möjlighet för ett stort antal nya arbetsplatser 
men ingen form av servicefunktioner.  

Trafik, tillgänglighet, kollektivtrafik och parkering 
Detaljplanen ger möjlighet för en tänkt exploatering som förväntas medföra cirka 3000 
nya arbetsplatser. Arbetstiden planeras att fördelas på skift vilket tillsammans med 
verksamhetens transporter kommer att alstra trafik i området. Exploateringen planeras i 
ett område som präglas av industriverksamhet och tillkommen exploatering är i 
storleksordningen cirka 15% av det totala antal arbetsplatser i området. I området är 
belastningen på vägarna som högst när befintliga verksamheter har skiftbyten. Den nya 
verksamheten antas ha skift som inte sammanfaller med befintliga verksamheters vilket 
begränsar påverkan på framkomligheten i området. Detaljplanen reglerar inte var 
godstrafik respektive persontrafik angör området. Verksamhetens uppskattning och 
därmed utgångspunkten i trafikanalysen (Ramboll, 2022) har varit att godstrafik ska 
angöras söderifrån via Syrhålamotet och att persontrafik ska angöras från nordost från 
Gamla Sörredsvägen via korsningen Sörredsvägen/Gamla Sörredsvägen. 
Förutsättningarna ändrades mellan samråd och granskning av detaljplanen. Innan samråd 
var verksamhetens uppskattning att cirka 1/3 av godstrafiken skulle angöras från nordost. 

Tillgänglighet  
Det finns ingen allmän plats för gata inom planområdet. Det finns däremot allmän plats 
för gata i anslutning till området. För att anpassa trafikmiljön till den tillkommande 
exploateringen planeras och genomförs åtgärder utanför planområdet för att säkerställa 
framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten i närområdet. Ett trafik- och 
utformningsförslag kopplat till åtgärder utanför planområdet har tagits fram men då 
området inte ingår i planområdet redovisas detta resultat inte i planhandlingarna. Vid 
infart till planområdet planeras en korsning med Gamla Sörredsvägen att anläggas. 
Korsningen utformas med ett vänstersvängfält samt gång- och cykelpassage. Gatan följer 
ALM (Boverkets Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 – ALM 2) och anpassas 
med gång- och cykelbana och tillgänglighetsanpassade passager.  

Detaljplanen ger inte möjlighet till nybyggnad av nya kommunala gator inom 
planområdet. Däremot planeras gator på kvartersmark att uppföras. Byggnationen och 
vägar på kvartersmark inom planområdet omfattas inte av krav enligt ALM. Det är 
däremot önskvärt att även dessa uppfyller kraven i ALM.  

Framtida persontrafik till området förväntas nå området från Gamla Sörredsvägen via 
Sörredsvägen. Gamla Sörredsvägen kompletteras med gång- och cykelbana fram till 
infarten till det nya området. Korsningen Gamla Sörredsvägen/Sörredsvägen planeras att 
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anpassas till den tillkommande trafiken med ett extra körfält samt gång- och 
cykelpassage. I Trafik- och utformningsförslaget har bland annat korsningspunkten 
mellan Sörredsvägen och Gamla Sörredsvägen studerats. Trafikanalysen har visat på 
behov av åtgärder vid fler korsningspunkter, åtgärder vid dessa kommer då också att 
utföras. 

Trafikanalys 
En trafikanalys innehållande en nulägesbeskrivning samt beskrivning av trafiksituationen 
2025 respektive 2040 har tagits fram (Trafikanalys, Ramboll, 2022). Beskrivning av 
planens påverkan på trafiksituationen är gjord utifrån förutsättningarna att pågående 
utbyggnad av Hisingsleden (inklusive trafikplatserna Björlandamotet, Kålseredsmotet och 
Volvomotet) är färdigställda, vidare är Halvors länk öppnad. Utöver etableringen vid 
Pressvägen, vilken bedöms alstra ca 6 400 fordonsrörelser per dygn, tillkommer även en 
etablering vid Röra byväg (bedömd alstring cirka 2 000 fordonsrörelser per dygn). Nedan 
beskrivs trafiksituationen 2025.  

 
Figur 18: Trafikmängder inklusive etablering 2025 (tung trafik inom parentes) Trafikanalys, Ramboll, 2022 

Den förbättrade kapaciteten på Hisingsleden samt tillkomsten av Halvors länk ökar 
attraktiviteten för detta stråk, vilket leder till ökade mängder på Hisingsleden på mellan 
2 000 och 10 000 fordon per dygn jämfört med nuläget. Åtgärderna på Hisingsleden leder 
till att Sörredsvägen avlastas men tillkommande etablering ger totalt sett ett tillskott på 
Sörredsvägen norr om Assar Gabrielssons väg på ca 3 000 fordon per dygn. Assar 
Gabrielssons väg är, i och med det nya Volvomotet, en viktig koppling till etableringen 
och bedöms få en ökad trafik på ca 4 000 fordon per dygn jämfört med nuläget. 
Eventuella kapacitetsproblem som kan uppstå på grund av ökade trafikmängder bedöms 
ha relativt kort varaktighet och framför allt vara kopplade till skiftbyten. Sammantaget 
ger kapacitetsförbättringarna av Hisingsleden inklusive mot fler alternativa vägval till och 
från området. Detta tillsammans med planerade förbättringar av det kommunala nätet ger 
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ett mer robust system som bedöms ha goda möjligheter att kunna hantera tillkommande 
trafikmängder. 

Gång- och cykel samt kollektivtrafik 
För god tillgänglighet för resenärer med kollektivtrafik, gående och cyklister planeras en 
anslutande gång- och cykelbana anläggas längs kvartersgatan inom planområdet. För att 
öka attraktiviteten för cyklister bör området kunna angöras även från söder.  

Områdets närhet trafikeras av flera olika kollektivtrafiklinjer. Tänkt exploatering innebär 
en större arbetsplats och kan ge underlag för fler avgångar. Under förutsättning att inte 
tillkommande och befintlig verksamhet påverkas negativt är ambitionen att försöka 
tillskapa en genomgående kollektivtrafikkoppling genom planområdet för att förbättra 
tillgängligheten inne i området. Detta kommer utredas vidare under projektets 
genomförande. 

Exploatören och kommunen har för avsikt att gemensamt studera möjliga 
mobilitetsåtgärder och jobba med frågor kopplat till hållbart resande för att skapa 
attraktiva och tillgängliga arbetsplatser. Detta kommer ske under projektets 
genomförande när områdets tänkta utformning har klarlagts. 

Parallella projekt till följd av verksamhetens utveckling 
I närområdet har flera åtgärder för förbättrad framkomlighet genomförts och andra 
parallella projekt pågår för att anpassa infrastrukturen till verksamhetsområdets 
utveckling. Trafikverket utför åtgärder på det statliga vägnätet genom ombyggnad och 
nybyggnad av södra delen av Hisingsleden. Hisingsleden mellan Assar Gabrielssons väg 
och Björlandavägen byggs om till en mötesfri väg med fyra körfält. Inom det projektet 
byggs två signalkorsningar om till trafikplatser och en ytterligare trafikplats anläggs. Ett 
nytt gång- och cykelstråk anläggs mellan Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen. 
Det projektet syftar till att avlasta andra leder samt öka trafiksäkerheten. En ny koppling, 
Halvors länk, har anlagts som en tvärlänk mellan väg 155 och Hisingsleden för att 
underlätta för godstrafiken. 

Det pågår även ett projekt för att förbättra kopplingen mot hamnen samt Torslanda 
tvärförbindelse för bättre koppling till Torslanda. Inom projektet Tvärförbindelse i 
Torslanda planeras del av Syrhålamotet byggas om för förbättrad framkomlighet och 
trafiksäkerhet.  

I översiktsplan för Göteborg finns en tvärförbindelse mellan Sörredsvägen och 
Kongahällavägen utpekad. En sådan förbindelse kan på sikt avlasta Sörredsvägen, 
möjliggöra för kollektivtrafik och även erbjuda en koppling för gång- och cykeltrafik. 
Vart denna tvärförbindelse bör anläggas är ännu oklart. 

Parkering / cykelparkering 
Parkering och cykelparkering uppförs på kvartersmark. Utrymme för bilparkering och 
cykelparkering ska lösas inom den egna fastigheten.  

En separat mobilitets- och parkeringsutredning enligt Göteborgs stads anvisningar och 
riktlinjer för mobilitet och parkering version 1.1 (2019) har bilagts handlingarna 
(Mobilitet- och parkeringsutredning, Trafikkontoret, 2022). Då det saknas parkeringstal 
för industrietablering i aktuella riktlinjer har en så kallad särskild mobilitets- och 
parkeringsutredning utförts. I aktuell utredning ingår endast personalparkering för 
framtida verksamheter. 
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Parkering för anställda planeras anläggas samlat i anslutning till verksamhetens lokaler. 
Den dimensionerande tidpunkten under ett dygn, det vill säga när flest anställda vistas i 
lokalerna, inträffar vid ett eventuellt skiftbyte under dagtid. Vid denna tidpunkt 
uppskattas cirka 1300 anställda vistas i lokalerna. 

I framtagandet av ett lämpligt parkeringsplatser för verksamheten har Trafikstrategins 
målsättning kring färdmedelsandelar nedbrutet på stadsdelsnivå använts. För området 
Torslanda (Sörred) innebär detta bilparkeringsplatser för 50 % av antalet anställda. Totala 
antalet bilparkeringsplatser är uppskattat att bli 650 för anställda. I dagsläget går det inte 
att bedöma antalet besökare till verksamheterna. Detta parkeringsbehov behöver därmed 
utredas i ett senare skede. 

Trafikstrategins målsättning kring färdmedelsdelar har även använts för att uppskatta 
antalet cykelparkeringar. För området Torslanda innebär detta cykelparkeringsplatser för 
18 % av antalet anställda. Totala antalet cykelparkeringar är uppskattat att bli 234 för 
anställda. 

Besöksparkering för både cykel och bil kommer att kunna anordnas på ytor som finns 
inom planen, men exakt behov behöver utredas i ett senare skede. Parkering för 
rörelsehindrade, PRH-platser, (3% av det totala bilparkeringsplatserna) ska anordnas 
inom 25 meter från tillgängliga entréer. 

Naturmiljö och åtgärder 
Naturvärden  
I naturvärdesinventeringen (Naturcentrum, 2022) konstateras att det finns konfliktytor 
mellan exploateringsplaner och naturvärden eftersom det finns både naturvärdesobjekt, 
naturvårdsstrukturer, gamla träd och skyddade arter spridda över hela det undersökta 
området. Det handlar främst om grod- och kräldjursarter, men också om fåglar och 
fladdermöss.  

En samlad bedömning är att en del påverkan från planerad verksamhet kan undvikas 
genom lokala anpassningar och skyddsåtgärder, medan vissa artförekomster kräver 
kompensationsåtgärder och dispens.  

Skydds- och kompensationsåtgärder 
Göteborgs stad arbetar med kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och 
exploateringsprojekt. Kompensationsåtgärder innebär att funktioner och värden som går 
förlorade vid exploatering kompenseras. Vid exploatering är det viktigt att i första hand 
försöka undvika eller minimera påverkan, genom skyddsåtgärder. Om detta inte är 
möjligt ska kompensation användas för att återskapa värdet i närområdet eller ersättas på 
annan plats eller av annat värde.  

Ett genomförande av detaljplanen kommer innebära en permanent förlust av skogsmark, 
huvudsakligen karakteriserade som skogar av löv- och blandskogskaraktär med inslag av 
våtmarker och dammar, som bitvis har påtagliga eller höga naturvärden. Skogarna är, 
förutom en del grövre och äldre träd av ek och tall, en första generation på gamla 
igenväxta åker- och betesmarker. Ett genomförande av planförslaget medför också att 
flera olika livsmiljöer för skyddade arter försvinner. Bedömningen är emellertid att dessa 
miljöer går att ersätta i närbelägna och angränsande områden, samt att flytt av enstaka 
individer av dessa arter är möjlig genom beprövande metoder.  
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En sammanställning kallad Bevarandeåtgärder för skyddade arter (Naturcentrum, 2022) 
har tagits fram och bilagts handlingarna. I sammanställningen presenteras fyra PM som 
ingående beskriver, bland annat, praktiska skydds- och kompensationsåtgärder för både 
amfibier, reptiler och fåglar och som lyfter fladdermusfauna inom aktuellt område.  

Behov och nivåer av kompensation har bedömts enligt "skadelindringshierarkin" enligt 
Naturvårdsverkets handling från 2021, men också utifrån riktlinjer och bedömningar i 
Göteborgs Stads rapport om kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster från 2018 och 
2019 samt handbok för artskyddsförordningen från Naturvårdsverket från 2011. 
Utgångspunkt har varit att i första hand undvika eller minimera enlig 
skadelindringshierarkin, för de flesta av arterna går det enligt experternas bedömning att 
undvika skada. I några fall blir utfallet att miljöer och arter måste kompenseras i 
närområdet. En tydligare beskrivning av dessa åtgärder finns i bilaga Bevarandeåtgärder 
för skyddade arter (Naturcentrum, 2022).  

Den huvudsakliga naturvärdesinventeringen utfördes under hösten 2021. Förteckningen, 
som presenteras i bilaga Bevarandeåtgärder för skyddade arter (Naturcentrum 2022) har 
allt eftersom fler inventeringar gjorts kompletterats med egna observationer och 
bedömningar utförda av experter. Kompletterade/verifierande inventeringar har utförts 
under vår-sommar 2022, resultaten ligger som bilagor till Naturvärdesinventeringen 
(Naturcentrum, 2022). Inventeringen har syftat till att bekräfta och ytterligare säkerställa 
att de kvalificerade bedömningar som gjorts om planens lämplighet är korrekta. 

Av de cirka hundra arter som konstaterats eller bedömts som förekommande och bofasta 
inom planområdet, är många vanliga och har mycket stora förekomster såväl nationellt 
som regionalt och lokalt. Därför krävs inga omfattande åtgärder, mer än tidsanpassningar 
av den fysiska exploateringen av planområdet, för att bibehålla kontinuerlig ekologisk 
funktion (KEF) för dessa arter. För ett urval skyddade arter (rödlistade fågelarter, arter i 
EU:s fågeldirektiv bilaga 1 och prioriterade arter i EU:s art- och habitatdirektiv) har det 
bedömts att det krävs en mer detaljerad beskrivning av påverkan av den aktuella 
exploateringen och upprätthållandet av KEF i området. För ett mindre antal arter krävs 
noggrant beskrivna skydds- och kompensationsåtgärder som också är specificerade i tid 
och rum. I några fall måste dispens från bestämmelserna i artskyddsförordningen sökas. 
Arter och åtgärder beskrivs mer detaljerat i aktuell handling (Bevarandeåtgärder för 
skyddade arter, Naturcentrum, 2022).  

Slutsatsen är att det handlar om särskilda åtgärder, där vissa kräver dispens från 
artskyddsbestämmelserna:  

• infångande, flyttning och skapande av nya habitat för samtliga grod- och 
kräldjursarter (se figur 19 och 20)  

• punktåtgärder i form av uppsättande av fladdermusholkar för fladdermöss  
• ett mer permanent avsättande av lövskogsmiljöer i det kringliggande landskapet 

för att på sikt bevara och utveckla förekomsten av livsmiljöer lämpliga för 
mindre hackspett. 

• För nattskärra, kommer också habitatförbättrande åtgärder att utföras.  

Avseende den första punkten, infångande, flyttning och skapande samtliga grod- och 
kräldjursarter har en dispens ansökts om. Länsstyrelsen har, med stöd av 14 och 15 §§ 
artskyddsförordningen, gett Volvo Car Real Estate And Assets 1 AB dispens från 
bestämmelserna i 4 § 1 och 3 p. samma förordning för att på fastigheterna Sörred 15:3 
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med flera i Göteborgs kommun fånga och samla in individer (Ärende 522-4535-2022). 
Dispensen har förenats med villkor om insamling, habitatförbättrande åtgärder, 
utplacering av arter samt återrapportering och uppföljning. Länsstyrelsen kan komma att 
ställa krav på att ytterligare inventeringar och habitatförbättrande åtgärder och liknande 
genomförs, om det anses behövas. Mer information finns beskrivet i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB, 2022). 

 

Figur 19: Ungefärlig planområdesgräns (grov vit prickad linje), områden som avsatts som ersättnings- 
och kompensationsområden (gul prickad linje) samt särskilt utpekade platser för åtgärder för amfibier 
(blå rastrerade områden). Små röda prickar, i och utanför planområdet, anger rapporter om amfibier 
och reptiler. Ljusblå ytor markerar planerade nya dammar och mörka blå visar befintliga dammar. 
Gula linjer anger körvägar för arbetsfordon. Röda större punkter angöringspunkter för arbetsfordon. 
(Bevarandeåtgärder för skyddade arter, Naturcentrum, 2022).  
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I Göteborgs kommun förekommer också sällsynt två, möjligen tre, skyddade 
kärrtrollsländor; citronfläckad kärrstrollslända, bred kärrstrollslända och pudrad 
kärrtrollslända (Bevarandeåtgärder för skyddade arter, Naturcentrum, 2022). 
Citronfläckad kärrtrollslända återfanns under vår- och sommarinventeringen 2022 medan 
bred- och pudrad kärrtrollsslända inte återfanns. För dessa arter är emellertid praktiska 
åtgärder av typen flyttning svåra att utföra. Istället bedöms att de åtgärder som har 
genomförts för amfibier, det vill säga iordningställande av nya dammar och restaurering 
av gamla dammar utanför planområdet, vara tillräckliga för att säkerställa livsmiljöer för 
dessa arter. 

Det förekommer tre skyddade kärlväxter inom planområdet, idegran, skogsknipprot och 
revlummer. Idegran har undersökts närmare för att fastställa om det rör sig om 
hybrididegran eller vanlig idegran (Bilaga 6 till Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 
2022). För säker artbestämning måste skott samlas och examineras, detta görs bäst under 
sen höst/inter, mellan september och mars. Om arten inte kan artbestämmas innan 

Figur 20: Prioriterade områden för eftersök och fångst av reptiler inom undersökningsomådet (rött) 
samt områden där åtgärder utförs och reptiler återutsätts (grönt). Område för eventuell transportering 
av sandödla anges med gult raster (Naturcentrum, 2022). Vit streckad linje visar ungefärlig 
planområdesgräns. 
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genomförande av detaljplanen bör exemplaret flyttas till plats som inte ska bebyggas. När 
det gäller förekomsten av orkidén skogsknipprot så växer den på en plats inom 
planområdet som inte kommer att tas i anspråk vid exploateringen. Revlummer avser två 
små förekomster. Dessa exemplar kan också flyttas genom uppgrävning med rötter, förna 
och humus.  

Grönytefaktor 
Göteborgs stad arbetar med grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt för att 
säkerställa att göteborgarna även i framtiden har tillgång till grönska och dess 
ekosystemtjänster. 

Grönytefaktorn är ett mått på hur mycket ekosystemtjänster ett område ger, det vill säga 
hur mycket hjälp vi får av gröna och blå ytor för att hantera platsens miljöutmaningar. 
Utifrån satta målnivåer och att utgå från platsens behov och förutsättningar styr metoden 
mot de åtgärder som är mest effektiva och bäst behövs. Kommunen tillsammans med 
exploatören tar fram beskrivningar på hur olika ytor ska hanteras.  

Olika delområden i en detaljplan kan ha olika målnivåer för grönytefaktor. Aktuell 
detaljplan omfattar huvudsakligen Kvartersmark för industri. Kvartersmark för industri 
har målnivå grönytefaktor 0,15. Uträkningen som har gjorts i samband med framtagande 
av planhandlingarna landar på att ett genomförande enligt planförslaget skulle resultera i 
en grönytefaktor på 0,16. Om exploatören därutöver skulle skapa gröna tak på tänkt 
exploatering i området (en tillkommande yta för växtbeklädda tak om cirka 240 530 m2) 
skulle det ge en grönytefaktor på 0,26. Vegetationsklädda tak är positivt ut flera aspekter, 
exempelvis för lokalklimat och biologisk mångfald. De gröna taken skulle även kunna 
kombineras med solceller på tak. Det finns ett flertal goda exempel från stadsutveckling i 
Göteborg där gröna tak har kombinerats med solceller.   

Miljöutmaningar som legat till grund för beräkningen är:  

• Biologisk mångfald. Ett genomförande enligt planförslaget innebär att 
naturområde tas i anspråk och i stort ersätts med hårdgjord kvartersmark för 
industri. Det finns många kvaliteter inom befintlig markanvändning, olika typer 
av naturtyper; åkermarker/slåttervallar, hällmarkstallskogar, vattenmiljöer och 
löv- och blandskogar där vissa områden har klassats ha höga naturvärden.  

• Dagvatten. En stor del av planområdets befintliga yta utgörs av naturområde. Ett 
genomförande enligt planförslaget innebär att en stor andel av området istället 
skulle tas i anspråk för hårdgjord kvartersmark för industri. Förutsättningarna för 
god dagvattenhantering kommer förändras vilket ställer krav på nya 
hanteringslösningar.   

• Rekreation. Området används idag i en liten utsträckning för rekreation av 
arbetande i närområdet. Ett genomförande av planen tar stor del av befintlig 
naturmark i anspråk vilket kommer att förändra förutsättningarna för rekreation.  

Tabellen nedan visar den viktning som har gjorts i grönytefaktorsberäkningen.  

Viktning: Viktning 
i % 

Biologisk mångfald 50% 
Buller 0% 
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Dagvatten 40% 
Lokalklimat 0% 
Luftkvalité - utan trafik 0% 
Luftkvalité - med trafik 0% 
Rekreation 10% 
Totalt: 100% 

Sociala aspekter och åtgärder 
Detaljplanen förväntas ge möjlighet för fler arbetsplatser inom ett område som enligt 
stadens strategiska planering är utpekat som ett område där verksamheter ska utvecklas. 
Då området i dag, och mest troligt i en framtid, är avgränsat och utan tillgång för 
allmänheten, bedöms planen ha liten inverkan eller bidrag till målen om: en mer 
sammanhållen stad, en stad som möjliggör samspel, en stad som ger förutsättningar för 
ett fungerande vardagsliv och en stad där både platsen och dess invånare tillåts ha en 
egen identitet. Detaljplanen förväntas inte ha en negativ inverkan på dessa mål.  

I arbetet med den sociala- och barnkonsekvensanalysen fokuserades i stället på åtgärder 
för de som verkar i området i dag och i en framtid. Åtgärder visas i figur 17 och beskrivs 
nedan i text. Det som föreslås är: 

 
Figur 21: Illustration som visar åtgärdsförslag i relation till sociala aspekter inom området. 
(Stadsbyggnadskontoret, 2022) 

• Att i så lång utsträckning som möjligt bevara träd och naturområden inom 
planområdet. Även om naturområdet i dag är relativt otillgängligt kan rekreativa 
grönområden även handla om utblickar och gröna influenser i ens vardagsmiljö. 
Gröna miljöer kan även bidra med sociala värden och ekosystemtjänster. Med 
fördel kan bevarandet av naturområden och träd samordnas med exempelvis 
dagvatten- och skyfallshantering.  
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• Åtgärder i relation till ett hållbart resande. Det är positivt om möjligheten att resa 
till området på ett hållbart sätt utökas, både genom att antalet avgångar från 
befintliga hållplatser utökas samt att vägsträckningarna för 
kollektivtrafikförbindelser ses över. En kollektivtrafikslinga genom planområdet 
skulle ha en positiv inverkan för möjligheten till hållbara resor. För att motverka 
risken för att det blir allt för fullt på bussarna till och från området, är det 
fördelaktigt om skiftestiden på framtida verksamhet inte sammanfaller med 
skiftestider för befintliga verksamheter. 

• Befintliga gång- och cykelvägar bör kopplas ihop med tillkommande vägar i 
närhet till planområdet. Det skulle vara positivt med en komplettering av två 
olika typer av cykelvägar. En som är till för pendling, det vill säga snabb 
cykelväg samt en cykelväg som är mer anpassad som ett rekreativt färdsätt. 
Förslagsvis att den tvärgående gång- och cykelvägen genom Svartemosse, längre 
öster om planområdet, förlängs in till planområdet. 

• Tryggheten och upplevelsen av rummen runt framtida bebyggelse kan vara 
viktigt för de framtida arbetarna. Exempel kan vara att tillskapa mindre 
mötesplatser likt sittgrupper för lunch utomhus, planteringar i samband med 
dessa sittgrupper och eller vid entréer till byggnaderna samt skapa trygga belysta 
vägar för de framtida anställda tryggt ska kunna ta sig från kollektivtrafik/till 
fots/på cykel/från sin bil fram till arbetsplatsen.  

Teknisk försörjning  
Dagvatten och skyfall 
En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram och bilagts handlingarna (Kretslopp 
och vatten, 2022). Efter exploatering planeras större delen av delområde A att hårdgöras 
(80%) vilket innebär att både flöden och föroreningsbelastning ökar samtidigt som 
infiltration och naturliga områden för fördröjning reduceras kraftigt. För att uppnå de krav 
som finns med avseende på dagvatten och skyfall krävs åtgärder. Kretslopp och vatten 
bedömer att det finns möjlighet att uppnå kraven så länge det finns ytor inom 
exploateringen som kan användas för dagvatten- och skyfallshantering. En bra 
vattenhantering är en viktig del i att skapa ett hållbart område. Lösningarna kan 
visserligen göras underjordiska men om de görs ytligt kan de också genom grönska bidra 
med andra ekosystemtjänster och till estetiska värden samt en trivsam miljö. 

Dagvatten 

Dagvattnet från planområdet avleds idag till Södskärsbassängen och Rivö fjord via flera 
olika markavvattningsföretag och dagvattentunnlar. Efter exploatering har det i 
dagvatten- och skyfallsutredningen bedömts finnas två alternativ för avledning. Alternativ 
1: genom en ny ledning över Volvos mark och därefter ansluta till befintlig tunnel ut till 
Rivö fjord. Alternativ 2: genom att avleda vattnet väster ut via bäckravinen och 
markavvattningsföretaget Lossby Skäggered mfl. DF 1909 och därefter ut till 
Södskärsbassängen som är Natura 2000 område, innan det når Rivö Fjord. Det 
namngivna markavattningsföretaget har idag inte kvar sin funktion och föreslås omprövas 
för nedläggning.  

Kretslopp och vatten har i dagvatten- och skyfallsutredningen övervägt om det finns 
andra möjliga alternativ för avledning och kommit fram till att det enda realistiska är att 
avleda dagvattnet till någon av de två dagvattentunnlarna som finns i närheten till 
området (de alternativ som presenterats). Att anlägga nya tunnlar eller ledningar hela 



ANTAGANDEHANDLING 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för verksamheter vid 
Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg 

 34 (69) 

Dnr 0860/21 PLANBESKRIVNING  
   

vägen till Rivö Fjord bedöms varken vara ekonomiskt eller miljömässigt motiverat då det 
redan finns ett system utbyggt. En sådan utbyggnad skulle bli ytterligare 2–3 kilometer 
lång och behöva gå över privat mark, vilket både är kostsamt och administrativt 
problematiskt. Då i princip hela sträckan längs med Rivö Fjord är exploaterad och 
privatägd finns det inte möjlighet att dra ledningar eller skapa nya utlopp var som helst 
utan eventuella nya utlopp till Rivö Fjord skulle hamna på i princip samma ställen som de 
befintliga utloppen. Att anlägga ett nytt utlopp bedöms ha betydligt större konsekvenser 
för den lokala vattenmiljön än att öka flödet till ett befintligt system.  

Norr om planområdet ligger avrinningsområdet för Låssbybäcken. Låssbybäcken har 
redan idag problem med översvämningar både för privata fastighetsägare och allmänna 
vägar. Det är inte acceptabelt att öka flödet och därmed försämra en redan dålig situation 
med en ny detaljplan, detta alternativ har därför uteslutits. Det går dessutom inte att 
avleda dagvattnet norrut från planområdet med självfall och det är inte önskvärt att 
pumpa dagvatten då det både är ett dyrare alternativ och sämre för miljön med ett system 
som kräver el och mer drift. Kretslopp och vatten ser alltså inga andra acceptabla 
alternativ för att avleda dagvattnet än att ansluta till någon av de befintliga tunnlarna. 

Eftersom delområde A är stort innebär ett 20-årsregn vid 80% hårdgöring att flödet ökar 
cirka 14 gånger jämfört med befintligt flöde och att mycket stora ledningsdimensioner 
behövs för avledning. För att hålla nere ledningsdimensionerna är det därför extra viktigt 
med fördröjning. Med fördröjning, av en vattenvolym på 12 000 m3 ökar inte flödet ut 
från området vid ett 20 års regn och ledningsdimensionen minskas till cirka 1200–1600 
mm istället för 3000 mm. 

Fördröjningen som behövs inom planområdet är starkt kopplat till andelen hårdgjord yta.  
Genom att använda mer gröna lösningar och till exempel använda gröna tak kan 
fördröjningsbehovet reduceras. Att minska hårdgöringsgraden bidrar även till att reducera 
flödet ut från planområdet vilket skapar en mer robust hantering av dagvatten. En 
begränsning av hårdgöringsgraden har lagts in i plankartan genom bestämmelsen b1: 
Minst 20% av fastighetsarean inom egenskapsområdet ska vara genomsläpplig. 

Rivö fjord räknas som en mycket känslig recipient och med den exploatering som 
föreslås innebär det att dagvattnet måste genomgå omfattande rening innan det kan 
avledas från delområde A. För att ny exploatering inte ska försämra möjligheterna att 
uppnå MKN, visar föroreningsberäkningar, att rening måste ske i minst två steg från 
delområde A. Rening kan till exempel ske i ett 7500 m2 underjordiskt 
sedimentationsmagasin (ca 1,6 m djup) följt av ett 18 000 m2 underjordiskt 
makadammagasin (ca 1 m djup) eller följt av en 7000 m2 öppen damm (med ett 
permanent vattendjup på ca 1,2 m). Efter rening uppnås alla riktvärden med marginal. 
Med avseende på MKN görs bedömningen att planen inte kommer påverka statusen för 
Rivö Fjord negativt. Denna bedömning grundar sig i att totalmängderna föroreningar som 
släpps ut per år efter rening i föreslagna anläggningar minskar. Alla anläggningar för 
rening av dagvatten ska anmälas till miljöförvaltningen. Exemplet på 
reningsanläggningarna ovan fungerar även som fördröjning av en vattenvolym på 9 400 
m3. Det innebär att om denna metod för rening väljs behöver ytterligare en fördröjning av 
2600 m3 vattenvolym tillskapas för att nå en total fördröjning av en vattenvolym på 12 
000 m3 som krävs för att inte öka flödena ut från planområdet. Fördröjningen av denna 
vattenvolym kan ske i ett eget magasin eller genom att någon av reningsanläggningarna 
görs större. Magasinering och rening av dagvatten regleras genom planbestämmelsen m1: 
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översvämningsbar yta alternativt underjordiska anläggning för magasinering och rening 
av dagvatten ska anordnas.  

Inom delområde B planeras en ny väg anläggas. Trafikdagvattnet från vägen föreslås 
renas i makadammagasin och om möjligt genom att utnyttja befintliga dammar samt 
genom ytlig avledning i diken. Höjdsättningen ska göras så vägen blir framkomlig även 
vid ett skyfall men utan att försämra för omkringliggande områden.  

 
Figur 22: Illustration över exempel på dagvatten- och skyfallshantering i området där ny exploatering är 
tänkt. (Dagvattenutredning, KoV, 2022).  

Skyfall 

Utgångspunkten för skyfall är att detaljplanen ska uppfylla riktlinjerna i det tematiska 
tillägget till ÖP för översvämningsrisker, TTÖP. Det innebär bland annat att 
översvämningssituationen vid ett klimatanpassat 100-årsregn inom och utanför planen 
inte ska försämras, att ny bebyggelse inte ska skadas vid översvämning, att 
samhällsviktiga funktioner och golvnivåer ska ha en marginal till högsta vattennivån som 
uppstår vid skyfall och att det ska finnas tillgänglighet till nya byggnaders entréer.  

Vid skyfall samlas idag vatten i lokala lågpunkter och infiltrerar vilket gör att flödena ut 
från delområde A är små trots att större delen av delområdet ligger på en höjd. Föreslagen 
exploatering innebär att denna typ av ytor försvinner. Om inga åtgärder genomförs finns 
därför en risk att översvämningsproblematiken för omkringliggande områden ökar. 
Höjdsättningen och hur området lutar har stor påverkan i denna fråga. Om hela området 
lutas mot en punkt kommer platsen nedströms den punkten att få en försämring. I 
föreslaget exploateringsförslag föreslås en platå, utan lutning, som har samma marknivå 
över hela ytan inom delområde A. Detta innebär att vattnet inte naturligt rinner av ytan 
utan att det behöver finnas ett väl dimensionerat ledningsnät för att avleda vattnet. 
Ledningsnät brukar inte dimensioneras för att hantera skyfall, men dimensioneringen av 
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ledningsnätet får stor inverkan på konsekvenserna vid ett skyfall. Som exempel kan 
nämnas att om det privata dagvattensystemet inom delområde A dimensioneras för att 
avleda ett 20-årsregn så återstår ca 8000 m3 att hantera inom området vid ett skyfall.  

Att hantera skyfallsvolymer inom området kan göras på flera olika sätt. För att göra detta 
på ett kontrollerat sätt som även uppfyller punkterna i TTÖP behöver höjdsättningen 
göras genomtänkt. Det får max stå 20 cm vatten för att ytor ska räknas som körbara. Det 
ska också finnas en säkerhetsmarginal på minst 20 cm från vattenyta till byggnader. Det 
kan exempelvis finnas utpekade områden dit marken lutar där det är acceptabelt att 
magasinera vatten till ett större djup. Vattnet kan också spridas ut över större områden 
med ett vattendjup som understiger 20 cm exempelvis på vägar och asfalterade ytor. 
Kretslopp och vatten föreslår att marken inom delområde A ska utformas så att den lutar 
från byggnader och att asfalterade ytor kan utformas med svackfall samt att taken 
utformas med så låg lutning som möjligt. Detta innebär att vatten vid skyfall kan styras 
mot utpekade ytor inom delområdet.  

Utifrån förutsättningen att platån, som finns i nuvarande exploateringsförslag, inte har en 
lutning mot en specifik punkt utanför platån så behövs följande åtgärder; ledningsnätet 
behöver dimensioneras för att klara ett klimatanpassat 20-årsregn och höjdsättningen på 
platån och mellan byggnaderna behöver göras robust. Detta innebär att riktlinjerna i 
TTÖP bedöms kunna uppfyllas. Följande bestämmelser har lagts till i plankartan för att 
säkerställa ett hanterande av skyfall: m2: Översvämningsbar yta alternativt underjordiska 
anläggning för hantering av skyfallsregn ska anordnas samt m4 Höjdsättning ska ske så 
att avvattning av dagvatten och skyfallsregn säkerställs. Frågorna hanteras i 
bygglovsskedet och görs i dialog med förvaltningen för Kretslopp och vatten.  

Med avseende på framkomligheten till och från planområdet visar skyfallsmodellen på att 
det vid befintlig infart vid Fördelarvägen samt Pressvägen finns risk för ett vattendjup på 
över 20 cm vid skyfall vilket kan påverka framkomligheten. För att skapa framkomlighet 
norrifrån via ny väg inom delområde B behöver höjdsättningen göras så att vägen inte 
översvämmas samt att befintliga flöden på ett säkert sätt kan passera vägen. Detta har i 
plankartan reglerats med planbestämmelsen m3: Höjdsättning och avvattning ska ske så 
att framkomlighet garanteras även vid ett klimatanpassat 100-årsregn.  

Delområde C (samt del av E och F) består av en ny sträcka för väg, områden reserverade 
för ledningar och ytor som inte får bebyggas samt en befintlig bäckravin. Bäckravinen 
föreslås planläggas som Allmän plats för Skydd 1 - Översvämningsyta för att kunna 
bevara och säkerställa de naturliga förutsättningarna för att hantera dagvatten och skyfall 
inom området.  

Inom delområde D planeras nya transformatorstationer, de bör placeras och höjdsättas 
med hänsyn till skyfallssituationen i området så att de inte riskerar att översvämmas. 
Dagvatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas och renas innan avledning. 

Sammanfattning av åtgärder dagvatten- och skyfall 

I det fall planområdet hårdgörs till det maximala 80% av ytan kan reningen och 
fördröjning inom område A till exempel lösas på så sätt som beskrivs nedan. Om 
hårdgörningsgraden blir lägre blir volymerna på renings- och fördröjningsåtgärderna 
mindre. Nedan eller motsvarande ska genomföras: 

• Omfattande rening som sker i två steg. Reningslösningarna ska ge ett dagvatten 
med föroreningsmängder i dagens nivå och halter lägre än gränsvärden enligt 
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Göteborg Stads riktlinjer. De lösningar som föreslagits för rening i denna rapport 
är sedimentationsmagasin och makadammagasin och de ger utöver sin renande 
effekt även ger en fördröjning av en vattenvolym på ca 9400 m3. 
Reningsanläggningen utformas så att dagvattnet inte kommer i kontakt med 
grundvattnet så det inte finns risk att PFAS följer med dagvattnet. 

• Fördröjningsmagasin för dagvatten som möjliggör att framtida klimatanpassade 
20-årsflöden inte medför något utökat flöde jämfört med dagens situation. Utifrån 
förutsättningarna i denna rapport med ca 80% hårdgöring finns behovet av att 
fördröja en vattenvolym på 12 000 m3. Vid en lägre hårdgörning minskar 
vattenvolymen som behöver fördröjas. Ovan nämna reningslösningar kan stå för 
delar (9 400 m3) av denna vattenvolym, men för att uppnå hela behovet de 
behöver kompletteras med ytterligare en vattenvolym på 2600m3 för fördröjning.  
Fördröjningsanläggningen ska utformas så att dagvattnet inte kommer i kontakt 
med grundvattnet så det inte finns risk att PFAS följer med dagvattnet. 

För att inte riskera översvämning av egna byggnader och att flödena ut från området inte 
ökar vid skyfall krävs en genomtänkt höjdsättning inom planområdet. Om 
rekommendationerna kring dagvatten och skyfall från rapporten (Dagvatten- och 
skyfallsutredning, KoV, 2022) följs krävs vid skyfall en fördröjning av en vattenvolym på 
ytterligare 8000 m3 utöver ovanstående vattenvolymer för dagvattnet. 

Principlösning för dagvatten, skyfall och släckvatten 
Ett förslag på principlösning för fördröjning och rening av dagvatten som tagits fram i 
dagvatten- och skyfallsutredningen (KoV, 2022) är att dagvattnet leds från brunnar inom 
området till sedimenteringsbassäng och vidare via makadamdiken till den lägre placerade 
anslutningspunkten i fastighetens sydvästra del (se figur nedan).  

Vid ett skyfall är dagvattensystemet fullt och förslaget är då att området ska vara utformat 
så att vattnet ställer sig ytligt i lågpunkter/svackor där det inte påverkar framkomlighet 
eller byggnader (se figur nedan). Vattnet vid skyfall ska alltså hanteras inom området så 
att det inte orsakar problem för omkringliggande områden. När nivån i dagvattensystemet 
sjunker kan vattnet som samlats i lågpunkterna rinna undan den vägen.   

Släckvatten omhändertas inom byggnad och/eller i sedimenteringsbassängen som stängs 
av från makadamdikena (se figur nedan). Släckvatten kan också ledas till separata 
bassänger endast avsedda för släckvatten och omhändertas där. Principen för 
omhändertagande av släckvatten har stämts av med Räddningstjänsten. 
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Figur 23: Principlösning för dagvatten. Stadsbyggnadskontoret, 2022 

 
Figur 24: Principlösning för skyfall. Stadsbyggnadskontoret, 2022 

 
Figur 25: Principlösning för släckvatten. Stadsbyggnadskontoret, 2022 
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Vatten och avlopp 
Förbindelsepunkter gällande dricks- och spillvatten avses ansluta planområdet i dess 
sydvästra del. Ledningar behöver läggas över privat mark (Syrhåla 3:1 och 4:2 samt 
Sörred 15:3) fram till planområdet från Kretslopp och vattens befintliga ledningar vid 
Bulyckevägen. Spillvatten från förbindelsepunkt kommer att behöva trycksättas från 
exploatörens sida då ledningarna inte kan läggas med självfall. En pumpstation kommer 
att anläggas inom blivande industrifastighet för ändamålet.  

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten för 
information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Kapacitet gällande brandvatten bedöms vara mycket god och kan hanteras efter önskemål 
från exploatör och räddningstjänst. Anslutning sker i så fall i samband med 
dricksvattenanslutning. 

Omhändertagande av släckvatten bedöms kunna hanteras inom planområdet och 
separeras från dagvattensystemet och från påverkan på grundvatten. 

Värme  
För att klara planområdets behov av värme, kyla och processvatten kan en separat hubb 
anläggas i eller i direkt anslutning till planområdet. 
Tekniskt vatten och processvatten 
Tekniskt vatten till planområdet kan dras från Ryaverket vid Oljevägen-Hisingsleden 
cirka 5 km sydost om planområdet. Det är endast en liten del (processvatten) som släpps 
ut med dagvattennätet medan resterande volymer (tekniskt vatten) går tillbaka till Gryaab 
i ett slutet system. 

El och tele 
Elkraft till planområdet planeras att tas från en mottagastation strax norr om planområdet. 
Idag finns det en befintlig station som kommer att behöva byggas ut och även 
kompletteras med ytterligare en mottagarstation för att uppnå önskad säkerhet i 
energileveranserna.  

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 
Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i närheten 
av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten vid 
elkablar följas. 

Avfall 
Avfallshantering löses av verksamhetsutövaren inom kvartersmark. 

Markåtgärder 
Geotekniska åtgärder 
En geoteknisk utredning (Geoteknisk utredning, COWI, 2022, med tillhörande 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR geoteknik, COWI, 2022) har tagits fram och 
bilagts handlingarna. En nulägesbeskrivning av de geotekniska förutsättningarna finns 
under Planens syfte och förutsättningar.  

Detaljplanen definierar inga höjder för framtida markyta utan enbart nockhöjd på 
industribyggnaderna begränsas. Ur geoteknisk synvinkel har därför två alternativ utretts. I 
alternativ 1 utreds det som detaljplanen medger, det vill säga att markytan höjs med 0,5 
m, vilket är den höjning som får utföras utan marklov. För planerade byggnader har ingen 
last placerats på befintlig jord då byggnaderna ur sättningssynpunkt behöver grundläggas 
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med pålar ner till berget, alternativt att befintlig jord schaktas ur och ersätts med packat 
krossmaterial. I alternativ 2 utreds nuvarande önskad exploatering med en höjd markyta 
till nivå +16,5 i områdets centrala del, samt önskad höjd på vägbanken i området för 
väganslutningen. För alternativ 2 kommer det krävas både bygglov och marklov, där 
handlingar som visar på tillfredställande stabilitet för planerade förhållanden begärs in. 
Därigenom säkerställs stabiliteten om detta alternativ blir aktuellt.  

För befintliga förhållanden visar utförd stabilitetsanalys att stabilitetsförhållandena inom 
planområdet är tillfredställande för samtliga områden utom för ett litet område i sydväst, 
delen av den nedlagda järnvägen som ligger söder om ett dagvattenutlopp. Således 
uppfylls ej heller tillfredställande säkerhet mot stabilitetsbrott för utbyggda förhållanden 
enligt alternativ 1 för denna del av den nedlagda järnvägen. För att uppnå tillfredställande 
stabilitetsförhållanden rekommenderar utredningen att en tryckbank anläggs vid 
järnvägsbankens östra släntfot. Denna föreslagna tryckbank har anlagts och 
stabilitetsberäkning har gjorts (PM Geotekniskt utlåtande angående utläggande av 
tryckbank, COWI, 2022). Bedömningen är att stabilitetsproblemet är hanterat och att 
områdets stabilitet är tillfredsställande.  

För utbyggda förhållanden enligt alternativ 1 visar utförd stabilitetsanalys på 
tillfredställande säkerhet mot stabilitetsbrott i området vid snötippen och vid 
väganslutning. Planbestämmelse b2 har införts i plankartan för dessa områden, i syfte att 
säkerställa att grundläggning utförs så att tillfredställande stabilitet bibehålls, exempelvis 
med pålar ner till berget alternativt att befintlig jord schaktas ur och ersätts med packat 
krossmaterial.  

För utbyggda förhållanden enligt alternativ 1 vid del av området vid 
containeruppställningen, se Figur 26 nedan, bedöms att ingen förändring av markytans 
nivå får göras. Ska markytans nivå förändras i dessa områden krävs stabilitetshöjande 
åtgärder alternativt kompletterande geotekniska undersökningar och stabilitetsanalys för 
att visa att säkerheten mot stabilitetsbrott är tillfredställande. Till följd av detta har 
planbestämmelsen a3 införts i plankartan för detta område, som innebär att alla 
marknivåförändringar kräver marklov. Läs mer om planbestämmelsen under kapitel 
Överväganden och konsekvenser; Motiv till detaljplaneringen. I marklovsprocessen krävs 
handlingar som visar på tillfredställande stabilitet, vilket säkerställer områdets stabilitet.  

 
Figur 26: Utklipp med en avgränsning (i rött) över ungefärligt område där marklov även krävs för alla 
marknivåförändringar, samt de områden där grundläggning behöver utföras så att tillfredställande stabilitet 
bibehålls (grönt), exempelvis med pålar ner till berget, alternativt att befintlig jord schaktas ur och ersätts 
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med packat krossmaterial. Efter färdigställande av utredningen har planområdet minskats något och del av 
containeruppställningen ligger nu utanför aktuell detaljplan.   

Släntstabilitetsanalys enligt alternativ 2 visar att stabiliteten inte är tillfredställande för 
utfyllnadsområdet vid snötippen, vid containeruppställningen i sydväst och vid 
väganslutning väst (se figur 8). Föreslagen höjning av markytan och byggnation av 
industribyggnader enligt alternativ 2 vid utfyllnadsområdet, snötippen och 
containeruppställningen innebär att tillfredställande säkerhet mot stabilitetsbrott ej 
uppnås. För att säkerheten mot stabilitetsbrott ska vara tillfredställande rekommenderas 
att ny fyllning och byggnader grundläggs på pålar ned till berg. Vid väganslutning väst 
innebär byggnation av en oförstärkt vägbank i sprängsten enligt alternativ 2 med 
föreslagen vägbankshöjd att tillfredställande stabilitet ej uppnås. Ska föreslagen vägbank 
anläggas krävs stabilitetshöjande åtgärder. Förslagsvis byggs vägbanken upp med 
lättfyllnadsmaterial. Efter färdigställandet av den geotekniska utredningen har 
planområdet minskat något i sydöst vilket innebär att del av containeruppställningen med 
dess tidigare bestämmelser nu ligger utanför aktuell detaljplan.  

Föreslagen placering av industribyggnader innebär att vissa delar av byggnaderna 
kommer grundläggas på berg samtidigt som andra delar placeras på sättningsbenägen lera 
eller okontrollerad fyllning. Detta innebär risk för skadliga differenssättningar. Vid 
byggnation på partier med lera och/eller fyllning rekommenderas därav att grundläggning 
sker med pålar ned till berg alternativt att befintlig jord schaktas bort och ersätts med 
packat krossmaterial. 

Planerad väganslutning kommer omväxlande passera områden med sättningsbenägen lera 
och partier med berg i dagen. Detta innebär risk för differenssättningar, vilket bör utredas 
i samband med detaljprojektering.   

Den nedlagda järnvägen passerar omväxlande över partier med lera eller gyttja och berg i 
dagen, vilket innebär risk för differenssättningar vid belastningsökningar. 

Bergtekniska åtgärder 
En bergteknisk utredning har tagits fram och bilagts handlingarna (Bergteknisk utredning, 
COWI, 2022). I utredningen har en bedömning av behov av förstärkningsåtgärder 
avseende risk för blocknedfall utförts. I utredningen redovisas de observationspunkter 
som kräver förstärkningsåtgärder tillsammans med föreslagen åtgärd och om åtgärderna 
krävs för befintliga förhållanden eller vid exploatering i tabellen i utredningens bilaga A 
samt visas i figur 20 nedan.  
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Figur 27: Röda punkter visar platser som bör bli föremål för åtgärder. Gula punkter visar skärningar där 
åtgärder endast bedöms som nödvändiga om byggnation eller vibrationsalstrande arbete sker i skärningens 
närhet. (Bergteknisk utredning, COWI, 2022) 

Förslag på åtgärd är att skärningarna vid järnvägen och Fördelarvägen bör rensas på löst 
bergmaterial vilket sker genom skrotning. Efter skrotning ska slänterna kontrolleras av 
bergsakkunnig som bedömer behov av eventuella kompletterande förstärkningsåtgärder, 
vilka bedöms kunna bestå av selektiv bultning och eventuellt nätning. För skärningen 
intill Krocktestanläggningen (punkt 11) rekommenderas bultning som förebyggande 
åtgärd. Föreslagna åtgärder för de rödmarkerade punkterna har utförts och ett 
bergtekniskt utlåtande har lagts till som en bilaga till planhandlingarna (Bergtekniskt 
utlåtande, COWI, 2022).  

Övriga skärningar där stabilitetsproblem påträffats behöver bara åtgärdas om byggnation 
eller vibrationsalstrande verksamhet sker i deras närhet, detta eftersom konsekvenserna av 
ras där bedöms som små. Alla skärningar i det undersökta området bör vid närliggande 
byggnation bli föremål för en mer ingående stabilitetsutredning som tar i beaktande 
uppkomna laster. Förhållandena bedöms i allmänhet som gynnsamma för nya 
bergskärningar. Skärningsgeometri och förstärkningsbehov för nya skärningar får 
bestämmas av bergsakkunnig när dessas placering, sträckning och relation till övriga 
konstruktioner är känd. Lokala variationer i berggrunden kan i kombination med viss 
släntorientering och lutning orsaka ogynnsamma förhållanden som är omöjliga att förutse 
innan dess att berget frilagts. 
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Markmiljö 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har tagits fram och bilagts handlingarna 
(Översiktlig miljöteknisk markundersökning, COWI, 2022). Påvisade föroreningar i 
utredningen bedöms inte utgöra ett hinder för planerad markanvändning, 
industriverksamhet, förutsatt att påträffade föroreningar över det tillämpbara riktvärdet 
MKM hanteras i enlighet med rekommendationer i rapporten samt i enlighet med 
eventuella tillkommande krav från tillsynsmyndigheten. Men ytterligare utredning 
avseende åtgärder och riskhantering huvudsakligen i koppling till PFAS, har bedömts 
behöva utföras. En Åtgärdsstrategi och riskhantering – PFAS (COWI, 2022) har därför 
tagits fram och bilagts handlingarna. Resultatet av utredningen visar att PFAS har 
påträffats i halter överskridande MKM centrerade inom området för befintlig 
brandövningsplats (BÖP). I detta område har det påvisats höga halter i främst grundvatten 
men även i ytvatten. Höga halter av PFAS i grundvatten har även påträffats i öst inom 
området för ny anläggning av väg samt i väst vid den gamla banvallen. Inom 
undersökningen har även ytvattenförekomster utanför/uppströms Volvos område 
provtagits och konstaterats innehålla förhöjda halter av PFAS.  

Det utförda undersökningarna inom planområdet visar att det finns en tydlig källzon av 
PFAS inom BÖP. De uppmätta halterna i både jord och grundvatten utgör främst miljö- 
och spridningsrisker. Miljö- och spridningsriskerna bedöms vara av en sådan dignitet att 
åtgärder krävs för att reducera dessa risker. I utredningen listas en rad med åtgärder och 
riskhantering:  

• BÖP saneras så att tillämpbart riktvärde (MKM) nås innan 
anläggningsarbeten för planen påbörjas. 

• Provtagning av massor under vägen väster om BÖP genomförs som 
beslutsunderlag för huruvida dessa skall omfattas av saneringsschakt för 
BÖP. Om halter över MKM saneras även dessa. 

• Förorenat ytligt grundvatten i anslutning till BÖP skall hanteras så att 
risken för spridning till övriga delar av planområdet minimeras. 
Beroende på vad som är tekniskt mest lämpligt kan vattnet antingen 
renas från befintliga grundvattenrör eller pumpas från schaktgrop. 

• Arbetsmiljörisker kopplade till exponering för förorenad jord och 
förorenat grundvatten ska beaktas. 

• Förorenat länsvatten som uppkommer i samband med sanerings- eller 
anläggningstekniskt schakt pumpas och renas för att nå Göteborgs stads 
riktvärden (R2020:3) med avseende på PFAS innan utsläpp till 
dagvatten. 

• I norra delarna av planområdet ska massor som omfattas av tekniska 
schakt där barium över MKM påträffats avlägsnas området och köras till 
godkänd deponi. 

• Miljökontroll tillämpas för att provta och klassa massor i ytor som 
tidigare inte varit tillgängliga för provtagning inför eller i samband med 
anläggningstekniskt schakt. 

• Alla massor som schaktas ut till följd av anläggningstekniska schakt där 
PFAS (eller annan förorening) över MKM påträffas i samband med 
provtagning körs till godkänd deponi. 

• Slutprovtagning tillämpas i ytor som omfattas av tekniska schakt där 
förorening över MKM påvisats. 
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• Kontrollprogram för vatten tillämpas för övervakning av 
avhjälpandeåtgärdernas effekt på halter av PFAS i yt- och grundvatten 
inom planområdet. 

• En §28 anmälan och ett kontrollprogram upprättas som beskriver ovan föreslagna 
åtgärder och som delges tillsynsmyndigheten innan avhjälpandeåtgärder vidtas inom 
området. 

Bedömningen är att den första punkten, BÖP saneras så att tillämpbart riktvärde (MKM) 
nås innan anläggningsarbeten för planen påbörjas behöver regleras plantekniskt. Detta 
har gjorts med planbestämmelsen a2– Startbesked får inte ges för ändrad 
markanvändning förrän markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom 
sanering av förorenad mark. Marken ska klara gällande krav för aktuell 
markanvändning. Egenskapsbestämmelsen reglerar egenskapsområdet där BÖP omfattas. 
De följande punkterna hanteras i bygglovsprocessen i dialog med Länsstyrelsen.  

Övriga åtgärder 
Arkeologi 
En arkeologisk utredning har tagits fram och bilagts handlingarna (Arkeologerna SHM, 
2022). Inom utredningsområdet bekräftades fyra fornlämningsområden. Bedömningen är 
att ett genomförande av detaljplanen kan ha inverkan på två av dessa fyra fornlämningar 
(nummer 1 och 2) då dessa ligger inom föreslagen detaljplanegräns. Nummer 3 och 4 
ligger utanför föreslagen detaljplanegräns och stadens bedömning är att ett genomförande 
av detaljplanen inte kommer ha inverkan på dessa fornlämningar. En ansökan om ingrepp 
i fornlämning nummer 1 och 2 har skickats in till Länsstyrelsen och ett beslut om 
arkeologisk förundersökning av fornlämning L2021:8677 (fornlämning nummer 2) har 
delgetts, bedömningen var att det endast var den som behövde förundersökas. 
Förundersökningen har utförts under våren 2022. Utredningen är bilagd handlingarna 
(Arkeologisk förundersökning, Arkeologerna SHM, 2022). Resultatet av 
förundersökningen är att fornlämningen bör undersökas vid en eventuell exploatering av 
området där den är belägen. Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om ingrepp i 
fornlämningen och undersökningen förväntas utföras under sommaren 2022.   
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Figur 28: Kartbilden visar utredningsområde för arkeologi (svart markering), ungefärlig föreslagen 
planområdesgräns (röd markering) samt fyra bekräftade fornlämningsområden inom utredningsområdet (1-
4). 1,2 ligger inom föreslagen planområdesgräns. 

Buller 
En bullerutredning har tagits fram och bilagts handlingarna (Akustikforum, 2022). 
Utredningens beräkningar visar att riktvärden för industri och annat verksamhetsbuller 
enligt Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 
6538 från april 2015, innehålls för närmaste bostadsbebyggelse med gällande planförslag 
såväl dag, kväll som natt.  
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Sammantaget kommer det prognosticerade tillskottet till väg- och spårtrafik jämfört med 
nollalternativet bidra med en marginell ökning av bullernivåerna vid de närmaste 
bostäderna. Detta då avståndet från bostadsbebyggelsen är stort där trafikökningen 
förväntas att vara som störst och den procentuella ökningen i trafiken motsvarar en 
marginell ökning av bullernivåerna. 

Planförslaget bedöms sammantaget innebära små konsekvenser avseende buller vid den 
befintliga bostadsbebyggelsen jämfört med nollalternativet. 

Luft 
En luftutredning har tagits fram och bilagts handlingarna (Luftutredning, COWI, 2022). 
Utredningen visar att luftföroreningshalterna på grund av vägtrafik är låga i planområdet. 
De transporter som förekommer inom VCTs område och som planeras för den kommande 
industrietableringen är inte av en så stor omfattning att det finns risk för att alstringen 
bidrar till betydande ökning av totalhalten NO₂. Detaljplanens genomförande bedöms 
leda till att trafiken i området ökar men utsläppen av kväveoxider bedöms bli lägre år 
2025 jämfört med idag. Detta beror på den teknikutveckling som gör att utsläpp av 
kväveoxider från varje enskilt fordon bedöms minska i framtiden. Minskade utsläpp från 
fordonen medför generellt även att halter i luft av kvävedioxid minskar längs våra vägar. 
Spridningsberäkningar av utsläpp från trafik visar att miljökvalitetsnormen (MKN) klaras 
för detaljplanen samt i övriga området med omnejd, både för årsmedelvärdet samt 98-
percentilen för dygns- och timmedelvärdet för etableringsalternativet år 2025. 
Jämförelsen mellan etablerings- och nollalternativet visar att halterna ökar mest på de 
vägar som förbinder planområdet och Hisingsleden, via Sörredsvägen och Assar 
Gabrielssons Väg. Ökningen är dock inte signifikant i förhållande till risken för 
överskridande av MKN. 

Utsläppen av flyktiga organiska kolväten (VOC) från VCTs anläggning har 
spridningsberäknats. Resultaten visar att det inte finns någon risk för luktstörning eller 
halter över de hygieniska gränsvärdena inom planområdet. 

Utförda beräkningar och bedömningar av utsläpp av metaller och andra föroreningar till 
luft från en tänkt verksamhet visar inte på någon större påverkan eller risk för 
överskridande av några miljökvalitetsnormer för utomhusluft på grund av etableringen. 

Sammantaget är bedömningen att luftkvaliteten i och intill planområdet är förhållandevis 
god och att etableringen av tänkt verksamhet inte väntas medföra någon försämring av 
luftkvaliteten på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Risk med avseende på liv och hälsa 
En riskutredning med avseende på liv och hälsa har tagits fram och bilagts handlingarna 
(Briab, 2022). Utredningen har utgått både från de befintliga riskkällor i närområdet som 
kan medföra en risk för studerat planområde samt de tillkommande risker som tänkt 
industrietablering kan medföra för omgivningen. I detta stycke presenteras de 
tillkommande risker som tänkt industrietablering kan medföra för omgivningen.  

I utredningen har det bedömts att det inte finns tillräckligt mycket information för att göra 
en bedömning utifrån något annat än ett schablonberäknat riskhanteringsavstånd i MSBs 
vägledning för samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig 
kemikaliehantering [5]. Detta då för många parametrar kring den tillkommande 
verksamheten i dagsläget är okända och detaljplanen inte heller ska begränsas till en 
enskild typ av industriverksamhet (exempelvis batterifabrik). Det schablonberäknade 
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riskhanteringsavståndet bedöms i sin tur inte ha en tillräcklig detaljeringsnivå för att 
klarlägga de riskhanteringsavstånd som den faktiska verksamheten ger upphov till. 

Tillkommande industrietablering bedöms i dagsläget inte utgöra en oacceptabel risk för 
närområdet, men detta måste säkerställas i ett senare skede då den faktiska 
industrietableringen är känd, tillexempel genom att säkerställa att de 
verksamhetsbaserade eller förmågeanpassade riskhanteringsavstånden inte medför en 
oskälig risk för de avstånd som råder mellan verksamheten och närliggande 
bostadsbebyggelse, befintliga verksamheter och skolverksamhet. Det vill säga att de 
risker verksamheten ger upphov till inte ska innebära en oskälig risk för den närliggande 
bostadsbebyggelsen, närbelägen befintlig industri eller utbildningsverksamhet. 
Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium, vilket som närmast ligger cirka 260 meter 
från planområdesgränsen bedöms kunna medföra att vissa typer av Sevesoverksamheter 
vars kemikaliehantering kan ge upphov till mycket stora konsekvensavstånd möjligtvis 
inte är lämpliga inom planområdet. Den batterifabrik som i dagsläget planeras vid 
planområdet bedöms dock inte ge upphov till sådana konsekvensavstånd. Vidare behöver 
verksamheten under kommande tillståndsprocesser även visa på att verksamheten inte 
utsätter Volvo Cars intilliggande fabriksområde för en oskälig risk. Detta bedöms dock 
vara möjligt genom distansering och val av placering och lokalisering av farlig 
verksamhet inom verksamheten. 

Baserat på den information som erhållits från annan, existerande, batterifabrik bedöms 
risker kopplat till denna typ av verksamhet avseende teoretisk hälsopåverkan på 
omgivningen främst härröra från mycket stora och okontrollerbara brandförlopp. Vid 
stora bränder, liksom vid stora bränder generellt i industrier, kan hälsovådliga brandgaser 
vid ogynnsamma meteorologiska förhållanden spridas mot omgivningen och påverka 
oskyddade människor utomhus. Eftersom verksamheten troligtvis kommer att utgöra en 
Sevesoverksamhet av den högre kravnivå ska dess risker hanteras så att närområdet inte 
utsätts för en oskälig risk. Sevesoverksamheter har också en skyldighet att ta fram och via 
kommunens hemsida redovisa så kallad information till allmänheten. Informationen 
handlar om att redovisa dess risker hur verksamheten kan påverka omgivningen och vad 
allmänheten ska göra i händelse av en allvarlig olycka. Exempelvis att vid brand i 
verksamheten gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Detta är en 
standardåtgärd som används av myndigheter vid olika typer av större bränder inom 
exempelvis industrier. 

Då befintliga farligt godsleder ligger långt ifrån studerat planområde bedöms de inte 
utgöra en risk för planområdet. Givet de stora flöden av farligt gods som sker på dessa 
leder idag bedöms eventuella transporter av farligt gods till och från tillkommande 
industrietablering inte medföra en signifikant förhöjning av riksnivån utmed dessa leder.  

Utifrån den information som finns att tillgå i dagsläget avseende tillkommande 
industrietablering bedöms studerat område vara lämplig för vissa typer av 
industrietablering förutsatt att dessa inte ger upphov till en oskälig risk för den 
bostadsbebyggelse som ligger cirka 500 meter från planområdesgränsen eller den 
utbildningsverksamhet som ligger inom Volvo Cars fabriksområde som ligger cirka 260 
respektive 550 meter från planområdesgränsen.  

Förutom föreslagen skyddsåtgärd med koppling till närheten till Volvo cars verksamhet, 
bedöms i dagsläget inga ytterligare skyddsåtgärder vara nödvändiga med avseende på 
etablering av industrietablering vid studerat planområde. Notera att risker kopplat till den 
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framtida verksamheten behöver utredas närmare i samband med dess etablering och att 
fler skyddsåtgärder då kan komma att bli aktuella. Det bedöms dock möjligt att med 
tekniska åtgärder och/eller erforderliga skyddsavstånd uppnå tolerabla risknivåer. Det har 
inte bedömts som rimligt att i plankartan reglera att endast vissa typer av 
Sevesoanläggningar är lämpliga i förhållande till riskavstånd. I samband med 
verksamhetsprövningen, som görs av markmiljödomstolen efter ansökan om miljöfarlig 
verksamhet enligt miljöbalken 9 kapitlet, kommer denna fråga att utredas vidare.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Anläggningar inom allmän plats 
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats. Kommunen 
ansvarar därmed för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats.  

Det som utgör allmän plats inom detaljplanen är SKYDD1 inom vilken befintliga 
förutsättningar för hantering av dagvatten och skyfall planeras att bibehållas. 

Den allmänna platsmarken ägs till större delen av Platzer varpå kommunen behöver lösa 
in mark. En mindre del av den allmänna platsmarken ägs av kommunen. 

Anläggningar inom kvartersmark 
Kvartersmarken inom detaljplanen utgörs av ändamålen industri (J) och tekniska 
anläggningar (E). Exploatören ansvarar för utbyggnad inom den största delen av 
kvartersmarken inom detaljplanen. Göteborg Energi alternativt Vattenfall ansvarar för 
utbyggnad av transformatorstationer inom kvartersmarksområdet i den norra delen av 
planområdet. Platzer ansvarar för eventuell utbyggnad av kvartersmarken i den sydvästra 
delen av planområdet. 

Inom kvartersmark betecknad med l respektive u får allmänna luftledningar respektive 
allmänna underjordiska ledningar anläggas. 

Anläggningar utanför planområdet 
Trafikkontoret utför upprustningsåtgärder på Sörredsvägen, framför allt i korsningen med 
Gamla Sörredsvägen, till följd av utvecklingen inom Volvo Torslandaområdet.  

Ledningar utanför planområdet som behövs för genomförandet av detaljplanen behöver 
säkerställas med servituts- eller ledningsrätt.  

Drift och förvaltning 
Exploatören, Göteborg Energi respektive Platzer svarar för drift och förvaltning av sin 
respektive del av kvartersmarken inom planområdet.  

Kommunen via kretslopp- och vattennämnden svarar för drift och förvaltning av de 
befintliga förutsättningarna för hantering av dagvatten och skyfall inom allmän plats, 
SKYDD1. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Detaljplanens medför bland att en ny industrifastighet bildas, att vissa fastigheter behöver 
avstå mark och att vissa fastigheter behöver erhålla mark, samt att servitut och 
ledningsrätter behöver bildas.  
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Mark ingående i allmän plats, inlösen 
Detaljplanen medför rättighet samt skyldighet för kommunen att lösa in mark utgörande 
allmän plats.  

Det som utgör allmän plats inom detaljplanen är SKYDD1 inom vilken en befintlig yta för 
dagvatten- och skyfallshantering säkerställs. Större delen av den allmänna platsmarken är 
belägen på del av fastigheten Syrhåla 4:2 som ägs av Platzer varpå kommunen behöver 
lösa in marken. En mindre del av den allmänna platsmarken är belägen på del av 
fastigheten Syrhåla 765:248 som ägs av kommunen. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Innan beviljande av bygglov ska 
erforderlig fastighetsbildning vara genomförd där så erfordras. 

Område A till F nedan hänvisar till kartan i figur 29. 

Kvartersmarken (JE) inom område A avses utgöra exploatörens nya industrifastighet som 
avstyckas/överförs från fastigheten Sörred 15:3 som ägs av dotterbolag till Volvo Cars. 
En ansökan om fastighetsbildning är inlämnad till Lantmäterimyndigheten. 

Kvartersmarken (JE) inom område B är belägen på del av fastigheterna Sörred 7:3, 15:1, 
15:3 och 15:5, som ägs av dotterbolag till AB Volvo respektive Volvo Cars. Exploatören 
har genom avtal skaffat sig rådighet till denna mark. Inom område B avses en 
anslutningsväg anläggas. Område B avses också ingå i exploatörens nya industrifastighet 
tillsammans med område A. 

Kvartersmarken (E) inom område D i den norra delen av planområdet är belägna på del 
av fastigheterna Sörred 7:3 respektive Sörred 15:3, som ägs av dotterbolag till AB Volvo 
respektive Volvo Cars. De tekniska anläggningarna inom området kan säkerställas med 
ledningsrätt alternativt kan områdena avstyckas till egna fastigheter.  

Kvartersmarken (JE) inom områdena E och F kan ligga kvar på befintliga fastigheter; 
Syrhåla 3:1 och Syrhåla 4:2 som ägs av Platzer och Sörred 15:3 som ägs av dotterbolag 
till Volvo Cars respektive Syrhåla 765:248 som ägs av kommunen. 

Allmän platsmark, SKYDD1, inom område C, är till större delen belägen på del av 
Syrhåla 4:2 som ägs av Platzer och till en mindre del belägen inom Syrhåla 756:248 som 
ägs av kommunen. Delen av fastigheten Syrhåla 4:2 avses regleras till den kommunägda 
fastigheten Syrhåla 756:248. 

Gemensamhetsanläggningar 
I det fall en gemensamhetsanläggning bildas blir berörda fastighetsägare gemensamt 
ansvariga för anläggningens utförande och framtida drift. Gemensamhetsanläggningen 
kan förvaltas antingen direkt av delägarna i gemensamhetsanläggningen eller av en 
särskilt bildad samfällighetsförening. Vid behov ansöker exploatören till 
lantmäterimyndigheten om bildande av gemensamhetsanläggning. 

Servitut och ledningsrätt 
Ledningar och tekniska anläggningar 

Ledningar inom och utanför planområdet som behövs för genomförandet av detaljplanen 
behöver säkerställas med servituts- eller ledningsrätt till förmån för respektive 
ledningsägare. Respektive ledningshavare ansvarar för säkerställande av sina ledningar 
och är skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen avseende projektets 
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påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid omläggning av ledningar till följd av 
exploateringen ska eventuell ledningsrätt omprövas att gälla ledningens nya läge.  

Allmänna ledningar, inom områden betecknade med u och l på plankartan, kan 
säkerställas med ledningsrätt.  

Inom områden som på plankartan är betecknade med E kan tekniska anläggningar 
placeras. Dessa kan säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna 
fastigheter. Inom kvartersmarksområdet (E) i den norra delen av planområdet avser 
Göteborg energi anlägga transformatorstationer. 

Nya ledningar för dricks- och spillvatten (kretslopp och vatten) avses byggas ut från 
Bulyckevägen över fastigheten Syrhåla 3:1 och 4:2 som ägs av Platzer, genom allmän 
plats SKYDD1, tryckas under testbana och industrispår på Sörred 15:3, för att sedan nå 
den nya industrifastigheten västerifrån. 

Ledningsläge för dagvatten (kretslopp och vatten) är inte bestämt. Exempelvis kan 
eventuellt fastigheterna Sörred 15:3 som ägs av Volvo Cars, Syrhåla 4:2 som ägs av 
Platzer och Syrhåla 765:248 som ägs av kommunen beröras. 

Inom område D i den norra delen av planområdet på fastigheten Sörred 7:3 respektive 
Sörred 15:3 som ägs av dotterbolag till AB Volvo respektive Volvo Cars avses 
transformatorstationer kompletteras och byggas ut  

Ledningar för fjärrvärme, opto, tryckluft, ånga med mera avses ansluta planområdet från 
öster, från Sörred 12:37 som ägs av Göteborg Energi AB via Sörred 15:3 som ägs av 
Volvo Cars för att sedan nå planområdet.  

Vattenfall har befintliga luftledningar inom kvartersmarksområdet i den norra delen av 
planområdet som är säkrade genom ledningsrätt. Planen bedöms inte inskränka på 
ledningsrätten utan planläggningen inom område D möjliggör nyanläggandet av 
transformatorstationer med tillhörande funktioner i anslutning till ledningarna. 

Markavvattningsföretag 

Inom och utom planområdet finns markavvattningsföretag som kan behöva 
upphävas/omprövas. Se Dagvatten- och skyfallsutredningen (Kretslopp och vatten, 2022). 
Volvo Cars ansvarar för att tillse att markavvattningsföretagen omprövas/upphävs. 

Ansökan om lantmäteriförrättning.  
Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning avseende allmän platsmark 
och säkerställande av allmänna vatten- och avloppsledningar. 

Exploatören ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning för övriga åtgärder, 
såsom avstyckning, fastighetsreglering, bildande av eventuella servitut och 
gemensamhetsanläggningar. 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 
ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter.  

Avtal 
Befintliga avtal som berörs 
Inom planområdet har kommunen inga befintliga avtal. 
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Avtal mellan kommunen och exploatören (inom planområdet) 
Innan startbesked ges ska exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och tilltänkt 
exploatör angående genomförandet av planen. Exploateringsavtalet kommer bland annat 
säkerställa exploatörens åtagande avseende åtgärder kopplat till erforderlig fördröjning 
och rening av dagvatten och skyfall samt säkerställande ledningsdragningar som erfordras 
för att försörja etableringen. Avtalet kommer också reglera upplåtelse av kommunal mark 
för kompensationsåtgärder och övriga eventuella åtgärder som ska ske i samband med 
genomförandet av detaljplanen. Avtal/överenskommelse om ledningsrätt avses tecknas 
för kretslopps- och vattens ledningar inom l- och u-område. 

Avtal mellan kommunen och övriga fastighetsägare (inom planområdet) 
En överenskommelse om fastighetsreglering behöver tecknas mellan kommunen och 
Platzer för överföring av allmän platsmark från fastigheten Syrhåla 4:2 till den 
kommunägda fastigheten Syrhåla 765:248.  

Överenskommelse om ledningsrätt avses tecknas mellan kommunen och Platzer avseende 
för kretslopp- och vattens ledningar inom u-område inom fastigheterna Syrhåla 3:1 och 
Syrhåla 4:2. 

Avtal mellan kommunen och övriga fastighetsägare (utanför planområdet) 
Servitutsavtal avseende säkerställande av kretslopp- och vattens dagvattenledningar samt 
ledningar för tekniskt vatten (utanför planområdet) till förmån för kommunen avses 
tecknas mellan kommunen och berörda fastighetsägare innan detaljplanen antas.  

Avtal mellan exploatören och övriga fastighetsägare (inom planområdet) 
Avtal/överenskommelse om marköverlåtelse behöver tecknas mellan exploatören och 
fastighetsägarna till Sörred 7:3, 15:1, 15:3 och 15:5. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatören resp. övriga fastighetsägare (inom och 
utanför planområdet) 
Ledningar inom och utanför planområdet som behövs för genomförandet av detaljplanen 
behöver säkerställas med servituts- eller ledningsrätt till förmån för respektive 
ledningsägare. Respektive ledningshavare ansvarar för säkerställande av sina ledningar. 

Allmänna ledningar, inom områden betecknade med u och l på plankartan, kan 
säkerställas med ledningsrätt.  

Inom områden som på plankartan är betecknade med E kan tekniska anläggningar 
placeras. Dessa kan säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna 
fastigheter. Inom område A anger planen att största byggnadsarea för tekniska 
anläggningar inom användningen E är 10 000 m2. Detta avser i första hand en planerad 
energihub som eventuellt kommer anläggas inom området. Övriga tekniska anläggningar 
kopplade till verksamheten, ryms inom användningen J. 

Avtal för att säkerställa servituts- eller ledningsrätt för starkström (utanför planområdet) 
behöver tecknas mellan Göteborg Energi och fastighetsägaren till Sörred 7:3 och Sörred 
15:3 innan detaljplanen antas. 

Avtal för att säkerställa servituts- eller ledningsrätt för fjärrvärme, opto med mera 
(utanför planområdet) behöver tecknas mellan Göteborg Energi och fastighetsägaren till 
Sörred 15:3 innan detaljplanen antas. 
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Dispenser och tillstånd 
Beroende på vilket alternativ avseende dagvattenhanteringslösning som väljs, kan krav på 
dispens för Natura 2000 krävas. Dagvattenutredningen har visat på olika alternativ för 
avledning av dagvatten antingen alternativ A: avledning mot Rivö Fjord eller alternativ 
B: avledning mot Södskärsbassängen. Om valet faller på alternativ B: 
Södskärsbassängen, kommer dispens för Natura 2000 krävas. Kretslopp och vatten har 
lämnat in en ansökan om dispens för att pröva möjligheten till detta alternativ. 

Den arkeologiska utredningen (Arkeologena SHM, 2021) visar på fyra fornlämningar 
inom utredningsområdet och behov på vidare arkeologisk förundersökning. Bedömningen 
är att en av fyra fornlämningar inom utredningsområdet kan komma att påverkas vid ett 
genomförande av detaljplanen. En ansökan om tillstånd för ingrepp i fornlämning har 
skickats till Länsstyrelsen och ett godkännande har getts. Ingrepp i form av en 
arkeologisk förundersökning har utförts under våren 2022, resultat är bilagt handlingarna 
(Arkeologisk förundersökning, Arkeologerna SHM, 2022). Resultatet visade på behov av 
undersökning. En ansökan om ingrepp i fornlämning har skickats av fastighetsägaren till 
Länsstyrelsen. En arkeologisk undersökning är planerad att utföras under sommaren 
2022.  

Naturvärdesinventeringen (Naturcentrum, 2022) visar på att planområdet omfattas av 
olika artskyddade djur. Hanteringen av negativa effekter på naturmiljön av en 
exploatering utgår från att följa en skadelindringshierarki som innebär att skador i första 
hand undviks (undvikandeåtgärder). I andra hand bör de minimeras och avhjälpas på plats 
(skyddsåtgärder). I sista hand bör de kompenseras om detta behov finns 
(kompensationsåtgärder). Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder har tagits fram 
som en del av naturvärdesinventeringen (Naturcentrum, 2022), beskrivs mer ingående i 
Bevarandeåtgärder för skyddade arter (Naturcentrum, 2022) och diskuteras även i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB, COWI, 2022). Fördjupade inventeringar av 
förekomst av skyddade arter har även utförs under vår-sommaren 2022. Förväntningarna 
är att fler dispenser från artskydd kommer behöva sökas, det är upp till 
verksamhetsutövaren att ansöka om dessa dispenser.  

Länsstyrelsen har i mars 2022 meddelat dispens enligt artskyddsförordningen för att 
fånga in och flytta vissa grod- och kräldjur som berörs av exploateringen. Infångande och 
flytt av individer till nyanlagda dammar genomförs i enlighet med dispensen. Ytterligare 
skydds- och kompensationsåtgärder kan komma att utföras under projektets 
genomförande och verksamhetsutövaren kommer sannolikt behöva ansöka om ytterligare 
och kompletterade dispenser enligt artskyddsförordningen. 

I den översiktliga miljötekniska markundersökningen (COWI, 2022) har det inom 
planområdets visats på förhöjda halter av föroreningen PFAS (PFOS) vilket innebär en 
underrättelseplikt om upptäckt av en förorening enligt miljöbalken (10 kapitlet 11 § 
miljöbalken). Verksamhetsutövaren har informerat Göteborgs stads miljöförvaltning och 
Länsstyrelsen om upptäckten. Åtgärdsstrategi och riskutredning PFAS (COWI, 2022) har 
tagits fram och bilagts planhandlingarna. 

Tidplan  
Samråd: 1 kvartalet 2022 

Granskning: 1–2 kvartalet 2022 



ANTAGANDEHANDLING 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för verksamheter vid 
Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg 

 53 (69) 

Dnr 0860/21 PLANBESKRIVNING  
   

Antagande: 3 kvartalet 2022 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 1 kvartalet 2023 

Färdigställande: 2025 - 2026  

Upplysningar 

• För att anslutning med självfall ska tillåtas, ska lägsta golvnivå vara minst 0,3 
meter över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i 
allmänt dag- och spillvattensystem  

• All form av Seveso-verksamhet är inte lämplig inom aktuellt planområde. En 
prövning behöver ske i samband med tillståndsprövningen av verksamheten.  

• Inom området har PFAS hittats. Ett område har visat på nivåer som kräver 
sanering, en planbestämmelse har lagts till på plankartan. Vid markarbeten inom 
planområdet kan kompletterande provtagningar av PFAS behöva utföras.  

Genomförandetid 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras eller upphävas utan att synnerliga skäl föreligger. 
Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny 
plan eller upphäver gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut 
ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen och 
som försvinner när den ursprungliga planen ändras, ersätts eller upphävs. 

Planens genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. 
Fem år bedöms vara en rimlig tid för utbyggnad enligt planförslaget.  

Överväganden och konsekvenser  
Göteborgs stads inriktning avseende strategisk bebyggelseplanering är bland annat att 
förtäta industriområden och företagsområden med fler verksamheter och att nyetablering 
och utbyggnadsplanering för verksamheter ska ske enligt principen rätt verksamhet på 
rätt plats. Bedömningen är att föreslagen detaljplan är belägen på en strategiskt 
fördelaktig plats. Detaljplaneområdet ligger inom eller i direkt anslutning till ett större 
industriområde. Området är utpekat som ett verksamhetsområde både i Göteborgs 
översiktsplan från 2009 och i förslag till ny översiktsplan.   

Kommunen och Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet 11 § i miljöbalken har 
därför tagits fram och bilagts handlingarna (MKB, COWI, 2022). I 
miljökonsekvensbeskrivningen finns en ingående beskrivning under åtta teman: Mark, 
Naturmiljö, dagvatten- och skyfall, Luftkvalitet, Buller, Riskbedömning, Kulturmiljö och 
Rekreation och friluftsliv. Den samlade bedömningen miljökonsekvensbeskrivningen är 
att konsekvenserna av planförslaget bedöms huvudsakligen miljöaspekter vara små med 
undantag av:  
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- Trafikbuller som bedöms vara små till måttliga. Planförslaget bedöms ha en 
marginell ökning av trafiken vilket inte resulterar i någon betydande ökning av 
bullernivån för närliggande bostäder.  

- Naturmiljö som bedöms vara måttliga för naturvärdesobjekt och små-måttliga för 
naturvårdsarter. Gällande naturvärdesobjekten så kommer majoritet av områdena 
inom planområdet sannolikt tas i anspråk och försvinna i och med planens 
genomförande. Därav bland annat områden med höga naturvärden. Eftersom 
områden med höga naturvärden i form av dammar kompenseras och skyddas 
samt att lövskogsområden stärks utanför planområdet bedöms sammanvägd 
påverkan vara måttlig istället för stor. Gällande naturvårdsarter så utförs en rad 
olika skydds- och kompensationsåtgärder för att i störst möjliga mån skydda 
populationer och individer. En förutsättning för detaljplanens genomförande är 
att en gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas för berörda arter vilket har 
visats i och med medgivande av dispens från Länsstyrelsen. Påverkan bedöms 
därmed som liten för berörda arter 

- Klimat som bedöms vara små-måttliga. Gällande växthusgasutsläpp så innebär 
detaljplanen en ökad mängd transporter. I och med placeringen nära staden och 
goda kommunikationer inklusive hamn och järnväg så har påverkan minimerats. 
Gällande kollagring så rymmer planområdet bland annat skog och våtmarker 
vilka verkar som naturliga kollager varav majoriteten kommer tas i anspråk. 
Kompensation av sådana områden kommer emellertid göras som en del av 
åtgärderna för naturvårdsarterna. 

Vidare bedöms planförslaget inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna 
angående utomhusluft, omgivningsbuller och ytvatten och inte heller motverka 
möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. En ingående beskrivning av 
miljökonsekvenserna finns under avsnittet Överväganden och konsekvenser samt i bilagd 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Den övervägande bedömningen är att stadens intresse för att i ett strategiskt fördelaktigt 
läge utöka ett befintligt verksamhetsområde och i längden skapa möjlighet för ett utökat 
näringsliv och en rad nya arbetstillfällen, väger högt. De potentiella miljökonsekvenserna 
av detaljplaneförslaget utreds, och lösningar föreslås, i en rad olika utredningar.   

Motiv till detaljplanens reglering  
Nedan följer en beskrivning av planbestämmelserna en motivering till 
planbestämmelserna samt vart i plankartan bestämmelserna har adderats. För att lättare 
kunna lokalisera sig i kartan visas delområden i figuren nedan. Delområdena är i 
plankartan uppdelade i olika användnings- eller egenskapsområden.  
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Figur 29: Kartbild som visar planområdets olika delområden. Planområdet är ungefärligt. 
(Stadsbyggnadskontoret, 2022). 

De olika delområdena benämns som följande:  

A. Yta för industri innanför järnvägen 

B. Yta för anslutningsväg i nordöst  

C. Allmän platsmark för översvämning i sydväst  

D. Yta för teknisk anläggning i norr  

E. Yta för industri i sydväst vid Bulyckevägen  

F. Yta för industri i sydväst vid Materialvägen 

Beteckn
ing 

Bestämmelse Motiv till reglering Läge i kartan  

Användningsbestämmelser för allmän plats 
Skydd1 Översvämningsyt

a 
Allmän plats för Skydd1 – 
översvämning syftar till att kunna 
bevara de naturliga förutsättningarna 
för att hantera dagvatten och skyfall 
inom området. 

Delområde C.  

Användningsbestämmelser för kvartersmark 
E Tekniska 

anläggningar 
Användningen syftar till att ge 
möjlighet för tekniska anläggningar. 

All 
kvartersmark  

J Industri  Användningen syftar till att ge 
möjlighet för industri. 

Kvartersmark 
exklusive 
delområde D 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats 
a1 Marklov krävs 

även för alla 
Syftar till att i samband med 
eventuellt marklov kontrollera 

Delområde C. 
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ändringar av 
markens nivå. 

eventuella föroreningar i marken. 
Miljöförvaltningen är remissinstans i 
samband med startbesked för 
marklov.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
ö1 Marken får inte 

förses med 
byggnad 

Egenskapen syftar till att begränsa 
byggrätten inom en yta som är tänkt 
till kvartsmark för väg, en yta som 
omfattas av järnväg och ytor som 
omfattar eller är tänkt att omfatta 
ledningar. 

Delområde B, 
delområde F, 
del av 
delområde E 
samt del av 
delområde D. 

h1 Högsta nockhöjd 
är 55,0 meter över 
angivet nollplan 

Egenskapen syftar till att reglera höjd 
på byggnationen inom 
egenskapsområdet.  

Delområde A. 

h2 Högsta nockhöjd 
är 25,0 meter över 
angivet nollplan 

Egenskapen syftar till att reglera höjd 
på byggnation inom 
egenskapsområdet.  

Delområde D 
samt 
delområde E. 

n1 Damm ska 
bibehållas 

Egenskapen syftar till att reglera att 
befintlig damm bibehålls inom 
egenskapsområdet.  

Inom del av 
delområde B. 

l1 Markreservat för 
allmännyttig 
luftledning 

Egenskapen syftar till att ge 
möjlighet för allmännyttiga 
luftledningar.  

Del av 
delområde D 
samt 
delområde F.   

u1 Markreservat för 
allmännyttig 
underjordiska 
ledningar. 

Egenskapen syftar till att ge 
möjlighet för allmännyttiga 
underjordiska ledningar.  

Del av 
delområde D 
samt 
delområde F.  

p1 Byggnad ska 
placeras minst 4 
meter från 
fastighetsgräns 

Egenskapen syftar till att reglera 
minsta avstånd för byggnad mot 
fastighetsgräns.  

Delområde A.  

m1 Översvämnings-
bar yta alternativt 
underjordisk 
anläggning för 
magasinering och 
rening av 
dagvatten ska 
anordnas. 

Egenskapen syftar till att ge 
möjlighet för passande 
dagvattenhantering inom 
planområdet. I dagvatten- och 
skyfallsutredning (KoV, 2022) visas 
en möjlig väg framåt och vilka 
volymer som behöver omhändertas 
baserat på beräkning av det förslag 
som utredningen grundas på. Ett 
annat väl motiverat förslag på 
hantering av dagvatten kan tillåta 
andra volymer än det som finns i 
dagvatten- och skyfallsutredningen. 
Detta kan tillåtas med godkännande 
från förvaltningen för Kretslopp och 
vatten.    

Delområde A 
och D.  
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m2 Översvämningsba
r yta alternativt 
underjordisk 
anläggning för 
hantering av 
skyfallsregn ska 
anordnas 

Egenskapen syftar till att ge 
möjlighet för passande 
skyfallshantering inom planområdet. 
I dagvatten- och skyfallsutredning 
(KoV, 2022) visas en möjlig väg 
framåt och vilka volymer som 
behöver omhändertas baserat på 
beräkning av det förslag som 
utredningen grundas på. Ett annat väl 
motiverat förslag på hantering av 
skyfallsregn kan tillåta andra 
volymer än det som finns i 
dagvatten- och skyfallsutredningen. 
Detta kan tillåtas med godkännande 
från förvaltningen för Kretslopp och 
vatten.   

Delområde A 
och D. 

m3 Höjdsättning och 
avvattning ska ske 
så att 
framkomlighet 
garanteras även 
vid ett 
klimatanpassat 
100-årsregn 

Egenskapen syftar till att säkerställa 
en passande höjdsättning och 
avvattning av området som är tänkt 
som tillfartsväg till området. 
Intentionen är att säkerställa att 
framkomlighet garanteras även vid 
ett klimatanpassat 100-årsregn. 
Egenskapen syftar även till att inte 
försämra befintlig skyfallssituation 

Delområde B. 

m4 Höjdsättning ska 
ske så att 
avvattning av 
dagvatten och 
skyfallsregn 
säkerställs 

Egenskapen syftar till att säkerställa 
att området höjdsätts på ett passande 
sätt så att området kan avvattnas av 
dagvatten och skyfallsregn utan att 
försämra för omkringliggande 
områden. I dagvatten- och 
skyfallsutredningen (KoV, 2022) har 
en höjdsättning räknats på som visar 
en framkomlig lösning. En annan 
höjdsättning än det som är beräknat 
på kan också visa en framkomlig 
lösning. Nytt förslag på höjdsättning 
behöver stämmas av och godkännas 
av förvaltningen för Kretslopp och 
vatten.   

Delområde A 
och D. 

b1 Minst 20 % av 
fastighetsarean 
inom 
egenskapsområdet 
ska vara 
genomsläpplig 

Egenskapen syftar till att begränsa 
hårdgöringsgraden så att tänkt 
dagvatten- och 
skyfallshaneringslösning ska vara 
möjlig.  

Delområde A. 

b2 Grundläggning 
ska utföras så att 

Egenskapen syftar till att vid 
grundläggning säkerställa att 

Del av 
delområde A.  
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tillfredsställande 
markstabilitet 
bibehålls  

tillfredsställande markstabilitet 
bibehålls.  

e1 Största 
byggnadsarea är 
80% av 
fastighetsarean 
inom 
egenskapsområdet 

Syftar till att reglera 
exploateringsgraden inom del av 
planområdet.  

Delområde D. 

e2 Största 
byggnadsarea för 
industri är 60% av 
fastighetsarean 
inom 
egenskapsområdet 

Syftar till att reglera 
exploateringsgraden för 
användningen industri inom del av 
planområdet.  

Delområde A.  

e3 Största 
byggnadsarea är 
30% av 
fastighetsarean 
inom 
egenskapsområdet  

Syftar till att reglera 
exploateringsgraden inom 
egenskapsområdet.  

Delområde E. 

e4 Största 
byggnadsarea för 
tekniska 
anläggningar är 
10 000 m2 

Syftar till att reglera 
exploateringsgraden för 
användningen tekniska anläggningar 
inom del av planområdet. Syftar till 
allmänna tekniska anläggningar.  

Delområde A.  

a2 Startbesked får 
inte ges för ändrar 
markanvändning 
förrän markens 
lämplighet har 
säkerställts 
genom sanering 
av förorenad 
mark. Marken ska 
klara gällande 
krav för aktuell 
markanvändning. 

Syftar till att säkerställa att aktuella 
föroreningar saneras innan 
startbesked för ändrad 
markanvändning får ges.   

Del av 
delområde A. 

- Startbesked får 
inte ges för 
ändrad 
markanvändning 
förrän 
exploateringsavtal 
är påskrivet.  

Syftar till att reglera att innan 
startbesked för ändrar 
markanvändning ges ska 
exploateringsavtal tecknas mellan 
kommunen och tilltänkt exploatör 
angående genomförandet av planen. 
Exploateringsavtalet kommer bland 
annat säkerställa exploatörens 
åtagande avseende åtgärder kopplat 
till erforderlig fördröjning och rening 

All 
kvartersmark.  
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av dagvatten och skyfall samt 
säkerställande av ledningsdragningar 
som behövs för att försörja 
etableringen. 

- Startbesked får 
inte ges för 
ändrad 
markanvändning 
förrän 
exploateringsavtal 
är påskrivet. 

Syftar till att reglera att innan 
startbesked för marklov ges ska 
exploateringsavtal tecknas mellan 
kommunen och tilltänkt exploatör 
angående genomförandet av planen. 
Exploateringsavtalet kommer bland 
annat säkerställa exploatörens 
åtagande avseende åtgärder kopplat 
till erforderlig fördröjning och rening 
av dagvatten och skyfall samt 
säkerställande av ledningsdragningar 
som behövs för att försörja 
etableringen. 

All 
kvartersmark. 

a3 Marklov krävs 
även för alla 
ändringar av 
markens nivå. 

Syftar till att i samband med marklov 
säkerställa stabiliteten inom aktuellt 
område. 

Del av 
delområde A.  

 

Nollalternativet 
Ett nollalternativ innebär att det inte skulle ges möjlighet för en utveckling av 
verksamhetsområdet på en plats som i översiktsplanen är utpekad som en god plats för 
befintlig och tillkommen verksamhet. I ett nollalternativ skulle tänkt verksamhet placeras 
på annan plats, i staden eller på annan ort. Om den placeras på annan ort tappar staden 
möjlighet för tillkomst av en rad ytterligare arbetstillfällen.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 
Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag 
den 1 januari 2020. Lagen gäller vid byggnadsnämndens och kommunfullmäktiges beslut 
i planärendet från årsskiftet 2019/2020, oavsett när planarbetet påbörjades.  

I detta kapitel presenteras en konsekvensanalys som redogör för vilka sociala 
konsekvenser och konsekvenser för barn och unga, som ett genomförande av detaljplanen 
bedöms innebära. Analysen presenteras i fyra teman; sammanhållen stad, samspel och 
vardagsliv, identitet samt hälsa och säkerhet.  

Sammanhållen stad 
Då planområdet idag ligger inom ett område som är avgränsat av staket, en järnväg samt 
att det är beläget otillgänglig uppe på en höjd, finns det mycket att arbeta med avseende 
förbättringar för att bryta barriärer. Ett byggande av verksamheten uppe på höjden kan i 
sig skapa en större tillgänglighet till naturområdet på höjden, förutsatt att del av 
naturområdet bevaras vid exploatering.  

I ett övergripande stadsperspektiv bidrar tillkommen exploatering till nya arbetsplatser för 
ett stort antal personer. För att locka grupper som vill resa hållbart samt skapa möjlighet 
för de som inte har tillgång till bil, är det viktigt att utveckla kollektivtrafiken samt skapa 
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förutsättningar för gående och cyklister. För att skapa god tillkomst med kollektivtrafik är 
det fördelaktigt om hållplatser kan placeras i nära anslutning till de nya 
verksamhetslokalerna. För att skapa god tillkomst för gång- och cykel är det fördelaktigt 
om dessa vägar kan förlängas och anslutas till planområdet.  

En satsning på kollektivtrafik och för gång och cykel gynnar dessutom barn och unga, där 
fler alternativa vägar för resor skapar större möjlighet att fritt kunna röra sig i 
stadsrummet. Det finns vissa verksamheter strax väster om planområdet som i stor 
utsträckning lockar barn och unga, exempelvis ridning och motorsport. En utökad 
kollektivtrafik samt ett överseende och potentiell utbyggnad av gång- och cykelvägar kan 
gynna de personer som har dessa verksamheter som målpunkter. Satsning på 
kollektivtrafik och gång- och cykel gynnar den sociala hållbarheten, men också den 
ekologiska hållbarheten då satsningar på kollektivtrafik samt gång- och cykel kan bidra 
till minskat bilberoende och minskade utsläpp.  

Samspel och Vardagsliv 
Området blir en del i det redan utbyggda verksamhetsområdet och kommer därmed 
samspela med de befintliga verksamheterna. Beroende på vilken typ av verksamhet som 
kommer uppföras, kan samspelet med befintliga verksamheter inom VCC skilja sig. 
Tillkommen verksamhet inom Volvos verksamhet kan göra att exploateringen samspelar 
och inkorporeras inom befintligt skalskydd. Det skapar en samhörighet med befintlig 
verksamhet, men ger samtidigt en barriär för utomstående. Om tillkommen verksamhet 
blir en annan än inom Volvos verksamhet, är det sannolikt att verksamheten hålls utanför 
skalskyddet och därmed potentiellt blir mer tillgängligt för utomstående. Utgångspunkten 
i nuläget är att det är en batterifabrik som ska uppföras inom området och att det ska 
särskiljas från befintlig verksamhet. I båda fallen kommer området vara en del i ett större 
verksamhetsområde som i sig själv, med stora hårdgjorda ytor och storskaliga byggnader, 
sällan lockar allmänheten till vistelse. Utgångspunkten är att, förutom område för skydd1 
i väster, inte skapa några allmänna platser i detaljplanen. Det är dessutom mindre troligt 
att mer spontana offentliga miljöer uppstår.  

Området är tänkt att exploateras med bebyggelse och ge möjlighet för ytterligare 
arbetsplatser. Den nya exploateringen och i förlängningen arbetsplatserna, kommer ha 
stor inverkan på människors vardagsliv. De människor som blir påverkade är 
huvudsakligen de som i en framtid kommer att arbeta inom verksamheterna. Det är därför 
fördelaktigt om det finns möjlighet att skapa mötesplatser och trygga entréer till de 
tillkommande verksamheterna. Det kan exempelvis vara bord och stolar för lunch 
utomhus, planteringar och god belysning för att tryggt kunna ta sig till lokalerna. I 
närområdet finns det i dag ett antal lunchrestauranger. Då tillkommen exploatering kan 
komma att skapa många ytterligare arbetsplatser, är det fördelaktigt om fler 
lunchrestauranger, och kanske även annan typ av servicefunktioner, uppförs i eller i 
närhet till området.   

Bedömningen är att tänkt exploatering kommer ha liten konsekvens på vardagslivet för 
barn. Området är idag otillgängligt och utan lockelser för barn, och förväntas vara så även 
i framtiden. Tänkt exploatering kan däremot komma att ha liten inverkan för unga. Det 
finns möjlighet att framtida verksamheter kan komma att erbjuda sommarjobb och 
praktikplatser till ungdomar. En viktig aspekt är då att skapa god tillgänglighet till 
området i form av kollektivtrafik eller för gång- och cykel, samt att området kring 
kommande exploatering gestaltas tryggt och välkommande.  
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Identitet  
Områdets karaktär som ett naturområde inom ett verksamhetsområde kommer att ändras 
och området kommer istället att inkorporeras i verksamhetsområdet. Stor del av 
naturområdet kommer att tas i anspråk för att skapa möjlighet för exploatering och 
identiteten på området kommer därför att ändras. Påverkan på landskapsbilden i stort har 
gjorts i en separat analys. 

Området omfattas i dag av natur, mindre vattensamlingar och även fornlämningar. Skydd- 
och kompensationsåtgärder för naturvärden har studerats i separat naturvärdesinventering. 
Fornlämningarna som berörs har förundersökt och kommer vid behov grävas ut i 
parallella arkeologiska undersökningar. Ur ett barnperspektiv är det negativt att 
fornlämningar grävs ut och tas bort eftersom framtidens generation förlorar möjligheten 
att uppleva, förstå och lära om platsens historia. Kompensationsåtgärder för detta kan 
vara att tillgängliggöra andra fornlämningar i närområdet och informera om områdets 
kulturhistoria med exempelvis skyltar och guidning – ett förslag som även lyftes i den 
sociala konsekvensbeskrivningen för tvärförbindelsen i Torslanda, belägen i nära 
anslutning till planområdet.  

Hälsa och säkerhet 
Konsekvenserna för hälsa och säkerhet inom projektet handlar dels om framtida 
verksamhets potentiella inverkan på miljön. När det är beslutat vilken typ av verksamhet 
som ska uppföras på platsen är det viktigt att konsekvenser på miljön studeras. Mest 
troligt kommer det bli en batterifabrik som uppförs på platsen. Inom detaljplanearbetet 
görs en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB, COWI, 2022), i samband med 
genomförandet av planen görs en ytterligare miljökonsekvensbeskrivning kopplad till 
aktuell verksamhet. Frågorna tas om hand inom dessa ramar.   

Konsekvenserna för hälsa och säkerhet inom projektet handlar även om dessa aspekter på 
en individnivå. Som diskuterat tidigare är det viktigt med att lätt kunna ta sig till och från 
arbetsplatsen på ett tryggt och även hållbart sätt. Kollektivtrafik och utbyggnad av gång- 
och cykelvägar är önskvärt. Det är också önskvärt att tryggt kunna ta sig till och från 
framtida busshållplatser, parkeringsplatser och cykelparkeringsplatser. Gångvägar mot 
entréer med god belysning kan vara en god tillkomst.  

Miljökonsekvenser 
Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en 
lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 
kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i 
enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inom området finns riksintresse för kommunikation, industrijärnväg. Ett genomförande 
av detaljplaneförslaget bedöms inte ha någon negativ inverkan på riksintresset. Området 
har tidigare omfattats av riksintresse för industriell produktion, men avgränsningen av 
riksintresset håller just nu på att utredas av Tillväxtverket. Utgångspunkten är att Volvo 
Torslanda, och även området för detaljplaneförslaget, inte omfattas av riksintresset.  
Tillväxtverket och Länsstyrelsen har bekräftat detta i granskningsyttrande för Göteborgs 
stads översiktsplan.  

Naturvärdesinventeringen visar på naturområden med högt värde, klass II, inom 
planområdet, men inga områden med högsta naturvärden, klass I. Bedömningen är att ett 
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genomförande av detaljplaneförslaget kommer ha inverkan på dessa naturvärden. Skydds- 
och kompensationsåtgärder diskuteras och beskrivs i bilagd naturvärdesinventering 
(Naturcentrum, 2022), i utredningen Bevarandeåtgärder för skyddade arter 
(Naturcentrum, 2022) samt i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB, COWI, 2022). 
Arkeologisk utredning (Arkeologerna SHM, 2021) visar på fornlämningar inom området. 
Bedömningen är att ett genomförande av detaljplaneförslaget kan ha små konsekvenser 
på kulturintresset.  

Trots att förslag till detaljplan kommer ha inverkan på naturvärden och kan ha inverkan 
på kulturvärden, är den samlade bedömningen att värdet i att skapa möjlighet för en 
utveckling av verksamhetsytor i ett strategiskt fördelaktigt läge, väger högt. Kontoret 
bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt mest 
lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms 
inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med 
Översiktsplan för Göteborg. 

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan 
Kommunen har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 
kap. 11 § och Miljöbalken (MB) 6 kap. 6 § för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt 
att ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Bedömningen har utgått från kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 
5 §. Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning behövs för aktuellt planförslag. Undersökningssamråd har 
hållits med länsstyrelsen i oktober 2021. Länsstyrelsen delade då kommunens 
bedömning. 

Strategisk miljöbedömning 
Om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk 
miljöbedömning av detaljplanen göras. En strategisk miljöbedömning görs i flera steg, 
vilka har utförts i aktuellt planarbete. 

• Kommunen ska samråda om omfattningen av och detaljeringsgraden i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Detta samråd kallas avgränsningssamråd. För 
planer enligt PBL ska kommunen genomföra avgränsningssamrådet med 
länsstyrelsen och berörda kommuner. Detta arbete utfördes under hösten 2021 för 
aktuell plan.  

• Kommunen ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. En 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB, COWI, 2022) har tagits fram och bilagts 
planhandlingarna.  

• Kommunen ska ge tillfälle för allmänhet och andra att lämna synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan. Samråd sker enligt 
detaljplaneprocessen. Miljökonsekvensbeskrivningen är en bilaga till detaljplanen 
och kommentarer på den lämnas därför i samband med detaljplanens 
samrådstillfällen; samråd och granskning.  

• Kommunen ska slutligen ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och de 
synpunkter som inkommit innan planen antas. 

Syftet med en strategisk miljöbedömning är att säkra kvalitet, omfattning och effektivitet 
av miljökonsekvensbedömningarna samt beakta och besvara de synpunkter som 
uppkommit och inkommit från berörda parter. Miljökonsekvensbeskrivningen används 
för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som ett genomförande av detaljplanen kan 
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medföra, detta genom att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra på bland annat: människor, djur, 
växter, mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö; hushållning 
med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt; annan hushållning med material, 
råvaror och energi; eller andra delar av miljön. 

Den samlade bedömningen från miljökonsekvensbeskrivningen (MKB, COWI, 2022) är 
att konsekvenserna av ett genomförande av detaljplanen för samtliga miljöaspekter är 
obetydliga eller små med undantag av;  

- Trafikbuller som bedöms vara små-måttliga. Planförslaget bedöms ha en 
marginell ökning av trafiken vilket inte resulterar i någon betydande ökning av 
bullernivån för närliggande bostäder.  

- Naturmiljö som bedöms vara måttliga för naturvärdesobjekt och små-måttliga för 
naturvårdsarter. Gällande naturvärdesobjekten så kommer majoritet av områdena 
inom planområdet sannolikt tas i anspråk och försvinna i och med planens 
genomförande. Därav bland annat områden med höga naturvärden. Eftersom 
områden med höga naturvärden i form av dammar kompenseras och skyddas 
samt att lövskogsområden stärks utanför planområdet bedöms sammanvägd 
påverkan vara måttlig istället för stor. Gällande naturvårdsarter så utförs en rad 
olika skydds- och kompensationsåtgärder för att i störst möjliga mån skydda 
populationer och individer. En förutsättning för detaljplanens genomförande är 
att en gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas för berörda arter vilket har 
visats i och med medgivande av dispens från Länsstyrelsen. Påverkan bedöms 
därmed som liten för berörda arter 

- Klimat som vara små-måttliga. Gällande växthusgasutsläpp så innebär 
detaljplanen en ökad mängd transporter. I och med placeringen nära staden och 
goda kommunikationer inklusive hamn och järnväg så har påverkan minimerats. 
Gällande kollagring så rymmer planområdet bland annat skog och våtmarker 
vilka verkar som naturliga kollager varav majoriteten kommer tas i anspråk. 
Kompensation av sådana områden kommer emellertid göras som en del av 
åtgärderna för naturvårdsarterna. 

Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna angå-
ende utomhusluft, omgivningsbuller och ytvatten och inte heller motverka möjligheterna 
att nå miljökvalitetsmålen. 

Miljömål, lokala  
I bilagd miljökonsekvensbeskrivning beskrivs och bedöms ett genomförande av planen i 
förhållande till nationella och regionala miljömål (MKB, COWI, 2022). Övergripande är 
bedömningen att ett genomförande av planen har negativ inverkan på miljömålen då ett 
genomförande bidrar till att naturmark tas bort och ersätts av kvartersmark för industri. 
Samtidigt har planförslaget positiv inverkan enligt vissa av stadens miljö- och klimatmål. 
Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 som antogs av 
kommunfullmäktige 2021-03-25 presenteras tre övergripande lokala mål och sammanlagt 
tolv delmål. De tre målen och de delmål som har störst relevans för planförslaget 
presenteras nedan.  

Miljömål 1: Naturen: Göteborg har en hög biologisk mångfald  
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Miljömål för naturen handlar om att Göteborgs stad senast 2030 ska ha tillräckliga arealer 
av naturmiljöer och livsmiljöer med rätt skötsel för att bevara de arter som finns i 
kommunen och ge förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster. Planförslaget 
bedöms ha en negativ inverkan på miljömålet då ett genomförande bidrar till att 
naturmark tas bort och ersätts av kvartersmark för industri. För att minska de negativa 
effekterna ska skydds- och kompensationsåtgärder vidtas.   

- Naturen delmål 2: Göteborgs stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag. 

Ett genomförande av planförslaget innebär en ökad avrinning från hårdgjorda ytor, men 
kompenseras av att reningssteg införs. Södskärsbassängen och Rivöfjord är värdefulla 
vatten i närområdet som kan påverkas vid ett genomförande av planförslaget.  

Planförslaget ska se till att påverkan minimeras genom en god vattenhantering. 
Södskärsbassängen/Rivö fjord (baserat på vilken dagvattenlösning som väljs) kan 
påverkas positivt av att dagvatten inom området i ett genomförande av planförslaget tas 
omhand och renas på ett bättre sätt. Planförslaget bedöms bidra till möjligheten att uppnå 
delmålet. 

- Naturen delmål 3: Öka den biologiska mångfalden 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att befintlig naturmark tas i anspråk och ersätts 
med bebyggd och hårdgjord kvartersmark för industri. Ur den aspekten bidrar 
planförslaget negativt till delmålet öka den biologiska mångfalden. Samtidigt har 
delmålet en målsättning om att andelen allmän plats med markanvändning Natur inte ska 
minska. I förslag till detaljplan planläggs en större yta för allmän plats skydd1, mark som 
idag är privatägd och inte är planlagd. Planförslaget bedöms ur den aspekten bidra till 
möjligheten att uppnå delmålet.  

Miljömål 2:  Klimatet: Göteborgs klimatavtryck är nära noll  

Målet innebär att Göteborgs klimatavtryck årligen ska minska med sikte på att så snabbt 
som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska 
med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med 
minst 7,6 procent per år till 2030. Göteborgs Stad ska minska sina egna utsläpp i högre 
takt och använda samtliga tillgängliga verktyg och styrmedel för att driva på samhällets 
omställning. Ett genomförande av planförslaget kan ha påverkan på målet. Beroende på 
vilken typ av verksamhet som utvecklas kan den ha olika påverkan på delmålet. Beroende 
på vilken verksamhet som utvecklas kan den även ha inverkan på konsumtionssamhället 
och bidra till konsumtion. Samtidigt kan innovation i produktionen i en framtida 
verksamhet ha positiv inverkan på produktutvecklingen och i förlängningen 
verksamhetens påverkan på klimatet.  

- Klimatet delmål 3: Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från resor och 
transporter.  

Planförslaget innebär en utvidgning/nyexploatering av verksamhetslokaler inom området, 
vilket ökar antalet transporter. Samtidigt finns goda möjligheter att transporter kan ske på 
ett hållbart sätt, med kollektivtrafik, gång och cykel, som då inte påverkar miljömålet 
negativt. Området är beläget i ett redan etablerat industriområde med relativt god och tät 
kollektivtrafik. En ytterligare utveckling av kollektivtrafiken skulle vara fördelaktig. Ett 
genomförande av detaljplanen ställer krav på ombyggnation av en korsningspunkt 
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nordöst om planområdet, Sörredsvägen/Gamla Sörredsvägen. I cirkulationen och längs 
med Gamla Sörredsvägen planeras en ytterligare gång- och cykelväg att läggas till. I detta 
perspektiv bedöms planförslaget bidra till möjligheten att uppnå delmålet. Planförslaget 
kan också generera i ett antal ytterligare transporter, mängd är beroende på vilken typ av 
verksamhet som etableras på platsen. Det i sin tur kan ha negativ inverkan för att uppnå 
delmålet.  

Miljömål 3: Människan: Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö 

Målet människan innebär att göteborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom 
bättre luftkvalitet och ljudmiljö samt minskad användning av skadliga ämnen. Göteborg 
ska vara en grön och robust stad där ekosystemtjänster nyttjas för att tillgodose 
människors behov, nu och i framtiden. Planförslaget bedöms inte ha en negativ inverkan 
på miljömålet då förslaget inte bedöms försämra buller, luftmiljö och användning av 
skadliga ämnen. Ett genomförande av planförslaget innebär en samordning och att klustra 
verksamheter som kan ha negativ påverkan i en tyst miljö, men liten påverkan i en miljö 
som redan omfattas av liknande verksamheter. Ett utökade av hållbara resmål för gång, 
cykel och kollektivtrafik studeras och förväntas utökas.  

- Människan delmål 1: Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen. 

I den övergripande markmiljöutredningen som har tagits fram och bilagts handlingarna 
(Övergripande miljötekniska markundersökningen, COWI, 2022) framgår det att det 
finns föroreningar inom området och hur dessa föroreningar ska tas om hand beskrivs i en 
åtgärdsstudie (Åtgärdsstrategi för PFAS, COWI, 2022). Ett genomförande av detaljplanen 
innebär att förorenad mark tas omhand. Det ger bättre förutsättningar för att klara 
miljömålet. Planförslaget bedöms bidra till möjligheten att uppnå delmålet. 

- Människan delmål 3: Göteborg Stad säkrar en god luftkvalitet för Göteborgarna.  

Påverkan avseende luftkvalitet från ett genomförande av detaljplanen är begränsad och 
det bedöms inte medföra skadliga effekter på människors hälsa. Det huvudsakliga 
bidraget till höga halter av luftföroreningar står vägtrafiken för. Luftföroreningar på 
grund av vägtrafik är låga i planområdet och tillkommande transporter från framtida 
industrietablering är inte av en så stor omfattning att det finns risk för höga 
luftföroreningshalter i området. Bedömningen är luftkvaliteten i och i närheten av 
planområdet är förhållandevis god och att etablering av tänkt verksamhet inte förväntas 
medföra att luftkvaliteten försämras. På så vis bedöms planförslaget bidra till möjligheten 
att uppnå delmålet.  

- Människan delmål 3: Göteborgs Stad säkrar en god ljudnivå för Göteborgarna  

Påverkan avseende buller från plangenomförandet är begränsad och det bedöms inte 
medföra skadliga effekter på människors hälsa. Buller orsakad av ökad trafik till och från 
planområdet bedöms inte leda till överskridande av riktvärden eller en försämrad 
ljudmiljö för bostäder i närområdet. Att klustra verksamheter medför också möjlighet för 
andra tysta platser och områden i staden, vilket bedöms som positivt. På så vis bedöms 
planförslaget bidra till möjligheten att uppnå delmålet. 

Påverkan på vatten  
Under samråd av detaljplanen inkom ett antal yttranden som efterfrågade en kartläggning 
på eventuella effekter på de rådande hydrografiska förhållandena i Torslandaviken. Som 
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beskrivet tidigare föreslås två alternativa vägar för det framtida dagvattenflödet; alternativ 
1 som innebär att en ny dagvattenledning anläggs fram till befintlig dagvattentunnel som 
mynnar direkt i Rivö fjord och alternativ 2 som innebär att dagvattnet leds via den 
befintliga dagvattenledningen med utlopp i Södskärsbassängen. En utredning 
(Torslandaviken – utredning gällande status och möjlig påverkan, COWI, 2022) har utrett 
de två framtagna alternativen ur ett miljöperspektiv. Utredningen har analyserat om ett 
eventuellt ökat dagvattenutsläpp till Södskärsbassängen kan påverka hydrauliken och 
ekosystemet i Natura 2000-området Torslandaviken, samt om dagvattenutsläpp till Rivö 
fjord kan leda till ett överskridande av miljökvalitetsnormer gällande för Rivö fjord. 
Under granskning av detaljplanen inkom det yttranden som ledde till en uppdatering av 
utredningen.  

Utredningen tar sin utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag bestående av tidigare 
genomförda utredningar för området. Underlaget beskriver olika aspekter av 
miljöförhållandena i de båda potentiella utsläppspunkterna, samt den nuvarande och 
framtida dagvattensituationen i det berörda området. Bland annat ingår bevarandeplanen 
för det N2000-område som omfattar Torsvikenområdet samt utsläppspunkten för 
alternativ 1 (Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2016), miljökvalitetsnorm och 
statusklassning för den marina miljön i Rivö fjord som är den slutliga recipienten för båda 
alternativen (Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2022), samt en dagvattenutredning för 
det planerade området (Kretslopp och Vatten, 2022). Dessa tre handlingar ligger som 
bilagor till aktuell utredning.  

En modell har använts för att simulera nuläget samt estimerat dagvattenflöde enligt 
planförslaget vad gäller utsläpp av dagvatten. Det primära syftet med modellsimuleringen 
var att undersöka om det tillkommande dagvattnet medför några förändringar i 
vattenutbytet mellan Karholmsdammen och Södskärsbassängen. I synnerhet studerades 
om dagvattenökningen skulle kunna medföra förändringar i tillförseln av saltvatten till 
Karholmsdammen, och på så sätt medföra en långsiktig effekt på artsammansättningen i 
området mot en mer limniskt dominerad flora och fauna.  

Resultatet från modellsimuleringarna kan sammanfattas i följande punkter: 

• Modellsimuleringarna visar att det dagvattenflöde som tillkommer till 
Södskärsbassängen till följd av utbyggnaden inte är tillräckligt omfattande för att ge 
upphov till förändringar i vattenståndet i Södskärsbassängen.  

• Då inga vattenståndsförändringar uppstår i Södskärsbassängen till följd av det 
tillkommande dagvattnet uppstår inte heller några förändringar av det befintliga 
vattenutbytet mellan Karholmsdammen och Södskärsbassängen.  

• Inte heller vattenutbytet mellan Södskärsbassängen och Norra, respektive Södra 
Arendalsbassängen påverkas av det tillkommande dagvattentillflödet (detta redovisas 
inte med specifika grafer i PM:et).    

Ingen påverkan bedöms förekomma på ekosystemet i Södskärsbassängen. Tillskottet av 
sötvatten är så pass litet att effekten på bassängens salthalt inte kommer att vara 
detekterbar. Därmed bedöms inte de kemiska förhållandena som salthalt och närsalter 
ändra sig, vilket i förlängningen innebär att påverkan på fauna och flora inte heller 
påverkas. Påverkan på N2000, bevarandevärden och ekosystem, bedöms inte vara 
detekterbar. Det tillkommande flödet av dagvatten kommer endast att bli marginellt större 
och därmed inte medföra någon risk för negativ påverkan. 
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Påverkan på slutrecipient Rivö Fjord och miljökvalitetsnormer kommer att vara av sådan 
liten omfattning att ingen risk för överskridande av någon av de kvalitetsfaktorer som 
sammantaget utgör grunden för statusklassningen i vattenförekomsten Rivö fjord 
föreligger. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen 
Kommunens exploateringsekonomi 
Fastighetsnämnden får en utgift för inlösen och utbyggnad av mark och ytskikt på allmän 
platsmark, SKYDD1, samt för lantmäteriåtgärder avseende allmän platsmark. 
Fastighetsnämnden får också en utgift för ersättning till berörda fastighetsägare för 
servituts- eller ledningsrättsupplåtelse för allmänna VA-ledningar som är belägna inom 
och utanför planområdet samt för eventuella övriga rättigheter som är en följd av 
genomförandet av planen. Fastighetsnämnden får också kostnader för framtida 
förvaltning för delar av allmän plats. 

Kretslopp- och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter. Kretslopp- 
och vattennämnden får utgifter för utbyggnad av allmänna VA-anläggningar inom och 
utanför planområdet. Kretslopp och vattennämnden får även utgifter för 
förrättningskostnader avseende inrättande av ledningsrätter.   

Kommunens investeringsekonomi 
Trafiknämnden får en utgift för upprustningsåtgärder i det anslutande kommunala 
vägnätet, främst vid korsningen mellan Gamla Sörredsvägen och Sörredsvägen.  

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 
Kretslopp- och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 
och avskrivningar samt VA-anläggningar inom och utanför planområdet.  

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 
Exploatören får utgifter för åtgärder inom kvartersmark, förvärv av kvartersmark, 
utredningar, bygglov, lantmäterikostnader, arrendeavgifter, anläggningsavgifter för VA, 
el, tele, värme, kyla m.m. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare  
Fastighet Syrhåla 3:1  

Ersättning för rättighetsupplåtelser avseende allmänna VA-ledningar regleras mellan 
kommunen och fastighetsägaren till Syrhåla 3:1. 

Fastighet Sörred 4:2 

Ersättning för allmän platsmark som behöver överlåtas från Syrhåla 4:2 till kommunen 
regleras mellan kommunen och fastighetsägaren till Syrhåla 4:2. 

Ersättning för rättighetsupplåtelser avseende allmänna VA-ledningar regleras mellan 
kommunen och fastighetsägaren till Syrhåla 4:2. 

Fastighet Sörred 7:3 

Ersättning för överlåtelse av mark avseende anslutningsväg regleras mellan exploatören 
och fastighetsägaren till Sörred 7:3. 
 
Ersättning i samband med säkerställande av teknisk anläggning inom E-område i den 
norra delen av planområdet regleras mellan Göteborg energi och fastighetsägaren till 
Sörred 7:3. 
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Fastighet Sörred 15:1 

Ersättning för överlåtelse av mark avseende anslutningsväg regleras mellan exploatören 
och fastighetsägaren till Sörred 15:1. 

Fastighet Sörred 15:3 

Ersättning för kvartersmark som behöver överlåtas från Sörred 15:3 till exploatörens nya 
industrifastighet regleras mellan exploatören och fastighetsägaren till Sörred 15:3.  

Ersättning för rättighetsupplåtelser avseende allmänna VA-ledningar samt ledningar för 
tekniskt vatten regleras mellan kommunen och fastighetsägaren till Sörred 15:3. 

Ersättning i samband med säkerställande av teknisk anläggning inom E-område i den 
norra delen av planområdet regleras mellan Göteborg energi och fastighetsägaren till 
Sörred 15:3. 

Fastighet Sörred 15:5 

Ersättning för överlåtelse av mark avseende anslutningsväg regleras mellan exploatören 
och fastighetsägaren till Sörred 15:5. 

Fastigheteter utanför planområdet, ex. Sörred 7:3, Sörred 15:3 

Ersättning för servituts- eller ledningsrätt för starkström regleras mellan Göteborg Energi 
och fastighetsägaren till Sörred 7:3 och Sörred 15:3. 

Ersättning för servituts- eller ledningsrätt för fjärrvärme, opto, värme, kyla m.m regleras 
mellan Göteborg Energi och fastighetsägaren till Sörred 15:3. 

Ersättning avseende säkerställande av kretslopp- och vattens dagvattenledningar samt 
ledningar för tekniskt vatten till förmån för kommunen regleras mellan kommunen och 
berörda fastighetsägare. 

Överensstämmelse med översiktsplanen 
Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan.  

 

För Stadsbyggnadskontoret  

 

Karoline Rosgardt  Per Osvalds 

Planchef   Projektledare 

    

     

För fastighetskontoret  

 

Stefan Unger   Mattias Hedeberg 

Enhetschef   Projektledare 
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Samrådsredogörelse 

Utfärdat: 2022-03-29  Per Osvalds  
Diarienummer: 0860/21   Telefon: 031-368 18 51  
   E-post: per.osvalds@sbk.goteborg.se 
 

Detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen 
Sörred i Göteborg  

Samrådsredogörelse  
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 19 oktober 2021 att genomföra samråd för 
detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 10 januari 2022 – 
31 januari 2022.   
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 
Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 20 yttranden, två yttranden inkom sent men har ändå 
tagits med i redogörelsen. Inkomna yttranden berör i huvudsak behov av 
färdigställande och komplettering av utredningar. Den mest omfattande 
invändningen gäller naturvärdesfrågorna. 
Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Planområdet har minskat 
något i nordöst och i sydväst, användningsbestämmelsen J har tagits bort från 
området i norr, användningsbestämmelsen NATUR i väster har ersatts med 
användningsbestämmelsen Skydd1 - Översvämningsskydd samt vissa 
egenskapsbestämmelser har reviderats. Fem nya utredningar har färdigställts 
mellan samråd och granskning; Mobilitet- och parkeringsutredning, 
Trafikanalysutredning, Torslandaviken – utredning gällande status och möjlig 
påverkan, Bevarandeåtgärder för skyddade arter samt Åtgärdsstudie för PFAS.  
Merparten av utredningarna som fanns tillgängliga vid samråd har reviderats inför 
granskning av detaljplanen. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre 
ändringar i planhandlingarna.  
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 
fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 
planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
1. Fastighetskontoret 

Fastighetskontoret har inget att erinra mot samrådshandlingen.  
Kommentar: Noteras.  

2. Trafikkontoret 
Trafikkontoret menar att allmän plats (för gata) ingår inte i planområdet men 
Trafikkontoret avser genomföra kapacitet- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
anslutning till planområdet. 
Kommentar: Noteras.  
Flera utredningar pågår för att säkerställa en god trafikmiljö i området. En 
trafikanalys tas fram i samband med detaljplanen för att undersöka hur den 
tillkommande exploateringen påverkar framkomligheten i området och 
identifierar platser där trimningsåtgärder behövs. Parallellt pågår en analys för 
hela Hisingen. Ett trafikförslag för korsningen Gamla Sörredsvägen/Sörredsvägen 
pågår och beroende på vad trafikanalysen visar kommer trafikförslag för 
ytterligare platser tas fram löpande.  
Kommentar: Noteras.  
Till granskningsskedet behöver en mobilitet- och parkeringsutredning tas fram av 
exploatören och godkännas av Trafikkontoret. Det är av stor vikt att etableringens 
skiftgång separeras från omkringliggande verksamheters.  
Kommentar: En mobilitet- och parkeringsutredning har tagits fram, godkänts av 
Trafikkontoret och bilagts granskningshandlingarna.  
Pågående trafikanalys kommer att färdigställas till detaljplanens granskningsskede 
och kommer att peka på var ytterligare infrastrukturåtgärder behöver genomföras. 
Utpekade korsningar i planbeskrivningen är därför preliminära tills trafikanalysen 
är klar.  
Kommentar: Noteras.  
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Trafikkontoret instämmer med att det är bra om området kan angöras både från 
norr och söder både för godstrafik och personal. Kan personal angöra området 
även via Syrhålamotet undviks långa omvägar och kan möjliggöra att fler från 
framför allt Torslanda väljer att cykla.  
Kommentar: Noteras.  
Trafikkontoret anser att en möjlighet för genomgående kollektivtrafik genom 
planområdet hade vart positivt för Västtrafiks möjligheter att trafikera området. 
Även möjlighet för genomgående gång- och cykeltrafik ses som mycket positivt 
för området. 
Kommentar: Noteras.  
Plankartan behöver justeras för att anpassas till pågående detaljplan för 
tvärförbindelse i Torslanda i söder. Samordning mellan projektet avgör vilken yta 
som behöver utgå. Det berör del av yta som finns med i skrivelsen.  
Kommentar: En samordning har gjorts mellan projekten. En dialog pågår inom 
ramen för detaljplan för tvärförbindelsen, plankartan i aktuell detaljplan har 
minskats för att göra möjligt för de olika lösningar som diskuteras i den dialogen.  
Detaljplanen kan bidra till trafikstrategins mål ”Samverka regionalt vid 
lokalisering av logistikcentraler och transportintensiva verksamheter”. 
Kommentar: Noteras.  

3. Socialförvaltningen  
Socialförvaltningen Hisingen tillstyrker förslaget till detaljplan och lämnar nedan 
några kommentarer till fortsatt detaljplanearbete. 
Förvaltningen vill särskilt lyfta behovet av trygga och säkra gång- och 
cykelkopplingar till och från området samt behovet av en effektiv och tillgänglig 
kollektivtrafik för att minska antalet personer som tar bilen till arbetet. Detta då 
trafiken i Torslanda redan är problematisk och boende utrycker att 
trafiksituationen upplevs som otrygg och kollektivtrafiken bitvis bristfällig. I 
Torslanda är bilinnehavet högt vilket bidrar till den otrygga trafiksituationen. En 
sådan stor arbetsplats, som detaljplanen möjliggör, kan antas få personal från hela 
Göteborg och även kranskommuner. Förvaltningen anser det vara av vikt att 
Västtrafik deltar i detaljplanearbetet för att säkerställa en kollektivtrafik från 
stadens centrala delar till verksamhetsområdet som även anpassas efter 
verksamhetens skifttider. Förslaget att förlänga gång- och cykelvägen genom 
Svartemosse in till planområdet anser förvaltningen vara mycket positiv.  
Kommentar: Yttrandet noteras och skickas vidare till Trafikkontorets arbete som 
rör gator utanför planområdet. För information pågår en dialog med Västtrafik 
avseende vägdragning för befintlig och eventuell tillkommande 
kollektivtrafiksträckning.  
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Den ridanläggning och de motorsportanläggningar som finns sydväst om 
planområdet samt Sörredsgården öster om planområdet nyttjas till stor del av barn 
och unga, vilket ställer krav på trygga och säkra cykelkopplingar samt 
kollektivtrafik för att minska bilanvändandet. Att själv kunna ta sig till och från 
aktiviteter med cykel, moped, kollektivtrafik och så vidare är en viktig del i barn 
och ungas utveckling. Utifrån detta perspektiv är det viktigt att biltrafiken i 
området minskar.  
Slutligen vill förvaltningen lyfta vikten av förslaget att behålla delar av 
naturområdet inom planområdet. Även om området inte blir tillgängligt för 
rekreation är grönska viktigt för människors välmående och har sociala värden, så 
väl som ekologiska. 
Kommentar: Noteras. 

4. Kretslopp och vatten  
Kretslopp och vatten vill trycka på vikten av att fortsätta diskutera 
skyfallssituationen (inklusive framkomlighet till planområdet). Det är viktigt att 
frågan antingen regleras i detaljplanen eller tydligt kontrolleras i bygglovet för att 
planen ska anses lämplig.  
Kommentar: Noteras.  
Några delar av planområdet har tillkommit efter att dagvattenutredningen 
genomfördes, beroende på vad som ska genomföras bör dessa studeras för att visa 
att det tematiska tillägget till översiktsplanen (TTÖP) och dagvattenriktlinjer följs.  
Kommentar: De tillkommande delarna har studerats i förhållande till TTÖP och 
dagvattenriktlinjer.  
Kretslopp och vatten har en sex punkter med åsikter om ändringar i 
planhandlingarna.  
- I Planbeskrivningen: sid 18 Lägg till (markering med fet text): Dagvatten från 
planområdets avleds idag till Torsviken och Rivö fjord via flera olika 
markavvattningsföretag. 
- I Planbeskrivningen: Ändra rubriken Processvatten på sid 27 till Tekniskt vatten 
och processvatten. Texten under rubriken behöver förtydligas för att förklara 
skillnaden mellan tekniskt vatten och processvatten. Förslag på formulering: 
”Tekniskt vatten till planområdet kan dras från Ryaverket vid Oljevägen-
Hisingsleden ca. 5 km sydost om planområdet. Det är endast en liten del 
(processvatten) som släpps ut med dagvattennätet medan resterande volymer 
(tekniskt vatten) går tillbaka till Gryaab i ett slutet system” 
- I Planbeskrivningen: sid 35. Ordet processvatten behöver strykas i följande text 
eftersom det handlar enbart om dagvatten: Ledningsläge för dag- och 
processvatten (kretslopp och vatten) är inte bestämt. Exempelvis kan eventuellt 
fastigheterna Sörred 15:3 som ägs av Volvo, Syrhåla 4:2 som ägs av Platzer och 
Syrhåla 765:248 som ägs av kommunen beröras. 
Kommentar: Handlingarna har ändrats enligt kommentarerna.  
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- I Planbeskrivningen: sid 41. m1 bestämmelse: Kretslopp och vatten vill att det i 
planbeskrivningen förtydligas att inte skyfallet ska renas (vilket formuleringen 
kan tolkas som). Vi önskar också en hänvisning till skyfallsutredningen gällande 
den volym som behöver hanteras vid ett skyfall. 
Kommentar: Planbestämmelsen har särskilts till två separata bestämmelser där 
en handlar om översvämningsyta för magasinering och rening av dagvatten och 
den andra om hantering av skyfallsvatten. Det är inte möjligt att i plankartan 
hänvisa till en utredning.  
- I Planbeskrivningen: sid 42. a1 bestämmelse: Kretslopp och vatten vill att det 
förtydligas att bestämmelsen även är bra ur dagvatten och skyfallsperspektiv. Det 
vore bra om det gällde hela industridelen inom område A.  
Kommentar: Planbeskrivningen har reviderats enligt yttrandet. Bestämmelsen 
gäller bara inom de områden där det ur geotekniskt perspektiv finns problematik 
även med en mindre last (0,5 m) varvid marklov krävs även för den typen av 
åtgärder.  
- Lägg till i plankartan: ”För att anslutning med självfall ska tillåtas, ska lägsta 
golvnivå vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till 
risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem.” 
Kommentar: Enligt stadens nya rutin har skrivningen lagts till i 
planbeskrivningen under Detaljplanens innebörd och genomförande – 
upplysningar. 
Kretslopp och vatten anser inte att detaljplanens utformning kommer utgöra något 
hinder för exploatören att ordna en fungerande avfallshantering. Vi har inga 
synpunkter på planhandlingarna. Men uppmanar starkt exploatören att stämma av 
tänkt avfallslösning med Kretslopp och vatten innan bygglov söks, gärna under 
tiden som ett förslag arbetas fram. 
Kommentar: Medskicket har i samband med samrådsredogörelsen informerats 
till exploatören.  
Kretslopp och vatten menar att planområdet inte är försörjt med allmänt VA-
ledningsnät. Allmän VA-ledningsutbyggnad inom planområdet bedöms till cirka 
530 m. Utanför planområdet krävs en utbyggnad av allmänna VA-ledningar med 
5,6 km detta inkluderar ledningsdragning för tekniskt vatten. Ledningsrätt 
kommer att krävas för Kretslopp och vattens nya ledningar inom U-området i 
plankartan. U-område inom planområdet behöver ses över, främst med tanke på 
tekniskt vatten. 
Kommentar: Noteras. U-området har setts över tillsammans med kretslopp och 
vattens representanter i planarbetet och beslutats att de inte behöver korrigeras.   
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 
enligt tabell 3.3, VAV publikation P 114. 
Kommentar: Noteras.  
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Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på minst 4 m 
mellan trädets rothals och ytterkantledning ska hållas. Avsteg från grundregeln 
kan göras endast i speciella fall och efter godkännande från Kretslopp och vatten. 
Krav på skyddsåtgärder kan komma att ställas. 
Kommentar: Noteras.  
Planområdet ligger i direkt anslutning till berganläggning. Arbeten som riskerar 
att påverka berganläggning, till exempel sprängning, spontning, pålning och 
borrning, ska utföras så att skador ej uppkommer på berganläggning eller i dess 
installationer. Förbesiktning av berganläggning och installationer kan bli aktuellt. 
Kretslopp och vatten ska kontaktas tidigt i planeringsskedet via 
lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se. Det är av största vikt att berörd 
part tar kontakt med Kretslopp och vatten minst 6 månader innan arbetet ska 
utföras. 
Kommentar: Noteras och skickas vidare till exploatör.  
Anslutning till allmänt ledningsnät för dricksvatten och spillvatten kan ske direkt 
öster om tågspåren. Hur dagvatten ska anslutas till fastigheten är under utredning. 
Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda 
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. För att anslutning 
med självfall ska tillåtas ska färdigt golv vara minst 0,3 meter över marknivå i 
förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och 
spillvattensystem. Kretslopp och vattens fördröjningskrav för dagvatten ska 
uppfyllas innan anslutning till allmänt ledningsnät. Krav vad gäller avskiljning av 
föroreningar i dagvattnet ska vara uppfyllt. Lägsta normala vattentryck i 
förbindelsepunkt motsvarar nivån +50 m (RH2000). I de fall högre vattentryck 
önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. Ledningsnätets kapacitet 
medger uttag till sprinklers. 
Kommentar: Noteras.  
Utbyggnad av allmänt ledningsnät bekostas av VA-kollektivet. 
Dagvattenanläggningar bekostas av VA-kollektivet. Skyfallsanläggningar 
finansieras enligt staden skyfallsöverenskommelse med tillhörande 
finansieringsmodell. Fördelningen är inte klar ännu. I genomförandestudien har 
kostnadskalkyl för bland annat utbyggnad av VA och skyfallshantering inom 
allmän platsmark tagits fram. Kostnadstäckningen för VA-kollektivet vid 
genomförande av detaljplanen bedöms som låg.  
Kommentar: Noteras.  

5. Kulturförvaltningen 
Kulturförvaltningen ser ett stort värde i att säkerställa bevarandet av den 
kringgående järnvägsslingan, vilken bidrar till förståelsen för områdets tidigare 
industriverksamhet. I planbeskrivningen har det uppmärksammats ett behov av att 
bryta barriärer för att göra området mer tillgängligt, vilket förvaltningen ser som 
positivt. Dock bör detta göras på ett sätt som minimerar påtagliga ingrepp i 
järnvägsslingan för att på så sätt värna om områdets moderna industrihistoriska 
värden. 
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Kulturförvaltningen förordar att inom planområdet i så stor utsträckning som 
möjligt låta bevara befintlig natur- och skogsmark inklusive rester av det före 
detta odlingslandskapet, såsom stengärdesgårdar, för att säkerställa den fortsatta 
avläsbarheten av områdets agrara historia. Utöver detta har förvaltningen inget 
ytterligare att tillägga om de kulturhistoriska lämningarna, utan instämmer med 
det material som tagits fram i den arkeologiska utredningen gjord av 
Arkeologerna (Statens Historiska Museum). 
Kommentar: Utgångspunkten är att järnvägsslingan kommer att bevaras inom 
området. Utgångspunkten är att i så stor utsträckning som möjligt bevara 
befintlig natur- och skogsmark. Förväntningen på exploateringen är dock att stor 
del av natur- och skogsmarken kommer att tas i anspråk.  

6. Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningens anser följande:  
Naturmiljö: Miljöförvaltningen bedömer att beskrivningen av och konsekvenserna 
för naturvärden behöver kompletteras och att det behöver förtydligas att 
naturvärdesinventeringen har genomförts i ett större område än vad detaljplanen 
omfattar. Vi återkommer med slutliga synpunkter på naturmiljövärden när 
kompletterande inventeringar gjorts. 
Kommentar: Inventeringar kopplade till naturmiljön har kompletterats och 
utredning, kartunderlag och sammanfattande texter har uppdaterats.  
Skydds- och kompensationsåtgärder: Miljöförvaltningen föreslår att en översyn av 
planområdesgränsen görs för att eventuellt inkludera områdena med skydds- och 
kompensationsåtgärder. Dessa områden bör markeras som Natur i plankartan. 
Kommentar: Det är inte aktuellt att lyfta in områden för skydd- och 
kompensationsåtgärder inom planområdet för detaljplanen. De områden som är 
utvalda som platser för skydds- och kompensationsåtgärder är, förutom 
lämplighet för åtgärderna, särskilt valda utifrån att det finns ett långsiktigt 
kommunalt intresse att bevara dessa som naturområden.  
Markmiljö: Miljöförvaltningen konstaterar att en kompletterande utredning 
behövs avseende påträffade föroreningar samt att eventuella saneringsåtgärder 
behöver utföras innan byggnationen påbörjas. 
Kommentar: Den kompletterande utredningen avseende påträffade föroreningar 
har utförts och bilagts granskningshandlingarna. Åtgärdsstrategi för PFAS har 
tagits fram och bilagts handlingarna. Planbestämmelse är tillagt om att sanering 
behöver ske innan ändring av markanvändning.  
Dagvatten: Miljöförvaltningen förordar att dagvattenhantering sker med öppna 
dagvattenlösningar, men att skogen i delområde C inte får påverkas negativt av 
denna hantering. Avledning av vattnet från området bör i första hand avledas den 
naturliga avrinningsvägen. 
Kommentar: Noteras.  
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Mobilitet: Miljöförvaltningen anser ställningstaganden för att skapa 
förutsättningar för hållbara arbetsresor behöver förtydligas. 
Kommentar: En mobilitet- och parkeringsutredning har tagits fram efter samråd 
och bilagts granskningshandlingarna. Angående kollektivtrafik pågår en dialog 
mellan Staden, Västtrafik och exploatören om en möjlig kollektivtrafikslinga 
genom planområdet.  
Miljömål: Miljöförvaltningen anser att texten i planbeskrivningen om miljömålen 
bör justeras avseende relevanta miljömål och delmål i miljö- och 
klimatprogrammet. 
Kommentar: Planhandlingarna har uppdaterats enligt miljöförvaltningens 
kommentarer.  
Grönytefaktorer: Miljöförvaltningen uppmuntrar till att stadens arbetsmetod för 
grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt används. 
Kommentar: Planhandlingarna har uppdaterats och inkluderar nu en beräkning 
av grönytefaktor baserad på stadens arbetsmetod för grönytefaktorer.  
Solenergi: Miljöförvaltningen uppmuntrar till att möjligheterna för solfångare 
eller solceller på industribyggnadernas takytor utreds. 
Kommentar: Kommentaren skickas vidare till fastighetsägaren. Detaljplanens 
reglering hindrar inte solfångare och solceller. Det hade varit ett positivt att 
kombinera solfångare med gröna tak, vilket lyfts i stycket som berör grönytefaktor 
i planbeskrivningen.  

7. Göteborgs energi AB med dotterbolag 
Göteborgs energi AB med dotterbolag har lämnat följande yttrande.  
Vid schaktningsarbeten i närheten av markförlagda ledningar hänvisas till deras 
gällande Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, 
optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, Göteborg Energi 
GothNet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Ale 
Fjärrvärme AB. 
Kommentar: Noteras.  
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) bedömer att det är möjligt att bygga 
nödvändiga transformatorstationer inom utpekat E-område i norra delen av 
planområdet. Det vore en fördel om den begränsande planbestämmelsen ”a2” kan 
tas bort samt att den arkeologiska undersökningen även utvidgas till att omfatta de 
norra delarna av planområdet. 
Kommentar: Bestämmelsen a2 har tagits bort från området. En komplettering av 
arkeologisk utredning även i de norra delarna har beställts och utförts. 
Arkeologernas bedömning var att det på grund av omfattade markarbeten inte var 
aktuellt med några arkeologiska åtgärder inom området. 
Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) har inget att erinra i ärendet. 
Kommentar: Noteras.  
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Representant från Göteborg Energi Gothnet AB planerar att närvara på mötet.  
Kommentar: Noteras.  

8. Park och naturnämnden 
Park och naturnämndens yttrande inkom sent men har yttrandet har bedömts som 
relevant att ta med och hanteras i samrådsredogörelsen. De anser följande:  
Förvaltningen bedömer att detaljplanen är möjlig förutsatt att de naturvärden som 
finns och som eventuellt framkommer vid de fördjupade artinventeringarna 
skyddas alternativt kompenseras. Området är i gällande och kommande 
översiktsplan utpekat som lämpligt för denna typ av storskalig verksamhet och 
den stora skalan till trots bedöms påverkan på landskapsbilden som liten. 
Kommentar: Noteras.  
Området är idag till stor del naturmark på vilken påverkan bedöms som stor och 
en miljökonsekvensbeskrivning samt en naturvärdesinventering har därför tagits 
fram. Inom området har naturvärden, fridlysta arter och biotopskyddade objekt 
påträffats vid naturvärdesinventeringen. De biotopskyddade naturvärden som 
finns ska enligt lag skyddas och i de fall där det ej går att skydda dem ska de till 
fullo kompenseras. Även de fridlysta arter (skogsknipprot, åkergroda, ätlig groda, 
vanlig groda, större vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig snok, 
hasselsnok, sandödla och idegran) som påträffats inom området är skyddade enligt 
lag. För både biotopskyddade naturvärden och fridlysta arter krävs dispens från 
länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka biotopen, arterna eller deras 
livsmiljöer. Ett mindre antal signalarter, indikatorarter för skyddsvärd skog, 
förekommer också inom området. För att fullt ut kunna kompensera och veta vilka 
åtgärder som kan bli aktuella behöver de fördjupade artinventeringarna vara 
genomförda. Förvaltningen önskar delta i dialogen med länsstyrelsen och 
återkommer med synpunkter när förslag på skydds- och kompensationsåtgärder är 
framtaget.  
Kommentar: En dialog om skyddsåtgärder, kompensationsåtgärder och dispenser 
har fortlöpt parallellt med detaljplanens framtagande. 
Viktigaste synpunkterna på planförslaget utifrån park- och naturnämndens 
styrdokument är att kompletterande säsongsbunden naturvärdesinventering och 
detta bör färdigställas innan granskning av detaljplanen, innan slutliga och mer 
relevanta bedömningar kan göras.  
Kommentar: Vissa av inventeringarna kommer att utföras mellan granskning och 
antagande av detaljplanen. Samtliga inventeringar planerar att vara färdigställda 
innan detaljplanen antas.  
Vidare anser park- och naturnämnden att omfattning och typer av 
kompensationsåtgärder också bör tydliggöras innan granskning. Ytor för 
kompensationsåtgärder är beskrivna i text, men bör också upptas som en del av 
planområdet. Park och naturnämndens förslag är att utpekade ytor för 
kompensationsåtgärder bör läggas till inom planområdes för att säkerställa att 
utrymmen finns för framtida kompensationsåtgärder.  
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Kommentar: Omfattning och typer av kompensationsåtgärder har tydliggjorts 
både med bilder och i text, i ny handling kallad Bevarandeåtgärder för skyddade 
arter, Naturcentrum 2022. Det är inte aktuellt att lyfta in områden för skydd- och 
kompensationsåtgärder inom planområdet för detaljplanen. De områden som är 
utvalda som platser för skydds- och kompensationsåtgärder är, förutom 
lämplighet för åtgärderna, särskilt valda utifrån att det finns ett långsiktigt 
kommunalt intresse att bevara dessa som naturområden. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
9. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts i sin helhet. Nedan följer en 
sammanfattning av deras yttrande.  
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen vill utveckla området med ny 
verksamhetsyta. Men hur detta ska göras i förhållande till hälsa och säkerhet, 
miljökvalitetsnormer för vatten och luft, Natura 2000 och skyddade arter behöver 
studeras vidare. Flera utredningar, bland annat buller, geoteknik, och trafik som 
behövs som underlag till planen behöver kompletteras till granskningsskedet. 
Detta gör att Länsstyrelsen har svårt att ta ställning till påverkan på planförslaget i 
nuläget. 
Kommentar: Noteras.  
Samlad miljöbelastning på området: Redan idag är planområdet omgivet av stora 
industriverksamheter. Genom att tillföra ytterligare en stor industrietablering 
kommer detta resultera i förhöjda störningar på omgivningen på grund av bland 
annat ökade trafikflöden. Till följd av detta blir det påverkan på buller och luft. I 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) behöver dessa samlade och kumulativa 
effekter belysas. 
Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats och beskriver nu 
mer utförligt de samlade och kumulativa effekterna avseende trafikflödens 
påverkan på buller och luft.  
Naturmiljö. Planområdet omfattar jungfrulig mark vilket innebär att naturmiljön 
har kunnat utvecklas ostört, och arter har kunnat etablera sig. Detta gör att den 
planerade verksamheten bedöms ha stora effekter på naturvärdena. Det 
förekommer också påverkan på Natura 2000-området Torsviken genom utsläpp av 
vatten till området. MKB:n som ingår i planhandlingar saknar i dagsläget 
uppgifter om vilka effekter utsläppet av vatten har på miljön inom Natura 2000-
området, och vad som kan göras för att mildra dessa effekter. När inventering av 
skyddade arter är framtagen och en bedömning har gjorts för att hantera dessa 
måste detta ingå i planförslaget. Mer information finns under rubriken Skyddade 
arter. 
Kommentar: MKB har uppdaterats och beskriver nu vilka effekter utsläppet av 
vatten har på miljön inom Natura 2000-området och vad som kan göras för att 
mildra dessa effekter. En ytterligare utredning har även tagits fram för att belysa 
denna fråga, Torslandaviken – utredning gällande status och möjlig påverkan.  
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Text om hantering av skyddade arter har kompletterats i både bilaga 
Bevarandeåtgärder för skyddade arter, Naturcentrum 2022 och en kort 
beskrivning i planbeskrivningen.   
Sevesolag. Länsstyrelsen har noterat att planen även syftar till verksamheter som 
kan omfattas av Sevesolagstiftningen vilket innebär risker som kräver noggranna 
utredningar och överväganden. Eftersom det inte finns några närmare uppgifter 
om typ och omfattning av verksamhet kan bedömningar om markens lämplighet 
utgå från generella riskhanteringsavstånd vilket för Sevesoverksamhet kan vara 
flera kilometer beroende på ämne och mängder. Vi anser att materialet och 
bedömningar kring möjlighet till all form av Sevesoverksamhet måste 
kompletteras. 
Kommentar: Riskutredningen har uppdaterats och lyfter nu information om 
Sevesoanläggningar, både vilka typer av sevesoanläggningar som kan vara 
aktuella inom planområdet samt en riskbedömning i förhållande till kringliggande 
sevesoanläggningar.  
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet, 
miljökvalitetsnormer vatten och luft och Natura 2000 måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte 
ska prövas av Länsstyrelsen. Planhandlingarna behöver kompletteras för att kunna 
visa att markens föreslagna användning är lämplig i enlighet med PBL. Enligt 11 
kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan 
eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem 
prövningsgrunderna. 
Kommentar: Noteras.  
Länsstyrelsen anser att bullerutredningen även behöver redovisa hur 
bullerpåverkan ser ut avseende trafik- och verksamhetsbuller samt den ökning 
som planerad verksamhet beräknas medföra. Det behöver även ingå en 
uppskattning av den trafikökning som planerad verksamhet kan generera. 
Kommentar: Bullerutredningen har uppdaterats enligt Länsstyrelsen 
kommentarer.  
Avseende att föroreningssituationen för PFAS i jord och grundvatten kommer att 
utredas ytterligare inför granskning. Länsstyrelsen ser fram emot detta och anser 
att de av COWI föreslagna utredningar ska utföras. Utifrån resultatet av den 
kompletterande undersökningen och riskbedömningen behöver behov av åtgärder 
och åtgärdsförslag utredas. Om det finns behov av åtgärder måste de säkerställas i 
planen i godtagbar utsträckning. Alla steg i processen ska stämmas av med 
Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. 
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Kommentar: Föroreningssituationen har utretts och resultatet har beskrivits både 
i en uppdatering av utredningen Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt 
i Åtgärdsplan för PFAS. Utredningen visar på ett område inom planområdet där 
sanering behöver ske. Detta har säkerställts i plankartan med hjälp av 
planbestämmelsen a2 - Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning 
förrän markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom sanering av 
förorenad mark. Marken ska klara gällande krav för aktuell markanvändning. 
I skyfalls- och dagvattensutredningen görs bedömningen att det går att leva upp 
till de kriterier som finns enligt det tematiska tillägget för översvämningsrisker 
(TTÖP) förutsatt att föreslagna åtgärder genomförs. Vi noterar att en del av dessa 
åtgärder redan är införda som planbestämmelser vilket är bra. Det framgår att 
åtgärder kommer att utredas vidare inför granskningsskedet. Kommunen behöver 
arbeta vidare med kvarstående frågor och säkerställning av viktiga höjder i 
kommande granskningshandlingar.  
Kommentar: Kommunen har arbetat vidare med kvarstående frågor och 
dagvatten- och skyfallsutredningen har uppdaterats. Angående skyfall har 
följande bestämmelser lagts till i plankartan: 
m2- Översvämningsbar yta alternativt underjordisk anläggning för hantering av 
skyfallsregn ska anordnas  
m3 - Höjdsättning och avvattning ska ske så att framkomlighet garanteras även 
vid ett klimatanpassat 100-årsregn 
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2022-01-25, som 
bifogas i sin helhet. SGI framför att det tydligare behöver framgå i planunderlaget 
vilka förutsättningar som krävs för att marken ska vara lämplig att bebygga, samt 
att de åtgärder som krävs för att stabiliteten ska vara tillfredställande. Dessa 
behöver även säkerställas i plankartan. I de fall instabilitet kan leda till ras eller 
liknande, inom eller utanför planområdet, behöver detta åtgärdas innan planen 
antas. Länsstyrelsen delar SGI:s uppfattning. 
Kommentar: Se svar på SGIs yttrande.  
Avseende sevesoanläggningar anser Länsstyrelsen att kommunen både behöver 
bedöma och beskriva vilka sevesoanläggningar som är lämpliga inom 
planområdet och vilka sevesoanläggningar som inte är det. Vidare behöver 
kommunen utreda och beskriva vilka risker befintliga närbelägna 
sevesoanläggningar kan ha för planområdet.  
Kommentar: Riskutredningen har uppdaterats och omfattar nu både en 
bedömning av lämpliga sevesoanläggningar inom planområdet samt en 
beskrivning av riskerna i förhållande till närbelägna sevesoanläggningar.  
Länsstyrelsen anser att beskrivningen avseende transporternas påverkan på 
luftkvaliteten och miljökvalitetsnormer för luft behöver förtydligas och 
bedömningen nyanseras i luftutredningen, planbeskrivningen och MKB:n. 
Länsstyrelsen instämmer generellt i utredningens slutsatser avseende planområdet, 
men inte avseende närområdet samt övriga delar av Göteborg. 
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Kommentar: Luftutredningen och i förlängningen MKB och planbeskrivningen 
har uppdaterats enligt Länsstyrelsens yttrande. 
Planförslaget visar att det är möjligt att fördröja och rena dagvatten inom 
planområdet, vilket Länsstyrelsen anser är bra. Dock behöver kommunen i sina 
beräkningar även ta hänsyn till utsläppspunkternas förutsättningar. Det krävs 
ytterligare utredning och motivering för att avgöra vilken utsläppspunkt för 
dagvatten som är mest lämplig för planområdet. Det behöver framgå om det finns 
bättre alternativ än de som presenterats. Hur påverkan på grund av 
klimatförändringar behöver hanteras. Vidare följer beskrivning av status för Rivö 
fjord och Torslandaviken inklusive behov av utredningar för påverkan av 
ytterligare föroreningar för de olika recipienterna. 
Kommentar: En separat utredning för Torslandaviken – utredning gällande 
status och möjlig påverkan har tagits fram och bilagts handlingarna. Utredningen 
inkluderar status för Rivö fjord och Torslandaviken samt utsläppspunkternas 
förutsättningar.  
Länsstyrelsen noterar att MKB:n inte innehåller några uppgifter om vilka effekter 
utsläppet av vatten har på miljön inom Natura 2000-området, och vad som kan 
göras för att mildra dessa effekter. Det behöver beskrivas tydligt på vilka grunder 
den förordade lösningen är att föredra. Därutöver bör också övervägas om andra 
utformningar av den förordade lösningen kan mildra negativ påverkan på miljön. I 
det här fallet skulle det till exempel kunna handla om huruvida det är möjligt och 
motiverat att förlägga utsläppspunkten till olika platser (bassänger) i Natura 2000-
området. Det behöver utredas och beskrivas vilka vattenmängder som kommer att 
släppas till Natura 2000-området, vilka mängder som når vattenområdet idag samt 
vilka effekter det förändrade tillflödet kan ha på vattenomsättning, salthalt och 
limniskt liv i Natura 2000-området. Förväntade utsläppshalter av metaller, 
närsalter och andra föroreningar behöver också utredas och beskrivas, liksom 
uppgifter om fördröjning av vattnet och rening inom den egna fastigheten. 
MKB:n behöver också beskriva vilka effekter verksamheten kan ha på de värden 
som området är satt att skydda (de utpekade fågelarterna) samt annat fågel- och 
djurliv, även om påverkan på dessa sker indirekt. 
Kommentar: Utredning Torslandaviken – utredning gällande status och möjlig 
påverkan har tagits fram och bilagts handlingarna. MKB har uppdaterats och 
omfattar nu beskrivningar och bedömningar i förhållande till Natura 2000 samt 
lyfter vilka effekter verksamheten kan ha på de värden som området är satt att 
skydda.  
Del 2 i Länsstyrelsens yttrande: Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i 
övrigt om det behövs från allmän synpunkt. (utökat, efter 1 januari 2015) 
Länsstyrelsen anser inte att förslaget strider mot gällande översiktsplan för Göteborgs 
kommun från 2009. Kommunen håller för nuvarande på med en ny översiktsplan.  
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I granskningshandlingen av ny översiktsplan pekas aktuellt område ut som 
industriområde. 

Kommentar: Noteras.  

Länsstyrelsen anser att bedömningen i luftutredningen gällande utsläpp till luft 
från tänkt verksamhet är motsägelsefull och behöver ses över. Länsstyrelsen 
instämmer i att behovet av skyddsåtgärder behöver utredas vidare i 
tillståndsprövningen för den tänkta verksamheten. I luftutredningen jämförs tänkt 
anläggning för aktuell detaljplan med en anläggning i Skellefteå. Det beskrivs att 
de produktionssteg som i Skellefteå skulle kunna orsaka betydande utsläpp till luft 
planeras vara slutna eller förses med reningsutrustning. Samtidigt beskrivs i 
MKB:n för aktuell plan (avsnitt 5.13.5) att skyddsåtgärder mot utsläpp till luft inte 
är nödvändiga. Länsstyrelsen anser att samtliga aktörer som använder leder och 
vägar i staden behöver ta ansvar för de utsläpp som genereras av fordon kopplade 
till sin verksamhet. Detta innebär bland annat att minimera antalet transporter och 
att välja bästa möjliga teknik för att minska utsläppen från transporter. 
Kommentar: Luftutredningen har uppdaterats och en reviderad version har 
bilagts handlingarna.  
Enligt planbeskrivning görs bedömningen att omhändertagande av släckvatten kan 
hanteras inom planområdet och separeras från dagvattensystemet och från 
påverkan på grundvatten. Det är bra att frågan har lyfts och bedömts. Det hade 
varit bra om handlingar övergripande beskrivit vad bedömningen baseras på. Med 
fördel skulle kommunen kunna lyfta sådant som övergripande strategi för 
hantering och möjliga behov av åtgärder. 
Kommentar: Handlingarna har kompletterats med vad bedömningarna är 
baserade på.  
Länsstyrelsen noterar att stabilitetshöjande åtgärder mot stabilitetsbrott inte är 
säkerställt på plankartan. Detta skulle kunna införas för att säkerhet mot 
stabilitetsbrott ska bli tillfredställande enligt gällande krav och normer. 
Kommentar: En planbestämmelse har adderats inom aktuella områden i 
plankartan. 
Länsstyrelsen bedömer att kulturmiljö och fornlämningar och hur dessa ska 
hanteras i planprocessen är beskrivet på ett tillräckligt sätt i planbeskrivningen. 
Kommunen har fångat upp vilket arbete som behöver göras och kommer att 
hantera tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen. 
Kommentar: Noteras.  
Länsstyrelsen noterar att tillfartsvägen i nordost har användningsområde J- 
Industri. I egenskapsområdet finns en större damm som utgör 
reproduktionsområde för groddjur. Tillfartsvägen planeras ta en mindre del av 
dammen i anspråk, i övrigt är det Länsstyrelsens uppfattning att dammen ska 
bevaras. Länsstyrelsen rekommenderar att de delar av dammen som ska bevaras 
ges användningsområde NATUR till exempel. 
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Kommentar: Planområdet har minskats i nordöst och omfattar nu vägområdet 
samt ett egenskapsområde där dammen omfattas. Dammområdet har fått 
bestämmelsen n1 – Damm ska bibehållas.  
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2022-01-24, som bifogas i sin helhet. I 
yttrandet önskar Trafikverket att den ökade trafikens påverkan på det statliga 
vägnätet belyses. Trafikverket noterar bland annat att befintliga hållplatser ligger 
långt ifrån aktuellt planområde. För att möjliggöra hållbart resande är det viktigt 
att planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Länsstyrelsen delar 
Trafikverkets uppfattning. 
Kommentar: Noteras.  
Slutligen listar Länsstyrelsen en rad synpunkter enligt annan lagstiftning än PBL. 
Dessa yttranden kan läsas i Länsstyrelsen yttrande som bilagts i sin helhet. 
Frågorna och medskicken som lyfts hanteras i parallella processer.  

10. Trafikverket 
Har följande synpunkter: Trafikverket noterar att varken trafikutredningen eller 
mobilitetsutredningen är klara till samrådsskedet, men att det pågår ett arbete med 
att få dessa utredningar färdigställda innan granskningsskedet. Planförslaget 
behöver kompletteras med uppgifter om det ökade transportbehov som den 
föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur det bedöms påverka det 
statliga vägnätet. Innan trafikutredningen är på plats har Trafikverket svårt att 
ställning till planförslaget. 
Trafikverket noterar att befintliga hållplatser ligger långt ifrån aktuellt 
planområde. För att möjliggöra hållbart resande är det viktigt att planområdet har 
god tillgång till kollektivtrafik. Höga parkeringstal samt långa avstånd till 
kollektivtrafiken kan bidra till ett ökat bilberoende. Transportsnålhet och 
energieffektivitet bör prägla all samhällsplanering. Det övergripande målet är att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Trafikverket 
behöver få ta del av trafikutredningen och påverkan på det statliga vägnätet för att 
kunna ta ställning till planförslaget. Trafikverket ser fram emot fortsatt dialog och 
samarbete i detaljplanearbetet. 
Kommentar: Noteras.  

11. Lantmäteriet 
Lantmäteriet anser att det är ett olämpligt val att lägga användningen E på all 
kvartersmark. Om en kombination med J trots allt används bör åtminstone en 
största yta som får tas i anspråk för E-ändamålet anges inom respektive område. 
Planbeskrivningen bör ta upp detta mer utförligt och beskriva 
konsekvenserna/riskerna och tänkt genomförande.  
Kommentar: Användningen E har reglerats med hjälp av egenskapsbestämmelsen 
e4- Största byggnadsarea för tekniska anläggningar är 2% av fastighetsarean 
inom egenskapsområdet.   
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Lantmäteriet anser att avseende område D, ytan i norr, behöver avsikten med 
kombinationen J och E beskrivas och det bör även övervägas om det är en rimlig 
reglering. Därutöver behöver konsekvenserna för och avsikten med befintlig 
ledningsrätt måste beskrivas.  
Kommentar: Användningen J har tagits bort från område D. Byggrätt inom 
ledningsrättsområdet har tagits bort och planbeskrivningen har förtydligats.  
Det förutsätts att de befintliga och planerade allmännyttiga ledningar där 
ledningsrätt ska kunna behållas/nybildas har u- eller l-område utlagt för sig. 
Likaså kan allmännyttiga ledningar som behöver byggas ut utanför planområdet 
behöva planstöd för att ledningsrätt ska kunna inrättas. 
Kommentar: Noteras.  
Allmän plats NATUR ligger omgiven av kvartersmark JE. Hur är det tänkt att 
kommunen ska kunna nå ytan för skötsel och anläggande och hur säkerställs 
detta? 
Kommentar: Beteckningen NATUR har utgått och ersatts av allmän plats 
SKYDD1. Åtkomst för anläggning och skötsel inom SKYDD1 planeras att ske från 
sydväst och kommer säkerställas fastighetsrättsligt genom avtalsservitut. Området 
kommer i huvudsak utgöras av skyfallsanläggning samt naturmark anpassad för 
vissa skyddade arter. 
Tanken är att område A (figur 22) som avses bilda egen fastighet ska ha utfart via 
område B (figur 22) och att detta ska säkerställas med servitut. Om detta är den 
enda möjliga lösningen bör fastighetsindelningsbestämmelse användas som säkrar 
upp genomförandet, annars kan lösningen vara beroende av att överenskommelse 
träffas. 
Kommentar: En ansökan om lantmäteriförrättning för aktuella fastigheter är 
inskickad till Lantmäterimyndigheten och tanken är att arbeta med parallella 
processer mellan plan- och lantmäteriärendena. Huvudinriktningen är att både 
område A och B kommer utgöra en fastighet för kommande verksamhet och 
därmed kommer ha direkt åtkomst till allmän väg. Överenskommelse har 
upprättats mellan berörda fastighetsägare som kommer komplettera pågående 
förrättning med underlag. 
Ny väg är tänkt för Platzer på egen mark som i södra änden landar mot ej planlagd 
mark tillhörande Sörred 15:3. Är det tänkt någon fastighetsrättslig samverkan här? 
Planområdet bör utökas så att den tänkta väganslutningen når fram till allmän 
plats gata enligt gällande detaljplan i sydväst. Hur detta avses genomföras 
fastighetsrättsligt måste beskrivas. 
Kommentar: Det är inte tänkt någon fastighetsrättslig samverkan. Marken kan 
komma att överföras till någon av grannfastigheterna. Fastigheten Sörred 4:2 
ansluter i dag mot kommunal väg i Bulyckevägen.  
Ang ”Planförhållanden och tidigare ställningstaganden” så är del av detaljplan akt 
1480K-II-3436 även gällande inom en mindre del av planområdet. 
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Kommentar: Planhandlingarna har uppdaterats enligt yttrandet.  
Det anges (sidan 36) att överenskommelse behöver tecknas med Platzer för 
överföring av allmän plats-mark (Natur). Det är bra att eftersträva skriftlig 
överenskommelse men det bör framgå i samma stycke att kommunen har rätt att 
lösa in området enligt 6 kap 13 § 1 stycket PBL om överenskommelse inte träffas. 
Kommentar: Avsikten är att teckna en skriftlig överenskommelse med Platzer om 
överföring av allmän plats. Planbeskrivningen har uppdaterats.  
Ekonomiska konsekvenser för kommunen och fastighetsägarna är mycket 
kortfattat beskrivna. Komplettering bör t ex ske med beskrivning av 
ersättningsprinciper vid inlösen, fastighetsreglering och ledningsrätt och vem som 
bekostar eventuell flytt av befintliga allmännyttiga ledningar och ev 
förrättningskostnader för omprövning av befintlig ledningsrätt. 
Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats. 
Fastighetsförteckningen baseras på ett mindre planområde än det som nu 
redovisas. Planområdet har utökats med ett separat JE-område i norr, skiljt från 
annan planlagd mark. Planområdet har även utökats med en smal remsa med en 
öst-västlig riktning, väster om NATUR-området. Fastighetsförteckningen kan 
därför vara inkomplett och redovisa fel avseende inom/utom planområdet. 
Kommentar: Kartan som fastighetsförteckningen baseras på har uppdaterats och 
fastighetsförteckningen ska inför granskning av detaljplanen vara korrekt.  
Uppgift om genomförandetid saknas på plankartan. 
Kommentar: Plankartan har uppdaterats och omfattar nu genomförandetiden.  
Det finns flera områden med enbart egenskapsbestämmelserna a2 och m2 inom det 
stora JE-området. Ska byggrätt/utnyttjandegrad vara oreglerad där? 
Kommentar: Åtgärderna kopplade till m2 och a2 – som bestämmelserna var 
utformade i samrådsskedet, kommer att utföras innan detaljplanen antas och 
dessa områden har därmed tagits bort från plankartan.  
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget 
Kommentar: Noteras.  

12. Sveriges geotekniska insitut (SGI) 
SGI förutsätter att den geotekniska utredningen kompletteras med hela aktuellt 
planområde. 
Kommentar: Den geotekniska utredningen har kompletterats och omfattar nu 
hela aktuellt planområde.  
I både västra och östra delområdet samt för väganslutningen kommer den 
geotekniska utredningen fram till att det krävs stabilitetshöjande åtgärd för 
framtida förhållanden, både avseende grundläggning av byggnader samt höjning 
av marknivå.  
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SGI anser inte att det är säkerställt i planen att nödvändig stabilitetshöjande åtgärd 
kommer utföras i förekommande fall, då det i plankartan enbart finns en 
planbestämmelse som reglerar att all höjning av marknivå skall kräva marklov. De 
anser att de förutsättningar som krävs för att marken ska vara lämplig att bebygga 
tydligare bör framgå i planunderlaget samt att de åtgärder som krävs för att 
stabiliteten ska vara tillfredsställande säkerställs i plankartan. 
Kommentar: En ny planbestämmelse har lagts till som säkerställer att nödvändig 
stabilitetshöjande åtgärder kommer att utföras.  
I underlag [4] belyses stabilitetsförhållanden i berg. SGI förutsätter att denna 
omfattar alla de lokaler som kan vara aktuella att bedöma i och i nära anslutning 
till planområdet. Med hänsyn till resultat och rekommendationer i underlaget har 
kommunen i plankartan infört två egenskapsbestämmelser (m2 och a2) för att 
säkerställa att lämpliga stabilitetsåtgärder genomförs. SGI anser att i de fall 
instabilitet i berg kan leda till ras eller liknande mot nu befintlig anläggning eller 
byggnad, inom eller utanför planområdet, behöver detta åtgärdas innan planen 
antas. 
Kommentar: Åtgärderna kopplade till m2 och a2 kommer att utföras innan 
detaljplanen antas. Bestämmelserna har därmed plockats bort från plankartan.  

13. Postnord 
Postnords synpunkter är att vid nybyggnation av verksamhetsområden ska 
postlådan placeras i en lådsamling vid infarten till området. Kontakta PostNord i 
god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller förändring av 
befintlig detaljplan. 
En placering som inte är godkänd, leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 
Kommentar: Noteras.  

14. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten menar att framkomlighet till planområdet har studerat och 
beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen samt i dagvatten- och 
skyfallsutredningen.  
Kommentar: Noteras.  
Då området idag är oexploaterat kommer brandpostsystem enligt riktlinjer från 
Svenskt vatten att behöva säkerställas till idrifttagande av byggnaderna. Möjlighet 
till utbyggnad beaktas i planbeskrivningen. 
Kommentar: Noteras.  
Räddningstjänsten har samsyn i förhållande till de resultat som presenteras i PM 
Riskbedömning framtaget av COWI.  
Kommentar: Noteras.  
I övrigt har räddningstjänsten inget att erinra mot planen.  
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Kommentar: Noteras.  
15. Vattenfall Eldistribution AB 

I detaljplanens norra del har det ritats ut ett område precis nedanför 145 kV 
luftledningen där en rad bestämmelser är gällande. Vattenfall Eldistribution gör 
bedömningen att syftet med denna yta är att tillåta mottagningsstationer/tekniska 
anläggningar kopplade till Göteborgs Energi. Vattenfall Eldistribution ser positivt 
på att detaljplanen ger lagstöd till befintlig transformatorstation men luftledningen 
på 145 kV är skyddad med ledningsrätten 1480K-1988F309.1. vilken bland annat 
inte ger möjlighet för ny markanvändning, exploatering eller ändring av 
marknivån i eller i anslutning till området.  
Kommentar: Egenskapsbestämmelser inom användningsområdet har setts över. 
Byggrätt inom ledningsrättsområdet har utgått.  
Vidare menar Vattenfall Eldistribution att egenskapsområdet för egenskapen l2 – 
markreservat för allmännyttig luftledning bör ses över. De förespråkar ett 
egenskapsområde på 20 meter från var sida om yttersta fas samt att området förses 
med prickar.  
Kommentar: Egenskapsbestämmelsen med markreservat för allmännyttig 
luftledning har setts över och omfattar nu endast ledningsrättsområdet inom 
område D.  
Inom område med detaljplan skall en luftledning uppfylla de krav som gäller 
enligt SS-EN 50341 och SS-EN 50423 samt vara utförd i brottsäkert utförande. Är 
inte luftledningen byggd i detta utförande får exploatören bekosta denna 
ombyggnad. 
Kommentar: Noteras.  
I interna remissvar framkommer det att Göteborgs kommun har haft kontakt med 
Vattenfall Eldistribution om att flytta befintliga ledningar. Denna process har inte 
påbörjats och ifall Göteborgs kommun vill gå vidare med flyttprojektet får en 
räkna med en flerårig process innan allt är klart. Därmed måste detaljplanen ta 
hänsyn till befintliga luftledningar. 
Kommentar: Noteras.  

16. Västtrafik 
Västtrafiks samrådsyttrande inkom inte under samrådstiden men har ändå tagits 
med och bedömts i samrådsredogörelsen.  
Västtrafik har inget att invända mot planen men ser fram emot en fortsatt dialog 
avseende anslutningar och placering av hållplatser.   
Kommentar: Noteras.  

Sakägare  
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. 
Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 
möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 
personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  
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17. Volvo group  
Volvo group meddelar att dialog pågår gentemot fastighetsägarna till Sveafjord 
AB avseende planläggning för del av Sörred 7:3 enligt detaljplaneförslaget. 
Dialogen är vid tidpunkt för inskick av skrivelsen (31 januari 2022) inte 
konkluderad. De ber om att få återkomma under den fortsatta planprocessen 
rörande ärendet.  
Kommentar: Noteras.  

18. Bo Johansson Transport AB  
Fastighetsägaren har synpunkt på att all mark i DPL Pressvägen i anslutningen till 
nordvästra hörnet av vår fastighet föreslås bli kvartersmark. Fastighetskontoret 
och Trafikkontoret vill flytta deras in- och utfart på grund av 
Älvegårdsförbindelsen Väst och då är det angeläget att viss mark blir allmän plats. 
Detta då vi önskar kommunal gata som ny in- och utfart till vår fastighet, Syrhåla 
4:3. Fastighetskontoret föreslår att den nya gatan till vår fastighet går mellan 
Syrhåla 4:2 och Syrhåla 4:1 samt över Syrhåla 765:248. 
Kommentar: Planområdesgränsen har minskats och ger nu möjlighet för olika 
typer av lösningar i aktuellt läge enligt pågående dialog med fastighetskontoret. 

19. Tornstaden 
Tornstaden anser att den del av föreslagen detaljplan där kommunen är 
fastighetsägare, fastighet Syrhåla 765:248 (4) som är belägen norr om 
Tornstadens Fastighet Syrhåla 4:1 måste förses med annan 
egenskapsbestämmelse. 
I den föreslagna Detaljplanen anges att kommunens fastighet skall ges 
egenskapsbestämmelsen I, u, ö vilket innebär markreservat för luftledning och 
underjordisk ledning mm, men detaljplanen har inte beaktat den pågående 
diskussionen gällande Torslanda Tvärförbindelse också benämnd 
Älvegårdsförbindelsen Väst och dess konsekvenser för ut och infartsförbindelse 
till fastigheter samt nya vägförbindelser runt fastigheterna. Fastighetskontoret för 
diskussion med Tornstaden om bland annat nya vägförbindelser. Med anledning 
av ovan beskrivet måste fastighet Syrhåla765:248 (4) i stället förses med 
egenskapsbestämmelser som överensstämmer med kommande användning och 
möjliggöra för väg, parkering och byggnad. 
Kommentar: Planområdesgränsen har minskats och ger nu möjlighet för olika 
typer av lösningar i aktuellt läge enligt pågående dialog med fastighetskontoret. 

Övriga 
20. Boende på Lurebackavägen 70  

Boende motsätter sig den föreslagen tillfartsväg Gamla Sörredsvägen till 
planområdet. Konsekvenser för resande på väg 55, Sörredsvägen och/med infart 
till Gamla Sörredsvägen har beskrivits i handlingarna, men personen saknar en 
analys och konsekvenser av resande som kommer från väst och nordväst; 
Kongahällavägen. Närmaste väg för dessa resande är Kongahällavägen-Gamla 
Sörredsägen mot Pressvägen. Denna väg saknar kollektivtrafik. Troligt är att 
flertalet av de som kommer att börja arbeta i den nya verksamheten kommer från 
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närområdet och närmsta resväg blir då ovan beskrivna. Gamla Sörredsvägen är en 
smal och slingrig väg där cykel- och gångbana saknas. Det är också dålig sikt på 
flertalet ställen. Vägen är dimensionerad för de boende och ej lämplig som 
genomfartsled. På vägen rör sig en variation av trafikanter bland annat gående, 
ryttare och barn. Boende i anslutning till vägen består av en stor del barnfamiljer. 
Gamla Sörredsvägen är den väg barnen i området ta till och från skolan. En 
ytterligare ökning av trafikflödet medför en ökad risk, framför allt för barnen. 
Personen ser inte att hänsyn tagits till trafiksituationen på Gamla Sörredsvägen 
och vilka konsekvenser en verksamhetsanläggning med infart på nämnda väg för. 
Dessutom saknas barnperspektivet i nämnda del. Därför yrkar personen på att 
änding av tillfart till området flyttas från Gamla Sörredsvägen.  
Kommentar: Mellan samråd och granskning av detaljplanen har en 
Trafikanalysutredning färdigställts och bilagts granskningshandlingarna. 
Utredningen beskriver ett nuläge och hur detaljplanen kan ha påverkan på 
trafikflödet på aktuell väg. Trafikanalysen är en bilaga till planhandlingen och 
finns att tillgå på kommunens hemsida under aktuellt projekt.  
En trafik- och utformningsförslag är utfört vilken hanterar en ny utformning av 
korsningspunkten Sörredsvägen/Gamla Sörredsvägen. Ett vänstersvängfält och en 
ny gång- och cykelbana föreslås. Utredningen kan fås på begäran då den inte ses 
som en del av planhandlingarna.   

21. Boende på Hästlyckan 20  
Som boende i närområdet finns en oro för hur utökad industriverksamhet och 
biltrafik kommer att påverka boendemiljön med störningar i form av ljus, ljud och 
föroreningar. I planbeskrivningen står att konsekvenserna avseende buller 
kommer att vara små vid den befintliga bostadsbebyggelsen både vad gäller 
verksamheten och trafiken. Personen hoppas på att man gör sitt yttersta för att det 
blir så. 
Kommentar: Noteras. 
Utgår ifrån att vegetationen behålls i möjligaste mån för att minimera inverkan på 
landskapsbilden, då över 50 meter höga byggnader planeras.  
Kommentar: Noteras. 
I planbeskrivningen står också att detaljplanen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan där konsekvenserna för naturmiljön bedöms bli stora. Ett stort 
naturområde med många träd försvinner och med dem de ekosystemtjänster som 
träd bidrar med.  
För boende i närområdet är det oerhört viktigt att man så långt det går bevarar träd 
och naturområden norr och nordväst om planerad industribebyggelse och 
anslutningsväg mot Gamla Sörredsvägen. Men även att man återplanterar träd för 
att kompensera det stora bortfallet av träd inom området. 
Kommentar: Noteras. 
Verksamheterna som planeras vid Pressvägen och till Sörreds logistikpark 
kommer att innebära en stor ökning av trafik på Sörredsvägen. Förutom 
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godstransporter handlar det om alla som skall arbeta vid de olika verksamheterna. 
Antalet planerade parkeringsplatser (ca 800 - 1000 st) ger ju en fingervisning. Den 
boende utgår från att man bygger ett parkeringshus för att få plats med alla 
parkeringsplatser så att man inte tar bort stor naturmarksyta i onödan. För att i 
möjligaste mån minska biltrafiken bör en bra kollektivtrafik med buss i linjetrafik, 
täta turer och med hållplatser nära verksamheterna finnas. Detta skulle även kunna 
tillföra något positivt till dem som bor i närområdet. Undrar var man kan ta del av 
trafikanalysutredningen och trafik- och utformningsförslaget för blivande 
korsningar för Sörredsvägen. 
Kommentar: Mellan samråd och granskning av detaljplanen har 
trafikanalysutredningen färdigställts och bilagts granskningshandlingarna. Det 
finns möjlighet att ta del av trafikanalysutredningen i samband med granskning 
av detaljplanen. Trafik- och utformningsförslaget finns framtaget men har inte 
bedömts vara en del av planhandlingarna. Utredningen kan fås på förfrågan.  

22.  Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig emot föreslagen expansion inom 
detaljplanen. 
Kommunen och Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför 
tagits fram. Dock står det i VCC:s tidigare förprövningsrapport “Planbesked för 
verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg” dnr 0856/21 att 
“Intentionen är att detaljplanen ska arbetas fram med en tight tidsplan för att i sin 
tur kunna ge möjlighet för en utbyggnad av verksamheten inom en snar framtid.” 
Naturskyddsföreningen i Göteborg ser detta som en anledning till att detaljplanen 
är bristfällig ur miljö- och natursynpunkt. 
Kommentar: En dialog har förts mellan exploatören och Naturskyddsföreningen 
mellan samråd och granskning av detaljplanen med syfte att muntligt besvara de 
inkomna frågorna. Dessa svar sammanfattas också nedan.  
Naturskyddsföreningen har tagit del av aktuell planbeskrivning, MKB samt 
samrådsmöte både 17:e och 26:e januari. Föreningen inväntar återkoppling kring 
ett antal frågor som inte har besvaras fullt ut. VCC uppger att MKB är i 
utkastform och inventeringar kommer utföras i efterhand och parallellt med 
varandra under våren 2022. 
Enligt detaljplanen innefattar utredningsområdet i fråga ett flertal 
naturvärdesobjekt med både påtagligt och höga naturvärde som innehåller 
skyddade arter. Preliminärt bedöms konsekvenserna för naturmiljö vara stora. 
Men enligt MKB:n måste förekomsten av skyddade arter, främst fåglar, 
fladdermöss, reptiler och amfibier, utredas vidare genom fördjupade inventeringar 
innan slutlig bedömning kan göras. Dessa kommer utföras bland annat under 
våren år 2022. Först då kan lämpliga skyddsåtgärder föreslås.  
Men Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att MKB:n inte är lämplig att vara 
ute på samråd utan dessa. Utöver detta bör VCC göra ytterligare utredningar som 
inte planeras i MKB:n till exempel en uppdatering på eventuell förekomst av 
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sandödla och vattensalamandrar, baserat på Artportalen år 2010. 
Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att man inte kan yttra sig utan fullständig 
information i så pass många aspekter. 
Kommentar: Samrådet syftar till att låta myndigheter och andra intressenter 
granska det förslag som finns tillgängligt och att de ska kunna komma med 
kommentarer som kan påverka det slutgiltiga förslaget. Det är ett vanlig 
förfarande att både planhandlingar och utredningar, likt 
miljökonsekvensbeskrivning, i samband med samråd av detaljplanen har 
ofullständiga underlag. Samtliga inventeringar kommer vara utförda innan 
detaljplanen antas.  
Efter samrådsmöte den 17:e januari fick inte Naturskyddsföreningen i Göteborg 
svar på ovanstående punkter. På samrådsmötet 26:e januari uppger VCC att 
kompensationsåtgärder och förberedelser för flytt av arter påbörjas redan nu, 
innan godkänd dispens från Länsstyrelsen eller detaljplan har vunnit laga kraft. 
Detta då kompensationsåtgärder måste ske parallellt för att vara klara senast 15:e 
mars för att möjliggöra exploatering under år 2022. 
Kommentar: Parallellt med planarbetet har en dialog förts mellan VCC och 
Länsstyrelsen avseende ansökan om dispens. En ansökan om dispens lämnades in 
till Länsstyrelsen den 4 februari 2022 och beviljades den 15 mars. Arbete i fält 
påbörjades först när beslut om dispens fanns tillgängligt.  
VCC föreslår att skydda områdets naturvärdesobjekt genom lokala anpassningar, 
skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder. Hanteringen av negativa effekter på 
naturmiljön av en exploatering bör följa en skadelindringshierarki som innebär att 
skador i första hand undviks (undvikande åtgärder). I andra hand bör de 
minimeras och avhjälpas på plats (skyddsåtgärder). I sista hand bör de 
kompenseras om detta behov finns (kompensationsåtgärder). Med andra ord ska 
kompensationsåtgärder föreslås i sista hand. Dock enligt VCC:s planbeskrivning 
och MKB används kompensationsåtgärder i form av kompensationsområden som 
den främsta hanteringen att skydda områdets naturvärden, vilket borde vara 
undvikande åtgärder. 
Kommentar: Skadelindringshierarkin har hanterats inom ramen för arbetet som 
Naturcentrum har utfört, och andra åtgärder (om möjliga) har övervägts. 
Inventering, bearbetning av förslag för undvikande av skada/minskad påverkan 
och analys fram till slutsatsen kompensation är en del av planprocessen. 
Kompensationsåtgärder är sista möjliga åtgärd, och dessa åtgärder har stämts av 
och överenskommits med Länsstyrelsen under arbetets gång. För att möjliggöra 
kompensationsåtgärderna har en ansökan om dispens lämnats in. Arbete i fält har 
inte att påbörjas förrän beslut om dispens finns. Dispens medgavs den 15 mars 
och fältarbete har därefter påbörjats.  
Kompensationsområdena är just nu placerade inom Göteborg stad översiktsplan 
planerade industriområden. Enligt sid. 64 i MKB:n beskrivs “Vid eventuell 
etablering av liknande verksamhet eller annan industriverksamhet i 
närområdet…”. Med andra ord tolkar Naturskyddsföreningen i Göteborg att 
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vidare exploatering därför är möjlig på föreslagna kompensationsområden. Under 
samrådsmötet 26:e januari uppgav VCC att kompensationsområdena i dagsläget 
inte innefattas av något framtida skydd mot exploatering, vilket 
Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig kritiska kring. Frågan kommer 
diskuteras inom VCC. 
Kommentar: Kompensationsåtgärderna är nu belägna inom kommunens mark 
väster om aktuellt planområde och inom mark som i Göteborgs stads 
översiktsplan inte omfattas av planerade industriområden. De områden som är 
utvalda som platser för skydds- och kompensationsåtgärder är, förutom 
lämplighet för åtgärderna, särskilt valda utifrån att det finns ett långsiktigt 
kommunalt intresse att bevara dessa som naturområden. De ytor som angetts som 
kompensationsytor ska vara tillräckliga, ändamålsenliga och avsatta för detta 
ändamål under överskådlig tid.  
I området återfinns ett antal mindre våtmarker. Naturskyddsföreningen i Göteborg 
vill påpeka våtmarkers allmänt viktiga roll som koldioxidbindare, biologisk 
mångfald samt upptagning av dagvatten och därför motverkar översvämning (en 
fråga som var väldigt viktig i detaljplanen). Området faller under förbud av 
markavvattning på grund av dessa argument. Därför är Naturskyddsföreningen i 
Göteborg emot att våtmarkerna byggs över. 
Kommentar: I det fortsatta arbetet med kompensationsområden kommer nya 
våtmarker/dammar att skapas för amfibier. Utöver detta så kommer den västra 
delen av planområdet, som föreslås planläggas som allmän plats för skydd1 - 
översvämning, också att få ett varierat vattenstånd kopplat till dagvatten/skyfall, 
vilket bedöms av Naturcentrum som positivt för olika arter. 
Planbeskrivningen hänvisar till “Detaljplan för Logistikcentrum vid Hisingsleden 
inom stadelarna Björlanda och Sörred (Diarienummer: 1084/04 (FLLA 4947))” 
som ett exempel där exploatering av våtmarker har skett, men med 
kompensationsåtgärder, i en positiv vinkling. Dock efter kontakt med Mattias 
Hedeberg, senior projektledare i exploatering på fastighetskontoret, har 
Naturskyddsföreningen i Göteborg fått ta del av en utvärdering av 
kompensationsåtgärder vidtagna i Svarte mosse. Enligt dess slutsats: “För att inte 
riskera att det uppstår ett glapp mellan att ursprungliga habitat försvinner och 
åtgärder kan anses som lämpliga bör vissa åtgärder vidtas väl tilltagen tidsperiod 
innan de ursprungliga habitaten försvinner“. Med detta vill 
Naturskyddsföreningen i Göteborg påvisa att dessa åtgärder utnyttjas vid mer än 
ett tillfälle i samma närområde utan tillräcklig tidsperiod mellan ursprungliga 
våtmarker och habitat byggs över och nya åtgärder kan etableras. 
Naturskyddsföreningen i Göteborg tycker att det är bra med 
kompensationsåtgärder i särskilda fall men det ska inte vara den huvudsakliga 
metoden vid exploatering. 
Kommentar: Noteras.  
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En positiv aspekt i planbeskrivningen är de föreslagna alternativen för 
vattenhanteringen. Varav Göteborg stad går in och tar huvudansvar för 
reningsprocessen för vattenhanteringen, vilket bör leda till bättre vattenkvalité ut i 
Rivö fjord alternativt via Torsviken. Detta uppskattar Naturskyddsföreningen i 
Göteborg men vill att en konsekvensbeskrivning tas fram kring vad detta skulle 
innebära för Torsviken respektive Rivö fjord. Naturskyddsföreningen i Göteborg 
inväntar återkoppling på frågan vad en ökad volym av sötvatten för natur och 
vattenmiljön skulle innebära.  
Kommentar: Ett kompletterande utredningsarbete kallat Torslandaviken – 
utredning gällande status och möjlig påverkan har tagits fram mellan samråd och 
granskning där aspekterna enligt yttrandet har analyserats. Utredningen finns 
bilagt granskningshandlingarna.  
Som slutsats anser Naturskyddsföreningen i Göteborg att VCC:s detaljplan inte 
leder till en mer hållbar stad enligt Göteborg stads egna Miljö- och klimatprogram 
2021-2030. Det gäller särskilt miljömål: Göteborg har en hög biologisk mångfald. 
Staden har ett ansvar att godkänna detaljplaner som är i linje med deras visioner 
om en hållbar stad. 
Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats och beskriver nu mer ingående 
detaljplanens inverkan i förhållande till Göteborgs stads Miljö- och 
klimatprogram 2021-2030. Planförslaget bedöms övergripande ha en negativ 
inverkan på miljömålet då förslaget innebär att naturmark tas bort och ersätts av 
kvartersmark för industri. För att minska de negativa aspekterna föreslås skydds- 
och kompensationsåtgärder. Samtidigt som planförslaget övergripande bedöms 
ha en negativ inverkan på miljömålen bedöms den på vissa plan ha en positiv 
inverkan, detta avseende bland annat; möjlighet för kollektivt resande och att det 
skapas möjlighet för en mer klimatanpassad bilindustri i form av framtagande av 
eldriven fordonsflotta.  

Ändringar  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget.  
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Planområdet minskas i sydväst; för att inte försvåra pågående planering 
tillhörande detaljplan för Torslanda tvärförbindelse.  

• Planområdet minskas i nordöst för att enbart omfatta tänkt vägområde 
samt befintlig damm.  

• Användningsbestämmelse Natur ersätts med användningsbestämmelse 
Skydd1. 

• Användningsbestämmelsen J tas bort från delområde D.  

• Egenskapsytor med planbestämmelse för säkerställande av geotekniska 
förutsättningar läggs till. 
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• Egenskapsyta med planbestämmelse för säkerställande av sanering av 
förorening läggs till.   

• Egenskapsbestämmelser har setts över och vissa ändringar föreslås. 
 
 
 
Karoline Rosgardt   Per Osvalds 
Planchef    Projektledare 
 
 
 
Bilagor 

• Lista över samrådskrets  
 

• Länsstyrelsens yttrande 
  



 

 
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  27 (27) 
   
   

Lista över samrådskrets 
  

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Kretslopp och Vatten  
Fastighetskontorets geotekniker 
Fastighetskontorets tillgänglighetsavd 
Fastighetsnämnden/kontoret 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Kulturnämnden/förvaltningen 
Miljöförvaltningen 
Namnberedningen och GDA adresser 
Park- och naturförvaltningen 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsområde 04 Hisingen 
Trafikkontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. Göteborgsregionen (GR)  
Lantmäterimyndigheten 
Länsstyrelsen  
PostNord Distribution 405 24 Göteborg 
Statens geotekniska institut 
Trafikverket 
Vattenfall Eldistribution AB 
Västtrafik AB 

Grannkommuner 
Öckerö kommun 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Övriga 
Naturskyddsföreningen i Gbg 
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Göteborgs kommun
sbk@stadsbyggnad.goteborg.se
Ert diarienummer: 0860/21

Förslag till detaljplan för verksamheter vid Pressvägen 
inom stadsdelen Sörred i Göteborg i Göteborg kommun
Handlingar daterade 2022-01-10 för samråd enligt 5 kap 11 och 11a 
§§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900), utökat förfarande.

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för storskalig 
industrietablering med tillhörande kompletteringsbebyggelse för 
lager, kontor, personalutrymmen, besökare med mera. 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen vill utveckla området med 
ny verksamhetsyta. Men hur detta ska göras i förhållande till hälsa och 
säkerhet, miljökvalitetsnormer för vatten och luft, Natura 2000 och 
skyddade arter behöver studeras vidare.

Flera utredningar, bland annat buller, geoteknik, och trafik som 
behövs som underlag till planen behöver kompletteras till 
granskningsskedet. Detta gör att Länsstyrelsen har svårt att ta ställning 
till påverkan på planförslaget i nuläget.

Samlad miljöbelastning på området
Redan idag är planområdet omgivet av stora industriverksamheter. 
Genom att tillföra ytterligare en stor industrietablering kommer detta 
resultera i förhöjda störningar på omgivningen på grund av bland 
annat ökade trafikflöden. Till följd av detta blir det påverkan på buller 
och luft. I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) behöver dessa 
samlade och kumulativa effekter belysas.

Naturmiljö
Planområdet omfattar jungfrulig mark vilket innebär att naturmiljön 
har kunnat utvecklas ostört, och arter har kunnat etablera sig. Detta 
gör att den planerade verksamheten bedöms ha stora effekter på 
naturvärdena. Det förekommer också påverkan på Natura 2000-
området Torsviken genom utsläpp av vatten till området. 

Yttrande

Datum
2022-01-31

 

Ärendebeteckning 
402-585-2022

mailto:sbk@stadsbyggnad.goteborg.se
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
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MKB:n som ingår i planhandlingar saknar i dagsläget uppgifter om 
vilka effekter utsläppet av vatten har på miljön inom Natura 2000-
området, och vad som kan göras för att mildra dessa effekter. 

När inventering av skyddade arter är framtagen och en bedömning har 
gjorts för att hantera dessa måste detta ingå i planförslaget. Mer 
information finns under rubriken Skyddade arter.

Sevesolag
Länsstyrelsen har noterat att planen även syftar till verksamheter som 
kan omfattas av Sevesolagstiftningen vilket innebär risker som kräver 
noggranna utredningar och överväganden. Eftersom det inte finns 
några närmare uppgifter om typ och omfattning av verksamhet kan 
bedömningar om markens lämplighet utgå från generella 
riskhanteringsavstånd vilket för Sevesoverksamhet kan vara flera 
kilometer beroende på ämne och mängder. Vi anser att materialet och 
bedömningar kring möjlighet till all form av Sevesoverksamhet måste 
kompletteras.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 
10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa och 
säkerhet, miljökvalitetsnormer vatten och luft och Natura 2000 måste 
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan 
för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen 
Planhandlingarna behöver kompletteras för att kunna visa att markens 
föreslagna användning är lämplig i enlighet med PBL.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan 
antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Hälsa och säkerhet
Buller
Bullerutredning beskriver att riktvärdena klaras för industri och annat 
verksamhetsbuller för närmaste bostadsbebyggelse. Utredningen 
beskriver även att trafiktillskottet medför en marginell ökning av 
bullernivåerna vid närmaste bostäderna. Länsstyrelsen anser att 
utredningen även behöver redovisa hur bullerpåverkan ser ut avseende 
trafik- och verksamhetsbuller samt den ökning som planerad 
verksamhet beräknas medföra. Det behöver även ingå en uppskattning 
av den trafikökning som planerad verksamhet kan generera. 



Yttrande 3 (15)Länsstyrelsen 
Västra Götaland 2022-01-31 402-585-2022

Förorenad mark
I planbeskrivningen anges att föroreningssituation avseende PFAS i 
jord och grundvatten kommer att utredas ytterligare inför granskning. 
Länsstyrelsen ser fram emot detta och anser att de av COWI 
föreslagna utredningar ska utföras. Utifrån resultatet av den 
kompletterande undersökningen och riskbedömningen behöver behov 
av åtgärder och åtgärdsförslag utredas. Om det finns behov av 
åtgärder måste de säkerställas i planen i godtagbar utsträckning. Alla 
steg i processen ska stämmas av med Länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet.

Skyfall
I skyfalls- och dagvattensutredningen görs bedömningen att det går att 
leva upp till de kriterier som finns enligt det tematiska tillägget för 
översvämningsrisker (TTÖP) förutsatt att föreslagna åtgärder 
genomförs. Vi noterar att en del av dessa åtgärder redan är införda 
som planbestämmelser vilket är bra. Det framgår att åtgärder kommer 
att utredas vidare inför granskningsskedet. Kommunen behöver arbeta 
vidare med kvarstående frågor och säkerställning av viktiga höjder i 
kommande granskningshandlingar.

Geoteknik
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2022-
01-25, som bifogas i sin helhet.

SGI framför att det tydligare behöver framgå i planunderlaget vilka 
förutsättningar som krävs för att marken ska vara lämplig att bebygga, 
samt att de åtgärder som krävs för att stabiliteten ska vara 
tillfredställande. Dessa behöver även säkerställas i plankartan. I de fall 
instabilitet kan leda till ras eller liknande, inom eller utanför 
planområdet, behöver detta åtgärdas innan planen antas. Länsstyrelsen 
delar SGI:s uppfattning.

Risk/Seveso
Det framgår inte närmare av underlaget vad det är för typ av 
industriverksamhet som ska etableras på platsen, men det anges att det 
rör sig om storskaliga byggnader för industriändamål. Det framgår 
också att det inte kan uteslutas att det kan vara en verksamhet som 
omfattas av Sevesolagstiftningen, men att risker kopplat till detta får 
hanteras i anmälan enligt Sevesolagen.

Både risker som är direkt kopplade till verksamheter på det planerade 
industriområdet samt verksamheter i närområdet, och transport av 
farligt gods (till exempel lossning av kemikalier) ska beaktas. Det ska 
i rimlig omfattning klarläggas i planprocessen, jämför bestämmelserna 
i PBL 4 kap. 2§ pkt 3 och 4, och kan inte enbart hanteras inom ramen 
för Sevesolagen och miljöbalken. Det ska också beaktas att det bland 
annat finns flera Sevesoverksamheter på den högre kravnivån i nära 
anslutning till det aktuella området. (se Risker i omgivningen.)
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Länsstyrelsen anser att det utifrån det material som presenteras inte 
går att säkerställa att all typ av Sevesoverksamhet är möjlig. 
Planförslaget visar att det ligger bostäder 500 meter bortom 
plangränsen. Om en verksamhet kräver mer än 500 meters 
riskhanteringsavstånd riskeras möjligheten att få tillstånd att anläggas 
här. Ett sätt att hantera frågan är att tydligare lyfta fram begränsningar 
som finns för planen, till exempel ett maximalt riskavstånd som 
kommande verksamheter måste förhållas sig till. Detta avstånd blir en 
förutsättning, som måste verifieras med detaljerade riskanalyser, i 
kommande tillståndsansökningar. 

Kommunen kan med fördel ta stöd av till MSB:s vägledning 
”Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig 
kemikalieanvändning” i det fortsatta arbetet. 

Risker i omgivningen 
Utöver risker kopplade till Volvo Cars Torslanda (VCT) finns det 
bland annat flera Sevesoverksamheter på den högre kravnivån i 
närområdet. Riskerna som är förknippade med dessa verksamheter 
behöver belysas och beaktas i planprocessen, så att påverkan både från 
och till omgivningen framgår.

Särskilt uppmärksammar vi att:

Preem AB Preemraff Göteborg bedriver raffinaderiverksamhet i direkt 
anslutning till väg 155 med processanläggningar och omfattande 
lagring av såväl råolja som produkter. Raffinaderiet har under hösten 
2021 fått nytt tillstånd enligt miljöbalken (MB) för befintlig och 
utökad verksamhet. Även om det inte finns några tydliga indikationer 
på att riskerna kommer att ändras eller öka så återstår det att göra 
mera detaljerade utredningar kring detta. Staden bör vara medveten 
om att en ändrad verksamhet på raffinaderiet kan ha betydelse för 
riskbilden i området i framtiden. 

Sydväst om det aktuella området i Syrhåla finns flera bergrum, där det 
dels bedrivs omfattande råoljelagring (intermittent), dels lagring av 
slam med stora mängder brandfarlig gas. 

Vikans Kross (bergtäkt) som bedriver verksamhet öster om det 
aktuella området är Sevesoverksamhet på lägre kravnivån på grund av 
hantering av sprängmedel. På ytterligare avstånd finns flera 
Sevesoverksamheter i området.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
MKN luft
Länsstyrelsen anser att beskrivningen avseende transporternas 
påverkan på luftkvaliteten och MKN behöver förtydligas och 
bedömningen nyanseras i luftutredningen, planbeskrivningen och 
MKB:n. Länsstyrelsen instämmer generellt i utredningens slutsatser 
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avseende planområdet, men inte avseende närområdet samt övriga 
delar av Göteborg.

Vidare belyser vi att de transporter som alstras av VCT och den 
tillkommande verksamheten (6 100 fordon per dygn) är en betydande 
mängd transporter som inte kan försummas. Det är inte beskrivet vilka 
transportvägar som är aktuella för VCT eller den tillkommande 
verksamheten. Men som jämförelse utgör 6 100 fordon per dygn cirka 
15 % av den totala trafikmängden på Torslandavägen och cirka 40 % 
av trafikmängden på Sörredsvägen, vilket är en betydande andel av 
trafiken på vägarna.

MKN för kvävedioxid överskrids på flera ställen i närområdet av 
trafikerade leder och vägar i Göteborg. Enligt miljöförvaltningens 
beräkningar av kvävedioxid år 2018 finns risk för överskridande av 
normen bland annat längs delar av Torslandavägen och Hisingsleden. 
Vägtrafiken, och speciellt den tunga trafiken, är en av de viktigaste 
källorna att åtgärda för att sänka nivåerna av kvävedioxid i staden. 

MKN vatten
Planförslaget visar att det är möjligt att fördröja och rena dagvatten 
inom planområdet, vilket är bra. Dock behöver kommunen i sina 
beräkningar även ta hänsyn till utsläppspunkternas förutsättningar. 

Det krävs ytterligare utredning och motivering för att avgöra vilken 
utsläppspunkt för dagvatten som är mest lämplig för planområdet. Det 
behöver framgå om det finns bättre alternativ än de som presenterats. 
Hur påverkan på grund av klimatförändringar behöver hanteras. 

Rivö fjord är klassad enligt MKN. År 2017 hade recipienten ej god 
kemisk status och den ekologiska statusen klassades som måttlig. Rivö 
fjord uppnår ej god kemisk status med avseende på parametrarna 
Antracen, Bromerad difenyleter, Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och Tributyltenn föreningar (VISS, 2021). 

Sammanvägd ekologisk status har bedömts till Måttlig med medel 
tillförlitlighet. Klassningen har baserats på miljökonsekvenstyperna; 
övergödning, morfologiska förändringar och kontinuitet, flödes-
förändringar samt särskilda förorenande ämnen (SFÄ) som alla har 
måttlig status. 

För vattenområdet Torslandaviken finns inga uppsatta MKN, men då 
den hänger samman med Rivö fjord, så är det samma MKN som 
eventuellt påverkas av åtgärden oavsett utsläppspunkt.

Om kommunen väljer att arbeta vidare med utsläppspunkten i 
Torslandaviken bör man undersöka hur tillförsel av dagvattnet från 
planområdet kommer att påverka flödet vid utsläppspunkten. Man bör 
även studera vilka föroreningar som finns i området för 
utsläppspunkten och i vilka mängder, så att man minimerar risken att 
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påverka dessa och därigenom minskar eventuella negativa effekter det 
kan ha på miljön. En modellering bör tas fram för att kunna jämföra 
nuvarande flöden med beräknat flöde efter exploatering. Viktigt är då 
också att ta med vatten från omgivande ytor samt vattennivåer som 
uppstår i samband med skyfall.

Torslandaviken är utpekat som ett område med sårbarhet för 
havsnivåhöjningar och översvämning. Kommunen behöver utreda om 
tillfälligt förhöjda havsnivåer kan orsaka erosion på strandbrinkar med 
mera och om detta i sin tur skulle kunna påverka utsläppspunkten.

Föroreningar – Rivö fjord
Om kommunen väljer recipienten Rivö fjord behöver man utreda och 
beskriva vilket utrymme det finns för ytterligare tillskott av 
föroreningar från dagvatten dit. Rivö fjord är dessutom känslig för 
påverkan av ökade flöden, som potentiellt skulle kunna leda till 
erosion, grumling, frisättning och spridning av befintliga föroreningar 
i sedimenten. I Rivö fjord finns naturvärden som musselbankar och 
sjögräsängar, som potentiellt kan ta skada av detta. 

Föroreningar - Torslandaviken
Recipienten Torslandaviken har historiskt används som deponi för 
massor både i vattnet och på land, vilket gör att det finns en mängd 
kända och okända föroreningar i området. Bland annat finns det flertal 
deponier och utfyllnader i Södskärsdammen, som tillhör samma 
vattenområde. Det är därför viktigt att inte störa eller förändra 
vattenbalansen i området, då det skulle kunna påverka det deponerade 
materialet. Risken för frisättning av föroreningar från det deponerade 
materialet är stor.

Skyfalls påverkan på vattenflöden
I området runt Rivö fjord och Torslandaviken pågår flera större 
projekt, som i sin tur kan komma att påverka recipienten. Bland annat 
håller Göteborgs Hamn på med ett utfyllnadsprojekt intill utloppet vid 
Arendal och det planeras en utbyggnad av hamnen vid Risholmen. 
Detta kan potentiellt förändra vattenflöden och påverka vattenutbyte 
framförallt inne vid Torslandaviken och då specifikt 
Södskärsdammen. Det är viktigt att räkna med eventuell kumulativ 
effekt som dessa projekt kan ha på utsläppspunkternas påverkan på 
recipienten och dess MKN.

Riksintresse
Natura 2000-område
Länsstyrelsen noterar att MKB:n inte innehåller några uppgifter om 
vilka effekter utsläppet av vatten har på miljön inom Natura 2000-
området, och vad som kan göras för att mildra dessa effekter. 

Det behöver beskrivas tydligt på vilka grunder den förordade 
lösningen är att föredra. Därutöver bör också övervägas om andra 
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utformningar av den förordade lösningen kan mildra negativ påverkan 
på miljön. I det här fallet skulle det till exempel kunna handla om 
huruvida det är möjligt och motiverat att förlägga utsläppspunkten till 
olika platser (bassänger) i Natura 2000-området.

Det behöver utredas och beskrivas vilka vattenmängder som kommer 
att släppas till Natura 2000-området, vilka mängder som når 
vattenområdet idag samt vilka effekter det förändrade tillflödet kan ha 
på vattenomsättning, salthalt och limniskt liv i Natura 2000-området. 
Förväntade utsläppshalter av metaller, närsalter och andra 
föroreningar behöver också utredas och beskrivas, liksom uppgifter 
om fördröjning av vattnet och rening inom den egna fastigheten. 

MKB:n behöver också beskriva vilka effekter verksamheten kan ha på 
de värden som området är satt att skydda (de utpekade fågelarterna) 
samt annat fågel- och djurliv, även om påverkan på dessa sker 
indirekt.

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under 
samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och 
bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 
(utökat, efter 1 januari 2015)

Förhållande till ÖP
Länsstyrelsen anser inte att förslaget strider mot gällande 
översiktsplan för Göteborgs kommun från 2009. Kommunen håller för 
nuvarande på med en ny översiktsplan. I granskningshandlingen av ny 
översiktsplan pekas aktuellt område ut som industriområde.

Luftmiljö
Länsstyrelsen anser att bedömningen i luftutredningen gällande 
utsläpp till luft från tänkt verksamhet är motsägelsefull och behöver 
ses över. Länsstyrelsen instämmer i att behovet av skyddsåtgärder 
behöver utredas vidare i tillståndsprövningen för den tänkta 
verksamheten. I luftutredningen jämförs tänkt anläggning för aktuell 
detaljplan med en anläggning i Skellefteå. Det beskrivs att de 
produktionssteg som i Skellefteå skulle kunna orsaka betydande 
utsläpp till luft planeras vara slutna eller förses med reningsutrustning. 
Samtidigt beskrivs i MKB:n för aktuell plan (avsnitt 5.13.5) att 
skyddsåtgärder mot utsläpp till luft inte är nödvändiga. 

Länsstyrelsen anser att samtliga aktörer som använder leder och vägar 
i staden behöver ta ansvar för de utsläpp som genereras av fordon 
kopplade till sin verksamhet. Detta innebär bland annat att minimera 
antalet transporter och att välja bästa möjliga teknik för att minska 
utsläppen från transporter. 



Yttrande 8 (15)Länsstyrelsen 
Västra Götaland 2022-01-31 402-585-2022

Släckvatten
Enligt planbeskrivning görs bedömningen att omhändertagande av 
släckvatten kan hanteras inom planområdet och separeras från 
dagvattensystemet och från påverkan på grundvatten. Det är bra att 
frågan har lyfts och bedömts. Det hade varit bra om handlingar 
övergripande beskrivit vad bedömningen baseras på. Med fördel 
skulle kommunen kunna lyfta sådant som övergripande strategi för 
hantering och möjliga behov av åtgärder.

Geoteknik
Länsstyrelsen noterar att stabilitetshöjande åtgärder mot 
stabilitetsbrott inte är säkerställt på plankartan. Detta skulle kunna 
införas för att säkerhet mot stabilitetsbrott ska bli tillfredställande 
enligt gällande krav och normer.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen bedömer att kulturmiljö och fornlämningar och hur 
dessa ska hanteras i planprocessen är beskrivet på ett tillräckligt sätt i 
planbeskrivningen. Kommunen har fångat upp vilket arbete som 
behöver göras och kommer att hantera tillståndsprövning enligt 
kulturmiljölagen.

Naturmiljö
Natura 2000 och skyddade arter
Se kommentarer under Riksintresse/Natura 2000-område respektive 
Skyddade arter i yttrandet.

Övrigt
Länsstyrelsen noterar att tillfartsvägen i nordost har 
användningsområde J- Industri. I egenskapsområdet finns en större 
damm som utgör reproduktionsområde för groddjur. Tillfartsvägen 
planeras ta en mindre del av dammen i anspråk, i övrigt är det 
Länsstyrelsens uppfattning att dammen ska bevaras. Länsstyrelsen 
rekommenderar att de delar av dammen som ska bevaras ges 
användningsområde NATUR till exempel.

Trafik
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2022-01-24, som bifogas i 
sin helhet. I yttrandet önskar Trafikverket att den ökade trafikens 
påverkan på det statliga vägnätet belyses.

Trafikverket noterar bland annat att befintliga hållplatser ligger långt 
ifrån aktuellt planområde. För att möjliggöra hållbart resande är det 
viktigt att planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. 
Länsstyrelsen delar Trafikverkets uppfattning.
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Landskapsbild
Länsstyrelsen bedömer att exploateringen förväntas bli synlig från 
vissa väderstreck. Men då den sammanfaller och är likställd med 
kringliggande bebyggelse bedöms den ha en marginell påverkan på 
landskapsbilden.

Koppling till miljömålen
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer och 
planinnehållets förhållande till detta beskrivs i planförslaget.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Markarbeten
Ifall markarbeten behövs för till exempel dagvattenledningar behöver 
hänsyn tas till eventuella förorenade områden. Om det planeras för 
markarbeten där det finns risk för föroreningar behöver detta 
undersökas i samråd med tillsynsmyndigheten inför markarbeten och 
kan vara anmälningspliktigt enligt 28 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sevesoanläggningar 
Med anledning av uppgiften om att anmälan kan behöva göras enligt 
Sevesolagen om och när det är klarlagt om den aktuella verksamheten 
omfattas av Seveso, så vill Länsstyrelsen förtydliga att det gäller 
enbart verksamheter på den så kallade lägre kravnivån (mindre 
mängder farliga ämnen) och det innebär ingen faktisk prövning av 
verksamheten. För verksamheter på den högre kravnivån krävs 
tillstånd enligt MB innan verksamheten kan påbörjas. Hanteringen av 
farliga ämnen, risker etcetera ska då vara klarlagda inför bedömning 
av tillåtligheten. 

Verksamheter som omfattas av Sevesolagen blir per automatik så 
kallade farliga verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor. För 
verksamheter på högre kravnivån Seveso finns särskilda krav på den 
kommunala räddningstjänsten i berörd kommun, så kallad kommunal 
plan för räddningsinsats.

Vattenverksamhet
Om kommunen har för avsikt att fylla igen de dammar och vattendrag 
som finns inom planområdet vill Länsstyrelsen upplysa att utföra 
arbete i vatten kan kräva en anmälan eller ett tillstånd enligt 11 kap 
MB.

Vid åtgärder som innebär schaktning, pålning och/eller anläggande av 
byggnader med djup grundläggning kan bortledning av grundvatten 
under anläggningsskedet och/eller driftskedet bli aktuellt. Åtgärder 
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som kan innebära bortledning av grundvatten innebär en 
vattenverksamhet som regleras i 11 kap MB. Bortledning av 
grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att vare sig 
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens 
inverkan på vattenförhållandena. I det fall åtgärden bedöms vara 
tillståndspliktig ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens 
vattenvårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra 
denna bedömning.

Skyddade arter
En MKB ska bland annat innehålla en identifiering, beskrivning och 
bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av 
planen kan antas medföra, samt uppgifter om de åtgärder som planeras 
för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa 
miljöeffekter. Ett bristfälligt beslutsunderlag kan vara skäl för att ett 
beslut att anta en detaljplan inte kan godtas (se bland annat RÅ 2005 
ref. 44 och MÖD 2014:4).

Med miljöeffekter avses enligt 6 kap 2 § MB olika effekter på bland 
annat djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. MB samt 
biologisk mångfald i övrigt; på mark, jord och vatten; på 
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt samt 
på andra delar av miljön.

Naturvårdsverket skriver att sett till skyddade arter kan 
miljöbedömningen förenklat sägas syfta till att bibehålla och stärka 
förutsättningar för skyddade arters fortlevnad. Genom att redan tidigt 
arbeta aktivt med att identifiera och bedöma miljöeffekter för arter och 
att anpassa planen utifrån det minskar risken för att konflikter med 
artskyddsbestämmelserna ska uppkomma. Vidare skriver 
Naturvårdsverket att en plan inte ska godkännas om den inte väntas 
kunna genomföras utan att ett artskyddsförbud bryts och 
dispensmöjlighet saknas. 

Det är således av stor vikt att MKB:n visar hur artskyddsbestämmelser 
kan tillgodoses, om så med krav på anpassningar och skyddsåtgärder. 
I händelse av att dispens krävs för att genomföra planen ska framgå av 
MKB:n att villkoren för dispens kan uppfyllas. 

Miljöeffekter i aktuellt fall – skyddade arter
Även om inga artinventeringar har hunnit genomföras under 
fortplantningsperioden står det klart redan nu att effekterna på 
skyddade arter utgör en mycket viktig planeringsförutsättning i det 
aktuella fallet. Utifrån kunskap om området – genom äldre 
observationer av arter samt genom okulär besiktning/inventering av 
området – är utgångspunkten att planområdet utgör hemområde för 
reproducerande populationer åkergroda, ätlig groda och större 
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vattensalamander, potentiellt hemområde för hasselsnok och sandödla, 
häckningsområde för en rad fågelarter samt även potentiellt koloni- 
eller hanrevirsområde för vissa fladdermusarter. Det nämns också i 
MKB:n att det förekommer nationellt fridlysta växter i området. Hur 
omfattande de lokala effekterna blir på de arter som nyttjar området 
beror på en rad faktorer kopplade till arternas ekologiska krav och till 
de ekologiska förutsättningarna i närområdet. 

Amfibier (sidan 52, avsnitt 5.13.2 Naturmiljö)
Inom planområdet finns som sagt reproduktionsområden (dammar) för 
groddjur. Runt dammarna finns landområden som möter groddjurens 
krav på landmiljö (födosök samt övervintring), enheter som bildar 
populationens hemområde. I hemområdet håller groddjuren till året 
runt; på våren fortplantar sig de vuxna djuren i vatten, för att sedan 
tillbringa resten av året på land, där de också övervintrar nedgrävda på 
frostfritt djup i marken. Årsungarna gör detsamma efter att de som 
färdigutvecklade groddjur vandrat upp på land under 
sommaren/sensommaren/hösten. Markarbeten i den här typen av 
naturmiljöer behöver således ske med stor försiktighet så att inte 
groddjur dödas. 

I MKB:n föreslås under rubriken ”Skyddsåtgärder i samband med 
byggandet av en tillfartsväg till området” (sidan 53 ff.) hur avsiktligt 
dödande av exemplar kan undvikas och hur kontinuerlig ekologisk 
funktion i den berörda populationens hemområde kan upprätthållas. 
Här står att om groddjurens övervintringsområden försvinner ”krävs 
någon sorts kompensation i form av nya övervintringsplatser. En 
sådan kan vara att lägga upp ett antal komposthögar av material från 
de avverkade platserna nordöst om dammen”. 

Länsstyrelsen bedömer att de planerade skyddsåtgärderna typiskt sett 
kan tillgodose artskyddsbestämmelserna. Men det behöver tydligare 
framgå vad förlusten av naturmiljöer innebär för den ekologiska 
funktionen i populationens hemområde; hur stor del av populationens 
övervintringsmiljöer berörs, vilka funktioner (kvaliteter) finns här och 
hur ska det – i detalj – säkerställas att dessa funktioner kan 
upprätthållas kontinuerligt. Med andra ord behöver det bland annat 
motiveras varför nyskapande av till exempel ”ett antal komposthögar” 
innebär att kontinuerlig ekologisk funktion kan upprätthållas. 

Motsvarande resonemang måste föras för alla skyddade arters 
hemområden, om de berörs av detaljplanen. Länsstyrelsen konstaterar 
att MKB:n i nuläget inte beskriver vad detaljplanen innebär för 
groddjuren som lever centralt i planområdet, vilka skyddsåtgärder som 
behöver vidtas för att minimera skador samt hur oundvikliga skador 
ska kompenseras. 

Länsstyrelsen utgår från att detaljplanen inte kan genomföras utan 
dispens från förbuden i 4 § artskyddsförordningen med avseende på 
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groddjur. Enligt vad som framgår av MKB:n planeras skyddsåtgärder 
för groddjur som innebär insamling av exemplar, vilket i sig kräver 
dispens från förbudet i 4 § 1 artskyddsförordningen. Utöver detta är 
det för Länsstyrelsen tämligen uppenbart att kontinuerlig ekologisk 
funktion för groddjur inte kan upprätthållas centralt i planområdet, 
eftersom populationernas hemområden i princip helt kommer 
försvinna. Det är därför rimligt att utgå från att dispens krävs även på 
den grunden (4 § 4 artskyddsförordningen). MKB:n behöver på ett 
tydligt sätt beskriva om det finns förutsättningar att genomföra 
detaljplanen, det vill säga om förutsättningar att få dispens enligt 14 § 
artskyddsförordningen finns. Det är emellertid troligt att frågan om 
dispens redan är avgjord när detaljplanen (och MKB:n) går på 
granskning. 

Reptiler (sidan 55, avsnitt 5.13.2 Naturmiljö)
Såvitt är känt från området har bland annat hasselsnok och sandödla 
påträffats tidigare. Arterna skyddas genom 4 § artskyddsförordningen. 
MKB:n innehåller väldigt knapphändiga uppgifter om hur arterna ska 
hanteras. Enligt Länsstyrelsens uppfattning kan det bli tal om dispens 
även med avseende på dessa arter, mot samma bakgrunder som med 
groddjuren ovan. Kraven på vad MKB:n ska innehålla är således 
desamma som vad gäller groddjuren.

Fåglar (sidan 55, avsnitt 5.13.2 Naturmiljö)
Avsnittet om fåglar är mycket kortfattat. Länsstyrelsen anser att det 
behöver framgå tydligt i MKB:n att inga avverkningar, markarbeten 
eller andra störande verksamheter ska vidtas under fåglarnas 
häckningstid. Detta undviker effektivt riskerna att fåglar dödas eller 
störs på ett otillåtet sätt. Därutöver behöver det tydligare beskrivits hur 
man planerar arbeta med habitatstärkande åtgärder för de arter som 
förväntas drabbas av inte obetydliga habitatförluster, samt vilka 
okänsliga fågelarter som bedöms häcka i området. Länsstyrelsen 
konstaterar att fågelinventeringar planeras 2022 och att avsnittet om 
fåglar i MKB:n kommer att utvecklas längre fram. Ännu är det för 
Länsstyrelsen inte tydligt huruvida dispens krävs med avseende på 
någon fågelart.

Fladdermöss (sidan 56, avsnitt 5.13.2 Naturmiljö)
Också avsnittet om fladdermöss avses kompletteras senare, efter det 
att inventeringar genomförts. Det kunde ha framgått mer i detalj vilka 
arterna är som påträffats i närområdet och vilka som förväntas 
förekomma i planområdet, deras ekologiska krav och hur 
förutsättningarna för arterna ser ut i närområdet. Det framgår 
emellertid av MKB:n att åtgärder som förstärker populationerna hos 
fladdermöss i det kringliggande landskapet behövs, så att det inte sker 
någon populationsminskning i landskapet i stort. Det framgår 
emellertid inte om åtgärderna behövs för att tillgodose 
artskyddsbestämmelserna, eller om åtgärderna är positiva ur mer 
generell synvinkel. MKB:n behöver, vilket redan påpekats ovan, 
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klargöra om detaljplanen kan genomföras, och vad som eventuellt 
krävs i form av skyddsåtgärder och anpassningar. 

Dispenskrav
Grod- och kräldjur
Såvitt Länsstyrelsen kan bedöma behövs dispens enligt 14 § 
artskyddsförordningen för att skada/förstöra fortplantningsområden 
och viloplatser för åkergroda, större vattensalamander, ätlig groda och 
hasselsnok. Om det mot förmodan skulle lokaliseras en population 
sandödla i planområdet är samma effekter att vänta för den 
populationen. Det är inte otänkbart – men det framgår inte – att det 
också finns grod- och kräldjur som omfattas av nationella 
fridlysningsbestämmelser (6 § artskyddsförordningen) i planområdet. 

Andra skyddade arter
Det är för Länsstyrelsen ännu inte känt om det krävs dispens med 
avseende på fåglar, fladdermöss eller fridlysta kärlväxter. Däremot 
står det klart att det förekommer arter som i olika grad påverkas av 
detaljplanen. 

Hur effekter på arter bör redovisas i MKB:n
MKB:n ska visa att artskyddsbestämmelserna kan tillgodoses. Med 
tanke på att det är väldigt många arter som nyttjar planområdet 
rekommenderar Länsstyrelsen att frågan om dispens klargörs i 
tabellform eller liknande, så att informationen blir överskådlig och 
tydlig. 

För var och en av de relevanta arterna bör därför enligt Länsstyrelsen, 
i tabellform eller liknande, framgå:

a) om skyddsåtgärder eller anpassningar behövs för att undvika 
att exemplar av arten dödas eller störs,

b) vilka ekologiska funktioner i vilka arealer som går förlorade 
genom planerade åtgärder,

c) om det krävs av artskyddsbestämmelser att funktioner 
(områden) nyskapas eller restaureras för att upprätthålla 
kontinuerlig ekologisk funktion och

d) vilka funktioner i vilka arealer som avses nyskapas eller 
restaureras.

Om dispens krävs för arter
Om dispens krävs för arter behöver visas att förutsättningar finns att 
genomföra planen, med andra ord att villkoren för dispens i 14 och 15 
§§ artskyddsförordningen är uppfyllda. Planen kan inte genomföras 
om inte dispens kan ges.

Villkoren för dispens enligt artskyddsförordningen är att:
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1. det inte ska finnas någon annan lämplig lösning, det vill säga 
vad är grunderna till att området och utformningen valts för 
ändamålet?

2. upprätthållandet av den berörda artens bevarandestatus i artens 
naturliga utbredningsområde inte försvåras. Bevarandestatus 
definieras i 16 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken med mera.

3. dispensen behövs för ett godtagbart ändamål (det här villkoret 
gäller bara dispens enligt 14 §). Listan i 14 § 3 är uttömmande; 
inga andra ändamål kan godtas.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. Samråd har hållits med 
Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och 
omfattning. Länsstyrelsen har yttrat sig gällande avgränsning, daterat 
2021-10-08, dnr: 402-44867-2021.

De som medverkat i beslutet
Företrädare för natur-, miljöskydds, samhälls- och vattenavdelningen 
har bidragit till beredningen av detta yttrande. Detta yttrande har 
beslutats av arkitekten Nirmala Blom-Adapa med planarkitekten Ann-
Louise Hulter som föredragande.

Nirmala Blom-Adapa

Ann-Louise Hulter

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför 
namnunderskrifter. 

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från:
Statens geotekniska institut, daterat 2022-01-25
Trafikverket, daterat 2022-01-24

Kopia till:
Statens geotekniska institut
Trafikverket

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen / Martin Goblirsch
Miljöskyddsavdelningen / Katarina Hallberg
Samhällsavdelningen / Andreas Åman och Rebecka Thorwaldsdotter
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Vattenavdelningen / Stina Schött
Funktionschef Plan och bygg / Nina Kiani Janson



Granskningsutlåtande

Utfärdat: 2022-06-07 Per Osvalds

Diarienummer: 0860/21 Telefon: 031-368 18 51 

Aktbeteckning: 2-5602 E-post: per.osvalds@sbk.goteborg.se

Detaljplan för verksamheter vid Pressvägen 
inom stadsdelen Sörred i Göteborg 

 Granskningsutlåtande 

Handläggning

Byggnadsnämnden gav  granskningsbeslut. Förslaget har 

sänts för granskning under tiden   – .

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets. 

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 
Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 

Sammanfattning
Under granskningstiden inkom det 21 yttranden. Öckerö kommun inkom med en 
skrivning efter granskningstiden, kommunen har valt att ta hänsyn till yttrandet 
och det behandlas nedan likt övriga yttranden. Inkomna yttranden berör i 
huvudsak naturskyddsfrågor och artskydd. Därutöver berör inkomna yttranden 
behov av mindre förtydliganden under ämnena: geoteknik, föroreningar, 
dagvatten- och skyfall och riskhantering.

Kontoret har bedömt att förslaget ska revideras genom mindre revideringar i 
planhandlingarna. Utredningarna Miljökonsekvensbeskrivning, Åtgärdsstrategi 
och riskhantering PFAS, Riskutredning, Dagvatten- och skyfallsutredning, 
Trafikanalys, NVI och Bevarandeåtgärder för skyddade arter har uppdaterats. PM
åtgärder bergteknik och PM Geotekniskt utlåtande angående utläggande av 
tryckbank har lagts till efter att kompletterade arbeten i fält har utförts. 

Kvarstående erinringar finns från Naturskyddsföreningen samt från privatpersoner
boende norr om planområdet (ej sakägare).    

Stadsbyggnadskontoret
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Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 
fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 
planens genomförande.

Inkomna synpunkter och 
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.

Numreringen av synpunkterna kan ofta underlätta men är valfri och får tas bort.

Kommunala nämnder och bolag m.fl.
1. Fastighetsnämnden

Fastighetskontoret har inget att erinra mot granskningshandlingen.

Kommentar: Noteras. 

2. Trafiknämnden
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till utbyggnad 
av rubricerat ärende. En del synpunkter från samrådsskedet har beaktats, men 
följande synpunkter kvarstår:

 Allmän plats ingår inte i planområdet men Trafikkontoret avser genomföra
kapacitet- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i anslutning till 
planområdet. I korsning Sörredsvägen/Gamla Sörredsvägen pågår 
projektering för kapacitetshöjande åtgärder i form av signalkorsning. 
Övriga åtgärder som nämns i planbeskrivningen är preliminära och fortsatt
analys och utredningsarbete kommer visa vilka punkter som är aktuella för
framkomlighet och trafiksäkerhetshöjande åtgärder (utanför planområdet).

Kommentar: Planbeskrivningen har setts över och det har förtydligats att övriga 
åtgärder är preliminära. 

 Trafikkontoret vidhåller att det är av stor vikt att etableringens skiftgång 
separeras från omkringliggande verksamheters.

Kommentar: Noteras. 

 I trafikanalysen har det varit en förutsättning att godstransporter angör 
området från söder via syrhålamotet. Eventuella förändringar av sådana 
förutsättningar skulle påverka trafikanalysens resultat och trafikkontoret 
anser därför att angöring från söder för godstrafik bör vara en förutsättning
även i det fortsatta arbetet.

Kommentar: Noteras. 

 Trafikkontoret anser att en möjlighet för genomgående kollektivtrafik 
genom planområdet är en förutsättning för att skapa en attraktiv 
kollektivtrafik. Även möjlighet för genomgående gång- och cykeltrafik ses
som en förutsättning för ett ökat hållbart resande till och från området, då 
långa omvägar undviks vilket kan möjliggöra att fler från framför allt 
Torslanda väljer att cykla.

Kommentar: Informationen har genom yttrandet skickats vidare till exploatören. 

 Trafikkontoret instämmer i att det är positivt om kommunen och 
exploatören kan samarbeta kring arbete med mobilitetsåtgärder för att öka 
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det hållbara resandet till området. Vilket arbetssätt som är bäst lämpat för 
fortsatt arbete gällande mobilitetsåtgärder avgörs i det fortsatta arbetet, 
förutsättningar för attraktiv kollektivtrafik och gen gång- och cykelväg är 
två av parametrarna.

Kommentar: Noteras. 

 Detaljplanen kan bidra till trafikstrategins mål ”Samverka regionalt vid 
lokalisering av logistikcentraler och transportintensiva verksamheter”.

Kommentar: Noteras. 

3. Socialförvaltningen Hisingen
Socialförvaltningen Hisingen har inga nya synpunkter utan vidhåller 
ställningstagandena som gjordes i samrådsskedet och menar att detaljplanen kan 
tillstyrkas.

Kommentar: Noteras. 

4. Kretslopp och vatten
Kretslopp och vatten ser behov av följande ändringar i planhandlingarna:

 Lägg till i plankartan: KoV föreslår att egenskapsbestämmelserna m1 och 
m2 ska gälla även i E området i norr.

 I Planbeskrivningen: sid 23. Lägg till (markering med fet text): 
Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark, SKYDD1, vilket 
syftar till att kunna bevara och förstärka de naturliga 
förutsättningarna för att hantera dagvatten och skyfall inom området.

 I Planbeskrivningen: sid 34. Lägg till (markering med fet text): innebär ett 
20-årsregn att flödet ökar cirka 14 gånger mer flöde men med en 
omfattande fördröjning sker ingen ökning av flödet vid ett 20 års 
regn.

 I Planbeskrivningen: sid 54. Lägg till (markering med fet text): Allmän 
plats för skydd1 – översvämning syftar till att kunna bevara och förstärka
de naturliga förutsättningarna för att hantera dagvatten och skyfall 
inom området.

 I Planbeskrivningen: sid 56. m3. bestämmelse: Lägg till (markering med fet
text): Lägg till i planbeskrivningen av m3 att egenskapen även syftar till 
att inte försämra befintlig skyfallssituation

 I Planbeskrivningen: sid 56. m4. Lägg till (markering med fet text): 
området kan avvattnas av dagvatten och skyfallsregn utan att försämra 
för omkringliggande områden. 

 I Planbeskrivningen: sid 65. Kretslopp och vatten planerar inte att bygga 
något i ytan så detta stämmer inte, detsamma gäller även under 
driftskostnaderna. 
Stryk: Kretslopp och vattennämnden får utgifter för skyfallsanläggning 
inom allmän platsmark. 

Kommentar: Planbeskrivningen har setts över och korrigerats enligt yttrandet. 

Avseende avfall. Kretslopp och vatten har ur ett avfallsperspektiv inga synpunkter
på planhandlingarna. 
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I bygglovsansökan ska exploatörerna redovisa en fungerande avfallshantering. 
Kretslopp och vatten rekommenderar att exploatörerna beaktar de kommentarer 
som vi framförde under samrådet samt följer de riktlinjer som finns i skriften Gör 
rum för miljön på stadens hemsida.

Kommentar: Noteras. 

Avseende dagvattenhantering och skyfallshantering. Utöver synpunkten i 
inledningen av yttrandet är dagvatten och skyfallsfrågorna utredda i dagvatten och
skyfallsutredningen och omhändertagna i planbeskrivningen.  

Kommentar: Noteras. 

Avseende förutsättningar för anslutning. Anslutning till allmänt ledningsnät för 
dricksvatten och spillvatten kan ske i planområdets västra del, direkt öster om 
tågspåren. 

Anslutning till allmänt ledningsnät för dagvatten medges. Hur dagvatten ska 
anslutas till fastigheten är under utredning

Kommentar: Noteras. 

Avseende ekonomi. Utbyggnad av allmänt ledningsnät bekostas av VA-
kollektivet. Dagvattenanläggningar bekostas av VA-kollektivet. 
Skyfallsanläggningar finansieras enligt staden skyfallsöverenskommelse med 
tillhörande finansieringsmodell. Fördelningen är inte klar ännu. I 
genomförandestudien har kostnadskalkyl för bland annat utbyggnad av VA och 
skyfallshantering inom allmän platsmark tagits fram. Kostnadstäckningen för VA-
kollektivet vid genomförande av detaljplanen bedöms som låg.

Kommentar: Noteras. 

Kretslopp och vatten hänvisar även till den information som lämnades i 
samrådsyttrandet.

Kommentar: Noteras. 

5. Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen har i ett tidigare yttrande förordat att inom planområdet i så 
stor utsträckning som möjligt låta bevara befintlig natur- och skogsmark inklusive 
rester av det före detta odlingslandskapet, såsom stengärdesgårdar, för att 
säkerställa den fortsatta avläsbarheten av områdets agrara historia. 
Kulturförvaltningen kvarstår vid sitt tidigare yttrande.

Kommentar: Noteras. 

6. Miljöförvaltningen 
Angående naturmiljö. Objekt 10 a i naturvärdesinventeringen är naturvärdesklass 
3, men i kartan är det markerat med röd färg som symboliserar klass 2. Detta 
behöver rättas till.

Kommentar: Angivelsen i objektbeskrivningen har korrigerats. 10a är i NVI 
klassad som naturvärdesklass 3 och färgen är därmed korrekt. 

Miljöförvaltningen vill ta del av resultatet av inventering som ska ske under 
våren-sommar 2022 av fladdermöss, insekter och kärlväxter.
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Miljöförvaltningen vill hållas informerade om resultat och uppföljning av gjorda 
kompensationsåtgärder för grod- och kräldjur. Därtill önskar vi hållas informerade
om planerade åtgärder för fågellivet och fladdermöss.

Kommentar: Informationen har delgetts dem som utför inventeringen och som 
sammanfattar resultatet. 

Miljöförvaltningen bedömer att utredningen Bevarandeåtgärder för skyddade 
arter är fullgod som underlag för detaljplanen. Efter samrådet har beskrivning för 
fåglar och fladdermöss lagts till.

I samrådsredogörelsen framgår att stadsbyggnadskontoret inte avser att lyfta in 
områden för skydd- och kompensationsåtgärder inom planområdet för 
detaljplanen men att det finns ett långsiktigt kommunalt intresse att bevara dessa 
som naturområden. Miljöförvaltningen påtalar därmed att stadsbyggnadskontoret 
måste se till att kompensationsåtgärderna (både juridiska och frivilliga) för 
aktuella områden uppdateras i GOkart´s GIS-skikt för kompensationsåtgärder.

Förvaltningen anser att arbetet med kompensationsåtgärderna i denna detaljplan 
bör spridas som ett gott exempel. Planhandläggare för andra detaljplaner i staden 
bör ta lärdom av detta exempel.

Kommentar: Noteras. 

I plankartan markeras användning SKYDD1 för översvämningsyta i sydvästra 
hörnet av planen. Detta är en ändring från NATUR i samrådsskedet. 
Miljöförvaltningens synpunkt i samrådet var att skogen inte får påverkas negativt 
av denna dagvattenhantering. Stadsbyggnadskontoret skriver i 
samrådsredogörelsen att synpunkten är noterad. Vi saknar dock en förklaring hur 
detta ska gå till eftersom det står i planbeskrivningen att en utbyggnad ska göras 
för att hantera skyfall och dagvatten. På sidan 47 står att kretslopp- och 
vattennämnden svarar för drift och förvaltning av skyfallsanläggningen samt 
eventuella dagvattenåtgärder. Samtidigt står det att i bäckravinen ska kunna 
bevara och förstärka de naturliga förutsättningarna för att hantera dagvatten och 
skyfall inom området (sid 36). Vi vill att en förklaring görs i 
granskningsutlåtandet om hur anläggningarna kommer att påverka skogen.

Kommentar: Det planeras inga åtgärder inom användningsområdet Skydd1 utan 
området förväntas bibehålla sin befintliga utformning och funktion. Läs mer i 
planbeskrivningens bilaga Dagvatten- och skyfallsutredning (Kretslopp och 
vatten, 2022).  

Vi noterar att en ny utredning tagits fram angående Torslandavikens status och 
möjlig påverkan. Det pågår dock en tillståndsprövning för dagvattenlösningen där 
miljöförvaltningen har kontaktats av förvaltningen Kretslopp och vatten. Därför 
kan vi inte uttala oss om lämpligheten i detta skede av detaljplanen, utan hänvisar 
till tillståndsprövningen angående denna fråga.

Kommentar: Noteras. 

7. Göteborgs energi AB med dotterbolag
Vid schaktningsarbeten i närheten av i markförlagda ledningar hänvisas till våra 
gällande Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, 
signalkabel, optostyrkabel optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi
AB, Göteborg Energi Gothnet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi 
Gasnät AB och Ale Fjärrvärme AB.
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Det poängteras att det är för var tid gällande version som skall uppfyllas och att 
uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken: 
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning

Giltighetstiden för av oss lämnat projekteringsunderlag är begränsad, se uppgifter 
i ert utkvitterade svar. Göteborg Energi lämnar endast synpunkter på föreslagna 
ledningslägen baserat på utkvitterade underlag från oss.

Det är viktigt att korrekt ledningsanvisning av befintliga ledningar och 
anläggningar utförs och schaktning och andra markarbeten sker med stor 
försiktighet.

För ledningsanvisning, projekteringsunderlag, samordnings ärenden och 
samhällsplanerings ärenden hänvisas till: https://www.ledningskollen.se

Kommentar: Noteras.

Göteborg Energi Nät AB har inget att erinra.

Kommentar: Noteras.

Göteborg Energi för fjärrvärme, fjärrkyla och gas har inget särskilt att erinra i
granskningsskedet.

Kommentar: Noteras.

Göteborg Energi GothNet AB är intresserade av att delta i kommande 
detaljprojektering för att tillgodose behovet av fibertjänster inom planen. 

Kommentar: Noteras. 

8. Park och naturförvaltningen
Förvaltningen bedömer att detaljplanen är möjlig förutsatt att de naturvärden som 
finns och som framkommer vid de fördjupade artinventeringarna skyddas 
alternativt kompenseras. Området är i gällande och kommande översiktsplan 
utpekat som lämpligt för denna typ av storskalig verksamhet.

Området är idag till stor del naturmark. Påverkan på naturmarken bedöms som 
stor och en miljökonsekvensbeskrivning samt en naturvärdesinventering har 
därför tagits fram. Inom området har naturvärden och skyddade arter påträffats. 
Fridlysta arter som påträffats inom området är skyddade enligt lag och det krävs 
dispens från artskyddsbestämmelser för att göra åtgärder som kan påverka arterna 
eller deras livsmiljöer negativt. Dispens har redan sökts och beviljats för grod- 
och kräldjur. Sannolikt kommer fler dispenser att behöva sökas och dessa hanteras
av länsstyrelsen. 

För att fullt ut kunna kompensera och veta vilka åtgärder som kan bli aktuella 
behöver de fördjupade artinventeringarna vara genomförda. Förvaltningen kan i 
det fortsatta arbetet med detaljplanen bistå med synpunkter när kompletta förslag 
på skydds- och kompensationsåtgärder är framtagna.

Det finns i bilaga 3 till detaljplanen, ”Bevarandeåtgärder för skyddade arter, 
Naturcentrum, 2022”, beskrivet åtgärder för att kompensera och utjämna negativ 
påverkan inom planområdet. För att kunna säkerställa att så sker är det viktigt att 
reglera de utpekade ytorna, bild 5, på plankartan. Lämpligen genom att de ingår i 
planområdet och regleras i plankarta. 
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Förvaltningens mening är att de hittills utförda inventeringarna är väl genomförda 
och hittills planerade skydds- och kompensationsåtgärder förefaller relevanta och 
tillräckliga. Förvaltningen vill påpeka vikten av uppföljning av åtgärderna över 
tid.

Kommentar: Det är inte aktuellt att lyfta in områden för skydd- och 
kompensationsåtgärder inom planområdet för detaljplanen. De områden som är 
utvalda som platser för skydds- och kompensationsåtgärder är, förutom lämplighet 
för åtgärderna, särskilt valda utifrån att det finns ett långsiktigt kommunalt intresse 
att bevara dessa som naturområden.

Viktigaste synpunkterna på planförslaget utifrån förvaltningens styrdokument

 Kompletterande artinventeringar bör färdigställas innan slutliga 
bedömningar kan göras. 

Kommentar: Kompletterande artinventeringar kommer att färdigställas innan 
detaljplanen antas. 

 Kompletterande planer för skydds- och kompensationsåtgärder för 
skyddade arter bör färdigställas och innefatta planer för uppföljning av 
åtgärderna över tid.

Kommentar: Skydd, skötsel och uppföljning åligger exploatören i enlighet med 
ansökan om dispens till Länsstyrelsen. En uppföljningsplan följer normalt med i 
ansökan om dispens och fastställs genom Länsstyrelsens beslut. Kommunen 
upplåter mark för åtgärderna men ansvarar inte för uppföljningsåtgärder.

 Skyfallsanläggningens, inklusive den väg som ska byggas, påverkan på 
planerade kompensationsåtgärder i samma område behöver utredas för att 
klargöra att de båda går att kombinera. Om det inte är möjligt kan det 
krävas andra ytor för kompensationsåtgärder för fåglar. 

Kommentar: Det planeras inte för någon väg inom området för 
kompensationsområden. Det har förtydligats i dagvatten- och skyfallsutredningen
att det inte planeras några åtgärder inom användningsområdet Skydd utan att 
befintlig funktion ska bibehållas.  

 Förvaltningen ser också att ansvar för framtida skydd och skötsel av de 
ytor utanför planområdet där skydds- och kompensationsåtgärder utförs 
behöver utredas och slås fast.

Kommentar: Skydd, skötsel och uppföljning åligger exploatören i enlighet med 
ansökan om dispens till Länsstyrelsen. Kommunen upplåter mark för åtgärderna 
men ansvarar inte för uppföljningsåtgärder.

Förslag på förändringar i planförslaget

 Ytor för skydds- och kompensationsåtgärder bör också upptas som en del 
av planområdet och planläggas eller på annat sätt säkras för framtiden, för 
att inte riskera att de exploateras. Exempelvis är ytan med 
användningsbestämmelsen SKYDD en yta med skyddsåtgärd som ingår 
och är planlagd. Övriga skydds- och kompensationsåtgärdsytor skulle 
lämpligen också ingå i detaljplanen och planläggas.

Kommentar: Det är inte aktuellt att lyfta in områden för skydd- och 
kompensationsåtgärder inom planområdet för detaljplanen. De områden som är 
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utvalda som platser för skydds- och kompensationsåtgärder är, förutom lämplighet 
för åtgärderna, särskilt valda utifrån att det finns ett långsiktigt kommunalt intresse 
att bevara dessa som naturområden.

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
9. Länsstyrelsen

Har följande synpunkter: 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma 
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Länsstyrelsen bedömer att föreslagen åtgärdsstrategi och riskhantering av 
förorenade områden kan utgöra ett bra underlag för det fortsatta arbetet, men att 
en del kompletteringar behöver göras.

Utredningar behöver bearbetas för att både besvara frågan hur man ska förhindra 
eventuell spridning av föroreningar och eventuell påverkan på 
miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten.

Plankartan måste ses över så att de åtgärder som den geotekniska utredningen 
anser är nödvändiga säkerställs för hela planförslaget. Statens geotekniska 
instituts (SGI) yttrande bifogas i sin helhet.

Det kvarstår oklarheter kring utsläppen till Natura 2000-området Torslandaviken, 
om man väljer att leda dagvattnet dit. Länsstyrelsen bedömer dock att dessa 
oklarheter kan hanteras i den tillståndsansökan som kommer att skickas in.

Planhandlingarna behöver kompletteras i enlighet med det som beskrivs nedan för
att Länsstyrelsen inte ska ta in detaljplanen för prövning om den antas.

Kommentar: Noteras. 

Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt.
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser.

Länsstyrelsen befarar dock att:

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs.
 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 

människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.

Kommentar: Noteras. 

Angående miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Länsstyrelsen anser att det är 
av stor vikt att kommunen vidtar de åtgärder som föreslagits i underlaget för att 
minska föroreningshalterna i dagvattnet.

Efter samrådet har det framkommit att PFAS-halter i området är mycket högre än 
vad man tidigare har känt till i både mark och grundvatten. Det är en parameter 
som inte har hanterats i tidigare skede och som måste utredas för att kunna 
klarlägga vilka föroreningshalter som kan förväntas. Annars finns det exempelvis 
risk för att förorena dagvattnet genom att få ett inläckage av grundvatten i 
dagvattensystemet. Planerade dagvattenanläggningar med dammar/magasin för 
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dagvatten/släckvatten kan behöva utformas så att förorenat grundvatten inte sprids
via dessa, utan istället kan avledas, samlas upp och renas vid behov.

I planförslaget anges att bäckravinen i den sydvästra delen av planområdet kan 
vara ett möjligt alternativ för fördröjningsmagasin. Ökade flöden och höjd 
vattennivå kan orsaka spridning av föroreningar. Om bäckravinen ska användas 
som fördröjningsmagasin behöver riskerna kopplade till spridning av föroreningar
i bäckravinen vara utredda. Om den föreslagna kontrollen visar på åtgärdsbehov, 
behöver en åtgärdsplan upprättas. Kommunen måste redovisa hur eventuell 
spridning av föroreningar och påverkan på recipientens MKN förhindras.

Kommentar: I dagvatten- och skyfallsutredningen har det tydliggjorts att det inte 
planeras några anläggningar eller åtgärder inom användningsområdet Skydd1. 
Området befintliga funktion ska bibehållas men inte utökas, läs mer i 
detaljplanens bilaga Dagvatten- och skyfallsutredning (Kretslopp och vatten, 
2022). Därutöver har bestämmelsen a1 lagts till inom ytan och reglerar att 
marklov krävs för alla ändringar av markens nivå. Om kommunen i framtiden 
skulle vilja göra ändringar inom området kommer marklov att sökas. I samband 
med startbesked för marklov är miljöförvaltningen remissinstans, de är 
informerade om risken för spridning av föroreningar och kommer ställa 
erforderliga krav innan startbesked ges.

Angående PFAS. I utredningen bedöms de uppmätta halterna av PFAS-11 inom 
brandövningsplatsen (BÖP) inte utgör en oacceptabel risk för recipienten 
Torslandaviken. Länsstyrelsen delar inte denna bedömning.

Den teoretiskt beräknade halten av PFAS-11 i Torslandaviken bör jämföras med 
uppmätta halter i viken, vilket inte har gjorts i utredningen. Detta för att kunna 
bedöma den befintliga och den ackumulativa belastningen av PFAS i viken och 
ytvatten. Mätningar i vattenförekomsten Rivö fjord och Torslandaviken visar att 
MKN för kustvatten (0,13 ng/l PFOS som årsmedelvärde) överskrids. Det innebär
att den befintliga belastningen redan är hög och att halten inte ska ytterligare öka.

Beräkningarna för halten PFAS i Torslandavikens ytvatten, som presenteras i 
Tabell 12 i dokumentet Åtgärdsstrategi och riskhantering – PFAS är felaktiga. 
Beräkningar av PFAS-halter i ytvattnet är beräknade utifrån vattenmängden i 
Karholmsbassängen.

För att få fram halten av PFAS i ytvattnet behöver beräkningar istället göras för 
Södskärsbassängen, som har en mycket mindre vattenvolym men samtidigt har en 
högre omsättning. Beroende på resultatet kan det även behövas beräkningar för 
Hästholmskanalen, eftersom vattnet går vidare dit från Södskärsbassängen. 
Kommunen behöver uppdatera utredningen med rätta ingångsvärden och komma 
fram till slutsatser och strategier utifrån detta.

Kommentar: Utredningen har kompletterats enligt punkterna ovan och den 
uppdaterade utredningen har bilagts planhandlingarna. 

Angående hälsa och säkerhet – Förorenat område. Med en del kompletteringar 
kan föreslagen åtgärdsstrategi och riskhantering utgöra ett bra underlag för det 
fortsatta arbetet. De kompletteringar som Länsstyrelsen anser behövs är enligt 
följande.

 Föroreningsproblematiken avseende PFAS i grundvattnet är något som 
gäller för området i stort. Om det visar sig att de planerade åtgärderna inte 
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är tillräckliga ska det då finnas en handlingsplan för ytterligare åtgärder. 
Detta måste klarläggas innan antagande av detaljplanen. Det behöver 
framgå hur förorenat grundvatten ska kunna hanteras och renas. Den 
planerade exploateringen får inte hindra behov av ytterligare 
saneringsåtgärd.

 Då PFAS påträffats på flera platser inom området kan det finnas ett fortsatt
behov av att hantera och rena PFAS-förorenat schakt- och 
länshållningsvatten, även efter att sanering av brandövningsplatsen har 
utförts. Det behöver även finnas en plan för hantering av förorenat 
länsvatten som uppkommer under hela processen.

 I åtgärdsförslagen behöver det förtydligas att saneringsåtgärd och 
miljökontroll kommer att ske, för att säkerställa att föroreningssituationen 
inte innebär en risk för planerad markanvändning även avseende organiska
föroreningar och metaller. Dels vid BÖP men även norr om den.

Se även synpunkter under MKN vatten.

Kommentar: Utredningen Åtgärdsstrategi och riskhantering PFAS har 
kompletterats enligt yttrandet och bilagts planhandlingarna. 

Angående skyfall. Länsstyrelsen har noterat att delområde D saknar 
skyddsbestämmelse ”m4” på plankartan, som säkerställer att området klarar ett 
100-årsregn. Plankartan behöver kompletteras.

Kommentar: Bestämmelsen m4 har lagts till inom delområde D. 

Angående geoteknik. SGI påpekar att plankartan behöver ses över så att de 
åtgärder som den geotekniska utredningen anser nödvändiga säkerställs för hela 
planförslaget. För ytterligare synpunkter gällande geoteknik se SGI:s yttrande 
daterat 2022-04-21 (dnr 5.2-2201-0017), som bifogas i sin helhet. Länsstyrelsen 
delar SGI:s uppfattning. I planbeskrivningen på sidan 37 hänvisar man till ”a1”. 
Länsstyrelsen har noterat att sättet som ”a1” är definierat i planbeskrivningen 
istället stämmer överens med planbestämmelse ”a2” på plankartan. Detta behöver 
korrigeras.

Kommentar: Se svar under SGI:s yttrande nedan. Hänvisningen till 
planbestämmelser har korrigerats. Bestämmelsen a2 har bytt namn till a3 då 
ytterligare a-bestämmelse har lagts till på plankartan. Bestämmelsen hänvisas nu 
korrekt i både plankarta och planbeskrivning.  

Angående Natura 2000. Kommunen måste visa att omhändertagandet av 
dagvatten inte innebär en negativ påverkan på de värden som finns beskrivna i 
bevarandeplanen för Torsvikens Natura 2000-området. Ett Natura 2000-samråd 
för åtgärden pågår i skrivande stund hos Länsstyrelsen (dnr 521-13888-2022).

Natura 2000-prövningen behöver inte vara helt avklarad för att detaljplanen ska 
kunna antas, men det behöver finnas ett underlagsmaterial som visar att 
omhändertagandet av dagvattnet är möjligt. I dagsläget kvarstår några oklarheter 
kring utsläppen till Torslandaviken, om man väljer att leda dagvattnet dit. Dessa 
oklarheter förväntas dock redas ut vid tillståndsansökan. För ytterligare 
information om vilka kompletteringar som behövs hänvisar Länsstyrelsen till vårt 
yttrande över samrådsunderlag till avgränsningssamråd inför Natura 2000-
prövning (dnr 521-13888-2022).

Kommentar: Noteras. 
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Angående Risk/Seveso. Länsstyrelsen vill uppmärkarsamma att riskfrågan inte 
enbart ska hantera bostäder och skolverksamhet. En ny etablering får inte heller 
ge upphov till oskälig risk för den befintliga anläggningen (Volvo Cars) som finns 
i direkt anslutning till det nya verksamhetsområdet. Detta bevakas i kommande 
tillståndsprocess men bör även framgå av planhandlingen.

Kommentar: Utredningen har uppdaterats och bilagts handlingarna. 
Bedömningen är att ny etablering inte ger upphov till oskälig risk för den 
befintliga anläggningen Volvo Cars. 

Angående förorenat område. Planbestämmelse ”a1” har införts på plankartan som 
reglerar sanering av förorenad mark före startbesked i egenskapsområdet där BÖP
omfattas. Planbeskrivningen behöver ses över på s. 43 där det anges att det är 
planbestämmelse ”a2” som reglerar detta samt att dialog ska ske med 
miljöförvaltningen. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för det 
förorenade området.

Kommentar: Planbeskrivningen har setts över och aktuell tillsynsmyndighet har 
ändrats. 

Angående dagvatten. Kommunen bör eftersträva att utflöde från planområdet 
liknar det befintliga så mycket som möjligt. Detta för att minimera påverkan på 
dagvattenledningarna och i slutändan recipienten. En större kapacitet av 
fördröjning inom planområdet skulle minimera flödesskillnader under året.

Då fördröjning av dagvatten från planområdet är av stor vikt för att inte påverka 
recipienten negativt, anser Länsstyrelsen det vore fördelaktigt att minsta volymen 
på dagvatten som ska fördröjas inom planområdet skrivs in i planbestämmelserna.

Kommentar: Minsta fördröjningsvolym regleras i exploateringsavtalet och 
bedömningen är därför att det inte behöver regleras i plankartan. 

Angående riksintresse kommunikation. Trafikverket har lämnat ett yttrande 
daterat 2022-04-22 (änr TRV 2022/40237), som bifogas i sin helhet. Länsstyrelsen
håller med de synpunkter som gäller järnvägen - riksintresse kommunikation. Det 
vill säga, järnvägen ska värnas och fortsatt utveckling ska inte försvåras.

Kommentar: Noteras. 

Angående påverkan på MKN luft från tillkommande transporter. Detaljplanens 
genomförande bedöms leda till att trafiken i området ökar med 6 400 personbilar 
per dygn och 250 lastbilar per dygn. Trots det bedöms utsläppen av kväveoxider 
från trafiken bli lägre år 2025 än idag. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att 
tydligare beskriva att detta beror på den teknikutveckling som gör att utsläppen av
kväveoxider från varje enskilt fordon bedöms minska i framtiden. Minskade 
utsläpp från fordonen medför generellt även att halter i luft av kvävedioxid 
minskar längs våra vägar.

I spridningsberäkningarna inkluderas inte partiklar utifrån skälet att MKN för 
partiklar bedöms klaras i Göteborg idag. De ökande trafikmängderna gör dock att 
mängden slitagepartiklar från vägtransporter ökar i området och följaktligen ökar 
sannolikt även halterna av partiklar. Aktuella vägsträckor utgörs generellt av 
relativt breda gaturum utan bostadsbebyggelse och Länsstyrelsen finner det 
sannolikt att MKN klaras även 2025.

Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats enligt yttrandet.  
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Angående påverkan på luftkvaliteten av VOC-utsläpp från Volvo Cars Torslanda 
(VCT). I luftutredningen görs en jämförelse med beräknade haltbidrag av olika 
flyktiga organiska kolväten (VOC) och de hygieniska gränsvärden för halter av 
luftföroreningar på arbetsplatser. Syftet med beräkningen är att undersöka VCT:s 
påverkan på planområdet och slutsatsen är att halterna är lägre än gränsvärdena.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma på att de hygieniska gränsvärdena inte är direkt
tillämpbara för exponering av allmänbefolkningen i utomhusluft. Det finns därför 
en praxis att dividera dem med 100–1000 för att på så sätt erhålla en 
säkerhetsmarginal till även känsliga personer, som till exempel barn och äldre. 
Men eftersom detaljplaneområdet ska vara en arbetsplats där allmänheten inte ska 
vistas anser Länsstyrelsen att en direkt jämförelse med gränsvärdena är relevant.

Kommentar: Noteras. 

På plankartan är planbestämmelsen ”n1” definierad som ”damm ska bibehållas”. I 
planbeskrivningen och MKB står det ”n1 - damm ska bevaras”. Det vore bra om ni
använder samma definition i samtliga handlingar.

Kommentar: Felskrivningen har korrigerats. 

Nedan följer en rad synpunkter kopplat till annan lagstiftning.

Det finns inget formellt krav på att eventuellt behövliga dispenser ska ha 
inhämtats innan detaljplanen antas. Artskydd är inte heller en ingripandegrund 
enligt 11 kap. 10 § PBL. Tillräcklig information om en detaljplans påverkan på 
skyddade arter behöver dock finnas tillgänglig genom en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eller, om det är tillräckligt, genom utredning 
i enklare form (se MÖD P 8129–17).

Kommentar: Noteras. 

MKB:n behöver visa att gällande artskyddsbestämmelser kan efterlevas, 
exempelvis genom att anpassningar och skyddsåtgärder vidtas. I händelse av att 
dispens krävs för att genomföra planen ska det också framgå av MKB:n att 
villkoren för dispens kan uppfyllas.

Den färdiga MKB:n behöver i tillräcklig omfattning beskriva

1. om skyddade arter förekommer i området och nyttjar området för 
fortplantning, övervintring eller födosök,

2. hur förutsättningarna är för arter som förlorar områden för fortplantning 
och övervintring att tillgodose sina behov genom motsvarande områden i 
närområdet, och

3. hur störning och skador på exemplar av arter, fortplantningsområden och 
viloplatser kan undvikas eller minimeras (genom anpassningar och 
skyddsåtgärder) eller, om det inte är möjligt att undvika otillåten påverkan 
på skyddade arter, hur förutsättningarna att få dispens enligt 14–15 §§ 
artskyddsförordningen ser ut.

Kommentar: MKB har uppdaterats enligt yttrandet. 

Fåglar och fladdermöss
MKB:n kan i nuläget inte innehålla mer än rimliga antaganden om vilka fåglar och 
fladdermöss som förekommer i området och hur arterna nyttjar området. Således är 
det i nuläget heller inte möjligt att bedöma huruvida de skydds- och 
kompensationsåtgärder som finns beskrivna i MKB:n är tillräckliga. Utifrån de 
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uppgifter som finns i MKB:n bedömer Länsstyrelsen att med planerade fågel- och 
fladdermusinventeringar som grund bör ovanstående kunskapskrav (punkterna 1–3) 
kunna tillgodoses.

Kommentar: Noteras. 

Grod- och kräldjur
Volvo har erhållit dispens för att samla in samtliga individer av grod- och kräldjur 
som påträffas i området. Dispensen är giltig under 2022. När det här yttrandet skrivs 
går det inte att uttala sig om hur framgångsrik insamlingen av grod- och kräldjursarter
blev. MKB:n bör beskriva, utifrån hur förutsättningarna ser ut för grod- och kräldjur 
efter insamlingen, hur otillåten påverkan på djuren kan undvikas, utifrån punkterna 1–
3 ovan.

Kommentar: Noteras. 

Övriga fridlysta arter
MKB:n behöver beskriva vilka andra fridlysta arter som finns i området och som 
påverkas på ett otillåtet sätt enligt 8 och 9 §§ artskyddsförordningen (ASF). 
Förutsättningarna att få dispens enligt 15 § ASF ska i förekommande fall anges.

Kommentar: MKB har uppdaterats enligt yttrandet. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts.

10.Trafikverket
Trafikverket som riksintressemyndighet anser att järnvägen ska värnas även på de 
sträckor där Trafikverket inte är verksamhetsutövare. Verksamheten bör inte 
omöjliggöra en utbyggnad av järnvägen inom planområdet och inte heller bidra 
till restriktioner på järnvägen utifrån riksintresse kommunikation.

Kommentar: Noteras. 

Trafikverket ställer sig positiv till att Staden analyserar trafiksystemet i sin helhet, 
men anser att det behövs ytterligare arbete i frågan för att säkerställa resultatet och
vilka eventuella åtgärder som ger bäst effekt för trafiksystemet i stort. Att trafiken 
fördelas och att det sker en utjämning mellan moten är en förutsättning för att 
Hisingsleden ska klara krav på framkomlighet och trafiksäkerhet. Etableringen 
ställer stora krav på att den kommunala infrastrukturen i området byggs ut och 
förstärks, vilket påverkar ruttval och därmed kapaciteten för vägsystemet i stort.

Eftersom analysarbetet inte är färdigt så finns det en risk för att åtgärderna i 
vägnätet inte är fastslagna innan detaljplanen antas. Trafikverket vill poängtera att 
oavsett om åtgärderna i vägsystemet är på det statliga vägnätet eller på det 
kommunala vägnätet så ska Staden finansiera de åtgärder som etableringen kräver.

Det pågår i skrivande stund en dialog med Staden kring aktuell trafikanalys och 
kommande analysarbete. Trafikverket förutsätter att den samverkan fortsätter.

Kommentar: Dialog mellan Trafikverket och staden fortlöper. Trafikanalysen för 
detaljplaneskedet har uppdaterats och en reviderad version har bilagts 
handlingarna. Ytterligare trafikanalyser kommer fortlöpa även efter att 
detaljplanen har antagits. 

Trafikverket har i dagsläget inget uppdrag och/eller finansiering för åtgärder på 
Lundbyleden och Hisingsleden (utöver pågående projekt) och kommer därför inte 
att kunna möta upp de behov som stora planerade exploateringar i området kräver 
inom närtid.
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Kommentar: Noteras. 

Trafikverket anser att aktuell detaljplan har ett ansvar att arbeta med 
mobilitetsåtgärder och hållbart resande till och från verksamhetsområdet för att 
hålla nere trafikalstringen. Trafikverket noterar till att det finns en avsikt att ta 
fram en grön transportplan inom ramen för detaljplanearbetet, vilket Trafikverket 
välkomnar.

Kommentar: Noteras.

Trafikverket anser att Räddningstjänstens eventuella synpunkter på lokalisering 
och utformning av byggnader inom planområdet ska inhämtas och beaktas.

Kommentar: Räddningstjänsten har varit med i planarbetet och har haft 
möjlighet att lämna kommentarer avseende den lokalisering och utformning av 
byggnader som finns tillgänglig. Vidare dialog med Räddningstjänsten bör ske i 
fortsatt arbete. 

Trafikverket instämmer med trafikutredningen att det är viktigt att man studerar 
projektets påverkan under byggtid. Projektet ska spelas in till KomFram 
Göteborg.

Kommentar: Noteras. 

En avsiktsförklaring bör tecknas, där man reglerar ansvarsfördelning och 
finansiering vid eventuella åtgärder på statligt vägnät. Denna bör vara 
undertecknad och klar innan detaljplanen antas.

Kommentar: Noteras. Staden kommer ha en fortsatt dialog med Trafikverket 
gällande behov av utveckling av det statliga vägnätet i området, men bedömer 
inte att några åtgärder erfordras till följd av planen. 

Trafikverket ser fram emot fortsatt dialog i arbetet!

Kommentar: Noteras. 

11.Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten menar att en begränsning av ändamålet E (Tekniska 
anläggningar) har gjorts genom utläggandet av egenskapsbestämmelsen e4. 
Lantmäterimyndigheten vill uppmärksamma planförfattaren på att bestämmelsen 
e4 inte är utlagd på all kvartersmark JE med byggrätt. Se lantmäterimyndighetens 
yttrande under samrådet. Bestämmelsens formulering kan få oönskad effekt vid 
fastighetsbildning. Om man t ex skulle vilja avstycka en fastighet för en 20 kvm 
stor transformatorstation inom området med e4 -bestämmelsen krävs en fastighet 
som omfattar minst 1000 kvm av egenskapsområdet.

Kommentar: Bestämmelsen har nu ändrats för en mer ändamålsenlig reglering. 
Istället för en procentsats av fastighetsarean reglerar den istället en BYA om 
10 000 m2. 

I samrådsredogörelsen förklaras att tillfarten till den allmänna platsen SKYDD1 
avses säkras med avtalsservitut. Om detta avtalsservitut inte träffats vid ansökan 
om fastighetsbildning måste tillfartsfrågan tas upp i lantmäteriförrättningen.

Kommentar: Noteras. 

I samrådsredogörelsen benämns lantmäterimyndigheten ”Lantmäteriet” vilket 
avser statliga lantmäteriet som inte är samrådspart inom Göteborgs stad. Rätt 
benämning är ”lantmäterimyndigheten”.
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Kommentar: Noteras. 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget

Kommentar: Noteras.

12.Sveriges geotekniska institut (SGI)
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. 
Yttrandet är daterat 2022-01-25, dnr. enligt ovan. I samrådsskedet saknades 
geoteknisk utredning för vissa delar av området, i norr samt i sydväst. I reviderat 
PM Geoteknik är utredningen nu kompletterad för dessa delar.

Kommentar: Noteras. 

Planområdet delas i den geotekniska utredningen upp i sex delområden: öst, väst, 
norr, sydväst, norra ön samt väganslutningen. Stabiliteten har kontrollerats för 
befintliga förhållanden, för 0,5 m uppfyllnad samt för den uppfyllnad som krävs 
för att uppnå massbalans inom projektet/området (upp till maxnivå +16,5 
RH2000). I den sydvästra delen är stabiliteten ej tillfredsställande för befintliga 
förhållanden och tillfredsställande för framtida förhållanden med en 
stabilitetshöjande åtgärd. I både västra och östra delområdet samt för 
väganslutningen kommer den geotekniska utredningen fram till att det krävs 
stabilitetshöjande åtgärd för framtida förhållanden, både avseende grundläggning 
av byggnader samt höjning av marknivå. I plankartan har det enbart för vissa av 
planområdets delar förts in planbestämmelse b2 alt. a2 i syfte att säkerställa 
utförande av geoteknisk åtgärd. SGI anser att plankartan bör ses över med hänsyn 
till detta, så att de åtgärder som den geotekniska utredningen anser nödvändiga 
säkerställs för hela planförslaget.

Kommentar: Staden har efter dialog med SGI lagt till bestämmelsen b2 inom 
delområde B (nordost). Tidigare stabilitetsproblematik i sydväst har hanterats, 
PM Geotekniskt utlåtande angående utläggande av tryckbank har lagts till 
planhandlingar vilken bekräftar utförda åtgärder och att området nu bedöms vara
stabilt. 

Avseende de stabilitetsproblem som beskrivs i underlag 4, PM Berg, samt de 
åtgärdsförslag som där föreslås, så avses detta nu vara åtgärdat när planen antas. 
Under förutsättning att så skett har SGI inga synpunkter med avseende på 
bergstabilitet, på planens antagande. SGI noterar att planbeskrivningen inte är helt
uppdaterad avseende dessa delar, bland annat har bestämmelsen a2 kvar sin gamla 
betydelse i tabellen över bestämmelser.

Kommentar: Åtgärdsförslagen enligt den bergtekniska utredningen (COWI, 2022)
är åtgärdade. PM bergtekniskt utlåtande (COWI, 2022), som bekräftar 
åtgärderna, är framtagen och bilagd antagandehandlingarna. 

Felskrivningen i planbeskrivningen avseende a2 är korrigerad. Bestämmelsen har 
dock bytt namn i antagandehandlingarna och heter nu a3. 

13.Västtrafik
Västtrafik har tagit del av ovan nämnda handling. De ställer oss positiva till den 
föreslagna planen. De för diskussioner med Göteborgs stad om hur gator och 
korsningar bör utformas samt hur området skall kunna trafikeras med 
kollektivtrafik och för att kunna utgöra ett alternativ bilresa till området. 

Västtrafik har i dagsläget inget att invända emot den föreslagna planen.
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Kommentar: Noteras. 

Sakägare 
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. 
Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 
möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 
personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret. 

14.Bo Johansson transport AB 
Anser följande: 

Vi har synpunkt på att all mark i DPL Pressvägen i anslutningen till nordvästra 
hörnet av vår fastighet föreslås bli kvartersmark. Fastighetskontoret 
(kontaktpersoner Eric Hall och Christian Jönsson) och Trafikkontoret vill flytta 
vår in- och utfart p.g.a. Älvegårdsförbindelsen Väst och då är det angeläget att 
viss mark blir allmän plats. Detta då vi önskar kommunal gata som ny in- och 
utfart till vår fastighet, Syrhåla 4:3. Fastighetskontoret föreslår att den nya gatan 
till vår fastighet går mellan Syrhåla 4:2 och Syrhåla 4:1 samt över Syrhåla 
765:248.

Kommentar: Avstämning har förts med aktuella handläggare från 
Fastighetskontoret och Trafikkontoret. En mindre korrigering av planområdet i 
aktuellt läge har gjorts, planområdet har minskats något. Detaljplaneförslaget 
kommer inte påverka möjligheten för de olika alternativen för tillfartsväg.

Grannkommuner
15.Öckerö kommun

Öckerö kommun har inkommit med en skrivning. Kommunstyrelsen i Öckerö 
kommun tillstyrker remissvar angående detaljplan för verksamheter vid 
Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg. Beslutsunderlag är bland annat 
Kommunstyrelsen tjänsteskrivelse (nedan).

Kommentar: Noteras. 

Utdrag ur Öckerö kommunstyrelses tjänsteskrivelse: 

Öckerö kommun berörs främst av vilken påverkan förslaget bedöms ha på väg 
155. Detaljplanen ger möjlighet för en tänkt exploatering som förväntas medföra 
cirka 3000 nya arbetsplatser. Den nya verksamheten antas ha skift som inte 
sammanfaller med befintliga verksamheters vilket begränsar påverkan på 
framkomligheten i området. Etableringen vid Pressvägen bedöms alstra ca 6 400 
personfordon/dygn samt 250 lastbilar/dygn. Personfordonen föreslås ha sin 
anslutning till etableringen i norr (via Gamla Sörredsvägen), medan lastbilar 
ansluter till etableringen via Syrhålamotet (sydväst om planområdet och vid väg 
155/Torslandavägen). Det antas i framtagen trafikanalys att det är troligt att vissa 
väljer Sörredsmotet om trängseln blir omfattande längs vägarna öster och norr om 
etableringen. Ett sådant scenario skulle möjligen kunna påverka trafiksituationen 
på väg 155 negativt, men då troligtvis österut. Planbeskrivningen innehåller i 
övrigt inget avsnitt som behandlar hur tillkommande trafik specifikt påverkar väg 
155/Torslandavägen och det är därför svårt att utläsa detaljplanens påverkan på 
vägsträckan. En tydligare redovisning av hur planen påverkar väg 155 hade varit 
önskvärt.

Kommentar: Noteras. 
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Samtidigt behöver effekterna av en enskild detaljplan ställas i relation till det 
övergripande arbete som bedrivs inom såväl Göteborg som Öckerö i syfte att 
säkerställa en långsiktigt hållbar tillgänglighet i stråket mellan kommunerna. 
Öckerö kommun och Göteborgs Stad har tidigare aktivt deltagit i 
Åtgärdsvalsstudie för väg 155, Torslanda-Öckerö. Utredningens slutrapport 
innehåller såväl förslag på konkreta åtgärder som förslag till fortsatt process och 
inriktning. Resultat, slutsatser och förslag från åtgärdsvalsstudien remitterades 
under hösten 2021. I december 2021 godkändes Öckerö kommuns yttrande genom
beslut i kommunfullmäktige och i januari 2022 Göteborgs Stads yttrande genom 
beslut i kommunstyrelsen. Den dialog och det utredningsarbete som genomförts 
inom ramen för åtgärdsvalsstudien har också resulterat i förslag till 
överenskommelse om en gemensam färdplan mellan parterna VGR, Öckerö 
kommun, Göteborgs Stad och Trafikverket. Syftet med överenskommelsen om 
färdplan är att fastställa en gemensam inriktning för att genom en stegvis process 
åstadkomma en långsiktigt hållbar tillgänglighet i stråket mellan Öckerö och 
Göteborg. 

Kommentar: Noteras. 

Överenskommelsen om färdplan, i kombination med föreslagna åtgärder inom 
ramen för åtgärdsvalsstudien, är en förutsättning för fortsatt kommunal planering 
och mellankommunal enighet i frågan om väg 155. Det är därför av stor vikt att 
berörda parter följer upp och genomför sina respektive åtaganden. Öckerö 
kommun bedömer mot bakgrund av detta att det finns tillräckligt utrymme för en 
utveckling i enlighet med planförslaget och tillstyrker därför detaljplan för 
verksamheter vid Pressvägen

Kommentar: Noteras. 

Övriga
16.Boende på Gamla Sörredsvägen 93 

Personen har inkommit med följande yttrande: 

Södra delen av fastigheterna på Gamla Sörredsvägen har inte kommunalt VA, fast 
Länsstyrelsen hänvisat till att med den centrala bebyggelse inom Göteborg så 
borde alla fastigheter kopplas till kommunalt VA. Nu när Northvolt fabriken 
kommer att ligga så nära och med oförutsägbar påverkan på vattenkvalitén i 
privata vattenbrunnar och grundvattennivån (pga markutjämningar mm), då är det 
ännu viktigare att VA och dagvatten tas omhand av kommunen och inte massa 
individer med olika standard på sina brunnar och avlopp. Och om enstaka brunnar
påverkats är det också svårt att driva detta mot Volvo individuellt, så det allra 
bästa är att kommunen bygger ut VA-nätet så att det är garanterat att vi inte 
påverkas. Dessutom med utökat tryck på dagvatten-omhändertagandet så är det 
säkrare för miljön om kommunen tar ansvaret och har koll och om det påverkas så
kan kommunen föra en dialog med Volvo när det visar sig ha en negativ påverkan.
Det är såklart när Volvo/Northvolt vill bygga att det läggs fram bara miljöpositiva 
scenarion men vad händer när det blir dåligt? Då är det bäst att kommunen 
garanterar oss det ifrån början. För hur blir nya fabrikens VA? Det kan väl inte 
vara enskilt för en så stor fabrik med 3000 personer som jobbar där?

Kommentar: Den nya exploateringen kommer att kopplas på kommunalt VA-nät 
väster om planområdet. Dagvatten ska fördröjas och renas inom den nya 
fastigheten och kommer sedan ledas ut till recipienten Rivö fjord genom ett av de 
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två olika förslag som presenteras i dagvatten- och skyfallsutredningen (Kretslopp 
och vatten, 2022). Exploateringen ska inte ha negativ inverkan på befintliga 
bostäder avseende vattenkvalitet eller dagvattenhantering. 

Den ena nya vägen som går från Gamla Sörredsvägen är inte en bra placering. Det
är redan svårt att ta sig dit och ifrån mellan Gamla Sörredsvägen och 
Sörredsvägen, förstår inte varför den behövs när det finns så många större och 
bättre vägar att välja på södra och västra sidan om Volvos område, och dessutom 
inte ligger nära bostadsområden utan är fabriksområden.

Om den tvunget måste ligga där så får kommunen ta ansvaret och ta tag i 
kollektivtrafiken så att den går på Gamla Sörredsvägen och tar med människor 
som i framtiden kommer att flytta till området pga Volvo. Det är nödvändigt med 
kollektivtrafiken för att minska på bilar, buller och luftkvalitén. Som sagt 
kollektivtrafik löser inte allt med trafikproblemen men nog en hel del. Mer 
kollektivt i området och kanske cykelväg ger en grönare stad med mindre 
miljöpåverkan. Det blir också lättare för kommunen att etablera fler 
tätbebyggelser som behövs så att de som jobbar på Volvo ska kunna bo nära sin 
arbetsplats. Det är synd att kommunen försummat bostadsutvecklingen i området 
så att det nu inte finns tillräckligt med utbyggt VA-nät i intilliggande områden till 
Volvo tex Låssby där vi har vår fastighet.

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte angöringsväg. Utgångspunkten är att 
anslutningsvägen Gamla Sörredsvägen/Sörredsvägen avser persontrafik medan 
godstrafik huvudsakligen ska tas in söderifrån. En trafikanalys har utförts inom 
ramen av detaljplanearbetet och detta alternativ bedömdes som det mest 
fördelaktiga. 

Kommunen för en dialog med Västtrafik, vilka är ansvariga för utbyggnad av 
kollektivtrafik. Det finns önskan från bägge håll om att utvidga 
kollektivtrafiksystemet. 

Gång- och cykelvägar har setts över i planarbetet. Gång- och cykelväg kommer 
att byggas ut på allmän plats kommunal väg längs med del av Gamla 
Sörredsvägen. Det finns även önskemål från staden om gång- och cykelväg på 
kvartersmark inom planområdet. 

17.Boende på Hästlyckan 14
Personen har inkommit med följande yttrande: 

Om batterifabriken som ska byggas på Volvos område kommer ligga nära gamla 
sörredsvägen och ha en infart in från Gamla Sörredsvägen kommer det bli totalt 
trafikkaos dels i slutet på Gamla Sörredsvägen vid IAC och i korsningen 
Sörredsvägen/Gamla Sörredsvägen. Om nu fabriken ska generera 1500 jobb så 
kommer det öka trafiken markant då det inte finns någon bra 
lokaltrafikförbindelse dit. Som boende på Gamla Sörredsvägen upplever jag redan
nu problem i den korsningen. Det behövs en ljusregleradkorsning med ordentlig 
gång och cyckelöverfart.

Kommentar: En Trafikanalys har tagits fram inom ramen av detaljplanearbetet 
och bilagts handlingarna. Analysen visar på behov av utbyggnad av 
korsningspunkten Sörredsvägen/Gamla Sörredsvägen. Projektering av korsningen
pågår. 

18.Boende på Hästlyckan 3
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Personen har inkommit med följande yttrande: 

Utfarten från Gamla Sörredsvägen mot Sörredsvägen måste byggas ut med 
trafikljus. Det är väldigt svårt att komma ut på Sörredsvägen som det är idag vid 
tider när skiften på Volvo och IAC börjar och slutar. Och så är hastigheten 70 km 
och det är det nästan ingen som håller utan det körs fortare på Sörredsvägen. 
Olyckorna är inte långt borta, blev själv påkörd bakifrån här i veckan när vi skulle
köra utifrån Gamla Sörredsvägen. Sedan är det viktigt att det blir ljudvallar och 
vegetation från fabriken mot bostadshusen så att ljuden blir så låga som möjligt.

Sedan måste man se till att lastbilar inte kan köra fel så att de fortsätter längre in 
på Gamla Sörredsvägen för den är inte tillämpad för lastbilar.

Kommentar: En trafikanalys har tagits fram inom ramen av detaljplanearbetet 
och bilagts planhandlingarna. Analysen visar på behov av utbyggnad av 
korsningspunkten Sörredsvägen/Gamla Sörredsvägen. Projektering av korsningen
pågår.

Tänkt exploatering ligger på så långt avstånd från befintlig bebyggelse att 
ljudvallar inte har bedömts behövas. 

19.Boende på Hästlyckan 3
Personen har inkommit med följande yttrande: 

Hur kommer det att bli med in utfart vid gamla Sörredsvägen. När IAC byggdes 
så blev vi informerade att motet skulle byggas om så att vi som kommer från 
Gamla Sörredsvägen skulle ta oss till Sörredsvägen, jag påpekade att galoppbanan
var tvungna att ha trafikljus för att få bygga galoppbanan och dom nyttjar 
galoppbanan 1-2 ggr per månad under sommarhalvåret, men utanför IAC hände 
ingenting utan att dom har byggt en telemast där motet skulle byggas om? Så en 
korsning med trafikljus är det enda som kan bli en trafiksäker lösning. Tisdag den 
19/4 när jag skulle köra till jobbet så vad det en som körde ut från IAC utan att 
lämna företräde fick bromsa kraftigt för att inte köra in i sidan på han, sen körde 
han bara ut på Sörredsvägen utan att lämna företräde, jag lämnade företräde till 
bilarna som kom på Sörredsvägen och då körde en annan bil in i baken på min bil 
och han hade slutat sitt jobb på IAC. Det var så kraftig att han inte kunde köra 
därifrån. Så det borde byggas en rondell när även batterifabriken kommer att ha 
sin infart till fabriken och trafikljus korsningen Sörredsvägen.

Kommentar: En trafikanalys har tagits fram inom ramen av detaljplanearbetet 
och bilagts planhandlingarna. Gamla Sörredsvägen/Sörredsvägen har bedömts 
som den mest lämpliga platsen för persontrafik. Analysen visar på behov av 
utbyggnad av korsningspunkten Sörredsvägen/Gamla Sörredsvägen. Projektering 
av korsningen pågår.

Angående ljud

När IAF byggdes fick vi att dom inte fick tömma i containerna efter klockan 
22.00 för att det väsnades och med den tung trafiken skulle inte köras på tomgång,
men inget av det följer dom så ljudvallar mot bebyggelse är nödvändigt.

Kommentar: Tänkt exploatering ligger på så långt avstånd från befintlig 
bebyggelse att ljudvallar inte har bedömts behövas. 

20.Boende på Lars Kaggtana 18A
Personen har inkommit med följande yttrande: 
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Gamla Sörredsvägen är en liten bygata från Sörredsvägen som sedan mynnar ut på
Kongahällavägen, nära Skra bro. Den är smal och krokig men har alla fördelar av 
en liten lokalgata. Dock finns där ingen plats för varken cyklister eller 
gångtrafikanter. Utrymme finns och privata aktörer är beredda att utveckla en GC-
väg längs Gamla Sörredsvägen.

Kommentar: Noteras. 

Gamla Sörredsvägen är trevlig liten byväg som servar de härliga (ny)-byborna i 
området. Skolbuss och vindskydd är bra för barn.

Kommentar: Noteras. 

I en antagen detaljplan för verksamhet återfinns en väl tilltagen infart och en 
omdragning av vägen och återknyta vid Hästlyckan. Därigenom förbereda för en 
ytterligare en fabrik (typ IAC) o/e montagefirma. Vi anser att den sträckningen 
förses med separat Gång och Cykelbana.

Kommentar: Noteras. 

Vidare att även Pressgatan får en särskild GC-väg. Göteborgs stomcykelnät går ju 
längs Sörredsvägen så anknytningen blir mycket enkel. Planer och privata initiativ
förbereder en fortsättning och nyskapande av Gång och Cykelbana även längre in 
i området mot Skra bro

Kommentar: Kommunen bygger ut gång- och cykelvägen på del av Gamla 
Sörredsvägen mot anslutningspunkten till tänkt exploateringsing. Kommunen 
förespråkar att gång- och cykelväg även byggs ut på kvartersmark inom 
planområdet. 

21.Boende på Lars Kaggsgatan 18A
Personen har inkommit med följande yttrande: 

Gamla Sörredsvägen är en lugn och trivsam liten bygata. Smal och krokig och 
därigenom en inbyggd fartbegränsning. De boende längs vägen anser den utmärkt 
som lokalgata fast önskemålet om en separat gång och cykelväg hade varit mums.

Enligt Trafikkontoret i Göteborg finns det oklarhet om vem/vilka säger vägen. 
Därför kan man inte vidta några åtgärder i någon större skala. 

I samband med en utbyggnad av verksamhet (Northvolt) vid Volvo och med infart
på Gamla Sörredsvägen (vår väg) riskerar man en markant ökad trafik på vår väg. 
Särskilt när man studerar DP och den fina trumpeten som är in/utfart från 
Pressvägen till Gamla Sörredsvägen.

Vi som bor inne i området önskar ingen mer trafik på vår lilla bygata. Men kan 
förstå att andra som har långa köer på allfartsvägarna (Kongahälla resp 
Sörredsvägen) gärna väljer att "smita" igenom på vår gata. Det finns ett förslag 
som heter Låssbylänken. Varför inte det? Sch så erbjuder man Låssbyvägen 
istället. 

Utverka Genomfart Förbjuden längs Gamla Sörredsvägen.

(Trafikkontoret: "Vet inte vem äger och det blir för dyrt att reda ut?")

Men om bara viljan finns - Då går det`

Kommentar: Noteras.
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22.Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig fortsatt emot föreslagen expansion 
inom ovan nämnda detaljplan.

Kommentar: Noteras. 

Naturskyddsföreningen i Göteborg står kvar vid samma synpunkt som vid 
samrådsskedet. Det vill säga, kommunen och Länsstyrelsen bedömer att 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram. Dock står det i VCC:s 
tidigare förprövningsrapport “Planbesked för verksamheter vid Pressvägen inom 
stadsdelen Sörred i Göteborg” dnr 0856/21 att “Intentionen är att detaljplanen 
ska arbetas fram med en tight tidsplan för att i sin tur kunna ge möjlighet för en 
utbyggnad av verksamheten inom en snar framtid.” Naturskyddsföreningen i 
Göteborg ser detta som en anledning till att detaljplanen är bristfällig ur miljö- och
natursynpunkt.

Kommentar: Noteras.

Naturskyddsföreningen har tagit del av den aktuella planbeskrivningen, den nya 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), de nya utredningarna samt 
samrådsmöten. VCC uppgav i samrådsskedet att MKB:n är i utkastform och 
inventeringar kommer utföras i efterhand och parallellt med varandra under våren 
2022. Ändring i dagsläget är att inventeringar nu även kommer ske under 
sommaren 2022, långt efter granskningsskedet. Nedanstående yttrande är baserat 
på föregående men har kompletterats med de underlag som har tillkommit efter 
samrådsskedet samt nya argument från Naturskyddsföreningen i Göteborg.  
Naturskyddsföreningen i Göteborg baserar delvis sin slutsats på övriga 
myndigheters yttranden.

Kommentar: Noteras. 

Enligt detaljplanen innefattar det aktuella utredningsområdet ett flertal 
naturvärdesobjekt med både påtagliga och höga naturvärden samt skyddade arter. 
Preliminärt bedöms konsekvenserna på naturmiljön vara stora. Men enligt MKB:n
måste förekomsten av skyddade arter utredas vidare genom fördjupade 
inventeringar innan slutlig bedömning kan göras. Det gäller främst: fåglar, 
insekter, fladdermöss och flora. Inventeringar kommer utföras bland annat under 
både vår (vilket föreningen tolkar som att den fortfarande pågår) och sommar år 
2022. Först då kan lämpliga skyddsåtgärder föreslås. Naturskyddsföreningen i 
Göteborg anser att MKB:n inte är lämplig att vara ute på granskning utan dessa. 
Föreningen anser inte kunna yttra sig utan fullständig information i så pass många
punkter.

Kommentar: I berörda utredningar samt i föreslagna skydds- och 
kompensationsåtgärder har det tagits höjd för att området omfattar skyddade 
arter. Detta är kvalificerade bedömningar gjorda av konsulter med god 
utbildning, lång erfarenhet och med mycket bra lokalkännedom. Inventeringen 
syftar till att bekräfta och ytterligare säkerställa att de kvalificerade bedömningar
som gjorts om planens lämplighet är korrekta.

Följande utredningar är ofullständiga eller rekommenderas att bli mer utförliga 
enligt dess egna slutsatser:

 Bergtekniskutredning
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 Bevarandeåtgärder för skyddade arter
 Åtgärdsstudie för PFAS
 Arkeologiskutredning
 MKB
 NVI

Kommentar: Noteras. Utredningarna kommer att vara fullständiga inför 
antagandet av detaljplanen.  

Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig positiva till detaljplanens planerade 
verksamhet som batterifabrik. Det är även positivt att kompensationsområden nu 
upprättas på kommunens mark, väster om aktuellt planområde, och inom mark 
som i Göteborgs stads översiktsplan inte omfattas av planerade industriområden. 
Naturskyddsföreningen i Göteborg anser dock att sagd verksamhet inte ska 
planläggas på jungfrulig och känslig mark som i sin tur kräver så pass många 
kompensationsåtgärder.

Kommentar: Noteras. 

Den “tighta tidsplanen” har inte varit till stadens och miljöns fördel. Flera 
inventeringar och utredningar är ofullständiga, därför är detaljplanen inte lämplig 
att vara i granskningsskedet och processen bör startas om.

Kommentar: Noteras. Den tighta tidplanen har inneburit att det tagits höjd för, 
och skapats en god säkerhetsmarginal, i arbetet med detaljplanen kopplat till 
miljön.

Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att de negativa konsekvenserna för den 
lokala biologiska mångfalden är för stora och åtgärderna ohållbara. Detta eftersom
den befintliga mångfalden inte kommer att uppnås inom den korta tidsplanen, och 
potentiellt inte alls, i det nya kompensationsområdet vid flytt av arter. 
Detaljplanen tillför därför inte nya naturvärden som den är utformad just nu. 
Snarare leder den till att jungfrulig mark försvinner, en del av dess naturvärden 
“evakueras” till ett mindre område och möjligen minskar vidare under 
etableringsperioden. Naturskyddsföreningen i Göteborg föreslår därmed att för att 
öka den biologiska mångfalden ska nya grönområden tillskapas där de inte fanns 
tidigare.

Naturskyddsföreningen i Göteborg föreslår att för att öka den biologiska 
mångfalden ska nya grönområden tillskapas där det inte fanns tidigare. 
Detaljplanen tillför därför inte nya naturvärden som den är utformad just nu.

Kommentar: Noteras. Arealen för kompensationsåtgärder är bedömd att vara 
tillräckligt stor för att möjliggöra en fortsatt biologisk mångfald.

Planbeskrivningen hänvisar till “Detaljplan för Logistikcentrum vid Hisingsleden 
inom stadsdelarna Björlanda och Sörred (Diarienummer: 1084/04 (FLLA 4947))” 
som ett exempel där exploatering av våtmarker har skett, men med 
kompensationsåtgärder, i en positiv vinkling. Dock efter kontakt med Mattias 
Hedeberg, senior projektledare i exploatering på fastighetskontoret, har 
Naturskyddsföreningen i Göteborg fått ta del av en utvärdering av 
kompensationsåtgärder vidtagna i Svarte mosse. Enligt dess slutsats: “För att inte 
riskera att det uppstår ett glapp mellan att ursprungliga habitat försvinner och 
åtgärder kan anses som lämpliga bör vissa åtgärder vidtas väl tilltagen tidsperiod 
innan de ursprungliga habitaten försvinner “.
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Med ovanstående stycke vill Naturskyddsföreningen i Göteborg påvisa att 
kompensationsåtgärder utnyttjas vid mer än ett tillfälle i samma närområde utan 
tillräcklig tidsperiod mellan ursprungliga våtmarker och habitat byggs över och 
nya åtgärder kan etableras. Naturskyddsföreningen i Göteborg tycker att det är bra
med kompensationsåtgärder i särskilda fall men det ska inte vara den 
huvudsakliga metoden vid exploatering och en helhetssyn bör tas från Göteborg 
Stads sida då exploatering och kompensationer är höga i området utan hållbara 
tidsplaner eller uppföljning. Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig positiva
till att en plan för uppföljning planeras för planområdets kompensationsåtgärder.

Kommentar: Vid ansökan om dispens kommer exploatören inkomma med ett 
förslag till uppföljningsplan. Länsstyrelsen tar del av förslaget och fastställer 
uppföljningens omfattning vid ett eventuellt beslut om att bevilja dispens. 

Som i tidigare yttrande vill föreningen påpeka att i området återfinns ett antal 
mindre våtmarker. Våtmarker har en allmänt viktig roll som koldioxidbindare, 
bidrar till att upprätthålla biologisk mångfald samt möjliggör upptagning av 
dagvatten och därför motverkar översvämning (en fråga som var väldigt viktig i 
detaljplanen). Enligt MKB:n på sida 5 diskuteras koldioxidbindningen: "Gällande
kollagring rymmer planområdet bland annat skog och våtmarker vilka verkar 
som naturliga kollager, varav majoriteten kommer att tas i anspråk. 
Kompensation av sådana områden kommer emellertid att göras som en del av 
åtgärderna för naturvårdsarterna. Eftersom bedömningen emellertid inte tittat på 
dessa effekter i närmare detalj just avseende klimat, så bedöms påverkan och 
skyddsvärdena fortfarande konservativt." Föreningen tolkar ovanstående citat som
att staden väljer att inte utreda våtmarkers långsiktiga effekter, trots att samma 
citat beskriver att VCC strävar efter att kompensera just de egenskaperna.

Kommentar: Kompensationsåtgärder för ianspråkstagande av våtmarker har 
utförts genom bildande av nya dammar. I miljökonsekvensbeskrivningen för 
verksamheten, en utredning kopplad till verksamhetstillståndet, går mer in i detalj
avseende effekterna på klimatet.

Området faller under förbud för markavvattning. Därför är 
Naturskyddsföreningen i Göteborg emot att våtmarkerna byggs över. Har 
detaljplanen fått dispens för markavvattning?

Kommentar: Planen syftar inte till att aktivt ändra avvattningen genom till 
exempel dikning eller invallning varvid en dispens för markavvattning inte 
bedöms vara aktuell.

Vid en eventuell påverkan på vatten så hanteras det i verksamhetstillståndet som 
vattenverksamhet. Det ska ej förväxlas med markavvattning.

Enligt detaljplanens utredning av Torslandaviken på sida 58 beskrivs att: “Inom 
planområdet och dess närområde har det identifierats flera källor till PFAS i yt- 
och grundvatten. Det är därmed okänt hur stor den totala belastningen med 
avseende på PFAS är till Torslandaviken […] Det föreligger osäkerhet angående 
den totala belastningen med avseende på PFAS för Torslandaviken och Rivö fjord.
För att få en bättre helhetsbild av PFASproblematiken i Sörreds industriområde 
kan en bredare utredning göras.” Naturskyddsföreningen i Göteborg ser allvarligt
på att PFAS upptäckts på planområdet, men ser positivt på att en åtgärdsplan 
tagits fram.

Kommentar: Noteras. 
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Dock behöver Göteborgs Stad ta ett helhetsgrepp om industriområdet. Samtliga 
orsaker till att vattendrag i området påvisar flera olika negativa trender måste tas 
med i beräkningen för att se om små förändringar ackumuleras till allvarlig och 
långvarig marin kollaps.

Kommentar: Utredningen Åtgärdsstrategi och hantering av PFAS har 
uppdaterats mellan granskning och antagande. Även åtgärdsplanen har 
uppdaterats. 

Som slutsats anser Naturskyddsföreningen i Göteborg att VCC:s detaljplan inte 
leder till en mer hållbar stad enligt Göteborg stads egna Miljö- och klimatprogram
2021–2030 samt mer nationella och globala mål som Sveriges miljömål och 
Globala målen. Staden och dess myndigheter har ett ansvar att godkänna 
detaljplaner som är i linje med deras visioner om en hållbar stad, inte se förbi dem
för att gynna näringslivsintressen även om det leder till mer jobb och eldriven 
fordonsflotta.

Kommentar: Noteras. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att:

 Planområdets avgränsning har minskats marginellt i norr, i sydväst och
sydost.

 Planbestämmelser avseende skydd mot störningar har lagts till inom 
delområde D (norr)

 Planbestämmelse om utökad lovplikt för marklov har lagt till inom 
allmän plats Skydd1 - Översvämningsyta. 

 Planbestämmelse e4 har reviderats för en mer ändamålsenlig reglering. 

 Planbestämmelse avseende grundläggning för tillfredsställande 
markstabilitet har lagts till inom delområde B (nordöst).

 Planbestämmelserna m1, m2 och m3 avseende skydd mot störningar för 
dagvatten- och skyfallshantering har lagts till inom delområde D. 

 Planbestämmelse har lagts till på all kvartersmark. Bestämmelsen 
reglerar att startbesked för marklov inte får ges förrän 
exploateringsavtalet är påskrivet. 

 Planbestämmelse har lagts till på all kvartersmark. Bestämmelsen 
reglerar att startbesked för ändrad markanvändning inte får ges förrän 
exploateringsavtalet är påskrivet. 

 Planbeskrivningen har reviderats efter mindre uppdatering av 
utredningar. 

 Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen 
inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 
granskning. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 24 (25)



Karoline Rosgardt Per Osvalds

Planchef Projektledare

Bilagor

• Lista över samrådskrets

• Länsstyrelsens yttrande med dess bilagor.
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Lista över samrådskrets
Dnr: 0860/21
Handläggare: Per Osvalds

KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR E-POST ADRESS
Fastighetsnämnden fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se
Trafikkontoret trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se
Socialförvaltningen socialhisingen@socialhisingen.goteborg.se
Kretslopp och vatten kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.got

eborg.se
Kulturförvaltningen kultur@kultur.goteborg.se
Miljöförvaltningen miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Göteborgs energi AB med dotterbolag diariet@goteborgenergi.se
Park och naturnämnden parkonatur@ponf.goteborg.se
STATLIGA MYNDIGHETER ETC E-POST ADRESS
Länsstyrelsen vastragotaland@lansstyrelsen.se
Trafikverket trafikverket@trafikverket.se
Lantmäteriet lantmateri@sbk.goteborg.se
Sveriges geotekniska insitut sgi@swedgeo.se
Postnord utdelningsforbattringar@postnord.com
Räddningstjänsten
Vattenfall Eldistribution AB planer_syd@vattenfall.com, 

Registratur.eldistribution@vattenfall.com 
Västtrafik vasttrafik@vasttrafik.se
SAKÄGARE E-POST ADRESS
Utsänt enligt fastighetsförteckning
GRANNKOMMUNER E-POST ADRESS
Öckerö kommun
ÖVRIGA E-POST ADRESS
Naturskyddsfören.i Gbg goteborg@naturskyddsforeningen.se

Detaljplan för verksamheter vid Pressvägen, inom stadsdelen Söred i Göteborg
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Göteborgs kommun
sbk@sbk.goteborg.se
Ert diarienummer: 0860/21

Granskningsyttrande över detaljplan för verksamheter vid 
Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborgs 
kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2022-03-29 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900).

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 
10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras 
och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsen bedömer att föreslagen åtgärdsstrategi och riskhantering 
av förorenade områden kan utgöra ett bra underlag för det fortsatta 
arbetet, men att en del kompletteringar behöver göras.

Utredningar behöver bearbetas för att både besvara frågan hur man 
ska förhindra eventuell spridning av föroreningar och eventuell 
påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten.

Plankartan måste ses över så att de åtgärder som den geotekniska 
utredningen anser är nödvändiga säkerställs för hela planförslaget. 
Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande bifogas i sin helhet.

Det kvarstår oklarheter kring utsläppen till Natura 2000-området 
Torslandaviken, om man väljer att leda dagvattnet dit. Länsstyrelsen 
bedömer dock att dessa oklarheter kan hanteras i den tillståndsansökan 
som kommer att skickas in. 

Planhandlingarna behöver kompletteras i enlighet med det som 
beskrivs nedan för att Länsstyrelsen inte ska ta in detaljplanen för 
prövning om den antas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt. 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser.

Länsstyrelsen befarar dock att:

Yttrande 

Datum
2022-04-26

 

Ärendebeteckning 
402-12916-2022

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
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 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs.
 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med 

hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion.

Miljökvalitetsnormer (MKN) vatten
Det är av stor vikt att kommunen vidtar de åtgärder som föreslagits i 
underlaget för att minska föroreningshalterna i dagvattnet.

Efter samrådet har det framkommit att PFAS-halter i området är 
mycket högre än vad man tidigare har känt till i både mark och 
grundvatten. Det är en parameter som inte har hanterats i tidigare 
skede och som måste utredas för att kunna klarlägga vilka 
föroreningshalter som kan förväntas. Annars finns det exempelvis risk 
för att förorena dagvattnet genom att få ett inläckage av grundvatten i 
dagvattensystemet. Planerade dagvattenanläggningar med 
dammar/magasin för dagvatten/släckvatten kan behöva utformas så att 
förorenat grundvatten inte sprids via dessa, utan istället kan avledas, 
samlas upp och renas vid behov. 

I planförslaget anges att bäckravinen i den sydvästra delen av 
planområdet kan vara ett möjligt alternativ för fördröjningsmagasin. 
Ökade flöden och höjd vattennivå kan orsaka spridning av 
föroreningar. Om bäckravinen ska användas som fördröjningsmagasin 
behöver riskerna kopplade till spridning av föroreningar i bäckravinen 
vara utredda. Om den föreslagna kontrollen visar på åtgärdsbehov, 
behöver en åtgärdsplan upprättas. Kommunen måste redovisa hur 
eventuell spridning av föroreningar och påverkan på recipientens 
MKN förhindras.

PFAS
I utredningen bedöms de uppmätta halterna av PFAS-11 inom 
brandövningsplatsen (BÖP) inte utgör en oacceptabel risk för 
recipienten Torslandaviken. Länsstyrelsen delar inte denna 
bedömning.

Den teoretiskt beräknade halten av PFAS-11 i Torslandaviken bör 
jämföras med uppmätta halter i viken, vilket inte har gjorts i 
utredningen. Detta för att kunna bedöma den befintliga och den 
ackumulativa belastningen av PFAS i viken och ytvatten. Mätningar i 
vattenförekomsten Rivö fjord och Torslandaviken visar att MKN för 
kustvatten (0,13 ng/l PFOS som årsmedelvärde) överskrids. Det 
innebär att den befintliga belastningen redan är hög och att halten inte 
ska ytterligare öka.

Beräkningarna för halten PFAS i Torslandavikens ytvatten, som 
presenteras i Tabell 12 i dokumentet Åtgärdsstrategi och 
riskhantering – PFAS är felaktiga. Beräkningar av PFAS-halter i 
ytvattnet är beräknade utifrån vattenmängden i Karholmsbassängen. 
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För att få fram halten av PFAS i ytvattnet behöver beräkningar istället 
göras för Södskärsbassängen, som har en mycket mindre vattenvolym 
men samtidigt har en högre omsättning. Beroende på resultatet kan det 
även behövas beräkningar för Hästholmskanalen, eftersom vattnet går 
vidare dit från Södskärsbassängen. Kommunen behöver uppdatera 
utredningen med rätta ingångsvärden och komma fram till slutsatser 
och strategier utifrån detta.

Hälsa och säkerhet
Förorenat område
Med en del kompletteringar kan den föreslagen åtgärdsstrategi och 
riskhantering utgöra ett bra underlag för det fortsatt arbetet. De 
kompletteringar som Länsstyrelsen anser behövs är enligt följande.

 Föroreningsproblematiken avseende PFAS i grundvattnet är 
något som gäller för området i stort. Om det visar sig att de 
planerade åtgärderna inte är tillräckliga ska det då finnas en 
handlingsplan för ytterligare åtgärder. Detta måste klarläggas 
innan antagande av detaljplanen. Det behöver framgå hur 
förorenat grundvatten ska kunna hanteras och renas. Den 
planerade exploateringen får inte hindra behov av ytterligare 
saneringsåtgärd. 

 Då PFAS påträffats på flera platser inom området kan det 
finnas ett fortsatt behov av att hantera och rena PFAS-
förorenat schakt- och länshållningsvatten, även efter att 
sanering av brandövningsplatsen har utförts. Det behöver även 
finnas en plan för hantering av förorenat länsvatten som 
uppkommer under hela processen. 

 I åtgärdsförslagen behöver det förtydligas att saneringsåtgärd 
och miljökontroll kommer att ske, för att säkerställa att 
föroreningssituationen inte innebär en risk för planerad 
markanvändning även avseende organiska föroreningar och 
metaller. Dels vid BÖP men även norr om den.

 Se även synpunkter under MKN vatten.

Skyfall
Länsstyrelsen har noterat att delområde D saknar skyddsbestämmelse 
”m4” på plankartan, som säkerställer att området klarar ett 100-
årsregn. Plankartan behöver kompletteras. 

Geoteknik
SGI påpekar att plankartan behöver ses över så att de åtgärder som 
den geotekniska utredningen anser nödvändiga säkerställs för hela 
planförslaget. För ytterligare synpunkter gällande geoteknik se SGI:s 
yttrande daterat 2022-04-21 (dnr 5.2-2201-0017), som bifogas i sin 
helhet. Länsstyrelsen delar SGI:s uppfattning.
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I planbeskrivningen på sidan 37 hänvisar man till ”a1”. Länsstyrelsen 
har noterat att sättet som ”a1” är definierat i planbeskrivningen istället 
stämmer överens med planbestämmelse ”a2” på plankartan. Detta 
behöver korrigeras.

Synpunkter på granskningshandlingen 

Natura 2000
Kommunen måste visa att omhändertagandet av dagvatten inte 
innebär en negativ påverkan på de värden som finns beskrivna i 
bevarandeplanen för Torsvikens Natura 2000-området. Ett Natura 
2000-samråd för åtgärden pågår i skrivande stund hos Länsstyrelsen 
(dnr 521-13888-2022).

Natura 2000-prövningen behöver inte var helt avklarad för att 
detaljplanen ska kunna antas, men det behöver finnas ett 
underlagsmaterial som visar att omhändertagandet av dagvattnet är 
möjligt. I dagsläget kvarstår några oklarheter kring utsläppen till 
Torslandaviken, om man väljer att leda dagvattnet dit. Dessa 
oklarheter förväntas dock redas ut vid tillståndsansökan. För 
ytterligare information om vilka kompletteringar som behövs hänvisar 
Länsstyrelsen till vårt yttrande över samrådsunderlag till 
avgränsningssamråd inför Natura 2000-prövning (dnr 521-13888-
2022).

Risk/Seveso
Vi vill uppmärkarsamma att riskfrågan inte enbart ska hantera 
bostäder och skolverksamhet. En ny etablering får inte heller ge 
upphov till oskälig risk för den befintliga anläggningen (Volvo Cars) 
som finns i direkt anslutning till det nya verksamhetsområdet. Detta 
bevakas i kommande tillståndsprocess men bör även framgå av 
planhandlingen. 

Förorenat område 
Planbestämmelse ”a1” har införts på plankartan som reglerar sanering 
av förorenad mark före startbesked i egenskapsområdet där BÖP 
omfattas. Planbeskrivningen behöver ses över på s. 43 där det anges 
att det är planbestämmelse ”a2” som reglerar detta samt att dialog ska 
ske med miljöförvaltningen. Det är Länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet för det förorenade området. 

Dagvatten
Kommunen bör eftersträva att utflöde från planområdet liknar det 
befintliga så mycket som möjligt. Detta för att minimera påverkan på 
dagvattenledningarna och i slutändan recipienten. En större kapacitet 
av fördröjning inom planområdet skulle minimera flödesskillnader 
under året. 



Yttrande 5 (7)Länsstyrelsen 
Västra Götaland 2022-04-26 402-12916-2022

Då fördröjning av dagvatten från planområdet är av stor vikt för att 
inte påverka recipienten negativt, anser Länsstyrelsen det vore 
fördelaktigt att minsta volymen på dagvatten som ska fördröjas inom 
planområdet skrivs in i planbestämmelserna.

Riksintresse kommunikation
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2022-04-22 (änr TRV 
2022/40237), som bifogas i sin helhet. Länsstyrelsen håller med de 
synpunkter som gäller järnvägen - riksintresse kommunikation. Det 
vill säga, järnvägen ska värnas och fortsatt utveckling ska inte 
försvåras. 

Påverkan på MKN luft från tillkommande transporter
Detaljplanens genomförande bedöms leda till att trafiken i området 
ökar med 6 400 personbilar per dygn och 250 lastbilar per dygn. Trots 
det bedöms utsläppen av kväveoxider från trafiken bli lägre år 2025 än 
idag. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att tydligare beskriva att 
detta beror på den teknikutveckling som gör att utsläppen av 
kväveoxider från varje enskilt fordon bedöms minska i framtiden. 
Minskade utsläpp från fordonen medför generellt även att halter i luft 
av kvävedioxid minskar längs våra vägar. 

I spridningsberäkningarna inkluderas inte partiklar utifrån skälet att 
MKN för partiklar bedöms klaras i Göteborg idag. De ökande 
trafikmängderna gör dock att mängden slitagepartiklar från 
vägtransporter ökar i området och följaktligen ökar sannolikt även 
halterna av partiklar. Aktuella vägsträckor utgörs generellt av relativt 
breda gaturum utan bostadsbebyggelse och Länsstyrelsen finner det 
sannolikt att MKN klaras även 2025.

Påverkan på luftkvaliteten av VOC-utsläpp från Volvo Cars Torslanda 
(VCT)
I luftutredningen görs en jämförelse med beräknade haltbidrag av 
olika flyktiga organiska kolväten (VOC) och de hygieniska 
gränsvärden för halter av luftföroreningar på arbetsplatser. Syftet med 
beräkningen är att undersöka VCT:s påverkan på planområdet och 
slutsatsen är att halterna är lägre än gränsvärdena. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma på att de hygieniska gränsvärdena 
inte är direkt tillämpbara för exponering av allmänbefolkningen i 
utomhusluft. Det finns därför en praxis att dividera dem med 100–
1000 för att på så sätt erhålla en säkerhetsmarginal till även känsliga 
personer, som till exempel barn och äldre. Men eftersom 
detaljplaneområdet ska vara en arbetsplats där allmänheten inte ska 
vistas anser Länsstyrelsen att en direkt jämförelse med gränsvärdena 
är relevant.
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Övrigt
På plankartan är planbestämmelsen ”n1” definierad som ”damm ska 
bibehållas”. I planbeskrivningen och MKB står det ”n1 - damm ska 
bevaras”. Det vore bra om ni använder samma definition i samtliga 
handlingar.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Skyddade arter
Det finns inget formellt krav på att eventuellt behövliga dispenser ska 
ha inhämtats innan detaljplanen antas. Artskydd är inte heller en 
ingripandegrund enligt 11 kap. 10 § PBL. Tillräcklig information om 
en detaljplans påverkan på skyddade arter behöver dock finnas 
tillgänglig genom en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eller, om 
det är tillräckligt, genom utredning i enklare form (se MÖD P 8129–
17).

MKB:n behöver visa att gällande artskyddsbestämmelser kan 
efterlevas, exempelvis genom att anpassningar och skyddsåtgärder 
vidtas. I händelse av att dispens krävs för att genomföra planen ska det 
också framgå av MKB:n att villkoren för dispens kan uppfyllas. 

Den färdiga MKB:n behöver i tillräcklig omfattning beskriva

1. om skyddade arter förekommer i området och nyttjar området 
för fortplantning, övervintring eller födosök,

2. hur förutsättningarna är för arter som förlorar områden för 
fortplantning och övervintring att tillgodose sina behov genom 
motsvarande områden i närområdet, och

3. hur störning och skador på exemplar av arter, 
fortplantningsområden och viloplatser kan undvikas eller 
minimeras (genom anpassningar och skyddsåtgärder) eller, om 
det inte är möjligt att undvika otillåten påverkan på skyddade 
arter, hur förutsättningarna att få dispens enligt 14–15 §§ 
artskyddsförordningen ser ut.

Fåglar och fladdermöss
MKB:n kan i nuläget inte innehålla mer än rimliga antaganden om 
vilka fåglar och fladdermöss som förekommer i området och hur 
arterna nyttjar området. Således är det i nuläget heller inte möjligt att 
bedöma huruvida de skydds- och kompensationsåtgärder som finns 
beskrivna i MKB:n är tillräckliga. Utifrån de uppgifter som finns i 
MKB:n bedömer Länsstyrelsen att med planerade fågel- och 
fladdermusinventeringar som grund bör ovanstående kunskapskrav 
(punkterna 1–3) kunna tillgodoses.
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Grod- och kräldjur
Volvo har erhållit dispens för att samla in samtliga individer av grod- 
och kräldjur som påträffas i området. Dispensen är giltig under 2022. 
När det här yttrandet skrivs går det inte att uttala sig om hur 
framgångsrik insamlingen av grod- och kräldjursarter blev. MKB:n 
bör beskriva, utifrån hur förutsättningarna ser ut för grod- och kräldjur 
efter insamlingen, hur otillåten påverkan på djuren kan undvikas, 
utifrån punkterna 1–3 ovan. 

Övriga fridlysta arter
MKB:n behöver beskriva vilka andra fridlysta arter som finns i 
området och som påverkas på ett otillåtet sätt enligt 8 och 9 §§ 
artskyddsförordningen (ASF). Förutsättningarna att få dispens enligt 
15 § ASF ska i förekommande fall anges.

De som medverkat i beslutet
Företrädare för Natur-, Vattenvård- och Miljöskyddsavdelningen samt 
Enheten för samhällsskydd och beredskap har bidragit till beredningen 
av detta yttrande. Beslutet har fattats av planchef Nina Kiani Janson 
med planarkitekt Ann-Louise Hulter som föredragande.

Nina Kiani Janson

                                                          Ann-Louise Hulter

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från:
Statens geotekniska institut, daterat 2022-04-21
Trafikverket, daterat 2022-04-22

Kopia till:
Statens geotekniska institut
Trafikverket

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen / Martin Goblirsch och John Thorbäck
Miljöskyddsavdelningen / Katarina Hallberg m. fl.
Enheten för samhällsskydd och beredskap / Rebecka Thorwaldsdotter
Vattenavdelningen / Stina Schött
Funktionschef Plan och bygg / Nina Kiani Janson
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Sammanfattning 

Volvo Cars Corporation planerar för en etablering intill befintliga verksamheter på Hi-

singen i Göteborg. Detaljplanens syfte är att möjliggöra storskaliga byggnader för 

industriändamål med kompletterande byggnader för lager, kontor, personalutrymmen, 

besökare med mera. I behovsbedömningen som gjorts har planen antagits kunna med-

föra en betydande miljöpåverkan, vilket föranlett behovet av en strategisk miljöbedöm-

ning och framtagandet av följande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

I arbetet har flertalet utredningar genomförts, i vilka experter utgått ifrån vedertagna 

metoder, riktlinjer, riktvärden och normer för att så detaljerat som möjligt beskriva de 

miljöeffekter detaljplanen antas kunna medföra. Resultaten från utredningarna har lyfts 

fram översiktligt i miljökonsekvensbeskrivningen, där de sedan har vägts mot varandra 

och värderas för att i sin tur kunna klargöra vilka konsekvenser detaljplanens genomfö-

rande medför. Konsekvenserna har bedömts utifrån människors hälsa och säkerhet, bi-

ologisk mångfald, kulturmiljö, samt klimat, klimatanpassning och hushållning med na-

turresurser. Avstämning mot relevanta miljömål och miljökvalitetsnormer har även 

gjorts. 

Människors hälsa och säkerhet 

Gällande mark, utförs vid behov stabilitetshöjande åtgärder för att minska risken för 

ras. Avseende markföroreningar är förekomst av PFAS1 aktuellt. Utredningarna visar att 

källan till PFAS är relativt avgränsad i plan och profil och därmed möjlig att avhjälpa. 

Förutsatt att föreslagna avhjälpande- och riskhanteringsåtgärder genomförs bör det 

vara möjligt att säkerställa områdets lämplighet med avseende på planerad markan-

vändning. 

Gällande luftföroreningar och buller finns två källor som kan medföra olägenhet: verk-

samheten i sig samt bidraget från ökad trafik. Gällande luft och utsläpp från trafiken, 

förbättras förhållandena i framtiden generellt då fordonsflottan väntas bli renare. De-

taljplanens genomförande innebär ett icke betydande bidrag till de framtida utsläppen. 

För buller är det liknande där en ökad trafikmängd endast väntas bidra med en marginell 

ökning av trafiken, vilket inte resulterar i någon betydande ökning av bullernivåer för 

närliggande bostäder. När det gäller verksamheten i sig, går det inte inom ramen för 

detaljplanen att avgöra i detalj hur de exakta bidragen till bullernivåer och luftförore-

ningar kommer se ut, utan det regleras i kommande tillståndsprövning.  

Avseende buller, har marken bedömts lämplig för industriändamål baserat på schablon-

beräkningar och möjligheterna att undvika att bostäder utsätts för förhöjda bullernivåer 

har bedömts goda. Även för luft har möjligheterna att verksamheten inte ska kunna 

bidra till ett överskridande av miljökvalitetsnormer bedömts goda. Hänsyn i dessa ut-

redningar har inte tagits till Göteborgsregionens Tekniska gymnasium intill Volvos verk-

samhetsområde, utan endast till närliggande bostadsbebyggelse. Kommande tillstånds-

prövning bör säkerställa att negativ påverkan inte sker i sådan omfattning att det inne-

bär konsekvenser för människors hälsa och säkerhet.  

För olycksrisk handlar det om risk för de människor som väntas tillkomma i samband 

med detaljplanen från närliggande befintliga verksamheter och transporter av farligt 

 
1 Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS). 
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gods, samt risker som medförs i samband med etablerandet av ett nytt område för 

industriverksamhet. Befintliga verksamheter utgörs av Volvo Cars Torslanda som han-

terar diverse brandfarliga, giftiga och explosiva ämnen. Riskerna, att denna hantering 

skulle innebära olägenhet för de människor som väntas tillkomma i samband med pla-

nens genomförande, har bedömts låga och kan hanteras genom åtgärder som larm- och 

varningssystem. I närområdet finns även flertalet SEVESO-verksamheter, varav ingen 

bedöms försvåra genomförandet av detaljplanen. Inte heller nuvarande transporter av 

farligt gods anses innebära risk som talar emot detaljplanen.  

När det kommer till bidragen risk för olyckor i och med detaljplanen är det, liksom för 

buller och luft, något som närmare regleras i kommande tillståndsprövning. Bidraget 

avseende transporter av farligt gods bedöms vara litet och tillkommande industrimark 

bedöms utifrån schablonberäknade riskhanteringsavstånd, inte utgöra en oacceptabel 

risk för närområdet.  

Slutligen för rekreation och friluftsliv handlar det dels om förutsättningarna inom, dels 

utanför planområdet. Eftersom planområdet idag är instängslat och åtkomst för allmän-

heten saknas, innebär detaljplanens genomförande ingen förändring. Gällande förutsätt-

ningarna i närområdet kan detaljplanens genomförande antas medföra ökade störningar 

i form av ljus och buller, vilket i sin tur kan ha negativ påverkan på möjligheterna till 

rekreation för närboende. Samtidigt är närområdet redan i nuläget präglat av befintliga 

verksamheter och påverkan blir därmed liten.  

Biologisk mångfald 

I och med planens genomförande tas sannolikt majoriteteten av naturvärdesobjekten 

inom planområdet i anspråk. Därav bland annat områden med höga naturvärden, varav 

flera dammar och lövskogsområden. Eftersom förlust av dammar kompenseras för och 

andra skyddas, samt att lövskogsområden stärks utanför planområdet, bedöms de sam-

manvägda effekterna vara måttliga i stället för stora.  

När det gäller bland annat rödlistade och skyddade arter utförs en rad olika skydds- och 

kompensationsåtgärder för att i största möjliga mån skydda populationer och individer. 

En förutsättning för detaljplanens genomförande är att en gynnsam bevarandestatus 

kan upprätthållas för berörda arter. Det bedöms vara möjligt och Länsstyrelsen har be-

viljat dispens för bland annat flytt av arter.  

Avseende kvaliteten på dagvattnet, medför detaljplanen, med de reningssteg som in-

förs, generellt renare vatten till recipient än idag. I och med att flödena ökar, ökar där-

emot föroreningsmängderna marginellt. Varken ökningen av flöden eller förorenings-

mängder bedöms innebära någon betydande påverkan på Rivö fjord som ytvattenföre-

komst (och tillhörande miljökvalitetsnormer) och dess skyddsvärda arter, eller Tors-

landaviken i egenskap av Natura 2000-område med dess skyddade arter.  

Kulturmiljö 

Den aktuella landskapsbilden är starkt präglad av befintlig industriverksamhet, i form 

av byggnader för lager-, produktion-, logistikverksamhet samt uppställningsplats för bi-

lar, parkeringar och vägar. Tillkommande industrietablering kan antas bli synlig från 

vissa väderstreck, men bedöms samtidigt sammanfalla och vara likställd med kringlig-

gande bebyggelse, därav bedöms påverkan på landskapsbilden vara liten.  
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Inom planområdet finns två fornlämningar varav den ena sannolikt berörs direkt av 

detaljplanens genomförande.  

Övriga värden består av den kringgående järnvägsslingan, natur- och skogsmark och 

rester från odlingslandskapet i form av till exempel stengärdesgårdar, vilka delvis berörs 

av planen men vars betydelse för kulturmiljön i stort inte utretts närmare.  

Klimat, klimatanpassning och hushållning med naturresurser  

Avseende översvämningsrisk, bedöms med de åtgärder som föreslagits att detaljplanen 

inte medför några förhöjda risker inom eller utanför planområdet.  

Gällande växthusgasutsläpp innebär detaljplanen en ökad mängd transporter. I och med 

placeringen nära staden och goda kommunikationer inklusive hamn och järnväg har 

påverkan minimerats. Gällande kollagring rymmer planområdet bland annat skog och 

våtmarker, vilka verkar som naturliga kollager varav majoriteten kommer att tas i an-

språk. Kompensation av sådana områden kommer indirekt att göras som en del av åt-

gärderna för skyddade arter.  

Gällande naturresurser förekommer skog samt grundvatten, vilka inte har bedömts in-

neha några högre värden ur naturresurshushållningssynpunkt. En stor del av skogen tas 

i anspråk i och med detaljplanen. För grundvatten påverkas inte några allmänna intres-

sen.  

Miljömål och miljökvalitetsnormer  

Av de miljökvalitetsmål som ansetts vara relevanta bedöms det inte finnas någon på-

verkan för Hav i balans samt levande kust och skärgård, Grundvatten av god kvalitet 

och God bebyggd miljö. För målen om Frisk luft, Ingen övergödning, bedöms påverkan 

vara liten eftersom detaljplanen medför ökade utsläpp till luft och föroreningsmängder. 

Gällande Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar och Ett rikt växt och djurliv be-

döms påverkan vara måttlig med anledning av att främst skog och dammar, vilka utgör 

livsmiljöer för djur och arter samt kollagring, tas i anspråk. Detaljplanen medför även 

utsläpp av växthusgaser genom tillkommande verksamhet och transporter.  

För de lokala målen inom Göteborgs stads miljö- och hållbarhetsprogram, vilka relaterar 

till de nationella målen, sker liknande påverkan: liten för människor, men måttligt gäl-

lande klimat och natur.  

Detaljplanen bedöms inte bidra till överskridandet av några miljökvalitetsnormer.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Volvo Cars Corporation (VCC) planerar för en etablering intill befintliga verksamheter 

vid Volvo Cars Torslanda (VCT) på Hisingen i Göteborg. Planområdet omfattar, enligt 

planbeskrivningen, cirka 75 hektar och ligger mellan Syrhålamotet i söder och Sörreds-

vägen i öster (se Figur 1). Detaljplanens syfte är att möjliggöra storskaliga byggnader 

för industriändamål med kompletterande byggnader för lager, kontor, personalutrym-

men, besökare med mera.  

 

 
Figur 1. Översiktskarta och flygbild av planområdet på Hisingen (Bilder: Göteborgs stad).   

1.2 Miljöbedömning och samråd 

Om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljö-

bedömning av detaljplanen göras. Denna involverar kontinuerliga samråd som hålls mel-

lan berörda parter samt framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilket 

sker parallellt. Samråden innefattar länsstyrelse, myndigheter, kommun, allmänhet och 

berörda organisationer. Syftet är att säkra kvalitet, omfattning och effektivitet av miljö-

konsekvensbedömningarna samt beakta och besvara de inkomna synpunkterna från be-

rörda parter.  

Miljökonsekvensbeskrivningen används, i sin tur, för att få en helhetssyn av den miljö-

påverkan, ett genomförande av detaljplanen kan medföra, detta genom att identifiera 

och beskriva de direkta och indirekta effekter genomförandet av detaljplanen kan antas 

medföra på bland annat: människor, djur, växter, mark, jord, vatten, luft, klimat, land-

skap, bebyggelse och kulturmiljö; hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön 

i övrigt; annan hushållning med material, råvaror och energi; eller andra delar av miljön. 

Behovsbedömning och avgränsningssamråd 

Den aktuella detaljplanen har i den inledande behovsbedömningen bedömts medföra 

betydande miljöpåverkan och ett avgränsningssamråd där kommun och länsstyrelsen 

kommit överens om följande aspekter att lyfta i miljökonsekvensbeskrivningen: 
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› Påverkan på landskapsbild  

› Buller – Trafik och verksamhetsbuller  

› Luft – från trafik och industriverksamhet 

› Förändrade infiltrationsförhållanden – Dagvatten och skyfall  

› Naturvärden  

› Kulturvärden och arkeologi – fokus på arkeologiska undersökningar 

› Riskbedömning 

› Förorenad mark 

› Vatten – försörjning, avlopp, dagvatten 

Samråd med allmänheten 

Samråd för planen och tillhörande delutredningar hölls under januari 2022 med allmän-

heten och relevanta myndigheter och föreningar. Synpunkter och yttranden som fram-

kommit har beaktats i den kompletterande versionen inför granskningen av detaljpla-

nen.  
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2 Metod och avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats i enlighet med 6:e kapitlet miljöbalken och 

syftar till att visa vilka konsekvenser detaljplanens genomförande innebär utifrån rele-

vanta miljöaspekter. Här följer en beskrivning av den avgränsning och bedömning som 

gjorts.  

2.1 Bedömning 

För att därför kunna göra en så objektiv bedömning som möjligt har flertalet utredningar 

genomförts, i vilka experter utgått ifrån vedertagna metoder, riktlinjer, riktvärden och 

normer för att så detaljerat som möjligt beskriva vilka miljöeffekter detaljplanen kan 

antas medföra. Resultatet från utredningarna har lyfts fram översiktligt i miljökonse-

kvensbeskrivningen, där de vägs mot varandra och värderas för att i sin tur kunna klar-

göra vilka konsekvenser detaljplanens genomförande medför.  

Påverkan, effekt och konsekvens 

I bedömningen skiljs på begreppen påverkan, effekt och konsekvens: där påverkan är 

den fysiska händelse som sker i och med planens genomförande; effekt är den föränd-

ring av miljökvalitet jämfört med nollalternativet som påverkan ger upphov till; och 

konsekvenser är effekternas betydelse för olika skyddsvärden och intressen. Konse-

kvensbedömningen utgår alltså ifrån vad det är som påverkas, dess skyddsvärde och 

hur stor påverkan är, se Tabell 1.  

Tabell 1. Matris för bedömningsgrunder. 

Effekt/Skyddsvärde Litet värde 

(1) 

Måttligt eller 

påtagligt 

värde (2) 

Högt värde 

(3) 

Mycket högt 

eller högsta 

värde (4) 

Ingen/obetydlig påverkan (0) 0 0 0 0 

Liten negativ påverkan (1) 1 2 3 4 

Måttlig negativ påverkan (2) 2 4 6 8 

Stor negativ påverkan (3) 3 6 9 12 

Konsekvenser 

Obetydliga (0–

1) 
Små (2–3) 

Små –  

måttliga (4) 
Måttliga (6) Stora (8–9) 

Mycket  

stora (12) 

 

Till exempel: medför detaljplanens genomförande att ett naturområde innehållande 

höga naturvärden försvinner helt (påverkan), innebär det en stor påverkan (effekt) på 

ett högt värde och därmed stor konsekvens för exempelvis biologisk mångfald. Samma 

område kan emellertid vara mindre värdefullt för människors hälsa och säkerhet när det 

gäller möjligheten till rekreation och konsekvensen blir därmed mindre ur den aspekten, 

fastän påverkan fortfarande är lika stor (området försvinner helt). Påverkan kan även 

mildras genom vidtagna skydds- eller kompensationsåtgärder: fredas en del av området 
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(skyddsåtgärd), blir påverkan mindre och därmed även konsekvensen. Höjer man aktivt 

värdet i ett närliggande naturområde (kompensationsåtgärd), minskar också konse-

kvenserna.  

Kumulativa effekter 

Till bedömningen tillkommer även så kallade kumulativa effekter, vilka kan vara an-

tingen additiva, synergiska eller motverkande. Additiva effekter är när den samman-

vägda effekten är lika stor som de enskilda. Synergiska är när summan i stället blir 

större och motverkande är när den blir mindre. Kumulativa effekter har beaktats i samt-

liga miljöaspekter i den mån det är möjligt.  

Subjektivitet 

Beroende på miljöaspekt är bedömningen även mer eller mindre subjektiv. Från exemp-

let ovan kan en naturvärdesinventering på ett standardiserat sätt klargöra vilka områden 

som innehåller vilka värden och påverkan kan vara förhållandevis enkel att förutsäga: 

området försvinner helt, vilket innebär stor påverkan. I fallet med rekreation och fri-

luftsliv blir det genast mer komplicerat eftersom värdet avgörs av hur väl området an-

vänds och hur högt det uppskattas av människornas som vistas där.  

Detaljeringsgrad 

I och med att miljökonsekvensbeskrivningen rör framtida eventuella konsekvenser finns 

alltid en viss grad av osäkerhet gällande framför allt detaljeringsgrad. I många fall hän-

visas till kommande tillståndsprövning av verksamhet, där detaljer kring till exempel 

utsläpp går att reglera mycket närmare eftersom verksamheten då är definierad. I andra 

fall där kunskapsluckor finns antas påverkan och skyddsvärde konservativt, det vill säga, 

höjd tas för att konsekvenserna kan vara större än vad informationen till hands talar 

för.  

2.2 Avgränsning 

2.2.1 Miljöaspekter 

Tabell 2 redogör för vilka miljöaspekter som anses vara relevanta utifrån de övergri-

pande skyddsvärdena och intressena: Människors hälsa och säkerhet, Biologisk mång-

fald, Kulturmiljö, bebyggelse och landskapsbild samt Klimat, klimatanpassning och hus-

hållning med naturresurser.  

Tabell 2. Relevanta miljöaspekter för miljökonsekvensbeskrivningen samt avgränsning och moti-

vering.  

Miljöaspekt Avgränsning och motivering 

Människors hälsa och 

säkerhet 

 

Stabilitet och rasrisk Geologiska och bergtekniska förutsättningar.  

Luft och buller Förutsättningar utifrån befintliga omkringliggande verksamheter 

samt trafik och bidrag i och med detaljplanens genomförande.  

Olycksrisk Risker kopplat till befintlig omkringliggande industri samt trans-

porter av farligt gods, och bidrag i och med detaljplanens genom-

förande.  

Markföroreningar Risker i form av eventuella markföroreningar.  
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Miljöaspekt Avgränsning och motivering 

Rekreation och  

friluftsliv 

Nuvarande förutsättningar i och omkring planområdet och even-

tuella konsekvenser i och med detaljplanens genomförande.  

Biologisk mångfald  

Naturvärden Biotoper och kvaliteter inom planområdet och konsekvenser i 

och med detaljplanens genomförande.  

Naturvårdsarter Hänsyn till eventuell förekomst av skyddade arter.  

Vattenmiljöer Dagvattenhantering som kan innebära förändrade flöden och ut-

släpp av föroreningar till känsliga recipienter.  

Kulturmiljö  

Landskapsbild Avverkning av skog och tillkommande byggnader som kan på-

verka landskapsbilden.   

Fornlämningar Eventuell förekomst av fornlämningar och hänsyn till dessa.   

Klimat, klimatanpassning och 

hushållning med naturresurser 

 

Risk för översvämning Detaljplanen medför att ytor hårdgörs.  

Växthusgasutsläpp och  

kollagring 

Detaljplanen medför att mark med skog och dammar tas i an-

språk, och en tillkommande verksamhet samt tillkommande 

transporter.  

Naturresurser Detaljplanen medför att skog tas i anspråk. Eventuell förekomst 

av grundvatten.  

2.2.2 Miljömål 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om hur hänsyn tas till relevanta 

miljökvalitetsmål (6:11 § MB). Det svenska miljömålssystemet innehåller 1 generations-

mål, 20 etappmål och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen för den 

samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen 

ska nås och etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera 

miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen beskriver det förväntade tillståndet för miljön ef-

ter det svenska miljöarbetet och har i varje län anpassats och preciserats i regionala 

tilläggsmål. Detta för att lyfta fram regionala särdrag och områden som kräver ytterli-

gare insatser, vilket i sin tur tydliggör vad som behöver göras för att uppnå målen. 

Västra Götalands miljömål omfattar samtliga nationella miljökvalitetsmål med undantag 

för Storslagen fjällmiljö, samt 34 regionala tilläggsmål (Lst., 2020).  

Vidare har Göteborgs stad ett gällande miljö- och klimatprogram för perioden 2021-

2030, vilket gäller som styrande dokument för samtliga av stadens nämnder och styrel-

ser. Syftet är att visa riktningen och utgöra en plattform för stadens långsiktiga strate-

giska miljöarbete. Den övergripande målbilden är en ekologiskt hållbar stad år 2030 och 

konkretiserat genom tre miljömål och ytterligare delmål. 

Miljökvalitetsmål  

I Tabell 3 ses avgränsningen av miljökvalitetsmål relevanta för denna miljökonsekvens-

beskrivning. Detaljplanens påverkan på målen beskrivs under relevant avsnitt i kapitel 

5 samt i den samlade bedömningen i kapitel 6. 
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Tabell 3. Relevanta miljökvalitetsmål för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och motiv till av-

gränsning.  

Miljökvalitetsmål Motiv till avgränsning I MKB 

1. Begränsad  

klimatpåverkan 

Påverkan från ökade transporter, avverkning av skog samt möjliggör-

ande av energikrävande industri.  

Ja 

2. Frisk luft Eventuell påverkan från ökade transporter och bidrag från verksamhet.  Ja 

3. Bara naturlig  

försurning 

Eventuell påverkan från sprängningar kommer verksamhetsutövaren 

att ta upp i verksamhetsprövningen.  

Nej 

4. Giftfri miljö Eventuell påverkan av PFAS som är konstaterad i mark och grundvat-

ten.  

Ja 

5. Skyddande 

ozonskikt  

Målets innehåll och preciseringar ligger utanför detaljplanens nuva-

rande omfattning och detaljeringsgrad. Förutsättningarna kan ändras 

till en kommande tillståndsprövning av verksamhet.  

Nej 

6. Säker strålmiljö Målets innehåll och preciseringar ligger utanför detaljplanens nuva-

rande omfattning och detaljeringsgrad.  

Nej 

7. Ingen  

övergödning 

Eventuell påverkan från utsläpp av kväve- och fosforföreningar till ha-

vet, sjöar eller kustmiljöer inklusive påverkan på MKN för dessa.  

Ja 

8. Levande sjöar  

och vattendrag 

Inga ytvatten berörs, enbart mindre våtmarker vilka hanteras under må-

let Myllrande våtmarker. 

Nej 

9. Grundvatten av  

god kvalitet 

Eventuell påverkan på grundvattennivåer.  Ja 

10. Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

Eventuell påverkan på ekologisk och kemisk status (MKN) kustvatten.  Ja 

11. Myllrande  

våtmarker 

Planområdet innehåller en del mindre våtmarker i igenväxningsstadie. Ja 

12. Levande skogar Påverkan på hotade arter, natur- och kulturmiljöer, friluftsliv och grön 

infrastruktur.  

Ja 

13. Ett rikt odlings-

landskap 

Området är idag redan avgränsat från allmänheten och kan inte räknas 

som odlingslandskap.  

Nej 

14. Storslagen  

fjällmiljö 

Ej relevant för Västra Götalands miljömål. Nej 

15. God bebyggd  

miljö 

Detaljplanens lokalisering utifrån ett lämplighetsperspektiv avseende 

hushållning av råvaror och energi.  

Ja 

16. Ett rikt växt-  

och djurliv 

Eventuell påverkan på arters och naturtypers bevarandestatus och eko-

systemtjänster. 

Ja 

Lokala miljömål 

I Tabell 4 beskrivs de lokala miljömålen inom Göteborgs stads miljö- och hållbarhets-

program (Göteborgs Stad, 2021) och den avgränsning som gjorts för de mål som har 

relevans för detaljplanen. 
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Tabell 4. Lokala miljömål som hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) samt motiv till av-

gränsning.  

Miljömål Delmål Motiv till avgränsning I MKB 

Naturen 1. Skydda arters livsmiljöer så att naturvär-
dena utvecklas. 

Konfliktytor Ja 

 2. Arbeta för renare hav, sjöar och vatten-
drag. 

Dagvatten Ja 

 3. Öka den biologiska mångfalden. Konfliktytor Ja 

 4. Främja biologisk mångfald vid inköp. Konfliktytor  Ja 

Klimatet 1. Minska energianvändningen i bostäder 

och lokaler. 
Ej relevant Nej 

 2. Producera energi enbart av förnybara 
energikällor.  

Ej relevant.  Nej 

 3. Minska klimatpåverkan från transporter.  Ökning transporter Ja 

 4. Minska klimatpåverkan från inköp. Ej relevant. Nej 

Människan 1. Minska användningen av skadliga ämnen. Utanför detaljplanens detalje-

ringsgrad. 

Nej 

 2. Säkra en god luftkvalitet för götebor-
garna.  

Kopplas till MKN luft.   Ja 

 3. Säkra en god ljudmiljö för göteborgarna. Kopplas till MKN buller.  Ja 

 4. Säkra tillgången till grönområden och 
nyttja ekosystemtjänster.  

Konfliktytor inom planområde Ja 

2.2.3 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 

år 1999. Miljökvalitetsnormerna regleras i 5 kap. miljöbalken och infördes för att komma 

till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor, till exempel trafik och jordbruk. 

En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett 

visst ämne) men kan även beskrivas i ord. Miljökvalitetsnormerna är ett styrmedel för 

att på sikt nå miljökvalitetsmålen.  

Relevanta miljökvalitetsnormer för denna miljökonsekvensbeskrivning är: 

› Utomhusluft (SFS 2010:477) 

› Omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

› Yt- och grundvattenförekomster (SFS 2004:660) 

› Havsmiljön (SFS 2010:1341) 

Hur normerna beaktas i samband med plangenomförandet framgår i relevanta avsnitt i 

kapitel 5 samt i den samlade bedömningen i kapitel 6. 

Utomhusluft 

Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) innehåller olika typer av normer, bland annat 

målsättnings- och gränsvärdesnormer. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft avser kvä-

vedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, arsenik, kadmium, 

nickel, bly, bens(a)pyren och partiklar (PM10 och PM2.5) 2. De luftföroreningar svenska 

 
2 PM - Particulate Matter. Siffran anger storleken på den aerodynamiska diametern i mikrometer.  
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städer generellt har störst problem att klara normerna för är kvävedioxid, svaveldioxid 

samt partiklar (PM10). De största källorna till utsläpp bedöms generellt sett vara från 

vägtrafik, industriprocesser och sjöfart. Höga halter av partiklar i luften förorsakas 

främst av vägtrafik och användning av dubbdäck som river upp partiklar från vägbanan. 

Tabell 5 redovisar de gällande miljökvalitetsnormerna (MKN) och riktvärdena för miljö-

kvalitetsmålet Frisk luft avseende NO₂. 

Tabell 5. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft avseende kvävedioxid (NO₂) enligt luftkvalitetsför-

ordningen (2010:477) 

Medelvärdesperiod MKN (µg/m³) Miljökvalitetsmål Antal tillåtna överskridanden per år 

Timme 90 60 175 timmara 

Dygn 60  7 dygn 

År 40 20  

a Förutsatt att föroreningsnivån inte överstiger 200 µg/m³ under en timme mer än 18 gånger per kalenderår 

Omgivningsbuller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm som saknar exakta 

riktvärden. När strävan är att undvika skadliga effekter av omgivningsbuller på männi-

skors hälsa anses normen vara följd. De relevanta riktlinjer avseende omgivningsbuller 

för den aktuella planen är externt industribuller, buller från byggplatser, samt buller från 

vägtrafik, se tabeller 6–8. Observera att riktvärden för väg- och spårtrafik vid befintliga 

bostäder anges som åtgärdsnivåer och varierar beroende på när bostaden är uppförd 

d.v.s. före eller efter våren 1997 p.g.a. Infrastrukturpropositionen, eller efter 2015, se 

tabell 9. 

Tabell 6. Aktuella riktvärden för industribuller utomhus angivna som ljudnivå i dBA 

(Naturvårdsverket, 2015).  
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Tabell 7. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser (NFS 2004:15) angivna som 

ljudnivå i dBA. 

 

Tabell 8. Riktvärden för buller vid befintliga bostäder – frifältsvärden (Naturvårdsverket, 2017). 
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Tabell 9. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighet mått be-

höver övervägas beroende på när bostaden har uppförts (frifältsvärden) (Naturvårdsverket, 

2017). 

 

Yt- och grundvattenförekomster 

Miljökvalitetsnorm för yt- och grundvattenförekomster innehåller inga exakta värden 

utan uttrycker den kvalitet den specifika vattenförekomsten ska uppnå vid en viss tid-

punkt. Huvudregeln innebär att samtliga vattenförekomster ska ha uppnått en god ke-

misk och ekologisk status. Utifrån undersökning och klassificering av vattenförekomsters 

nuvarande status fastställs en tidpunkt då normen ska uppnås.  

2.2.4 Tidsmässig och geografisk avgränsning 

Den fysiska avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen är i första hand planom-

rådet samt det närområde som indirekt kan påverkas av byggandet och driften av de 

verksamheter som planeras inom området, till exempel genom ökade transporter och 

buller. Den tidsmässiga avgränsningen är den tid det tar tills området är fullt utbyggt 

och byggrätten är förbrukad. Tidigast möjliga startår för verksamhet är bedömt till 2025. 
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3 Områdesbeskrivning 

I detta kapitel följer en kort beskrivning av områdets nuvarande markanvändning samt 

förhållandet till relevanta, planer, program och övriga områdesbestämmelser och skydd.  

3.1 Detaljplaneområde 

Planområdet, omfattar ca 75 hektar och är beläget i stadsdelen Sörred i Göteborgs Stad 

cirka 8 kilometer nordväst om Göteborgs centrum och cirka 2,5 kilometer norr om Aren-

dals hamn. Närmaste bebyggelse utgörs av industrier, kontor och lager i huvudsak till-

hörande VCC. Planområdet ligger innanför befintlig järnväg (industrispår) tillhörande 

Volvo och ansluter till externa järnvägsspår i söder. Området avgränsas i söder av Tors-

landavägen (väg 155) och i öster av Sörredsvägen. I nordväst- till nordostlig riktning 

finns naturområden vilka följs av bostäder. Närmast är Innegårdsvägen, cirka 500 meter 

nordväst om planområdet, samt Hästlyckan och Södra Låssbyvägen, cirka 700 meter 

nordost om planområdet (COWI, 2022, Bilaga 7 till planbeskrivningen).  

Markanvändningen för området är schematiskt illustrerad i Figur 2. Den nyttjas i huvud-

sak som parkering, grus-/upplagsytor och grönområde. Av praktiska skäl kan planom-

rådet delas in i fyra olika delområden 

  
Figur 2. (t.v.) Markanvändning före exploatering. Ytornas storlek är översiktligt uppskattade och 

utbredningens ungefärliga läge redovisas. Grusade ytor och upplag är markerade i grått, parke-

ring med gult och övriga grönytor är redovisat i grönt. (t.h.). Planområdets delområden (A-D; 

Bild: Kretslopp och vatten, utredningsunderlag 2022-03-25). 

Centrala planområdet (A) 

I planbeskrivningen benämnt Yta för industri innanför järnvägen. Området utgörs gene-

rellt av skogsmark med bland- eller hällmarksskog, med undantag för ett par exploate-

rade ytor i delområdets centrala och södra delar, se Figur 3.  
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Figur 3. Delområde A med skogsmark (t.v.) och delvis exploaterade ytor (t.h.; Bilder: COWI). 

Markytan i delområdet är relativt kuperad, särskilt i skogspartierna, men samtidigt mer 

plan vid de exploaterade områdena. Vid delområdets östra gräns sluttar markytan rela-

tivt brant med mot järnvägen. Ställvis förekommer bergskärningar utmed järnvägen, 

vilka som mest är cirka 5-8 meter höga. I norr och öster är skogen dominerande. Här 

finns även flertalet mindre vattendrag samt ställvis blöta partier med grundvattennivån 

i markytan. I de centrala delarna finns bland annat asfalterade och grusade parkerings- 

och uppställningsytor ytor, deponier av sprängsten och växtrester, samt en sprängstens-

vägbank. Området söder om deponierna består till största delen av skogsmark. I öst-

västlig riktning rinner ett mindre vattendrag som stundtals övergår i större vattenan-

samlingar. (COWI, 2022, Bilaga 7 till planbeskrivningen). 

Yta för anslutningsväg (B) 

I planbeskrivningen benämnt Yta för anslutningsväg i nordöst. Längs området för väg-

anslutningens västra del utgörs området av ängsmark med enstaka träd och en asfalte-

rad uppställningsplats. Öster därom återfinns mindre skogsdungar och grusade ytor som 

till stor del är gräsbevuxna. I delområdets centrala del finns en dagvattendamm som är 

omgärdad av vass och sly, se Figur 4. Området öster om dagvattendammen utgörs av 

skogsmark med blandskog eller hällskogsmark och den östligaste delen utgörs av ängs-

mark. Området vid dagvattendammen och västerut är flackt. Den östra delen av delom-

rådet är kuperad med två höjdpartier avskilda av ett låglänt och flackt parti. Från dag-

vattendammen stiger markytan åt öster. Öster om höjdpartiet sjunker markytan igen 

(COWI, 2022, Bilaga 7 till planbeskrivningen). 
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Figur 4. Dagvattendamm, fotograferat åt nordost (Bild: COWI). 

Sydvästra planområdet (C) 

I planbeskrivningen benämnt Allmän platsmark för översvämning i sydväst (område C) 

samt ytor för industri i sydväst vid Bulyckevägen (område E) och Materialvägen (område 

F). Delområdena består av skogsmark med blandskog i norra delen samt öppen ängs-

mark i söder, se Figur 5. I nord-sydlig riktning rinner ett mindre vattendrag i en bäck-

ravin (COWI, 2022, Bilaga 7 till planbeskrivningen). 

 
Figur 5. Typisk vegetation i norra (t.v.) och södra (t.h.) delen av sydvästra planområdet (Bild: 

COWI).  

Utmed delområdenas västra gräns (planbeskrivningens område E) löper en järnvägs-

bank från en nedlagd järnvägssträcka, se Figur 6. Järnvägsbanken har en cirka 1 till 5 

meter hög slänt åt öster. Markytan inom delområdet är relativt kuperad med mindre 

lokala höjdpartier. Längst i söder mot Fördelarvägen och i nordöst finns partier med berg 

i dagen. Utmed delområdenas södra gräns finns en bergskärning ned mot 
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Fördelarvägen, vilken som mest är cirka 5–6 meter hög. Bergskärningar återfinns även 

strax norr om Fördelarvägen längs en tidigare järnvägsbank, dessa skärningsslänter 

uppgår till cirka 3–4 meter (COWI, 2022, Bilaga 7 till planbeskrivningen). 

 
Figur 6. Nedlagd järnväg, fotograferat åt sydost (Bild: COWI). 

Yta för teknisk anläggning i norr (D) 

Delområdet består av öppen ängsmark, mindre lokalgator, Volvo Cars provbana och 

hårdgjorda ytor. Genom området passerar också en luftburen kraftledning. Markytan 

inom delområdet är relativt flack (COWI, 2022, Bilaga 7 till planbeskrivningen). Enligt 

planbeskrivningen är området delvis reserverat för kraftledningen men också bebyg-

gelse.  

3.2 Översiktsplan 

Gällande översiktsplan för Göteborg (Göteborgs Stad, 2009) har som övergripande mål 

att Göteborg ska utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med balans mellan 

sociala, ekonomiska och ekologiska/miljömässiga faktorer. Vidare ska Göteborg vara ett 

starkt regioncentrum där välfärd skapas ur en stark ekonomi som främjas av tillväxt. 

Till detta hör ett antal mål, bland annat att Göteborgs Stad ska erbjuda goda etable-

ringsförutsättningar för olika företag och verksamheter, utveckla och stärka befintliga 

kluster och branschstråk, placera nya industriella verksamhetsområden så de kan för-

sörjas med järnväg samt placera personalintensiva verksamhetsområden där de enkelt 

kan försörjas med kollektivtrafik.  

I översiktsplanen ingår planområdet i det som är benämnt Strategiskt område för Stor-

industri och logistik, vilket i första hand bör reserveras för störande verksamheter med 

stort behov av tillgänglighet. Sådana verksamheter beskrivs ha ytterst få möjliga platser 

att etablera sig på och det är därför viktigt att inte upplåta marken till andra verksam-

heter som har större möjlighet att vara flexibla i sin lokalisering (Göteborgs Stad, 2009). 
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En ny översiktsplan förväntas antas av kommunfullmäktige under 2022. I gransknings-

handlingen till den nya översiktsplanen anges planområdet Industriområde, till vilket 

industriverksamheter med omgivningspåverkan eller tillståndspliktiga verksamheter 

med krav på skyddsavstånd ska lokaliseras (Göteborgs Stad, u.d.). 

3.3 Befintliga detaljplaner 

Planområdet överlappar delvis med följande befintliga planer, för vilka genomförandet-

iden har gått ut: 

› Stadsplan (1480K-II-3207) för delar av Sörred och Röra i Torslanda kommun 

(Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1966). Planen anger området för bilin-

dustri. Stadsplanens västra delar, som nu omfattas av detaljplanen anges skydds-

område. 

› Detaljplan (1480K-II-3436) för delar av stadsdelarna Lilleby, Syrhåla och Sörred i 

Göteborg (SBK, 1974).  

› Detaljplan (1480K-II-3709) för målerifabrik inom Volvo Torslandaområdet inom 

stadsdelen Sörred i Göteborg (Göteborgs Stad, 1988). Anger att området utnyttjas 

för industriändamål och omfattar en ny målerifabrik samt en eventuell framtida 

målerifabrik. Detaljplanen överlappar med den norra delen som innefattar den 

eventuella framtida målerifabriken. 

I planbeskrivningen utvecklas vidare hur eventuell hänsyn tas till dessa befintliga planer. 

3.4 Övriga områdesbestämmelser och skydd 

Följande anses direkt eller indirekt beröras av detaljplanen: 

› Volvos industrispår är angivet riksintresse för kommunikationer (3:8 § MB). 

› Torslandaviken utgör vattenförekomst och Natura 2000-område i enlighet med Få-

geldirektivet (2009/147/EG). 

› Rivö fjord utgör ytvattenförekomst (SE639762-309800) och omfattas av miljökva-

litetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).  

› Befintliga markavvattningsföretag som skulle kunna beröras av dagvatten från 

planområdet: Lossby Skäggered mfl. DF 1909 (O-E1b-0028), Sörred DF 1923 (O-

E1b-0027) samt Röra - Sörröd mfl. TF 1908, Stadsägorna Arendal TF 1940 (Torr-

läggningsföretag) (O-E1b-0316) och Syrhåla dikningsföretag 2006 (531-57791-

2004), ersätter Syrhåla By TF 1915 (O-E1b-0035) 

› Förbud mot markavvattning (SFS 1998:1388)3.  

 
3 Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter: Förbud mot markavvattning, 4 §, Förbud enligt 11 kap. 14 § 

första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i Blekinge, Gotlands, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stock-

holms, Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands och Östergötlands län samt i Hallands län utom Hylte kom-

mun. Förordning (2013:1173) 
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4 Alternativ 

Lokalisering 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt miljöbalken innehålla rimliga alternativ som 

ska identifieras, beskrivas och bedömas med hänsyn till detaljplanens syfte och geogra-

fiska räckvidd. Lämpliga områden har god tillgång på energi, markytor, redundans i 

infrastruktur såsom el, nätverk och vatten. Detaljplanens utformning och yttre gränser 

är samtidigt bestämda utifrån den geografiska begränsningen området i sig utgör, det 

vill säga Volvos verksamhet i söder och öster samt ett järnvägsspår i norr och väst. 

Ingen annan utformning anses vara möjlig eller aktuell på den valda platsen.  

Vid valet av lokalisering till det aktuella planområdet har hänsyns tagits till att minimera 

påverkan på människors hälsa och säkerhet. Området är ett att få utpekade i Göteborg 

stads gällande samt kommande översiktsplan, i vilka störande verksamheter så som 

storskaliga industrianläggningar anses vara lämpliga. Bidraget till ökade bullernivåer, 

vibrationer, ljus och risker i samband med transporter av farligt gods antas vara margi-

nellt, eftersom området angränsar till redan befintlig industriverksamhet och transport-

leder samt är avskilt från bostadsbebyggelse. Vidare medför närheten till befintlig indu-

stri, transportleder, järnväg och Göteborgs hamn starka synergieffekter och ett effektivt 

resursnyttjande. Regeringens strategi om ett hållbart transportsystem talar särskilt för 

att godstransporter i allt högre grad ska kunna nyttja järnvägen och sjöfarten. 

Utformning 

Den föreslagna detaljplanen, ses i Figur 7, syftar till att möjliggöra ett verksamhetsom-

råde för industri och tekniska anläggningar. Det huvudsakliga området för industriverk-

samheter utgörs av en central del som ansluts med ett avsett naturområde i sydväst 

och ett område ej avsett för byggnader i nordost. Ett kompletterande område för industri 

och tekniska anläggningar finns i norr.  
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Figur 7. Plankarta 2022-03-29: kvartersmark för tekniska anläggningar eller industri (blått) och 

allmän platsmark för översvämningsskydd (grönt). Ytor markerade med ö1 får ej förses med 

byggnad. För närmare beskrivning av planerad markanvändning, se planbeskrivningen (Bild: Gö-

teborgs stad). 

Detaljplanen omfattar bebyggelse om totalt cirka 300 000 m2 och utgörs i huvudsak av 

en industrietablering, består av flera storskaliga byggnader ihopkopplade för intern 

transport. Figur 8 visar markanvändning efter möjlig industrietablering.  
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Figur 8. Skiss av planområdet efter exploatering. Ljusa block visar ungefärlig storlek av byggna-

derna, den grå ytan visar ungefärlig utbredning av hårdgjord yta. Parkeringsytornas storlek är re-

dovisad som gula fält. Ljusgult område visar planerad väg (Bild: Kretslopp och vatten, utred-

ningsunderlag 2022-03-25). 

De huvudsakliga förändringarna sker inom delområde A och B, där område A till ca 80% 

förväntas hårdgöras. Den största byggnaden planeras bli cirka 360 meter lång och 170 

meter bred. Höjderna på byggnaderna varierar mellan cirka 10 och 30 meter. Dessa 

anläggningar föreslås lokaliseras i planområdets södra delar på en marknivå utan stora 

höjdskillnader. Kompletterande bebyggelse som kontor, personalutrymmen och perso-

nalparkering i form av parkeringsdäck eller markparkering föreslås i huvudsak i de norra 

delarna av område A. Område C antas inte förändras i någon större utsträckning då 

ravinen ska vara kvar och resterande ytor inte får bebyggas. Inom område D ska nya 

transformatorstationer uppföras men i övrigt är information om den framtida markan-

vändningen mycket knapphändig.  

Utfyllnad i dammar och våtmarker 

I det fall anläggning av verksamhet inom planområdet medför vattenverksamhet enligt 

miljöbalkens definition, till exempel vid eventuell fyllning av dammar eller våtmarker 

och tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken erfordras, kommer ansökan att hanteras i 

samband med prövning av verksamhetens etablering och miljötillståndsansökan. Eta-

blering av verksamhet inom området utgör  inte markavvattningsföretag. 

Dagvatten 

Efter exploatering väntas allt dagvatten från delområde A ledas till delområdets syd-

västra del. Delområde A tillhör idag Volvos fastighet (Sörred 15:3) men vid en fastig-

hetsdelning behöver en anslutningspunkt för dagvatten upprättas och avledning ordnas 
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från planområdet. Att avleda dagvattnet till Volvos nät är inte något exploatören önskar 

då fastigheterna och verksamheterna ska kunna bedrivas oberoende av varandra. Krets-

lopp och vatten har därför studerat möjliga alternativ för avledning och kommit fram till 

att det enbart finns två möjliga alternativ, vilka innebär att avleda dagvattnet till någon 

av de två dagvattentunnlarna som finns i närheten till området (se Figur 9).  

 
Figur 9. Alternativa vägar för dagvatten (gult): direkt till recipienten Rivö fjord (1) eller först via 

Södskärsbassängen (2). Planområde i orange. Observera sträckningen är ungefärlig.  

I det ena alternativet avleds vattnet direkt till Rivö fjord (alternativ 1) och i det andra 

först till Södskärsbassängen för att slutligen även nå slutrecipienten Rivö fjord (alterna-

tiv 2). Alternativens innebörd är sammanfattade i dagvattenutredningen, samt i en se-

parat utredning om Torslandaviken (KoV, 2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen; COWI, 

2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen). 

Alternativ 1 - Rivöfjord 

Fördelen med att avleda dagvattnet direkt till Rivö Fjord är att inte passera, och därmed 

riskera att påverka, ett Natura 2000-området Torslanadaviken. För att dagvattnet ska 

kunna avledas direkt till Rivö Fjord krävs  utbyggnad av en ny dagvattenledning. Det 

finns ingen allmän plats vid planområdet utan ledningen måste byggas över privat mark. 

Servitut eller annat avtal med fastighetsägaren behövs.  

Ett förslag på sträckning har tagits fram utifrån att det behöver finnas fall hela vägen 

och att undvika att korsa entrén till Volvos område som är nedsänkt under järnvägen, 

då det skulle innebära svårigheter att bygga samt att ledningen skulle behöva läggas på 

ett stort djup, vilket är både svårare och dyrare. Ledningsdragningen korsar en högtra-

fikerad väg inne på Volvos område, vilket innebär risker för störningar vid anläggande 

av ledningen. Genomförbarheten i ledningsdragningen har i detta läge inte studerats.  
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Föreslagen sträcka är ca 1,3 km. Markhöjderna inom den föreslagna sträckan innebär 

en låg lutning, vilket även kan innebära djupa schakter för att kunna förlägga ledningen 

med självfall och med en sådan lutning som medger självrensning. Att anlägga en så 

stor ledning med potentiellt djupa ledningsschakter är inte enbart tekniskt komplicerat 

utan också mycket kostsamt. Vid utloppet i Rivö fjord finns ålgräsängar och grunda 

havsbottnar som ska skyddas från negativ påverkan.  

Alternativ 2 – Södskärsbassängen 

Alternativet innebär att lägga en ledning under Volvos testbana till den naturliga bäck-

ravinen väster om planområdet, som ansluter till en befintlig dagvattentunnel. Bäckra-

vinen är idag ett markavvattningsföretag (Lossby Skäggered mfl. DF 1909 (O-E1b-

0028)) och dagvattentunneln den ansluter till mynnar i Södskärsbassängen. Tunneln 

och utloppet i Södskärsbassängen är befintligt och kommer inte att ändras. Höjda 

havsnivåer bedöms inte påverka utloppet.  

Markavvattningsföretaget fyller inte längre det syftet det skapats för och förslaget är 

därför att genomföra en omprövning för nedläggning. Samtliga delägare i företaget kan 

initiera detta, där Volvo utgör den ena delägaren. Utgångspunkten är att markavvatt-

ningsföretaget kommer att läggas ner och att ingen hänsyn därför behöver tas till att 

flödena ska förhålla sig till befintligt markavvattningsföretag. 

Nollalternativ 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och 

miljöns sannolika utveckling om en detaljplan inte genomförs, ett så kallat nollalternativ 

(6:11 § MB). Nollalternativet är alltså ett jämförelsealternativ där detaljplanen inte fast-

ställs och industrietableringen kommer därmed inte till stånd. Det betyder att den på-

gående markanvändningen fortsätter i form av bland annat skog, terrängbana för fordon 

och ytor för snö- och massaupplag. Nollalternativet för varje enskild miljöaspekt redo-

visas parallellt med planalternativet i konsekvensbedömningen under respektive avsnitt 

i kapitel 5.  
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5 Nuläges- och konsekvensbeskrivning 

I följande avsnitt redogörs för utredningarnas slutsatser kring rådande förutsättningar 

och effekter i och med planens genomförande.  

5.1 Mark 

För att undersöka planområdets markmiljöförhållanden har en provtagning och bedöm-

ning av mark (inklusive porgas) samt grundvatten utförts i en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning (COWI, 2022, Bilaga 17 till planbeskrivningen), även en geoteknisk 

undersökning har gjorts (COWI, 2022, Bilaga 7 till planbeskrivningen) samt en bergtek-

nisk utredning (COWI, 2022, Bilaga 3 till planbeskrivningen).  

5.1.1 Nuläge 

Stabilitet 

Berg 

I Figur 10 syns de punkter för vilka den bergtekniska utredningen anser det föreligga 

risk avseende stabilitet (COWI, 2022, Bilaga 3 till planbeskrivningen). 

 
Figur 10. Observationspunkter berg. Gula punkter visar områden med någon form 

av stabilitetproblem. Röda punkter är platser där åtgärd rekommenderas (COWI, 

utredningsunderlag 2022-03-23). 
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Fördelarvägen 

Det västra områdets södra gräns utgörs av en bergskärning vilken stupar mot Fördelar-

vägen. Skärningen är ställvis kraftigt uppsprucken och en del lösa block förekommer 

Trots flera stora lösa stora block och en del mindre överhäng bedöms skärningen vara 

storskaligt stabil.  

Testbana Södra (TestBn S) 

Ett mindre antal lösa småblock påträffades i skärningens östra ände, vilket förmodligen 

är ett resultat av sprängskador. Möjliga effekter av ett blockutfall här bedöms vara små 

och skärningen bedöms i övrigt som stabil.  

Volvo TUN 

Skärningen är mycket uppsprucken, men stabil. Rasrisken bedöms inte vara akut.  

Pressvägen 

I sydost, längs vägen Pressvägens östra del finns en yta med containrar. Området av-

gränsas i norr och söder av både naturliga slänter och bergskärningar. I den södra skär-

ningen syns lösa block och spår av ett mindre ras. Dikets bredd och den låga fallhöjden 

medför att effekter av ytterligare ras är små.  

Lusthuset 

Ställvis är slänten uppsprucken i skivor som riskerar att rasa ut.  

Volvo Trucks Experience Center (VTE yta) 

Vid undersökningsområdets norra gräns finns en utsprängd yta som används för utställ-

ning av Volvo Trucks Experience Center. Det finns även här en del lösa block i skärning-

arna närmare järnvägen men här är fallhöjden i kombination med dikesdjupet tillräckligt 

för att blocken ej ska utgöra ett problem. 

VCDC N 

Slänterna bedöms inte, i nuläget, vara problematiska ur stabilitetssynpunkt, annat än 

enstaka mindre löst block, i regel med låg fallhöjd. 

Järnvägen  

Järnvägsskärningen har på vissa platser ett sprickplan med en något ogynnsam lutning 

utåt. Detta är framför allt ett problem vid krönen och i vissa fall kan mindre överhäng 

ses, vilket kan tyda på att krönblocket rört sig utåt. Längs järnvägsskärningarnas nord-

västra del (Jvn NV) förekommer sporadiskt skiffriga partier som resulterar i mycket lösa 

småblock. Nedanför dessa skärningar har nedrasade block påträffats. Längs järnvägens 

östra delar (Jvn Ö) finns en del block som ligger ogynnsamt på, från skärningen utåt, 

halvbrant sluttandes strukturer.  

Krocktestanläggningen  

Naturliga slänter runt anläggningen bedöms i allmänhet vara stabila. Exponerat sprängt 

berg i anslutning till anläggningen är ställvis mycket sprängskadat och uppsprucket. I 

de sydvästra delarna är berget bandat och skivigt med en ogynnsam foliationsoriente-

ring i förhållande till skärningen. Rasrisken bedöms inte vara akut, men flera begyn-

nande, nära horisontella sprickplan kan på sikt, främst genom frostsprängning, utveck-

las, vigas och i kombination med förflyttning av blockets tyngdpunkt medföra risk för 

överstjälpning.  
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Geoteknisk utredning 

Stabilitetsanalys har utförts för sex sektioner, en i västra- respektive östra planområdet, 

två i området för väganslutningen respektive sydvästra planområdet (se Figur 11). En 

generell bedömning av stabilitetsförhållandena har även utförts i övriga delområden 

(COWI, 2022, Bilaga 7 till planbeskrivningen). 

 
Figur 11. Beräkningssektioner (A-F) för stabilitet (Bild: COWI).  

Västra planområdet (Sektion A) 

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden bedöms vara tillfredställande och uppfyller 

gällande krav och normer enligt IEG rapport 4:2010.  

Östra planområdet (Sektion B) 

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden bedöms vara tillfredställande och uppfyller 

gällande krav och normer enligt IEG rapport 4:2010.  

Väganslutning (sektion C & D) 

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden bedöms vara tillfredställande och uppfyller 

gällande krav och normer enligt IEG rapport 4:2010.  

Sydvästra planområdet (sektion E & F) 

Totalstabiliteten i sektion E för befintliga förhållanden bedöms ej vara tillfredställande 

och uppfyller inte gällande krav och normer enligt IEG rapport 4:2010. 
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Totalstabiliteten i sektion F för befintliga förhållanden bedöms vara tillfredställande och 

uppfyller gällande krav och normer enligt IEG rapport 4:2010. 

Hydrogeologi 

Det har inte genomförts någon hydrogeologisk utredning inom området. Informationen 

som redovisas i detta avsnitt baseras på nivåmätningar i de grundvattenrör som har 

installerats i samband med de geotekniska- och miljötekniska undersökningarna, vilka 

genomförts inför detaljplanen, samt till viss del på underlag från tidigare utredningar 

och tidigare befintliga grundvattenrör.  

Sammantaget varierar nivån från 0,5 meter i det sydvästra planområdet till 3,5 meter i 

det östra planområdet (COWI, 2022, Bilaga 7 till planbeskrivningen). Området är i övrigt 

inte utpekad grundvattenförekomst (VISS, u.d.) och berörs därmed inte av MKN för 

grundvatten. Vid åtgärder som innebär schaktning, pålning och/eller anläggande av 

byggnader med djup grundläggning kan bortledning av grundvatten under anläggnings-

skedet och/eller driftskedet bli aktuellt.  

Åtgärder som kan innebära bortledning av grundvatten innebär vattenverksamhet, vil-

ket regleras i 11 kap miljöbalken. Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det 

inte är uppenbart att vare sig allmänna eller enskilda intressen skadas genom vatten-

verksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det fall åtgärden bedöms vara till-

ståndspliktig ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdel-

ning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning. 

Radon 

Flyggeofysiska mätningar indikerar att området är lågradonmark. Utifrån observationer 

av bergmassan bedöms det vara osannolikt att högradonmark skulle förekomma i sådan 

omfattning i området att byggnader behöver uppföras radonsäkert (COWI, 2022, Bilaga 

3 till planbeskrivningen).  

Föroreningar i jord och grundvatten 

Generellt 

Genomförd miljöteknisk markundersökning har påvisat föroreningshalter överskridande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och i ett antal 

punkter även över det för området tillämpade riktvärdet mindre känslig markanvändning 

(MKM). Inga halter över nivån för farligt avfall har påträffats (COWI, 2022, Bilaga 17 till 

planbeskrivningen).  

Utförd undersökning och riskbedömning baseras på stickprovstagning, vilket innebär att 

det inte kan uteslutas att föroreningshalter kan förekomma lokalt, utöver det som har 

identifierats. Eftersom provtagning i jord även varit begränsad till planområdet med en-

staka tillägg i ytor utanför detta går det inte att utesluta att det kan finnas ytterligare 

källor till PFAS inom angränsande fastigheter som inte påträffats inom ramen för denna 

utredning men som bidrar till spridning av PFAS in till planområdet. 
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Samtliga prover av grundvatten och porgas, som analyserats för förekomst av volatila 

och semivolatila föreningar, uppvisar analysresultat i halter under laboratoriets rappor-

teringsgräns. I ett jordprov påträffades palmitinsyra och gamma-sitosterol. Då båda 

dessa ämnen har låg löslighet i vatten, bedöms risken för eventuell spridning till grund-

vattnet eller vattendrag i området vara låg. Generellt bedöms risken för miljö- och hälsa, 

till följd av påverkan ifrån dessa ämnen samt eventuell spridning av sådana ämnen från 

befintlig verksamhet i anslutning till undersökningsområdet, vara låg (COWI, 2022, 

Bilaga 17 till planbeskrivningen).  

Grundvattnet inom området bedöms vara mindre allvarligt påverkat med avseende på 

metaller utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.  Grundvatten är alltid skydds-

värt även om vattenförekomsten ej används för framställning av dricksvatten. Då grund-

vattnet ej är aktuellt för produktion av dricksvatten eller ligger nära något skyddat yt-

vattendrag bedöms påvisade metallhalter ej utgöra en risk för miljö och hälsa (COWI, 

2022, Bilaga 17 till planbeskrivningen). 

Norra planområdet 

Provtagningen indikerar låga PFAS-halter i jord i hela norra delområdet. I två provpunk-

ter överskrids KM med avseende på PFAS varav en punkt ligger i de nytillkomna delarna 

av planområdet längst i norr där det avses uppföras en ny transformatorstation. PFAS 

över KM har också påträffats precis norr om den slänt som angränsar till gamla Sörreds-

vägen mot IACs verksamhetsområde (COWI, 2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen). 

Barium har påvisats över MKM i djupare nivåer (2-3 meter). Barium över MKM har också 

påvisat i ytlig jord i en provpunkt. Slänten består av fyllnadsmassor med okänt ursprung 

(COWI, 2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen).  

Trots att endast låga halter PFAS påvisas i jord ses en betydande påverkan på grund-

vattnet i en provpunkt som ligger direkt söder om slänten. Någon tydlig källa till PFAS i 

grundvattnet i området har inte kunnat påvisas. Det går inte att utesluta att det finns 

diffusa källor till PFAS på angränsande fastigheter som bidrar till spridning av PFAS i de 

norra delarna av planområdet (COWI, 2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen).  

Enligt EBH-stödet finns ett skrotupplag identifierat som riskklass 3 norr om biltestbanan. 

Enligt utdrag från Länsstyrelsen har halter av oljekolväten och metaller över KM samt 

enstaka punkter med metallerhalter över MKM påvisats. PFAS analyserades inte i sam-

band med undersökningen. Skrothanteringen kan ge upphov till många typer av förore-

ningar inklusive PFAS, eftersom exempelvis brandskadade fordon kan ha ställts upp 

inom fastigheten (COWI, 2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen). 

Yta för anslutningsväg  

I dagvattendammen har PFAS i halter strax över Havs- och vattenmyndighetens rikt-

värde (MKN) för inlandsytvatten (90 ng/l) påvisats. Halterna är långt under gränsvärdet 

för maximal tillåten koncentration (med avseende på PFAS-11) (COWI, 2022, Bilaga 16 

till planbeskrivningen).  

Provtagning av inloppsvatten till dammen indikerar att PFAS förekommer i ytvatten från 

både biltestbaneområdet och från IAC-området. Halterna är förhöjda i inloppsvattnet 

men inte över riktvärdet för MKN (COWI, 2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen).  
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Brandövningsplatsen (BÖP) 

Inom området för BÖP har PFAS-halter över MKM påvisats i jord. PFAS-föroreningen vid 

BÖP bedöms, baserat på verksamhetshistorik, i huvudsak ha uppkommit till följd av att 

brandsläckningsskum med PFAS har använts inom området (COWI, 2022, Bilaga 16 till 

planbeskrivningen).  

Baserat på topografi och uppmätta grundvattennivåer bedöms spridning av PFAS från 

BÖP via grundvatten i huvudsak ske i sydlig och sydvästlig riktning. Eventuella sprickor 

i berget kan bidra till viss spridning i andra riktningar (COWI, 2022, Bilaga 16 till 

planbeskrivningen). 

De jordprov som tagits vid BÖP visar på PFAS i halter över MKM i samtliga uttagna prov 

från samtliga nivåer. Inom området för BÖP påträffades också kraftigt förhöjda halter 

av PFAS i grundvatten i direkt anslutning till de provpunkter där PFAS i halter över MKM 

påträffas (COWI, 2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen). 

I en provpunkt närmast söder om BÖP är PFAS detekterat men i nivå med övriga punkter 

inom planområdet (COWI, 2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen). 

I jordprov som togs ut i punkt norr om BÖP påträffades organiska föroreningar i halter 

över MKM på ett djup av 2–3 m varpå risken för exponering för människor bedöms vara 

låg i denna punkt. Då grundvattenprover uppvisar låga halter av dessa föroreningar 

bedöms även risken för spridning av föroreningen från denna punkt vara låg (COWI, 

2022, Bilaga 17 till planbeskrivningen).  

Till följd av berg i dagen och pågående verksamhet på ytorna nedanför BÖP har det inte 

funnits möjlighet att installera grundvattenrör sydväst i strömningsriktningen (COWI, 

2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen). 

Sydvästra planområdet 

PFAS har påträffats i Låssby bäck precis norr om den f.d. deponin. I området finns en 

banvall. Banvallar brukar generellt inte föranleda misstanke om PFAS-förorening om det 

inte finns kännedom om att någon olycka skett, oftast påträffas i stället förhöjda halter 

av metaller och PAH:er till följd av framför allt impregnerade slipers med mera (COWI, 

2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen). 

I en provpunkt påträffades PFAS i en halt i nivå med KM men under åtgärdsmålet. I 

samma punkt påvisades arsenik i nivå med KM, inga andra föreningar har detekterats i 

förhöjda halter i jord. I grundvatten i en provpunkt påträffades PFAS över SGIs prelimi-

nära riktvärde för PFAS (45 ng/l). I bäckravinen påvisades PFAS i halter under MKN 

(COWI, 2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen). 

Lakvatten från deponier tenderar att innehålla PFAS, vilket också bekräftats vid en prov-

tagning i Låssby bäck, varför detta skulle kunna vara en källa till de förhöjda PFAS-halter 

som påvisats i grundvatten. Det är troligt att halterna har flera källor varav BÖP är en 

källa liksom den före detta deponin. Göteborgs stad har tidigare haft en brandstation 

sydväst om Volvos verksamhetsområde som också skulle kunna vara en av källorna till 

de förhöja halterna av PFAS i grundvatten i området (COWI, 2022, Bilaga 16 till 

planbeskrivningen).   



 

 

     
 32  MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Eftersom det endast finns resultat från en provpunkt i banvallen är det svårt att bedöma 

hur omfattande förekomsten av PFAS är. Halterna i jord är så pass låga jämfört med 

halterna i grundvatten i området. Därför är det mer troligt att PFAS-förorenat grund-

vattnet påverkar massorna i djupare nivåer i banvallen än att banvallen innehåller högar 

halter som lakas ut. Det går inte att utesluta att PFAS kan förekomma på fler ställen 

eller i högre halter i delar av banvallen som ej provtagits inom ramen för denna utred-

ning (COWI, 2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen). 

5.1.2 Skyddsåtgärder 

Stabilitet 

Bergteknisk utredning 

Tabell 10 sammanfattar behovet av skyddsåtgärder avseende stabilitet, som framkom-

mit i samband med den bergtekniska utredningen. Prioriterade områden är utmed För-

delarvägen i söder, längs med järnvägen samt vid krocktestanläggningen i nordost. Ge-

nerellt gäller att anpassa släntlutningar efter naturliga strukturer genom skrotning, samt 

i enstaka fall komplettera med bultning och/eller nät. I övriga områden föreligger behov 

av stabilitetshöjande åtgärder om byggnation eller vibrationsalstrande arbeten ska ut-

föras i närheten. Akuta åtgärder kommer åtgärdas innan planens antagande och är där-

med inte med i plankartan.  

Tabell 10. Sammanfattat behov av åtgärder, samt förslag på åtgärder (COWI, 2022, 

Bilaga 3 till planbeskrivningen).  

Område Behov Föreslagna åtgärder 

Fördelarvägen Akut Skrotning, nät  

Testbana Södra  Ej akut Skrotning 

Volvo TUN Ej akut - 

Pressvägen Ej akut Skrotning 

Lusthuset Ej akut - 

Volvo Trucks Experience Center  Ej akut Rensning av lösa block, bultning 

VCDC N Ej akut -  

Järnvägen Akut Skrotning, bultning, nät. 

Krocktestanläggningen Akut Bultning 

Geoteknisk utredning 

Även den geotekniska utredningen föreslår en rad skydds- och förstärkningsåtgärder i 

samband med byggnation: 

Västra planområdet (Sektion A) 

För utbyggda förhållanden enligt föreslagna marknivåer krävs stabilitetshöjande åtgär-

der för att stabilitetsförhållandena ska vara tillfredställande. Förslagsvis grundläggs 

byggnader och ny fyllning på pålar ned till berg i de områden där stabilitetsproblem 

föreligger. Vid lokala schakter och uppfyllnader ska stabilitetsförhållandena kontrolleras. 

Östra planområdet (Sektion B) 

För utbyggda förhållanden med en höjd markyta på 0,5 m, placerad ur stabilitetssyn-

punkt minst gynnsamma, krävs stabilitetshöjande åtgärder för att 
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stabilitetsförhållandena ska vara tillfredställande. Detta är även fallet för utbyggda för-

hållanden enligt föreslagna marknivåer. Således uppfyller inte heller utbyggda förhål-

landen med föreslagen byggnadsplacering erforderlig säkerhet mot stabilitetsbrott. För-

slagsvis grundläggs byggnader och ny fyllning på pålar ned till berg i de områden där 

stabilitetsproblem föreligger. Vid lokala schakter och uppfyllnader ska stabilitetsförhål-

landena kontrolleras. 

Väganslutning (sektion C & D) 

För utbyggda förhållanden med en vägbank på 3 m, krävs stabilitetshöjande åtgärder 

för att stabilitetsförhållandena ska vara tillfredställande. Förslagsvis byggs vägbanken 

delvis upp av lättfyllnadsmaterial på de vägsträckor där stabilitetsproblem föreligger. 

För utbyggda förhållanden med en höjd markyta på 0,5 m, placerad ur stabilitetssyn-

punkt minst gynnsamt uppfylls tillfredställande säkerhet mot stabilitetsbrott. Vid lokala 

schakter och uppfyllnader ska stabilitetsförhållandena kontrolleras. 

Sydvästra planområdet (sektion E & F) 

För att uppnå tillfredställande säkerhet mot stabilitetsbrott för den del av järnvägsban-

ken söder om dagvattenutloppet krävs någon form av stabilitetshöjande åtgärd. Det 

rekommenderas att en tryckbank anläggs vid järnvägsbankens östra släntfot i detta 

område. Vid lokala schakter och uppfyllnader ska stabilitetsförhållandena kontrolleras. 

Norra ön 

Vid lokala schakter och uppfyllnader ska stabilitetsförhållandena kontrolleras. 

Sulfider  

Eftersom berggrunden utgörs av en sedimentärgnejs och att det i vissa bergskärningar 

observerats sulfider, är rekommendationen att analysera bergmassan med avseende på 

metaller och svavel, för att utesluta sulfidlakningsrelaterade miljöproblem som kan or-

saka restriktioner i hur bergmassan får användas (COWI, 2022, Bilaga 3 till 

planbeskrivningen).  

Föroreningar i jord och grundvatten 

Inom området avses bedrivas industriverksamhet, vilket innebär att vuxna människor 

kommer att vistas inom området inom en begränsad tid. Inga skyddade områden eller 

ytvatten finns i nära anslutning till området. Detta gör att framtida markanvändning 

bedöms motsvara MKM. Då föroreningshalter över MKM påträffats inom området före-

ligger ett behov av avhjälpande åtgärder inom delar av området. Framför allt är det 

massor med PFAS-halter över riktvärde för MKM och vändande av trend, som behöver 

avhjälpas för att minska föroreningskällan och påverkan på grundvattnet inom området 

och därmed minska risken för eventuell spridningen av PFAS ut från området.  

Övriga påträffade föroreningar i halter inom spannet KM-MKM behöver ej avlägsnas om-

rådet och bedöms inte utgöra något hinder eller kräva några vidare åtgärder inför ge-

nomförandet av planerad verksamhet, massorna skall hanteras med restriktioner om 

det är aktuellt att schakta ut dessa till följd av tekniska schakt. 

Innan markarbeten påbörjas inom området ska en anmälan om efterbehandlingsåtgär-

der skickas till tillsynsmyndigheten. I anmälan bör bland annat följande redovisas; syfte, 
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omfattning och genomförande av miljökontroll för massor och områden med förore-

ningshalter över MKM, beskrivning av hantering, transport och mottagning av massor 

som omfattas av restriktioner samt motivering av plan för hantering av eventuellt läns-

vatten och hur ovanstående skall dokumenteras och slutredovisas. 

• Brandövningsplatsen saneras så att mätbart åtgärdsmål nås innan anläggningsar-

beten för planen påbörjas. 

• Provtagning av massor under vägen väster om brandövningsplatsen genomförs som 

beslutsunderlag för huruvida dessa massor skall omfattas av saneringsschakt för 

brandövningsplatsen. Om halter över de mätbara åtgärdsmålen påträffas saneras 

även dessa. 

• Förorenat ytligt grundvatten i anslutning till brandövningsplatsen skall hanteras så 

att risken för spridning till övriga delar av planområdet minimeras. Beroende på vad 

som är tekniskt mest lämpligt kan vattnet antingen renas från befintliga grundvat-

tenrör eller pumpas från schaktgrop. 

• Arbetsmiljörisker kopplade till exponering för förorenad jord och förorenat grund-

vatten skall beaktas.  

• Förorenat länsvatten som uppkommer i samband med saneringsschakt pumpas och 

renas för att nå Göteborgs stads riktvärden (R2020:3) med avseende på PFAS innan 

utsläpp till dagvatten.  

• I norra delarna av planområdet skall massor som omfattas av tekniska schakt där 

bariumhalter över MKM påträffats avlägsnas området och transporteras till godkänd 

deponi. 

• Miljökontroll tillämpas för att provta och klassa massor i ytor som tidigare inte varit 

tillgängliga för provtagning inför eller i samband med anläggningstekniskt schakt. 

• Alla massor som schaktas ut till följd av tekniska schakt där PFAS (eller annan för-

orening) över MKM påträffats, transporteras till godkänd mottagningsanläggning. 

• Slutprovtagning tillämpas i ytor som omfattas av tekniska- samt saneringsschakt 

där förorening över MKM påvisats. 

• Kontrollprogram för vatten tillämpas för övervakning av avhjälpandeåtgärdernas ef-

fekt på halter av PFAS i yt- och grundvatten inom planområdet. 

(COWI, 2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen). 

Barium 

Föroreningen i punkt CWM14 påträffades också på ett djup av tre meter, vilket minskar 

risken för exponering för människor som vistas i området. Jord med halter över MKM i 

den ytliga punkten CWM15 i grusad yta kommer mest troligt avhjälpas i samband med 

markarbeten i samband med planens genomförande då en anslutningsväg planeras i 

detta område (COWI, 2022, Bilaga 17 till planbeskrivningen). 
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Organiska föroreningar 

Då grundvattenprover uppvisar låga halter av dessa föroreningar bedöms även risken 

för spridning av föroreningen från denna punkt vara låg. Värt att notera är att jordprov 

med stor andel växtdelar (organiskt material) ibland kan medföra en överskattning av 

halten förorening av alifater och aromater, som också utgörs av organiska ämnen, dvs 

ämnen uppbyggda av kol och väte (COWI, 2022, Bilaga 17 till planbeskrivningen). 

Övriga föroreningar 

Grundvattnet inom området bedöms vara mindre allvarligt påverkat med avseende på 

metaller utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Grundvatten är alltid skydds-

värt även om vattenförekomsten ej används för framställning av dricksvatten. Då grund-

vattnet ej är aktuellt för produktion av dricksvatten eller ligger nära något skyddat yt-

vattendrag bedöms påvisade metallhalter ej utgöra en risk för miljö och hälsa. Vid even-

tuellt behov av länsvattenhantering kan vatten behöva renas med avseende på metaller 

innan det kan återinfiltreras (COWI, 2022, Bilaga 17 till planbeskrivningen).  

5.1.3 Effekter och konsekvenser 

Detaljplanen 

Stabilitet 

Avseende geologi, bedöms generellt berget i området vara av en relativt god kvalitet, 

vilket medger branta släntkonstruktioner. Samtidigt kommer den planerade markan-

vändningen att innebära uppfyllnader och industribyggnader i områden där lera före-

kommer, vilket i sin tur påverkar stabiliteten negativt. I fall där last påförs för de områ-

den med lera som sträcker sig från planområdet ned mot järnvägsloopen, samt i områ-

det för väganslutningen, erfordras stabilitetsberäkningar i samband med detaljprojekte-

ring för att säkerställa att säkerheten mot stabilitetsbrott är tillfredställande eller om 

stabilitetshöjande åtgärder erfordras (COWI, 2022, Bilaga 7 till planbeskrivningen). 

Hydrogeologi 

Preliminärt bedöms att en permanent lokal sänkning av grundvattennivåer sker vid 

sprängning men att det inte sker i en sådan omfattning att det påverkar enskilda eller 

allmänna intressen. Det finns inga artesiska nivåer, vilket innebär att ingen permanent 

sänkning av grundvattennivåer i jord kommer att ske även om det skulle ske schakt 

genom lerlager (COWI, 2022, Bilaga 7 till planbeskrivningen).   

Föroreningar i jord och grundvatten 

Förutsatt att beskrivna avhjälpande- och riskhanteringsåtgärder genomförs bedöms det 

vara möjligt att säkerställa områdets lämplighet med avseende på planerad markan-

vändning enligt förslag till detaljplan (COWI, 2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen).  

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att dagens markanvändning i form av skog fortsätter inom plan-

området med vissa orörda markområden i den norra delen, och en del exploaterade 

områden med upplag av material i den södra delen. Ingen betydande risk avseende 
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stabilitet eller grundvattennivå förekommer. En miljö- och spridningsrisk gällande PFAS 

finns.   

5.2 Naturmiljö 

En naturvärdesinventering (NVI) har utförts av Naturcentrum AB (enligt standard SS 

199000:2014) med syfte att dokumentera biologisk mångfald i och runt planområdet, 

samt utgöra underlag för beskrivningar av ekologiska effekter (Naturcentrum AB, 2022, 

Bilaga 12 till planbeskrivningen). Naturvärdesinventeringen innehåller en allmän be-

skrivning av ett 250 hektar stort område, benämnt inventeringsområdet (varav plan-

området är cirka 75 hektar), dess värden ur ett biologiskt perspektiv, beskrivningar av 

enskilda naturvärdesobjekt samt skyddade objekt (generella biotopskydd) och arter en-

ligt miljöbalken, EU:s art- och habitatdirektiv jämte förekomst av värdefulla strukturer 

till exempel gamla grova träd, stenmurar med mera. Tillsammans med en komplette-

rande rapport om kompensationsåtgärder (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till 

planbeskrivningen) redogörs även för, inte bara de skyddade och rödlistade arter som 

finns eller har registrerats i området, utan sådana som kan tänkas förekomma och för 

vilka särskilda bevarandeåtgärder är aktuella (se vidare avsnitt 5.2.2 och kapitel 7).  

5.2.1 Nuläge 

Naturvärdesobjekt 

Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald (naturvärdesobjekt) bedöms enligt 

en skala i tre naturvärdesklasser, se Tabell 11. Naturvärdesklass 1–3 är obligatoriska 

vid inventering och naturvärdesklass 4 är ett tillägg. Inom ramen för naturvärdesinven-

teringen har inte naturvärdesobjekt med visst värde (klass 4) ingått (Naturcentrum AB, 

2022, Bilaga 12 till planbeskrivningen).  

Tabell 11. Naturvärdesklasser (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 12 till planbeskrivningen).  

Naturvärde Beskrivning Klass 

Högsta  Störst betydelse för biologisk mångfald 1 

Högt  Stor positiv betydelse för biologisk mångfald 2 

Påtagligt Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 3 

Visst  Viss positiv betydelse för biologisk mångfald 4 

 

Totalt inom inventeringsområdet, som utgör ett större område inklusive planområdet, 

identifierades 39 olika naturvärdesobjekt varav 27 med påtagliga naturvärden (klass 3) 

och 12 med höga naturvärden (klass 2; se Figur 12). Inga objekt med högsta naturvärde 

(klass 1) identifierades enligt bedömningen. Inom själva planområdet ingår 18 natur-

värdesobjekt (område 1-6, 9-14, 18, 22-24, 34 och 39) varav 7 (område 2, 4, 6a, 10a, 

11, 14 och 24) har höga naturvärden. Naturvärdesobjekten utgör sammanlagt cirka 33 

hektar (13 %) av inventeringsområdet och cirka 11 hektar (ca 14 %) av planområdet 

(Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 12 till planbeskrivningen). 
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Figur 12. Naturvärdesobjekt inom det undersökta området, jämte fynd av skyddade och/eller röd-

listade arter (Bild: Naturcentrum AB, utredningsunderlag 2022-03-18). 

Naturvärdesobjekt inom planområdet presenteras i Tabell 12. Naturvärdesobjekt med 

påtagliga värden (klass 3) utgörs i huvudsak av olika typer av lövskogsbestånd och av 

igenväxande våtmarker. De objekt som bedömts ha höga naturvärden (klass 2) består 

främst av dammar och våtmarker samt en del äldre blandlövskogar och blandskogsbe-

stånd. Särskilda biotopkvaliteter i dessa objekt är bland annat stenmurar, kärrartade 

miljöer med öppna vattenspeglar, spärrgreniga och grova ekar, död ved och bitvis in-

tressant lavflora (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 12 till planbeskrivningen). 

Utöver de utpekade naturvärdesobjekten förekommer det även på sina håll områden 

med död ved, åldrande träd, trädskikt med stor åldersvariation, grövre träd, vattensam-

lingar i olika slag och försumpade kulturmarker, vilka motsvarar kriterierna för visst 



 

 

     
 38  MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

naturvärde (klass 4). Dessa objekt kan längre sikt utveckla påtagliga naturvärden 

(Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 12 till planbeskrivningen). 

Tabell 12. Naturvärdesobjekt inom planområdet, naturvärdesklass, biotopkvaliteter och areal 

(Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 12 till planbeskrivningen).    

Område  Klass Biotop Biotopkvaliteter Areal 

(ha) 

1 (a)  3 Blandlövskog, ädellövskog,  

alsumpskog 

Vissa äldre, medelgrova ekar, död ved, 

periodiskt uttorkande vattensamlingar, 

stenmur. Förekomst av skyddad art. 

1,92 

 

 1 (b) Blandlövskog med inslag av 

grövre ekar, stenmur, mindre 

vattensamling 

1 (c-d) Blandskog med ek och tall 

2 2 Blandlövskog/ekskog Stenmur, medelgrova spärrgreniga ekar. 0,46 

3 3 Blandlövskog. Stenmur. Hassel, en del medelgrova lövträd, sten-

mur. 

0,40 

4 2 Vatten och våtmarker Konstgjord damm (uppdämd och kul-

verterad/stenkista i västra änden) inklu-

sive omgivande en omgivande bård av 

sumpskog med björk och sälg 

0,23 

5 3 Blandlövsskog Medelgrova – grova ekar längst i söder 1,73 

6 (a) 2 Damm med omgivande kärr och 

sumpskog 

Kärr med smärre öppna vattenspeglar. 

Tätvuxna buskage, förekomst av skyd-

dade arter. 

0,15 

6 (b) 3 

9 3 Ekdominerad skog Stenmurar, medelgrov ek i sydläge, hål-

träd 

3,29 

10 (a) 2 Ekskog, död ved, en del grövre 

träd av björk och tall, små vat-

tensamlingar (sumpar), stenmu-

rar, hålträd 

Ekskog med visst inslag av intressant 

lavflora, stenmurar, grova träd, död 

ved. 

 

- 

 

11 2 Vatten och våtmarker Damm/sötvattensmiljö, förekomst av 

skyddade arter 

0,23 

12 3 Blandskog med inslag av äldre 

träd 

Grövre träd, död ved 0,77 

13 (a-b) 3 Blandlövskog Medelgrov ek 0,20 

14 2 Ekskog/spärrgreniga ekar Grova träd, stenmur 0,37 

18 3 Ekskog, blandskog, bland-

lövskog 

Grövre träd, och skog med varierande 

ålderssammansättning 

- 

22 (b) 3 Ek- och tallskog Grova träd, hålträd - 

23 (a-b) 3 Vatten och våtmarker Döda träd, blöt mark 0,20 

24 2 Blandlövskog, ekskog Äldre träd, varierat trädskikt, döda stå-

ende och liggande träd, och en del hål-

träd. Stenmurar 

2,16 

34 3 Sakta rinnande sötvatten, fuktig 

björkskog 

Rinnande vatten, död ved (björk), 

skyddat läge 

0,82 

39 (a) 3 Blandskog Äldre tallar, död ved 0,47 

39 (b) 3 Barrblandskog Äldre tallar 0,57 

Skyddade och rödlistade arter 

Nedan följer en redovisning av de sällsynta, rödlistade och skyddade arter som, i aktuella 

eller tidigare inventeringar och undersökningar, noterats inom plan- och inventerings-

området (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 12 till planbeskrivningen). Skyddade arter 
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anges med § jämte aktuella hotkategorier (nära hotad NT, sårbar VU, starkt hotad EN, 

akut hotad CR). Övriga arter med strikt skydd i art- och habitatdirektivet anges med §S. 

Samtliga skyddade arter som finns eller kan tänkas förekomma i planområdet är i sin 

helhet sammanställda i bilaga (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).  

Amfibier 

De arter som konstaterats inom planområdet är ätlig groda Pelophylax esculentus (§), 

åkergroda Rana arvalis (§S), vanlig groda Rana temporaria (§), större vattensalamander 

Triturus cristatus (§S), mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris (§) och vanlig 

padda Bufo bufo (§; Figur 13) (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).  

 
Figur 13. (t.v.) Större vattensalamander och (t.v.) åkergroda (Bilder: Naturcentrum). 

Under perioden 16 mars till 10 juni har sammanlagt 3533 groddjur insamlats och flyttats 

(se skydds- och kompensationsåtgärder, avsnitt 5.2.2): mindre vattensalamander 

(2277 individer), större vattensalamander (404 individer), vanlig groda (11 individer), 

åkergroda (506 individer), ätlig groda (301 individer) och vanlig padda (34 individer). 

Se Figur 14 för aktuella dammar och platser för sedan tidigare noterade amfibier 

(Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 
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Figur 14. Dammar, våtmarker och rapporterade förekomster av amfibier och reptiler i invente-

ringsområdet. Inom planområdet har också vanlig snok, huggorm, skogsödla och kopparödla no-

terats (Bild: Naturcentrum, utredningsunderlag 2022-03-18).  

Reptiler 

Inventering av kräldjur genomförs återkommande under april till september 2022, sär-

skilt i sydvända och blockrika områden med hällmarker med ljunghed eller skogsbryn. 

Inom planområdet har hittills skogsödla Zootoca vivipara (§), kopparödla Anguis fragilis 

(§), vanlig snok Natrix natrix (§) och hasselsnok Coronella austriaca (VU, §S) observe-

rats. Enligt anställda på Volvo är även huggorm Vipera berus (§) vanligt förekommande, 

men inget fynd har hittills gjorts. Det fanns även en tidigare uppgift om ett exemplar av 

sandödla Lacerta agilis (VU, §S)  men fyndet har i efterhand bedömts vara ett exemplar 

av skogsödla (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen)      
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Figur 15. (överst) Hasselsnok och (underst) sandödla (Bilder: Naturcentrum). 

Fladdermöss  

Inventering av fladdermöss har genomförts under fyra tillfällen sommaren 2022 med 

hjälp av autoboxar och manuell inventering med fladdermusdetektor. Totalt registrera-

des 8 arter inom och/eller utanför planområdet, se  Tabell 13.  

Tabell 13. Observerade fladdermusarter inom och/eller utanför planområdet (Naturcentrum AB, 

2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Art  Förekomst 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii NT Inom och utanför planområdet 

Dvärgpipistrell Pipistrellus pyg-

maeus 

 Inom och utanför planområdet 

Mustasch-/tajgafladdermus Myotis mystaci-

nus/brandtii 

 Inom och utanför planområdet 

Vattenfladdermus Myotis daubentonii  Inom och utanför planområdet 

Fransfladdermus Myotis nattereri NT Endast utanför planområdet 

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus  Inom och utanför planområdet 

Större brunfladdermus Nyctalus noctula  Inom och utanför planområdet 

Brunlångöra Plecotus auritus NT Endast utanför planområdet 

 

Av de identifierade arterna inom planområdet är endast nordfladdermus rödlistad. Arten, 

som är den näst vanligaste i landet, har i vissa undersökningar visat på en minskning 

vilket har föranlett rödlistningen. Beståndet i Göteborgstrakten är inte kvantitativt be-

dömt men är ändå här är vanligt förekommande och inget tyder på en minskning. Den 

anses därmed vara lokalt livskraftig (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till 

planbeskrivningen). 
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Fåglar 

Vid inventering har ett 70-tal fågelarter noterats inom planområdet, varav 41 säkert 

eller troligen häckar inom eller i direkt anslutning till området och ytterligare 5 som 

möjligen häckar, se Tabell 14 (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Tabell 14. Fågelarter som säkert eller möjligen häckar inom planområdet (Naturcentrum AB, 

2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Art Förekomst 
 

Blåmes Cyanistes caeruleus Häckar, ca 10 par. 
 

Bofink Fringilla coelebs Häckar, ca 15 par. 
 

Entita Poecile palustris Trolig häckning, 1 par. NT 

Gransångare Phylloscopus collybita Häckar, 5-10 par. 
 

Grå flugsnap-

pare 

Muscicapa striata Trolig häckning, 1 par. 
 

Gråsiska Acanthis flammea Häckar, 2-3 par. 
 

Gräsand Anas platyrhynchos Möjlig häckning, 1 par. 
 

Grönfink Chloris chloris Häckar, 2-3 par. EN 

Grönsiska Spinus spinus Trolig häckning, 1 par. 
 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix Möjlig häckning, 1 par. NT 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Häckar, minst 5 par. 
 

Järnsparv Prunella modularis Häckar, 2-3 par. 
 

Kattuggla Strix aluco Möjlig häckning, 1 par. 
 

Knipa Bucephala clangula Häckar i eller (troligare) i anslutning till området, 1 

par. 

 

Koltrast Turdus merula Häckar, ca 7 par. 
 

Kråka Corvus corone Häckar, 2-3 par. NT 

Kungsfågel Regulus regulus Häckar, minst 2 par. 
 

Kärrsångare Acrocephalus palustris Trolig häckning, 1 par. 
 

Lövsångare Phylloscopidae  Häckar, ca 15 par. 
 

Mindre  

hackspett 

Dryobates minor Häckar, 1 par. 
 

Mindre 

strandpipare 

Charadrius dubiu Häckar, 1 par. Häckningen troligen avbruten eller 

misslyckad. 

 

Morkulla Scolopax rusticola Trolig häckning i eller i anslutning till området, 1 par. 
 

Nattskärra Caprimulgus europaeus Området berörs av ett revir. §1 

Näktergal Luscinia luscinia Trolig häckning i eller i anslutning till området, 1 par. 
 

Nötväcka Sitta europaea Häckar, 1 par. 
 

Ormvråk Buteo buteo Möjlig häckning, 1 par. 
 

Ringduva Columba palumbus Häckar, ca 5 par. 
 

Rödhake Erithacus rubecula Häckar, ca 7 par. 
 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus Trolig häckning, 2 par. 
 

Rörhöna Gallinula chloropus 1 par häckar i området. 
 

Smådopping Tachybaptus ruficollis Trolig påbörjad men avbruten häckning i området. NT 

Sparvhök Accipiter nisus Möjlig häckning, 1 par. 
 

Steglits Carduelis carduelis Trolig häckning 2-3 par. 
 

Stenknäck Coccothraustes  

coccothraustes  

Trolig häckning, 2 par. 
 

Stjärtmes Aegithalos caudatus Häckar, 1 par. 
 

Större  

hackspett 

Dendrocopos major Häckar, 1-2 par. 
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Svarthätta Sylvia atricapilla Häckar, minst 10 par. 
 

Svartvit  

flugsnappare 

Ficedula hypoleuca Trolig häckning, 2 par. NT 

Sädesärla Motacilla alba  Häckar, 2-3 par. 
 

Talgoxe Parus major Häckar, minst 12 par. 
 

Taltrast Turdus philomelos Häckar, ca 4 par. 
 

Tofsmes Lophophanes cristatus Trolig häckning, 1 par. 
 

Trädgårds-

sångare 

Sylvia borin Häckar, 2-3 par. 
 

Trädkrypare Certhia familiaris Trolig häckning, 1 par. 
 

Trädpiplärka Anthus trivialis Häckar, minst 5 par. 
 

Törnsångare Curruca communis Häckar, 2-3 par. 
 

 

Majoriteten av de häckande fåglarna utgörs av vanliga eller mycket vanliga arter som 

har hög ekologisk amplitud och som kan väntas fortleva i landskapet även om viss ha-

bitatförlust sker. Några arter som har mer specialiserade biotopkrav och som kan för-

väntas vara känsligare för habitatförluster är mindre hackspett, nattskärra, entita, rör-

höna och stjärtmes; därtill grönsångare, mindre strandpipare och smådopping som möj-

ligen häckar (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Kärlväxter 

Totalt har 233 arter av kärlväxter identifierats inom planområdet varav 6 rödlistade och 

eller skyddade arter inom planområdet: skogsknipprot Epipactis helleborine (§), alm 

Ulmus glabra (CR), ask Fraxinus excelsior (EN), svinrot Scorzonera humilis (NT), idegran 

Taxus baccata (§) och revlummer Lycopodium annotinum (§). Revlummer, alm och ask 

i nordöstra delen av planområdet och svinrot i ett exemplar utmed testbanan mer 

centralt i planområdet. Skogsknipprot växer öster om nuvarande bebyggelse och är ej 

påverkad av kommande exploatering. Gällande idegranen rör det sig sannolikt om typen 

hybridgran som ej är fridlyst men säker artbestämning görs bäst under senhöst-vinter 

genom att samla in och analysera skott (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till 

planbeskrivningen). 

I övrigt har cirka 15 grova träd med en stamdiameter på 70–100 cm noterats inom 

planområdet. Inga träd som är särskilt skyddsvärda har identifierats (det vill säga med 

stamdiameter >100 cm, äldre än 140 – 200 år eller som är hålträd med stamdiameter 

>40 centimeter). Fem av träden ryms inom ytan för anslutningsvägen, fyra i nordost, 

inom järnvägen, ett i norr, samt fem i nordväst (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till 

planbeskrivningen).  

Andra skyddade och rödlistade arter 

I Tabell 15 anges de övriga naturvårdsarter som konstaterats eller kan antas förekomma 

inom inventeringsområdet (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 
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Tabell 15. Övriga naturvårdsarter som konstaterats inom inventeringsområdet eller i 

angränsande områden (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

däggdjur bäver Castor fiber § 

 skogshare Lepus timidus §NT 

fiskar lake Lota lota VU 

 ål Anguilla anguilllas CR 

 öring Salmo trutta - 

insekter blåglänsande svartbagge Platydema violaceum NT 

 bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis §,S 

 citronfläckad kärrtrollslända L. pectoralis §,S 

 pudrad kärrtrollslända L. albifrons §,S 

 ädelguldbagge Gnorimus nobilis NT 

mossor stubbtrådsmossa Fuscocephaloziopsis catenulata NT 

 

Av tidigare inventerade arter har endast bäver Castor fiber konstaterats inom planom-

rådet (i bäckravinen i sydväst). Förekomst av blåglänsande svartbagge Platydema vi-

olaceum (NT) rapporterad 1899, har inte bedömts vara trolig. Ädelguldbagge Gnorimus 

nobilis (NT) har noterats SV om området men förekomsten bedöms mindre sannolik 

inom planområdet. Skogshare Lepus timidus (NT) är till viss grad möjlig inom delar av 

planområdet men merparten av området är stängslat med tätt stängsel som medför att 

medelstora och större däggdjur har svårt att ta sig in. Stubbtrådsmossa Fuscocephalozi-

opsis catenulata (NT) har en osäker koordinatangivelse men fyndet kommer sannolikt 

från ravinen (objekt 34 i NVI). Beträffande fiskarna lake VU, ål CR och öring, handlar 

det om uppgifter från Låssby- och Syrhålabäcken och förekomst inom planområdet är 

inte trolig (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Tre av Sveriges fem kärrtrollsländearter är upptagna i Bilaga 4 till EU:s art- och habi-

tatdirektiv och omfattas därmed av Artskyddsförordningen 4 §: pudrad-, bred och ci-

tronfläckad kärrtrollslända. Av dessa har endast citronfläckad kärrtrollslända tidigare 

rapporterats från Hisingen medan pudrad kärrtrollslända endast noterats från östra de-

len av Göteborgs kommun. Av bred kärrtrollslända finns endast ett tidigare fynd vid 

Vättlefjäll. Citronfläckad kärrtrollslända observerades i totalt sju dammar, två inne i 

planområdet och fem i det omgivande landskapet. Pudrad och bred kärrtrollslända ob-

serverades  inte under inventeringen, varken inom planområdet eller i det omgivande 

landskapet (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).   

Generella biotopskydd 

I de nordöstra delarna av planområdet förekommer diken (småvatten och våtmarker i 

jordbrukslandskap) och stengärdesgårdar (stenmurar i jordbrukslandskap), vilka kan 

omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 § miljöbalken. Däremot finns 

inga enskilda biotopskydd som inrättats genom specifikt myndighetsbeslut biotopskydd 

inom planområdet (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 12 till planbeskrivningen). 

Ruderatflora och invasiva arter 

De centrala delarna av planområdet utgörs av grusplaner, grushögar, terrängbanor och 

avstjälpningsplatser för växtavfall. I dessa miljöer har förekomst av växtarter enbart 

noterats översiktligt. Det handlar om en del förvildade, så kallade ruderatväxter, samt 
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några invasiva arter. Exempel på arter som förekommer är ekorrkorn Hordeum jubatum, 

hönshirs Echinochloa crus-galli, bergkårel Erysimun hieraciifolium, pricknattljus Oenot-

hera muricata, myskmalva Malva moschata och kardvädd Dipsacus fullonum. Några av 

arterna är möjligen att betrakta som invasiva. På grusplanerna och schaktvallarna i om-

rådet förekommer de invasiva arterna blomsterlupin Lupinus polyphyllus och parkslide 

Reynoutria japonic. Det bedöms inte pågå någon större spridning och antalet förekoms-

ter är ännu så länge hanterbara (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 12 till 

planbeskrivningen). 

5.2.2  Skydds- och kompensationsåtgärder 

Inom ramen för naturvärdesinventeringen, men främst i rapporten om kompensations- 

och bevarandeåtgärder, beskrivs vilka åtgärder som krävs för att kontinuerlig ekologisk 

funktion (KEF) skall kunna upprätthållas för samtliga skyddade och rödlistade arter som 

konstaterats eller som bedöms kunna finnas inom planområdet. Behov av åtgärder har 

bedömts enligt den så kallade skadelindringshierakin (se Figur 16) men också utifrån 

riktlinjer och bedömningar i Göteborgs Stads rapport om kompensationsåtgärder för 

ekosystemtjänster samt handbok för artskyddsförordningen. Den övergripande ambit-

ionen är att genom skyddsåtgärder undvika eller minimera skada och för de flesta av de 

aktuella arterna bedöms detta möjligt. I vissa fall går det inte att undvika eller minimera 

skada och istället måste miljöer och arter kompenseras för i närområdet  (Naturcentrum 

AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).   

 
Figur 16. Skadelindringshierakin (Bild: Naturvårdsverket).  

Ambitionen är att sådana kompensationsåtgärder på sikt ska resultera i att ingen net-

toförlust av arter sker. I bästa fall kan det även innebära en nettovinst av arter eftersom 

några miljöer möjligen kan bedömas bli bättre än de som nu finns inom planområdet; 

dessutom får de ett mer långsiktigt skydd och utsätts för mindre externa störningar 

(Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).   
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Naturvärdesobjekt 

Skyddsåtgärder 

Bäckravinen i sydväst, vilken rymmer område 34 (enligt NVI), planläggs som Skydd1 – 

översvämning (se även skyddsåtgärder i fråga om risk för översvämning 5.4.2). Skyddet 

innebär indirekt att området inte tas i anspråk.  

I området för den planerade anslutningsvägen i nordost finns en damm med höga na-

turvärden (område 11 i NVI). Anslutningsvägen kommer att anläggas på den norra sidan 

av dammen och anpassas för att minimera påverkan. Resterande delar av dammen och 

dess närområde (område 12, 13 (a-b) och 22 (b)) bevaras genom planläggning som ö1-

Mark får inte förses med byggnad samt n1-Damm ska bibehållas. 

Kompensationsåtgärder 

Inom utpekade ersättningsområden har 13 nya dammar om sammanlagt ca 3 500 m² 

anlagts för att ersätta de dammar (område 4, 6a, 10a, och 11) som begränsas eller tas 

i anspråk i och med planens genomförande. Dammarna i planområdet beräknas till en 

yta av ca 1 500 – 2 000 m².  

Inom ersättningsområdena utförs även förstärkningsåtgärder för lövskog i syfte att höja 

värdena i dessa områden och således kompensera för eventuell förlust av sådana värden 

inom planområdet, vilket sker i och med planens genomförande (Naturcentrum AB, 

2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).  

Skyddade och rödlistade arter 

Amfibier 

Skyddsåtgärder 

I området för den planerade anslutningsvägen i nordost finns en damm med påvisad 

förekomst av bland annat åkergroda, ätlig groda, vanlig groda, större och mindre vat-

tensalamander samt vanlig padda. Anslutningsvägen anläggs på den norra sidan av 

dammen med syftet att en så begränsad del av dammen som möjligt tas i anspråk. 

Därtill bevaras lövskogsmiljöerna öster och väster om dammen.  

Kompensationsåtgärder 

Länsstyrelsen har, med stöd av 14 och 15 §§ artskyddsförordningen, gett Volvo Car Real 

Estate And Assets 1 AB dispens från bestämmelserna i 4 § 1 och 3 p. samma förordning 

för att på fastigheterna Sörred 15:3 med flera i Göteborgs kommun fånga och samla in 

individer och ägg/rom av större och mindre vattensalamander, åkergroda, vanlig groda, 

ätlig groda och vanlig padda (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, ärende 522-4535-

2022). Dispensen har, förutom villkor om insamling, även förenats med villkor om ha-

bitatförbättrande åtgärder, utplacering av arter samt återrapportering och uppföljning.  

Amfibier har under vår och försommar 2022, efter att ha vaknat ur sin vinterdvala och 

börjat vandra mot dammarna, fångats in och sedan flyttats till nyanlagda dammar inom 

särskilda ersättningsområden. Inom ersättningsområdena, benämnda A-D vilka ses i 

Figur 17 på nästa sida (observera att dessa är andra områden än de som angetts som 

planområdets delområden i områdesbeskrivningen), har de nya dammarna antingen 
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anlagts i fuktiga marker med kapacitet att behålla en vattenspegel, eller i anslutning till 

redan befintliga våtmarker. Sammanlagt har 13 nya dammar anlagts med en total yta 

på cirka 3 500 m² (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).  

I samband med att dammarna anlades och som en del i ett uppföljningsprogram, kon-

trollerades några av de parametrar (pH-värde, temperatur, konduktivitet samt syrehalt) 

som bedöms viktiga för amfibier; dessutom mättes siktdjupet. Senare under våren (15 

maj) togs eDNA-prover från tre av dammarna, varav de två som omgärdats av plast-

skärmar. Syftet med detta är att följa populationsutvecklingen i dessa dammar (där ett 

känt antal exemplar satts ut) samt göra framtida jämförelser med en ostängslad refe-

rensdamm. Hittills finns tydliga tecken på lyckad etablering i de nya dammarna: gro-

dorna har lagt ägg och ett flertal exemplar av de olika amfibiearterna har noterats i 

under de dagliga besöken (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 
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Figur 17. Ersättningsområden A-D, (gul streckad linje) med nya (ljusblå) respektive befintliga 

dammar (mörkblå), lämpliga för amfibier (Bild: Naturcentrum).  

Ersättningsområde A 

Området för dammarna utgjordes av tidigare brukad odränerad mark med högt 

markvatten eller till stora delar fuktig ängsmark, delvis övervuxet av vass. Längs den 

västra sidan av damm 1 ligger en lövskog med fläckvis öppen hällmark. Dammen är 

långsträckt och cirka 800 m² till ytan. Dammarna 2, 3 och 4 ligger i ett fuktigt område 

med vass. De är cirkulära och har ett avstånd på cirka 15 meter ifrån varandra. Vardera 

har en yta av cirka 110 m². Den sammantagna vattenspegeln i område A är cirka 1000 

m2. (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 
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Dammarna är genom sin placering generellt vindskyddade och därför extra varma, sam-

tidigt som de varierar i storlek, utformning och exponering för sol och vind. Klustret av 

dammar har på så sätt stor förmåga att behålla en livskraftig population av amfibier 

över lång tid, oberoende av extremvariation av väder. Runt lekdammarna finns även 

rikligt med lämpliga miljöer för övervintring på lite torrare mark och även blöta jaktom-

råden (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Ersättningsområde B 

Även område B innehåller fuktig odränerad ängsmark med högt markvatten. Området 

är mot norr, öster och söder omgivet av mindre kullar, delvis bevuxna med ris, buskar 

och mindre träd men har också fläckar av berg i dagen. Mot väster är området mer 

öppet och solexponerat. Här har fyra dammar anlagts och är placerade där de naturligt 

passar in i landskapet. De varierar i storlek från 200 till 500 m2 och har sammantaget 

en vattenspegel på cirka 1 300 m2. Runt lekdammarna finns rikligt med lämpliga miljöer 

för övervintring på lite torrare mark och vidsträckta blöta jaktområden (Naturcentrum 

AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).  

Ersättningsområde C 

Område C består, liksom A och B, av fuktig odränerad ängsmark med högt markvatten. 

Området är omgivet mot öster av lövdominerad skog med fläckar av hällmark delvis 

bevuxna med ris, buskar och träd men har också fläckar av berg i dagen. Mot väster är 

område C öppet och solexponerat. Här har fyra dammar anlagts, i den fuktiga eller blöta 

ängsmarken längs skogskanten, där de naturligt passar in i landskapet. De varierar i 

storlek från cirka 200 till 350 m2 och har sammantaget en vattenspegel på cirka 1 000 

m2. Runt lekdammarnas östra sida finns rikligt med lämpliga miljöer för övervintring på 

lite torrare mark och mot väster vidsträckta blöta jaktområden (Naturcentrum AB, 2022, 

Bilaga 4 till planbeskrivningen).  

Ersättningsområde D 

Område D utgörs av igenvuxen myr där en större vattenspegel om cirka 100 m2 har 

skapats för att möjliggöra lek för amfibier. Området är omgivet av blandskog med fläckar 

av hällmark delvis bevuxna med ris, buskar och träd men har också fläckar av berg i 

dagen. Myren är vidskyddad och samtidigt solexponerad. I dammens omgivning fanns 

även redan två befintliga och kompletterande dammar vilka bedömts vara utmärkta 

lekdammar för amfibier (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

De redan befintliga dammarna kommer tillsammans med den nya att bilda ett kluster 

av dammar med god förmåga att långsiktigt bibehålla lekande populationer av amfibier. 

I anslutning till dammarna kommer också övervintringsplatser att anläggas. För att 

kunna jämföra och utvärdera utvecklingen av amfibiepopulationerna kommer två av 

dammarna inklusive deras omgivning (nr 5 och 9) att avskärmas med plastskärm. Inom 

de avskärmade områdens anläggs också övervintringsplatser (Naturcentrum AB, 2022, 

Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Reptiler 

Liksom för amfibier har Länsstyrelsen, med stöd av 14 och 15 §§ artskyddsförordningen, 

även gett Volvo Car Real Estate And Assets 1 AB dispens från bestämmelserna i 4 § 1 

och 3 p. samma förordning för att på fastigheterna Sörred 15:3 med flera i Göteborgs 

kommun fånga och samla in individer av hasselsnok, kopparödla, skogsödla, vanlig snok 
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och huggorm (Ärende 522-4535-2022). Dispensen har förenats med villkor om in-

samling, habitatförbättrande åtgärder, utplacering av arter samt återrapportering och 

uppföljning. Länsstyrelsen kan komma att ställa krav på att ytterligare inventeringar och 

habitatförbättrande åtgärder och liknande genomförs, om det anses nödvändigt 

(Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).  

Eventuella observationer av djur noteras, fångas in och flyttas till ersättningsområden, 

se Figur 18 på nästa sida. Stora delar av planområdet utgörs av gamla helt eller delvis 

igenväxta kulturmarker eller av förtätad skogsmark; därmed är miljöns funktion som 

reptilmiljö försämrad. Stora delar av ersättningsområdena utgör redan idag lämpliga 

miljöer för de reptilarter som kan påträffas i planområdet och som skall flyttas. Genom 

att ytterligare röja bort sly på sydvända torra marker finns förutsättningar att skapa 

utmärkta ersättningsmiljöer (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).  

Under våren 2022 inleddes röjningsarbeten i några sydvända, blockrika slänter inom 

ersättningsområdena. Under ett flertal tillfällen med lämpligt väder under våren till sen-

sommaren 2022 utförs systematiska inventeringar inom planområdet med fokus på 

öppna och slutna ytor med torr mark. Reptiler är beroende av en mosaik av sådana ytor 

så att de snabbt kan värma upp kroppen och reglera sin temperatur under dagen. För 

främst hasselsnok läggs även fångstskivor ut på lämpliga ställen. Värmen under skivorna 

attraherar djuren (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).  

Det finns inga tidigare erfarenheter av hur hasselsnok beter sig i en ny livsmiljö efter en 

flytt. Studier har visat att ormar generellt har ett ”homingbeteende”, vilket betyder att 

det finns risk att ormar som flyttas kan komma att röra sig mer än vanligt och att de 

också försöker återvända till den plats där de tidigare levde. Alla infångade djur sätts 

därför ut så långt bort som möjligt från planområdet för att minska risken att de skulle 

hitta tillbaka till sin ursprungliga fyndplats. Om sandödla skulle påträffas, har även ett 

särskilt område avsatts, i form av en lämplig del av en sydvänd slänt, som enkelt kan 

inhägnas och iordningställas med tillförd sand. Eventuella observationer noteras och in-

fångade djur hålls under några dagar i terrarium till dess ett nytt kompensationsområde 

är iordningsställt (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).  
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Figur 18. Prioriterade områden för eftersök och fångst av reptiler inom planområdet (rött) samt 

områden där åtgärder utförs och reptiler återutsätts (grönt). Område för eventuell translokering 

av sandödla anges med gult raster (Bild: Naturcentrum, utredningsunderlag 2022-03-18). 
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Fladdermöss 

Skyddsåtgärder 

Under våren, sommaren och den tidiga hösten använder fladdermössen träd som dag-

viste, men i Norden är det sällsynt att träd används för övervintring. För att eventuella 

fladdermöss ändå inte ska riskera att skadas kommer trädfällning inom planområdet att 

ske under vinterhalvåret (1 oktober och 15 mars) (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till 

planbeskrivningen). 

Kompensationsåtgärder 

Holkar är en väl beskriven och ofta använd metod för att förbättra möjligheterna till 

kolonietablering i ett område och därigenom stärka fladdermuspopulationer eller ersätta 

förlorade koloniplatser vid till exempel exploateringar. Särskilt framgångsrikt är detta i 

områden med goda födosöksmöjligheter, men där träden inte är särskilt rika på hålig-

heter, till exempel i planterad skog eller i skog av måttlig ålder. Dessa förhållanden råder 

på många håll på västra Hisingen och inom planområdet. Holkarna måste sättas upp 

under 2022 för att vara tillgängliga för fladdermössen under säsongen 2023, när plan-

området börjat exploateras. I varje område med holkar bör en eller flera skyltar som 

informerar om åtgärden sättas upp, för att inte träd med holkar fälls av misstag 

(Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

De nyanlagda våtmarkerna kan också vara gynnsamma för att skapa jaktmiljöer. På 

grund av förekomsten av amfibier i planområdet har nya ersättningsdammar skapats i 

kringliggande områden. Detta bedöms ha en gynnsam effekt på fladdermusfaunan. De 

åtgärder som planeras för mindre hackspett, som toppkapning och andra sätt att skapa 

död ved på, samt utläggning av ved från avverkningen i planområdet, kommer sannolikt 

också att ha positiva effekter på fladdermöss, eftersom det leder till god insektprodukt-

ion. Fladdermöss observeras ofta jagande över högar med avverkningsvirke 

(Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Fåglar 

Skyddsåtgärder 

Inga avverkningar, markarbeten eller andra störande verksamheter vidtas under fåglar-

nas häckningstid. På så sätt undviks effektivt riskerna att fåglar dödas eller störs på ett 

otillåtet sätt. Därutöver planeras habitatförstärkande åtgärder för de arter som förvän-

tas drabbas av habitatförluster (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Gällande tidsbegränsningar, i samband med etablering och anläggning av planerad verk-

samhet, bör arbete i de öppna hällmarkerna som är utpekade lämpliga habitat för natt-

skärra (och därmed även för trädlärka), undvikas under arternas häckningsperiod 20 

april – 30 augusti (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Smådopping och rörhöna, som är knutna till vattenmiljön i dammen vid krockanlägg-

ningen (inom ytan för anslutningsväg) bedöms klara en viss minskning dammens storlek 

så länge inte dammens miljö påverkas väsentligt. Arbeten i eller i direkt anslutning  till  

dammen bör  undvikas  under  arternas  häckningstid,  dvs  10/4 –31/8 (Naturcentrum 

AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 



 

 

     

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  53  

Mindre strandpipare bedöms inte kräva några särskilda åtgärder eftersom det är en art 

som utnyttjar efemära miljöer i form av grusytor, byggplatser och liknande. Den typen 

av miljöer kommer säkerligen även framgent kontinuerligt finnas inom Volvos område 

(Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Under motsvarande tider för mindre hackspett (10 april – 10 juli) och spillkråka (1 mars 

– 30 juni), bör avverkning av skogsområden undvikas. På så sätt undviks också att de 

flesta andra skogslevande fågelarters häckningar spolieras (Naturcentrum AB, 2022, 

Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Kompensationsåtgärder 

I Figur 19 presenteras ersättningsområden för häckande fåglar, innehållande lövskog, 

hällmarker och barrblandskog. I dessa områden föreslås också att en rad förstärknings-

åtgärder utförs (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 
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Figur 19. Ersättningsområden för fåglar A–E, varav lövskog (grön), hällmarker och hällmarkstall-

skog (lila) och barrblandskog (grönblå, område A; Bild: Naturcentrum, utredningsunderlag 2022-

03-18). 

Lövskog 

I närheten av planområdet avsätts drygt 22 hektar lövskog, varav minst 12 hektar i 

nuläget bedöms utgöra lämpliga häckningsmiljöer för i synnerhet mindre hackspett och 

entita, men i viss mån även stjärtmes och grönsångare. Ytorna kommer att skyddas mot 

avverkning och inom dessa kommer förstärkningsåtgärder att utföras; dels för att höja 

värdet ytterligare i de redan lämpliga häckningsmiljöerna, dels för att de övriga ytorna, 

som i nuläget fungerar födosöksområden och revir, på sikt även ska kunna utvecklas till 

lämpliga häckningsmiljöer (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 
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Möjliga förstärkningsåtgärder är (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till 

planbeskrivningen): 

 

Högkapning och ringbarkning, vilket ger stående död ved som kan fungera boträd och 

födoresurs för mindre hackspett och entita. För att de skall kunna utvecklas till lämpliga 

boträd krävs några års svampangrepp med åtföljande rötande av virket. Det är därför 

viktigt att ha med i beräkningen att sådana åtgärder fungerar till fullo först på några års 

sikt. 

Skapande av liggande död ved genom att lövträd som avverkas i planområdet inför 

anläggningen läggs upp som biodepåer i åtgärdsområdena. Dessa kan inte nyttjas som 

boträd men bidrar också till en rik insektsproduktion som gynnar arternas födosöksmöj-

ligheter. 

Bevarande av mindre dungar och trädridåer för att arternas spridningsmöjligheter i land-

skapet skall kunna bibehållas.  

Uppsättning av holkar för entita, vilket är en åtgärd som, till skillnad från skapande av 

död ved, har en omedelbar effekt på tillgången på bohål för entitor. Områden som i 

nuläget har sämre kvalitet kan därmed förbättras med omedelbar verkan. 

Hällmark 

I landskapet kring planområdet avsätts cirka 23 hektar hällmark med avsikt att spara 

och förstärka häckningsmöjligheterna för särskilt nattskärra, trädlärka, törnskata och 

spillkråka. Dessa hällmarker är redan i nuläget i varierande grad lämpliga för arterna, 

men de kan utvecklas väsentligt genom till exempel utglesning eller kraftig gallring av 

yngre/tätare skog. I de fall det bedöms lämpligt, kan även naturvårdsbränning under 

tidig vår vara aktuellt för att avlägsna humus- och förnalager och skapa förutsättningar 

för många olika organismer, som de nämnda fågelarterna, men även exempelvis has-

selsnok.  

Där bränning anses olämpligt kan förnalagret också schaktas bort. Denna typ av åtgärd 

bör genomföras återkommande, men i denna magra, bergbundna miljö där igenväx-

ningen sker mycket långsamt torde en röjning/bränning säkerställa tillgång på lämpligt 

habitat under åtminstone ett tiotal år eller mera. En ytterligare åtgärd, som kan utföras 

med kortare intervall, är att skapa jord- och markblottor, vilka kan fungera som häck-

nings- och dagviloplatser för nattskärror. De är även positiva för insekter, som utgör 

födoresurs för de nämnda arterna. Ovan nämnda åtgärder har mer eller mindre ome-

delbar effekt. Exakta platser för bränning, schaktning med mera avgörs på plats inför 

arbetets start (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen). 

Kärlväxter 

Skogsknipprot förekommer i områden som antingen planläggs som naturmark eller på 

mark som inte får förses med byggnad. Inga ytterligare åtgärder anses vara nödvändiga.  

Om artbestämning av idegran ej kan utföras innan exploatering är föreslås att det enda 

kända exemplaret flyttas, antingen till något av områdena för kompensationsåtgärder 

eller till lämplig grönyta i anslutning till den nya exploateringen efter att markarbeten 

där har färdigställts. Exemplaret har hittills markerats med röda snitslar.  
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Alla lummerarter är skyddade enligt artskyddsförordningen. I västra Götalandsläns gäl-

ler endast 9§ och det är inte förbjudet att skada enskilda exemplar. Förslagsvis kan ändå 

exemplar av identifierade revlumrar grävas upp med rötterna och flyttas till områden 

som inte ska bebyggas. Dessa har hittills markerats med röda snitslar och färgmarke-

ringar på marken. 

För alm, ask och svinrot föreslås inga särskilda åtgärder.  

Andra skyddade arter 

För kärrtrollsländor är praktiska åtgärder av typen flyttning svåra att utföra. I stället 

bedöms de åtgärder som kommer att genomföras för amfibier, det vill säga iordning-

ställande av nya dammar och restaurering av gamla dammar, utgöra den bästa åtgär-

den. På några års sikt kommer flera av de dammar som grävts för groddjursflytten att 

bli bra miljöer för citronfläckad kärrtrollslända. För övriga arter bedöms inga skyddsåt-

gärder vara nödvändiga (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till planbeskrivningen).   

5.3 Effekter och konsekvenser 

Detaljplanen 

Naturvärdesobjekt 

Detaljplanens genomförande innebär att samtliga naturvärdesobjekt inom planområdet 

förutom område 34 sannolikt tas i anspråk. Sammantaget innebär det att drygt cirka 4 

hektar med höga naturvärden (klass 2) och cirka 7 hektar med påtagliga värden (klass 

3) tas i anspråk. Dominerande biotopkvaliteter, som dammar, våtmarker och lövskog 

kommer att kompenseras, men i exploateringsfasen blir effekterna på naturmiljön stora.  

Skyddade och rödlistade arter 

Amfibier och reptiler 

De förslag som presenterats för skydd och kompensation har utformats för att minimera 

påverkan på befintliga populationer av amfibier och reptiler inom planområdet. Trots 

detta kan det inte uteslutas att individer av de berörda arterna kommer att skadas eller 

dödas när deras miljö exploateras. Med de åtgärder som föreslås bedöms det vara möj-

ligt att upprätta en för arterna kontinuerlig ekologisk funktion. Förlorade livsmiljöer i 

planområdet kommer att på ett tillräckligt sätt att kompenseras genom åtgärder i till-

gängliga ersättningsområden utanför planområdet. I det fall man under exploateringen 

påträffar exemplar av amfibier i planområdet måste dessa hanteras och flyttas, i enlighet 

med gällande dispens. 

Fladdermöss 

De åtgärder som föreslagits har bedömts som tillräckliga för att inte orsaka negativa 

effekter för de fladdermusarter som observerats inom och utanför planområdet och sär-

skilt den rödlistade nordfladdermusen.  
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Fåglar 

För samtliga identifierade fågelarter innebär detaljplanens genomförande en sannolik 

habitatförlust.  Även om samtliga fågelarter är fridlysta är det framförallt arter med mer 

specifika biotopkrav, som den lokala populationen bedöms kunna påverkas negativt. 

Dessa är: mindre hackspett, nattskärra, stjärtmes, entita, smådopping, rörhöna, mindre 

strandpipare och grönsångare. För framförallt mindre hackspett, entita, stjärtmes och 

grönsångare försvinner upp till cirka 19 hektar lövskogsmiljö, vilket kan ingå i revir för 

arterna; likaså knappt 10 hektar hällmarksmiljöer för nattskärra. För smådopping och 

strandpipare försvinner dammar och sötvattensmiljöer.  

Runt om planområdet finns cirka 60 hektar lövskogsområden och väster om invente-

ringsområdet finns ytterligare cirka 120 hektar av lämpliga miljöer för nattskärra. I drygt 

22 hektar av lövskogsområdena utförs förstärkningsåtgärder. Den totala andelen habitat 

som försvinner blir således relativt liten och tillgången på lämpliga skogsmiljöer, med 

grova döende träd av tall, är tämligen god i områdena söder, norr och öster om det 

aktuella planområdet. 

Ett glapp i kontinuiteten kommer att uppstå innan de genomförda åtgärderna får full 

effekt. Entita, stjärtmes och grönsångare bedöms klara detta glapp, eftersom tillräckligt 

stora arealer av lämpliga miljöer finns i närområdet; eftersom holkar för entita sätts upp 

förhöjs omedelbart värdena i åtgärdsytorna. För mindre hackspett är det inte otänkbart 

att glappet medför en tillfällig lokal populationsminskning, genom att de mindre hack-

spettar som bedöms häcka i området inte kommer att producera ungar under några år. 

Arten får därefter möjlighet att återkolonisera området när ekologiska funktionen för-

bättrats/mognat. 

Sammantaget, med de föreslagna åtgärderna och med den inventering som gjorts, av 

förekomst av arter inom planområdet, bedöms det vara möjligt att upprätta en för ar-

terna kontinuerlig ekologisk funktion.  

Kärlväxter 

Trädslagen ask och alm, vilka förekommer i planområdet, är rödlistade främst på grund 

av hot och minskning av förekomsten på nationell nivå (sjukdomar) och inte av lokala 

exploateringar. Arten svinrot är en tämligen allmän art som tidigare var mycket vanlig 

på slåtterängar och hagar i det traditionella odlingslandskapet men som minskat ef-

tersom detta landskap till stor del försvunnit nationellt (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 

4 till planbeskrivningen). Sammantaget, mot bakgrund av inventeringar som gjorts av 

artförekomster i området, och med de föreslagna åtgärderna för övriga arter skyddade 

och fridlysta arter så bedöms det vara möjligt att upprätta en för arterna kontinuerlig 

ekologisk funktion. 

Andra skyddade arter 

Sammantaget, mot bakgrund av inventeringar som gjorts av artförekomster i området, 

och med de föreslagna åtgärderna så bedöms det vara möjligt att upprätta en för arterna 

kontinuerlig ekologisk funktion. Om skyddade eller rödlistade arter som inte identifierats 

under inventeringarna skulle hittas under anläggningsarbeten kommer det att behöva 

en hantering enligt gällande lagstiftning. 
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Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att områdets naturvärden, arter eller biotopskydd inte påverkas 

negativt. Vissa naturvärden skulle på lång sikt kunna försämras, genom igenväxning av 

dammar och hällmarker, medan andra värden skulle kunna öka, som naturvärden i äldre 

skogar.  

5.4 Dagvatten- och skyfall 

Huvudsyftet med dagvatten- och skyfallsutredningen (KoV, 2022, Bilaga 6 till 

planbeskrivningen) har varit att avgöra om marken är eller kan göras lämplig för bebyg-

gelse samt säkerställa att följande krav med avseende på dagvatten kan uppfyllas: 

• Dagvatten inom kvartersmark ska fördröjas motsvarande 10 mm dagvatten per 

kvadratmeter reducerad yta. 

• Dagvattenavledning ska kunna ske från planområdet utan att orsaka översvämning. 

• Detaljplanens genomförande ska bidra till förbättrad eller oförändrad vattenkvalitet 

i recipienten, i enlighet med miljökvalitetsnormer (MKN). 

För att säkerställa kraven med avseende på skyfall ska följande punkter uppfyllas: 

• Ny bebyggelse ska inte skadas vid översvämning. Samhällsviktiga funktioner och 

golvnivåer ska ha en marginal till högsta vattennivån som uppstår vid skyfall.  

• Tillgänglighet till nya byggnaders entréer. 

• Framkomlighet till och från planområdet. 

• Översvämningssituationen inom eller utanför planen ska inte försämras. 

• Planen ska beakta strukturplaner. 

Utöver ovanstående har ambitionen även varit att eftersträva att dagvatten- och sky-

fallshantering bidrar till grönska, estetiska värden och upplevelser av regnet (KoV, 2022, 

Bilaga 6 till planbeskrivningen).  

5.4.1 Nuläge 

Recipienter 

Eventuella recipienter avseende dagvatten, är vattenförekomsterna Torslandaviken och 

Rivö fjord, se Figur 20.  
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Figur 20. Torslandaviken och Rivö fjord utgör möjliga recipienter av dagvatten från planområdet. 

Planområdet är beläget nordost om vattenförekomsterna (röd markering; Bild COWI, Bildkällor: 

VISS, Lantmäteriet). 

Torslandaviken  

Vattenflöden och hydraulik 

Torslandaviken är från början en havsvik men består idag av isolerade bassänger om-

givna av industriområden, se Figur 21. Området omfattar 147 hektar och utgörs av 

vattenförekomsterna Karholmsdammen i väst och Södskärsbassängen samt Hästholms-

kanalen i öst. Bassängerna har låga vattenstånd och är mycket näringsrika. Mellan Kar-

holmsdammen och Södskärsbassängen finns ett anlagt skibord och därmed sker ingen 

passage och vattengenomströmning in till Karholmsdammen vid lågt vattenstånd. Om-

rådets avsnörda karaktär medför att vattenutbyte med utanförliggande saltvatten från 

Rivö fjord är mycket begränsat (COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen).  
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Figur 21. Översiktskarta över Torslandaviken med tillhörande delar. Det anlagda skibordet be-

gränsar vattengenomströmningen mellan Södskärsbassängen och Karholmsdammen (röd cirkel-

markering; Bild: Lantmäteriet).  

Naturvärden och ekologisk status 

Torslandaviken är en vattenförekomst och ett utpekat Natura 2000-område enligt EU:s 

fågeldirektiv. Bevarandeplanen beskriver Torslandaviken som en havsvik med omgi-

vande betade strandängar. Området hyser ett rikt fågelliv och är en viktig övervintrings- 

och rastlokal. Området är av särskild betydelse för brushane, salskrake, sångsvan, ber-

gand, vigg och knipa. Viken används under migrationsperioderna vår och höst men för 

sångsvan och salskrake fungerar området även som övervintringslokal (Lst., 2016)..  

Bevarandemålet är att värna Torslandavikens naturmiljöer samt utpekade skyddsvärda 

arter. Bevarandesyftet är att de utpekade fågelarterna ska uppnå en gynnsam bevaran-

destatus, vilket innebär att arternas population ska vara säkrad på lång sikt, att deras 

naturliga utbredningsområde inte minskar samt att arternas behov ska vara tillgodo-

sedda i området vad gäller födotillgång och skydd. Exempel på faktorer, som kan ha 

negativ påverkan på arterna sångsvan, salskrake och brushane samt övrigt förekom-

mande arter i Torslandaviken, är utsläpp från industri, dagvatten eller läckage från an-

läggningar som försämrar vattenkvaliteten. Föroreningsbelastningen i området kommer 

i första hand från bostadsbebyggelse, industriområdet och omkringliggande vägar (Lst., 

2016).  

Karholmsdammens vattenekologi 

Karholmsdammen omfattar en yta på cirka 82 hektar, djupet är något större än djupet 

i Södskärsbassängen (cirka 1-2 meter). Vanligaste arten är axslinga Myriophyllum spi-

catum. Hårnating Ruppia maritima har minskat och finns endast kvar på ett fåtal områ-

den. Båda dessa arter är anpassade till ett liv i bräckt vatten, men axslingan trivs även 

i sötvatten. Evertebratfaunan domineras av fjädermyggor Chironomidae, fåborstmaskar 

Oligochaeta och märlkräftor Amphipoda. Av den sistnämnda är det framför allt arten 
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tigermärla Gammarus tigrinus som har ökat de sista åren. Denna art är ursprungligen 

från Nordamerika, men har spridit sig med hjälp av barlastvatten. Den klassas som 

invasiv och kan konkurrera ut andra märlkräftor (COWI, 2022, Bilaga 14 till 

planbeskrivningen)..  

Provfisken har genomförts i Karholmsbassängen år 2008, 2013 och 2018. År 2018 på-

träffades tio olika fiskarter i Karholmsdammen, arterna med högst individantal utgjordes 

av, abborre, braxen, mört och sarv. Andra arter som påträffades år 2018 var kruda, 

storspigg, björkna, svartmunnad smörbult, och benlöja.  Den ekologiska statusen med 

avseende på fisk har höjts från otillfredsställande 2013 till måttlig 2018 då den högre 

andelen abborre i förhållande till planktonätande fiskar har förbättrats. En ytterligare 

ökning av andelen rovfisk bedöms vara angeläget, vilket lämpligast uppnås genom att 

minska näringstillskottet samt att nuvarande förhållande med klart vatten upprätthålls 

(COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen).  

Södskärsbassängens vattenekologi 

Södskärsbassängen omfattar en yta på cirka 8,6 hektar, vid fältundersökningar har som 

djupast mätts upp 1,1 meter i Södskärsbassängen. Vanligaste arten är borstnate Stuck-

enia pectinata, som är relativt ny i området (första fynd 2015). Hårnating (Ruppia ma-

ritima) minskade och försvann 2016. Under inventeringen 2013 till 2018 skedde en kraf-

tig tillväxt av makrofyter och tillväxt av borstnate har lett till ökat fågelliv i bland annat 

Krankesjön. De sista åren påträffades de rent maritima arterna grovslemming Mesogloia 

vermiculata och tarmalg Ulva intestinalis i bassängen, samtidigt som arten axslinga 

Myriophyllum spicatum också ökade.  

Evertebratfaunan domineras av havsborstmaskar Polychaeta, fåborstmaskar 

Oligochaeta och märlkräftor Amphipoda. Kring 2018 minskade andelen märlkräftor och 

i stället ökade antalet fjädermyggor. Även i Södskärsbassängen påträffades den invasiva 

tigermärlan. Här påträffades även den sällsynta brackvattensräkan Palaemon varians, 

rödlistad sårbar (VU). Arten förekommer inte i för salt vatten, men klarar nästan rent 

sötvatten (COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen). 

För Södskärsbassängen finns ingen data i Artportalen eller provfiskedatabasen vad gäller 

fiskfauna, men artsammansättningen kan förväntas utgöras av mer marina fiskarter i 

jämförelse med Karholmsdammen (COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen).  

Rivö fjord  

Rivö fjord är en del av Göta Älvs estuarie och är av naturlig och ej antropogen härkomst, 

fjorden omfattar i sin helhet 2 300 hektar. Området är i sin tur uppdelat i två vattenfö-

rekomster, Rivö fjord nord på 1700 hektar och Rivö fjord syd på 600 hektar. Rivö fjord 

nord är en ytvattenförekomst, starkt påverkad av hamnanläggningar och sjöfart. Hamn-

verksamheten och riksintresset (Hamnar och Sjöfart) omfattar största delen (> 90%) 

av vattenförekomsten (COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen). 

Vattenförekomsten är kraftigt påverkad av direktutsläpp från intilliggande industriverk-

samheter samt utsläpp från industrier uppströms utmed Göta Älv. Vattenförekomsten 

är också recipient för direktutsläpp från avloppsreningsverk, främst Gryaab (Ryaverket) 

men även flera uppströms liggande avloppsreningsverk. Utöver detta är också vatten-

förekomsten påverkad av urban markanvändning, inklusive dagvatten. Minst 10 % av 
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vattenförekomstens avrinningsområde täcks av stadsstruktur och andra hårdgjorda ytor 

(COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen).  

Miljökvalitetsnormer  

Vattenförekomsten har tillhörande miljökvalitetsnormer (MKN), där den ekologiska sta-

tusens är klassad till måttlig, medan god kemisk status idag generellt ej uppnås. Kvali-

tetskraven som ska uppnås till år 2039 är måttlig ekologisk status samt god kemisk 

ytvattenstatus. Status för ljusförhållanden, näringsämnen och bottenfauna är måttlig, 

medan förhållandena för växtplankton är otillfredsställande och syrgasförhållande är god 

(COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen). 

Avseende ekologisk status är den främsta bidragande faktorn till den försämrade statu-

sen hamnverksamhetens påverkan på hydromorfologin. För övriga kvalitetsfaktorer och 

som inte är direkt kopplade till hamnen, bedöms det vara möjligt att uppnå en god 

status. Dessa involverar växtplankton och löst oorganiskt kväve, vilka idag anses vara 

otillfredsställande, samt bottenfauna, ljusförhållanden och övriga näringsämnen vilka 

har måttlig status. Syrgasförhållandena är höga (COWI, 2022, Bilaga 14 till 

planbeskrivningen).   

Gällande kemisk status, har alla klassade ämnen god status med undantag för brome-

rade difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar samt tributyltennföreningar, som 

ej uppnår god status. Betydande påverkanskällor bedöms vara Ryaverket samt diffusa 

utsläpp från staden, jord- och skogsbruk samt atmosfärisk deposition. Utsläpp från in-

dustri har inte inkluderats i bedömningen (COWI, 2022, Bilaga 14 till 

planbeskrivningen).  

Naturvårdsarter 

De arter av musslor som rapporterats till Artdatabanken de senaste femton åren och 

fram till idag redovisas i Tabell 16. Samtliga arter förutom den invasiva arten stillahavs-

ostron Magallana gigas ingår i rödlistan och är klassade livskraftiga (LC). Även släktena 

venusmusslor Veneridae och Mye är inte klassade (COWI, 2022, Bilaga 14 till 

planbeskrivningen). 
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Tabell 16. De musselarter/släkten som påträffats i Rivö fjord utgörs 

av livskraftiga (LC) arter samt en invasiv art (SLU Artdatabanken, 

2022; COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen).  

Korgmussla Corbula gibba 
Glansig pepparmussla Abra nitida 

Mindre knivmussla  Phaxas pellucidus 

Glänsande nötmussla  Nucula nitidosa 

Vit pepparmussla   Abra alba 

Blåmussla  Mytilus edulis 

Rundad myntmussla  Kurtiella bidentata 

Stillahavsostron  Magallana gigas 

Thyasira  Thyasira 

Tvåveckad krokmussla  Thyasira flexuosa 

Venusmusslor Veneridae 

Spetsig sandmussla  Mya arenaria 

Islandsmussla  Arctica islandica 
Hjärtsjöborremussla  Tellimya ferruginosa 

Spetsig målarmussla  Unio tumidus 

Mya Mya 

 

I Rivö fjord har även ålgräs Zostera marina, rödlistad i kategorin sårbar (VU), observe-

rats på ett flertal ställen. Ålgräs växer på mjukbottnar i salt eller bräckt vatten och är 

en viktig naturtyp i grunda kustområden genom att bland annat utgöra ett viktigt boen-

dehabitat för många arter, fungera som uppväxthabitat för fiskarter och stabilisera kus-

ternas sediment (COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen). 

Dagvatten 

Det finns inget utbyggt ledningssystem inom planområdet idag men genom naturmarks-

avrinning, diken, kulvertar och tunnlar avleds dagvattnet via privata och allmänna led-

ningar till Södskärsbassängen och slutligen Rivö fjord, se Figur 22 (KoV, 2022, Bilaga 6 

till planbeskrivningen). 
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Figur 22. (t.v.) Avrinningsområde för befintligt dagvattensystem (brun markering) till Södskärs-

bassängen, och planområdet illustreras med röd streckad linje. Gult område är utökning av avrin-

ningsområdet (15 hektar) som exploateringen medför. (t.h.) Tunnelmynning för befintligt dagvat-

tenutlopp till Södskärsbassängen (Torslandaviken, Bild: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad).  

Markavvattningsföretag 

Enligt informationskartan Västra Götaland (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2021) avleds 

dagvattnet inom planområdet till flera olika markavvattningsföretag. Innan dagvattnet 

når tunneln ner mot Södskärsbassängen rinner det i en bäckravin, som idag är en del 

av markavvattningsföretaget Lossby Skäggered m.fl. DF 1909 (O-E1b-0028). Markav-

vattningsföretaget fyller inte längre det syftet det skapats för och förslaget är därför att 

genomföra en omprövning för nedläggning. Dagvattenutredningen har utgått ifrån att 

markavvattningsföretaget kommer att läggas ner och ingen hänsyn har därför tagits till 

att flödena ska förhålla sig till befintligt markavvattningsföretag (KoV, 2022, Bilaga 6 till 

planbeskrivningen). 

Dagvattenkvalitet 

En föroreningsberäkning har gjorts för delområde A och översiktligt för delområde B 

(Tabell 17). För delområde C har ingen föroreningsberäkning gjorts eftersom ingen 

byggnation är föreslagen där och för område D är detaljerna fortfarande okända. För 

område A sker avrinning i nuläget främst väster- och österut. För område B endast 

västerut. För område A och dagvatten som avleds åt väst, överskrider halterna av fosfor, 

koppar, zink och suspenderat material (susp.) miljöförvaltningens riktlinjer för dagvat-

ten medan vattnet som avleds åt öst underskrider samtliga riktvärden med undantag 

för zink. För område B underskrids samtliga riktvärden (KoV, 2022, Bilaga 6 till 

planbeskrivningen). 



 

 

     

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  65  

Tabell 17. Föroreningshalter: dagvatten + basflöde (µg/l) i nuläget. Jämförelse mot riktvärde där 

markerade siffror visar att riktvärde överskrids (KoV, 2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen). 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg Susp.  Olja As 

Riktvärde  50 1 250 28 10 30 0,9 7 68 0,07 25 000 1 000 16 

Område A 
            

Västerut 64 780 8 13 59 0,3 4 5 0,02 36 000 410 2 

Österut 50 470 5 9 43 0,2 3 4 0,01 20 000 350 1 

Område B 
            

Västerut 15 270 2 4 11 0,1 1 2 0,01 9 000 62 1 

Markmiljöutredningarna har vidare visat att det finns förekomst av PFAS i jord och vat-

ten i den bäckravin som dagvattnet idag passerar och som utgör en del av alternativ 2 

(COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen). 

Skyfall 

Dagvatten- och skyfallsutredningen har studerat förutsättningarna kring skyfall och an-

samling av vatten för de olika delområdena (KoV, 2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen). 

Delområde A 

Delområde ligger högt i förhållande till omgivande mark, vilket innebär att det regn som 

faller inom området, är det som kan ge upphov till översvämningar inom området. Om-

rådet är relativt kuperat och det finns flertalet lokala lågpunkter där vatten kan maga-

sineras. Idag finns parkeringar, upplagsytor och testbanor för Volvos verksamhet inom 

delområde A, varav inget är utpekat specifikt känsligt för översvämningar. Mycket av 

det vatten som ackumuleras vid ett skyfall stannar kvar inom delområdet idag och be-

döms inte orsaka problem inom området. Trots den stora höjdskillnaden är det relativt 

små flöden som lämnar området vid ett skyfall (KoV, 2022, Bilaga 6 till 

planbeskrivningen). 

Delområde B 

Område B är kuperat och har ett flertal lokala lågpunkter, inklusive en damm där vatten 

samlas vid skyfall Figur 23. Då området främst består av naturmark bedöms skyfallet 

inte orsaka problem inom delområdet idag (KoV, 2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen). 
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Figur 23. Max vattendjup vid ett klimatanpassat 100-årsregn (Bild: Kretslopp och vatten, utred-

ningsunderlag 2022-03-25). 

Delområde C 

Idag avleds dagvatten och skyfall naturligt till bäckravinen och skyfallsmodellen visar 

att en större mängd vatten ställer sig inom området vid ett skyfall (KoV, 2022, Bilaga 6 

till planbeskrivningen). 

Delområde D 

Skyfallsmodellen visar att vatten rinner till område D och att det idag samlas vattenvo-

lymer inom området, se Figur 24. I den östra delen av delområde D finns en vattensam-

ling men vägen närmast intill området är framkomlig och det finns diken kring området. 

Ingen vattensamling sker mot befintlig byggnad (KoV, 2022, Bilaga 6 till 

planbeskrivningen). 
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Figur 24. Översvämning vid ett klimatanpassat 100-årsregn (Bild: Kretslopp och vatten, utred-

ningsunderlag 2022-03-25). 

Utanför planområdet 

Nedströms planområdet finns risk för översvämning vid skyfall. Framför allt är det Volvos 

verksamhetslokaler söder och sydost om planområdet, som bedöms vara utsatt vid sky-

fall. Översvämningar sydost om planområdet antas orsakas framför allt av vatten tillrin-

nande från nordost och berörs därmed inte av planområdet (KoV, 2022, Bilaga 6 till 

planbeskrivningen). 

Framkomlighet 

Idag finns två vägar för att nå planområdet, via Fördelarvägen och via Pressvägen. För-

delarvägen går genom en tunnel. Skyfallsmodellen (se Figur 25) visar att tunneln (1) 

har ett vattendjup på över 20 cm. Av modellresultatet framgår även att framkomligheten 

längs med Pressvägen (2) precis norr om planområdet kan översvämmas med mer än 

20 cm (under omkring 1 timme) på delar av sträckan. Det kan också finnas problem 

med framkomligheten längs delar av Sörredsvägen (3). I skyfallsmodellen har inte ett 

fullständigt ledningsnät beaktats varför resultatet är osäkert (KoV, 2022, Bilaga 6 till 

planbeskrivningen). 
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Figur 25. Dagens skyfallssituation. Planområdet är ungefärligt markerat. Max vattendjup vid ett 

klimatanpassat 100-årsregn är markerat i blått och områden där det finns risk för problem med 

framkomlighet är markerade i rött (Bild: Kretslopp och vatten, utredningsunderlag 2022-03-25). 

Förhöjda vattennivåer 

Planområdet påverkas inte av höga nivåer i Göta Älv och bedöms inte heller påverkas 

av höga flöden i närliggande vattendrag (KoV, 2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen). 

5.4.2 Skyddsåtgärder 

I följandeavsnitt presenteras de föreslagna åtgärderna för skyfalls- och dagvattenhan-

tering. Notera att detta är generella förslag som senare behöver anpassas utifrån upp-

dateringar i planerad bebyggelse.  
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Dagvatten 

För att detaljplanen ska vara lämplig för bebyggelse behöver regnvatten tas om hand 

om på olika sätt. Dagvattenanläggningarnas huvudfunktion är att fördröja och rena dag-

vatten. Nya dagvattenledningar krävs för att avleda dagvatten och skyfall på ett säkert 

sätt.  

Delområde A 

Efter exploatering planeras större delen av delområde A att hårdgöras (80%) vilket in-

nebär att både flöden och föroreningsbelastning ökar samtidigt som infiltration och na-

turliga områden för fördröjning reduceras kraftigt. För att uppnå de krav som finns med 

avseende på dagvatten och skyfall krävs åtgärder. Kretslopp och vatten bedömer att det 

finns möjlighet att uppnå kraven så länge det finns ytor inom exploateringen som kan 

användas för dagvatten- och skyfallshantering. En bra vattenhantering är en viktig del i 

att skapa ett hållbart område. Anläggningarnas ungefärliga ytanspråk är exemplifierade 

i Figur 26 och inrymmer den rening och fördröjning som krävs. I figuren illustreras de 

reningsanläggningar som kräver störst ytanspråk (KoV, 2022, Bilaga 6 till 

planbeskrivningen). 

 
Figur 26. Exempel på principer för dagvatten- och skyfallshantering för område A. Underjordiskt 

sedimentationsmagasin (grönt) är första steget i rening och ger fördröjning. Andra reningssteget, 

makadammagasin (brunt). Ytor som normalt är torra men som potentiellt skulle kunna tillåtas att 

översvämmas vid ett skyfall (blått), men med ett djup under 20 cm så att de är körbara. Notera 

att placeringar, antal och typ av åtgärder enbart är exempel och att andra lösningar är möjliga.   

I det fall planområdet hårdgörs till det maximala 80% av ytan kan reningen och för-

dröjning inom område A till exempel lösas på så sätt som beskrivs nedan. Om 
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hårdgöringsgraden blir lägre blir volymerna på renings- och fördröjningsåtgärderna 

mindre. Nedan eller motsvarande ska genomföras: 

- Omfattande rening som sker i två steg. Reningslösningarna ska ge ett dagvat-

ten med föroreningsmängder i dagens nivå och halter lägre än gränsvärden 

enligt Göteborg Stads riktlinjer. De lösningar som föreslagits för rening i denna 

rapport är sedimentationsmagasin och makadammagasin och de ger utöver sin 

renande effekt även ger en fördröjning av en vattenvolym på ca 9400 m3. Re-

ningsanläggningen utformas så att dagvattnet inte kommer i kontakt med 

grundvattnet så det inte finns risk att PFAS följer med dagvattnet. 

- Fördröjningsmagasin för dagvatten som möjliggör att framtida klimatanpas-

sade 20-årsflöden inte medför något utökat flöde jämfört med dagens situat-

ion. Utifrån förutsättningarna i denna rapport med ca 80% hårdgöring finns 

behovet av att fördröja en vattenvolym på 12 000 m3. Vid en lägre hårdgöring 

minskar vattenvolymen som behöver fördröjas. Ovan nämna reningslösningar 

kan stå för delar (9 400 m3) av denna vattenvolym, men för att uppnå hela 

behovet de behöver kompletteras med ytterligare en vattenvolym på 2600m3 

för fördröjning.  Fördröjningsanläggningen ska utformas så att dagvattnet inte 

kommer i kontakt med grundvattnet så det inte finns risk att PFAS följer med 

dagvattnet. 

(KoV, 2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen). 

Delområde B 

Inom delområde B planeras en ny väg anläggas. Trafikdagvattnet från vägen föreslås 

renas i makadammagasin och om möjligt genom att utnyttja befintliga dammar samt 

genom ytlig avledning i diken. Höjdsättningen ska göras så vägen blir framkomlig även 

vid ett skyfall men utan att försämra för omkringliggande områden (KoV, 2022, Bilaga 

6 till planbeskrivningen). 

Delområde C 

Här ingår en ny sträcka för väg på kvartersmark, områden reserverade för ledningar och 

ytor som inte får bebyggas samt en befintlig bäckravin. Bäckravinen föreslås planläggas 

som Allmän plats Skydd 1 - översvämning för att kunna bevara och förstärka de natur-

liga förutsättningarna för att hantera dagvatten och skyfall inom området. 

Delområde D 

Inom delområde D planeras nya transformatorstationer, de bör placeras och höjdsättas 

med hänsyn till skyfallssituationen i området så att de inte riskerar att översvämmas. 

Dagvatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas och renas innan avledning (KoV, 2022, 

Bilaga 6 till planbeskrivningen). 

Skyfall 

Utgångspunkten för skyfall är att detaljplanen ska uppfylla riktlinjerna i det tematiska 

tillägget till ÖP för översvämningsrisker, TTÖP. Det innebär bland annat att översväm-

ningssituationen vid ett klimatanpassat 100-årsregn inom och utanför planen inte ska 

försämras, att ny bebyggelse inte ska skadas vid översvämning, att samhällsviktiga 

funktioner och golvnivåer ska ha en marginal till högsta vattennivån som uppstår vid 

skyfall och att det ska finnas tillgänglighet till nya byggnaders entréer (KoV, 2022, Bilaga 

6 till planbeskrivningen). 
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Vid skyfall samlas idag vatten i lokala lågpunkter och infiltrerar vilket gör att flödena ut 

från delområde A är små trots att större delen av delområdet ligger på en höjd. Före-

slagen exploatering innebär att denna typ av ytor försvinner. Om inga åtgärder genom-

förs finns därför en risk att översvämningsproblematiken för omkringliggande områden 

ökar. Höjdsättningen och hur området lutar har stor påverkan i denna fråga. Om hela 

området lutas mot en punkt kommer platsen nedströms den punkten att få en försäm-

ring (KoV, 2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen). 

I planförslaget föreslås en platå, utan lutning, som har samma marknivå över hela ytan 

inom delområde A. Detta innebär att vattnet inte naturligt rinner av ytan utan att det 

behöver finnas ett väl dimensionerat ledningsnät för att avleda vattnet. Ledningsnät 

brukar inte dimensioneras för att hantera skyfall, men dimensioneringen av ledningsnä-

tet får stor inverkan på konsekvenserna vid ett skyfall. Som exempel kan nämnas att 

om det privata dagvattensystemet inom delområde A dimensioneras för att avleda ett 

20-årsregn så återstår ca 8000 m3 vattenvolym att hantera inom området vid ett skyfall 

(KoV, 2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen). 

Att hantera skyfallsvolymer inom området kan göras på flera olika sätt. För att göra 

detta på ett kontrollerat sätt som även uppfyller punkterna i TTÖP behöver höjdsätt-

ningen göras genomtänkt. Det får max stå 20 cm vatten på ytor för att de ska räknas 

som körbara. Det ska också finnas en säkerhetsmarginal på minst 20 cm från vattenyta 

till byggnader. Det kan exempelvis finnas utpekade områden dit marken lutar där det är 

acceptabelt att magasinera vatten till ett större djup (KoV, 2022, Bilaga 6 till 

planbeskrivningen). 

Vattnet kan också spridas ut över större områden med ett vattendjup som understiger 

20 cm exempelvis på vägar och asfalterade ytor. Kretslopp och vatten föreslår att mar-

ken inom delområde A ska utformas så att den lutar från byggnader och att asfalterade 

ytor kan utformas med svackfall samt att taken utformas med så låg lutning som möjligt. 

Detta innebär att vatten vid skyfall kan styras mot utpekade ytor inom delområdet (KoV, 

2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen). 

För att inte riskera översvämning av egna byggnader och att flödena ut från området 

inte ökar vid skyfall krävs en genomtänkt höjdsättning inom planområdet. Om rekom-

mendationerna kring dagvatten och skyfall från dagvatten- och skyfallsutredningen följs, 

krävs vid skyfall en fördröjning av en vattenvolym på ytterligare 8000 m3 utöver det 

som föreslagits för delområde A, avseende dagvatten ovan.  

Släckvatten 

Eventuellt släckvatten inom planområdet kommer inte att avledas till dagvattensyste-

met, utan tas om hand och renas separat.  

5.4.3 Effekter och konsekvenser 

Detaljplanen 

Dagvattenkvalitet 

Som ses i Tabell 18, skulle ett scenario utan rening för delområde A leda till att samtliga 

föroreningar förutom bly, nickel, kvicksilver och arsenik överskrider miljöförvaltningens 
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riktlinjer. Exemplen med reningssteg, antingen med magasin och makadam eller maga-

sin och damm, visar att det går att minska halterna så att riktvärdena underskrids. För 

område B är fallet likartat. Utan rening överskrids samtliga riktvärden förutom för bly, 

kadmium, nickel, olja och arsenik men med rening uppnås samtliga riktvärden (KoV, 

2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen). Eftersom halterna i dagsläget för område A över-

skrids för fosfor, koppar, zink och suspenderat material (susp.), innebär detaljplanen att 

vattenkvaliteten förbättras.  

Tabell 18. Föroreningshalter: dagvatten + basflöde (µg/l) efter exploatering för delområde A och 

B. Jämförelse mot riktvärde där markerade siffror visar att riktvärde överskrids (KoV, 2022, 

Bilaga 6 till planbeskrivningen). 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg Susp. Olja As 

Riktvärde 50 1 250 28 10 30 0,9 7 68 0,07 25 000 1 000 16 

Område A             

Utan rening 260 1 700 26 40 240 1,3 12 15 0,06 88 000 2 100 4 

Med rening 

(magasin + 

makadam) 

29 990 2 5 23 0,2 1 2 0,01 7 800 160 <1 

Med rening 

(magasin + 

damm) 

30 1 000 2 5 24 0,2 1 2 0,01 7 800 170 <1 

Område B             

Utan 

 rening 

150 2 000 7 25 58 0,3 8 6 0,08 78 000 820 2 

Med rening 

(makadam) 

50 690 1 5 7 <0,1 2 2 0,03 6 100 41 <1 

 

Dagvattenutredningen har även tagit fram exempel med beräknad föroreningsmängd 

för delområde A och B. För båda delområdena är mängderna efter exploatering betydligt 

högre än före exploatering. Enligt utredningen visar exemplen med rening att det, för 

delområde A, går att minska mängderna till befintliga nivåer förutom för kväve. För 

område B är ökningen liten jämfört med föroreningsbelastningen från delområde A. Dag-

vattnet avleds även efter makadamdiket antingen till damm eller via öppna dikessystem 

vidare, vilket innebär att ytterligare rening kommer att ske innan vattnet når recipient 

(KoV, 2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen).  

Inom delområde C finns en smal sträckning i nord-sydlig riktning längs med ravinen där 

det är möjligt att anlägga en väg i samma läge som befintlig banvall. Denna väg antas 

inte ha någon hög trafikbelastning och därmed inte generera stora föroreningsmängder. 

Vattnet från vägen bör genomgå rening, i exempelvis makadamdike innan det avleds 

ner till ravinen. Om några andra ytor inom delområde C exploateras ska även dessa 

renas så att riktvärden uppnås och föroreningsmängderna inte ökar på ett otillåtet sätt 

(KoV, 2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen).  

Gällande delområde D, antas de vägar, som finns och planeras inom området för att nå 

transformatorstationerna, inte vara högt trafikerade och därmed inte generera stora 

föroreningsmängder. Materialvalen för transformatorstationerna bör göras med hänsyn 
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till dagvattnet. Dagvattnet från alla hårdgjorda ytor inom området bör genomgå någon 

form av rening, exempelvis i diken. Dagvattnet från område D ska genomgå rening så 

att riktvärdena uppnås och föroreningsmängderna inte ökar på ett otillåtet sätt (KoV, 

2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen). 

För hela området (A-D) ökar föroreningsmängderna från planområdet för några ämnen. 

För fosfor är det rimligt att anta att belastningen inte ökar på ett otillåtet sätt då det är 

i princip lika stora utsläpp före som efter exploatering med rening. Detta på grund av 

att föroreningsberäkningen innehåller osäkerheter och mängderna därför kan anses 

ligga inom felmarginalen. För kväve är skillnaden större och även med rening i flera steg 

kommer exploateringen med största sannolikhet leda till att mängderna ökar något. 

Ytterligare reducering kan vara möjlig men då dagvattnet inte innebär en extra belast-

ning på recipienterna efter rening med föreslagna reningsåtgärder och då inga värden 

kommer att överskrida riktvärdena för dagvatten (Göteborgs stad, Miljöförvaltningen, 

2020) bedöms behovet av ytterligare reducering genom andra åtgärder vara litet. (KoV, 

2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen).  

PFAS 

Gällande PFAS bedöms sammantaget att planens genomförande, om alternativ 2 väljs 

med dagvattenavledning genom ravinen på samma sätt som befintligt system, inte 

skapar några ökade PFAS-tillskott till Torslandaviken jämfört med dagens situation 

(COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen).  

Påverkan Rivö fjord 

Ur ett miljöperspektiv innebär båda alternativen (1 och 2) att dagvatten leds ut till en 

ytvattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Med resultat från modellering och dagvat-

tenutredningen, bedöms volymen tillkommande dagvatten inte orsaka flöden som kan 

påverka bottens ekosystem eller de ålgräsängar som finns. Det innebär att påverkan i 

form av grumling, frisättning och spridning av föroreningar i sediment och erosion inte 

ökar till följd av tillskottet av dagvatten från planområdet. Påverkan bedöms därför vara 

mycket liten (COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen). 

Påverkan på slutrecipient Rivö Fjord och MKN för både alternativ 1 och 2 kommer att 

vara av sådan liten omfattning att ingen risk för överskridande av någon av de kvali-

tetsfaktorer, vilka sammantaget utgör grunden för statusklassningen i vattenförekoms-

ten Rivö fjord föreligger. Följande slutsatser har dragits (COWI, 2022, Bilaga 14 till 

planbeskrivningen): 

• Biologiska kvalitetsfaktorer: Mängden kväve totalt kommer att öka. Bidraget ut-

gör ett marginellt tillskott och påverkar inte kvalitetsfaktorn för Växtplankton.  

• Fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer: Tillskottet av ämnen från tillkommande 

dagvatten, som påverkar ljusförhållandena, är mycket litet och försumbart. Gällande 

kväve (inklusive ammoniak), kommer mängden totalt att öka. Bidraget utgör ett 

marginellt tillskott och påverkar inte ljusförhållandena. Bidragande halter av fosfor 

är försumbara. Diklofenak bedöms ej förekomma. Gällande hydromorfologi, är till-

skottet av dagvatten i jämförelse med vattenförekomstens storlek och dess övriga 

påverkan obetydligt.  

• Kemisk status: Inga prioriterade ämnen har detekterats eller bedöms förekomma 

i halter som kan påverka den kemiska statusen.  
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Vattenförekomsten Rivö fjord berörs inte av förordningen (2001:554) om MKN för fisk- 

och musselvatten SFS 2018:2108 och förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer 

för fisk- och musselvatten. Ingen påverkan förväntas ske på befintliga musselbankar 

och sjögräsängar, eftersom dagvattnet som släpps till Rivö fjord är renat i flera steg 

(COWI, 2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen). 

Påverkan Torslandaviken (Natura 2000) 

Modelleringen har visat att det tillkommande dagvattnet genom alternativ med alterna-

tiv 2 har en försumbar påverkan på vattenflöden och vattenstånd inom de olika delarna 

av Torslandaviken. Den ökning i dagvattentillflödet, som tillkommer efter utbyggnaden, 

är flera storleksordningar mindre än Södskärsbassängen naturliga utbyte. Tillflödet på-

verkar därmed inte vattenståndet i Södskärsbassängen i en sådan omfattning som på-

verkar inflödet av vatten till Karholmsdammen; inte heller tillförseln av saltvatten till 

Karholmsdammen påverkas av dagvattentillskottet och därmed uppstår ingen påverkan 

på de ekosystemkomponenter som är beroende av stabila salthaltsförhållanden (COWI, 

2022, Bilaga 14 till planbeskrivningen). 

Bevarandeplanen för Natura 2000-området anger en rad värden som riskerar att påver-

kas vid eventuell exploatering. För varken alternativ 1 eller 2 bedöms någon påverkan 

på Natura 2000, bevarandevärden eller ekosystem, ske (COWI, 2022, Bilaga 14 till 

planbeskrivningen):  

• Den ökade tillrinningen in i Södskärsbassängen bedöms inte påverka vattenomsätt-

ningen eftersom det extra tillflödet är så litet. 

• Planens genomförande kommer inte medföra ett ökat tillskott av PFAS. 

• Kvävehalten kommer att öka, men endast i liten skala, vilket inte bedöms påverka 

näringsstatusen i Södskärsbassängen betydligt. 

• Inga anläggningsarbeten eller utfyllnader kommer att ske i området från denna 

verksamhet. 

• Salthalten i Karholmsdammen har ökat fram till 2017 enligt genomförda mätningar. 

Det extra utsläppet från dagvattnet är så litet att salthalten inte bedöms påverkas 

betydligt. 

• Ingen markavvattning ska ske från Torslandaviken. 

• Ingen fragmentering av strandnära miljöer kommer att ske. De strandnära miljöerna 

som riskerar igenväxning finns inom Karholmsdammen och kommer inte påverkas. 

• Dagvattensystemet i sig riskerar inte oljeutsläpp. Däremot kan transporter inom de 

hårdgjorda ytorna i planen orsaka oljespill. Hantering av oljespill inom planområdet 

hanteras i verksamhetens kontrollprogram. 

• Det buller som tillkommer ligger långt utanför Torslandavikens påverkansområde. 

• Verksamheten innebär ingen ökad trafik på Hjärtholmsvägen, vilket skulle kunna 

innebära att vägens barriäreffekt ökar, samt påverka inflygningsvägar till och från 

övernattningsområden. 
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• Exploateringen sker inte inom eller i nära anslutning till området.  

• Verksamheten innebär ingen utbyggnad av vindkraft i området. 

• Minkstammen bedöms inte påverkas av verksamheten. 

Skyfall 

Följande slutsatser har dragits kring skyfall (KoV, 2022, Bilaga 6 till planbeskrivningen):  

• Det finns en risk att översvämningssituationen inom eller utanför planen försämras, 

då en stor andel av planen blir hårdgjord och höjdsättningen förändras. Om platån 

inom delområde A ligger på en helt horisontell nivå minskar denna risk men vatten 

måste fortfarande hanteras, exempelvis genom ett väl dimensionerat dagvattenled-

ningsnät (klimatanpassat 20-årsregn) och stora utpekade ytor inom området där 

skyfallet kan samlas. Om platån ska lutas åt något håll ökar risken för skadliga 

översvämningar och en ny skyfallsbedömning måste göras.  

• Risken att ny bebyggelse ska skadas vid översvämning kan minimeras genom en 

robust höjdsättning av området där marken lutar bort från byggnader. Då platån 

har samma höjd avrinner inte vattnet naturligt utan blir stående inom området och 

det behöver läggas in ett svackfall så att vattnet leds bort från byggnader.  

• För att möjliggöra för evakuering i samband med översvämning ska tillgängligheten 

till nya byggnaders entréer inom planområdet vara möjlig. Höjdsättningen inom om-

rådet behöver planeras så att skyfallet inte samlas i större djup än 20 cm vid entréer 

och vägarna fram till dem.   

• Det finns delsträckor av vägar till området som idag inte är framkomliga. En ny väg 

planeras norrifrån och höjdsättningen på den bör anpassas så att den blir framkom-

lig (max vattendjup vid skyfall 20 cm).  

• Planen beaktar strukturplaner för översvämningshantering.  

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att ingen förändrad markanvändning sker. Nuvarande förore-

ningshalter- och mängder samt risker i samband med skyfall förblir desamma. 

5.5 Luftkvalitet 

COWI har genomfört en utredning med syftet att bedöma risk för olägenhet och över-

skridande av miljökvalitetsnormer (Tabell 5) med avseende på luftkvalitet (COWI, 2022, 

Bilaga 9 till planbeskrivningen). Följande delar har studerats: vägtrafik utom och inom 

VCT:s område och planområdet för nuläge, noll- och etableringsalternativ, VCT:s indu-

striverksamhet samt den planerade verksamheten. Den luftförorening som anses vara 

relevant är kvävedioxid (NO₂).  
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5.5.1 Nuläge 

Utsläpp från trafik 

Nuläget utgår ifrån trafikkontorets mätningar under 2021 inklusive tidigare mätningar 

från 2017-2019 med antagandet om att flödena är de samma under 2021. De största 

trafikflödena finns på Torslandavägen, väg 155, direkt söder om VCT, där årsmedelvar-

dagstrafiken som mest är 34 300 fordon, varav 11 procent är tung trafik. I övrigt har 

Sörredsvägen relativt höga trafikflöden, med som mest 22 700 fordon, varav 8 procent 

är tung trafik.  

Resultatet för årsmedelvärdet, 98-percentilen av dygnsmedelvärdet samt 98-percentilen 

av timmedelvärdet av nuläget, visar att det är endast den mest södra delen av planom-

rådet, intill Torslandavägen vid Fördelarvägens anslutning, som berörs av utsläpp från 

trafik. För samtliga beräknade medelvärden klaras MKN inom planområdets gräns. Mil-

jökvalitetsmålet överskrids för frisk luft för både årsmedelvärdet (20 g/m³) och timme-

delvärdet (60 g/m³). Vad gäller utanför planområdet, föreligger det idag risk för över-

skridande av även MKN (för dygns- och timmedelvärdet); detta i direkt anslutning till 

de större vägarna.  

Utsläpp från övriga källor 

För utsläpp av VOC från VCT:s nuvarande anläggning, har spridningsberäkningar gjorts 

utifrån antagande om att anläggningen används till sin fulla kapacitet. Syftet var att ta 

reda på om halter av VOC bidrar till luktolägenhet eller överskrider hygieniska gräns-

värden inom detaljplaneområdet. Resultatet visar att halterna är låga och att risk för 

luktolägenhet är låg. 

5.5.2 Skyddsåtgärder 

Utsläpp från trafik 

Utsläpp från trafiken och krav på särskild reglering ligger utanför detaljplanens detalje-

ringsgrad. Naturvårdsverkets rekommenderade åtgärder för företag att bidra till uppfyl-

landet av miljökvalitetsmålet för frisk luft (Sveriges miljömål, u.d.) är att gå ifrån fossila 

drivmedel till el eller biogas, minska körsträckorna, öka andelen resfria möten och un-

derlätta för distansarbete, utbilda i effektiv körteknik, gå från fossil el till förnybar, ställa 

krav på fjärrvärmeleverantören att använda spillvärme eller förnybara bränslen, efter-

fråga renare sjötransporter samt främja grön mobilitet, som cykel, kollektivtrafik och 

bilpooler.  

Utsläpp från verksamhet 

Tillkommande industriverksamhet kommer troligtvis att utgöras av storskalig industri 

för batteritillverkning. I miljökonsekvensbeskrivningen i samband med tillståndspröv-

ning för en sådan anläggning i Skellefteå, har en utförlig utredning av påverkan på luft-

kvaliteten genomförts. Möjliga utsläpp är i form av partiklar med och utan metallinne-

håll, flyktiga organiska kolväten, lösningsmedlet N-metyl-2-pyrrolidone (NMP) vätgas 

och ammoniak, men dessa kan regleras genom slutna system och reningssteg (Structor 

Miljöbyrån Stockholm AB och Ekologigruppen AB 2017). Sådana åtgärder skulle innebära 

att den kommande verksamheten i Göteborg endast skulle innebära ett marginellt bi-

drag till de nuvarande utsläppen från VCT. Den sammantagna miljöpåverkan skulle förbli 

liten och något bidrag till överskridande av MKN skulle heller inte vara aktuellt.  
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5.5.3 Effekter och konsekvenser 

Detaljplanen 

Utsläpp från trafik 

Beräkningarna är baserade på ett framskridet nuläge till 2025 inklusive tillkommande 

alstring i och med detaljplanens genomförde, motsvarande 6 400 personbilar och 250 

lastbilar per dygn. Som mest ökar trafikeringen på Sörredsvägen med 5 800 fordon och 

som mest minska på Hisingsleden med 1 900 fordon. På Torslandavägen, väst om Sör-

redsvägen, ökar trafiken med 1 100 fordon.  

Resultaten visar entydigt hur halterna minskar längs Torslandavägen, Sörredsvägen och 

Hisingsleden och att en ökning i stället sker längs John Bunyans Väg, Röra Byväg, del 

av Gustaf Larsons Väg samt avfart från Hisingsleden. För både planområdet och närom-

rådet förbättras förhållandet till MKN. Detta beror på teknikutvecklingen, som medför 

att utsläppen av kväveoxider, från varje enskilt fordon, bedöms minska i framtiden. 

Minskade utsläpp från fordonen medför generellt även att halter i luft av kvävedioxid 

minskar längs våra vägar. MKN fortsätter att underskridas inom planområdets samtliga 

delar, men sannolikt även i direkt anslutning till de större vägarna, vilket inte gjordes i 

nuläget för dygns- och timmedelvärdena. Miljökvalitetsmålet överskrids fortfarande.   

I spridningsberäkningarna inkluderas inte partiklar utifrån skälet att MKN för partiklar 

bedöms klaras i Göteborg idag. De ökande trafikmängderna gör att mängden slitage-

partiklar från vägtransporter ökar i området och följaktligen ökar sannolikt även halterna 

av partiklar. Aktuella vägsträckor utgörs generellt av relativt breda gaturum utan bo-

stadsbebyggelse och sannolikt klaras MKN då även 2025. 

Utsläpp från tillkommande verksamhet 

Tillkommande industriverksamhet kommer troligtvis att utgöras av storskalig industri 

för batteritillverkning. Slutsatsen från luftutredningen är att om en sådan typ av indu-

strietablering är rätt utformad, kan en signifikant påverkan på luftkvaliteten, samt bi-

dragandet till ett överskridande av MKN avseende NO₂ eller PM10, lukttrösklar eller hy-

gieniska gränsvärden för VOC undvikas.  

I luftutredningen görs en jämförelse med beräknade haltbidrag av olika flyktiga orga-

niska kolväten (VOC) och de hygieniska gränsvärden för halter av luftföroreningar på 

arbetsplatser. Syftet med beräkningen är att undersöka VCT:s påverkan på planområdet 

och slutsatsen är att halterna är lägre än gränsvärdena. De hygieniska gränsvärdena är 

inte direkt tillämpbara för exponering av allmänbefolkningen i utomhusluft. Det finns 

därför en praxis att dividera dem med 100– 1000 för att på så sätt erhålla en säkerhets-

marginal till även känsliga personer, som barn och äldre. Eftersom detaljplaneområdet 

ska vara en arbetsplats där allmänheten inte ska vistas är en direkt jämförelse med 

gränsvärdena därför relevant. 

Detaljplanen kan inte begränsas till att enbart möjliggöra denna typ av industrietable-

ring, varför även annan typ av storskalig industri kan komma att bli aktuell på platsen. 

Bedömningen är därmed att detaljplanen sannolikt inte innebär en försämring av luft-

kvaliteten eller bidrar till ett överskridande av MKN, men att en närmare bedömning av 

miljöpåverkan avseende luft från tillkommande verksamhet fortfarande ska behandlas i 

kommande tillståndsprövning.  



 

 

     
 78  MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Nollalternativet 

Utsläpp från trafik 

Liksom för detaljplanen motsvarar nollalternativet ett framskridet nuläge till år 2025. 

Flödena är baserade på nuläget inklusive tillkommande trafik från logistikområdet vid 

Röra Byväg samt att flera infrastrukturprojekt står klara. För nollalternativet år 2025, 

är det främst trafikflödet på Hisingsleden som ökar jämfört med nuläget; som mest vid 

Hisingsleden med 8 200 fordon, medan trafiken på Sörredsvägen minskar med som 

mest 4 500 fordon. På Torslandavägen, mellan Sörredsvägen och Hisingsleden, ökar 

antalet fordon med 4 000 per dygn. 

För både planområdet och närområdet förbättras förhållandet till MKN. Det fortsätter att 

underskridas inom planområdets samtliga delar, men sannolikt även i direkt anslutning 

till de större vägarna, vilket inte gjordes i nuläget för dygns- och timmedelvärdena. 

Miljökvalitetsmålet överskrids fortfarande.   

Utsläpp från övriga källor 

Inga övriga utsläppskällor tillkommer genom nollalternativet.   

5.6 Buller  

Akustikforum har tagit fram en verksamhetsbullerutredning (Akustikforum, 2022, Bilaga 

5 till planbeskrivningen), som utrett förutsättningarna gällande buller för närmsta bo-

stadsbebyggelse: Hästlyckan och Södra Låssbyvägen, cirka 700 meter nordost om plan-

området och Innegårdsvägen, cirka 500 meter nordväst om planområdet (Figur 27).  

 
Figur 27. Närmsta bostadsbebyggelse: Innegårdsvägen, Hästlyckan och Södra Låssbyvägen (Bild: 

COWI, utredningsunderlag 2022-03-02). 
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5.6.1 Nuläge 

Trafikbuller 

Vid Innegårdsvägen och Hästlyckan klaras samtliga riktvärden från trafikbuller. Vid 

Södra Låssbyvägen beräknas högsta ekvivalenta ljudnivåer, frifältsvärde vid fasad till 

50 dBA och maximala ljudnivåer som frifältsvärde vid fasad till 75 dBA. Riktvärdena om 

högst 55 dBA ekvivalenta ljudnivåer vid fasad och uteplats innehålls därmed men rikt-

värdena om högst 70 dBA maximala ljudnivåer vid uteplats, överskrids för flera bostä-

der. Överskridandet sker inte mer än 5 gånger per genomsnittlig maxtimme, dag och 

kväll (kl. 06-22), vilket ryms inom undantaget från riktlinjerna. 

Verksamhetsbuller 

Befintliga bullerkällor i anslutning till den befintliga bostadsbebyggelsen närmast plan-

området är Folkrace- och Gokartbanan vid Bulyckevägen samt VCT:s verksamheter. 

5.6.2 Skyddsåtgärder 

Inom ramen för detaljplanen föreligger inget behov av skyddsåtgärder avseende buller.  

5.6.3 Effekter och konsekvenser 

Detaljplanen 

Trafikbuller 

Befintliga industrispår kommer att användas i största möjliga mån för transporter. Tra-

fik under byggtiden, för transport av bergmassor och byggmaterial, kommer att hante-

ras med temporära åtgärder och stråk. Totalt antal tillkommande fordonsrörelser med 

avseende på persontrafik blir cirka 3 800 fordonsrörelser per dygn. Den tänkta exploa-

teringen bedöms totalt omfatta 200 lastbilsrörelser kopplade till intransporter samt 50 

lastbilsrörelser kopplade till uttransporter per dygn. Transporterna in- och ut fördelas 

jämnt över dygnet.  

En fördubbling av antalet fordon på en specifik väg motsvarar, i standardiserade be-

räkningar, en ökning av ljudtrycksnivån med 3 dB, vilket också är den minsta föränd-

ring i ljudtrycksnivå som normalt kan uppfattas av det mänskliga örat. Då avståndet 

från bostadsbebyggelsen är stort, till där ökningen av mängden fordonspassager kom-

mer att vara som störst och den procentuella ökningen av mängden fordonspassager 

generellt är liten, blir ökningen av bullernivåerna vid de närmaste bostäderna små.  

Som högst beräknas ekvivalenta ljudnivåer frifältsvärde vid fasad till 51 dBA och maxi-

mala ljudnivåer som frifältsvärde vid fasad till 75 dBA. Riktvärdena om högst 55 dBA 

ekvivalenta ljudnivåer vid fasad och uteplats innehålls därmed fortfarande för samtliga 

beräkningspunkter samtidigt som överskridandet av riktvärdet för maximala ljudnivåer 

vid uteplats (70 dBA) kvarstår, inte mer än 5 gånger per genomsnittlig maxtimme, dag 

och kväll (kl. 06-22). Antalet bostäder som berörs av överskridandet ökar ej.  

Sammantaget bedöms det prognosticerade tillskottet till vägtrafik jämfört med nollal-

ternativet, den planerade väganslutningen i nordöstra delen av planområdet, bidra med 

en ytterst marginell ökning av bullernivåerna vid de närmaste bostäderna.  
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Verksamhetsbuller 

Schablonberäkningarna, illustrerade i Figur 28, visar att riktvärden för industri och annat 

verksamhetsbuller sannolikt inte överskrids för närmaste bostadsbebyggelse till följd av 

detaljplanen, vare sig dag, kväll eller natt (40-50 dBA).  

 
Figur 28. Ekvivalent ljudnivå [dBA] 2 meter ovan mark till följd av industrietablering (Bild: 

COWI).  

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att dagens markanvändning i form av skog fortsätter inom plan-

området med vissa orörda markområden; det tillkommer då inte några ytterligare verk-

samhetsbuller. Som högst beräknas ekvivalenta ljudnivåer frifältsvärde vid fasad, från 

vägtrafik (Södra Låssbyvägen), till 51 dBA och maximala ljudnivåer frifältsvärde vid fa-

sad till 75 dBA. Riktvärdena om högst 55 dBA ekvivalenta ljudnivåer vid fasad och ute-

plats innehålls därmed för samtliga beräkningspunkter samtidigt som överskridandet av 

riktvärdet för maximala ljudnivåer vid uteplats (70 dBA) kvarstår, inte mer än 5 gånger 

per genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06-22). Antalet bostäder som berörs av 

överskridandet ökar ej. 

5.7 Riskbedömning 

En särskild riskutredning har tagits fram för att utreda förutsättningarna samt effekterna 

av bland annat transporter av farligt gods, risker från omgivande verksamheter samt 
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eventuella effekter av detaljplanens genomförande (Briab, 2022, Bilaga 13 till 

planbeskrivningen). 

5.7.1 Nuläge 

Skyddsvärden 

Närmaste bostadsbebyggelse ligger cirka 700 meter nordost om området (Hästlyckan) 

och cirka 500 meter nordväst om området (Innegårdsvägen). Inom Volvo Cars fabriks-

område, sydöst om planområdet, finns även befintlig utbildningsverksamhet, Göte-

borgsregionens Tekniska Gymnasium samt Göteborgs Tekniska College. Avståndet till 

Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium och planområdet är som minst cirka 260 me-

ter. Mellan Göteborgs Tekniska College och planområdet är avståndet som minst cirka 

550 meter. 

Volvo Cars  

Planområdet gränsar i öster och syd mot Volvo Cars fabrik i Torslanda. Fabriken utgör 

en komplett fabrik med pressverk, karossfabrik, måleri och monteringsfabrik. Fabriken 

är cirka 450 000 kvm stor och i fabriken jobbar cirka 6 500 personer. På anläggningen 

hanteras kemikalier och brandfarlig vara av olika typer. Volvo Cars hanterar kemikalier 

och brandfarlig vätska på ett stort antal platser utspridda över hela verksamhetsområ-

det.  

Brandfarlig vätska 

Den större delen av hanteringen av kemikalier och brandfarlig vätska sker i och omkring 

måleriet som är placerat söder om det aktuella planområdet. En olycka, som leder till 

utsläpp av brandfarlig vätska, bedöms främst kunna leda till en pölbrand (brinnande 

vätska på marken). Hur stor pölbranden blir beror på storleken på utsläppet och pölens 

utbredning. Beroende på utformning av området kring inträffad olycka kan vätskan an-

tingen sprida sig eller så kan spridning begränsas av exempelvis en byggnad, invallning 

eller dike.  

Enligt uppgifter från Volvo sker stora delar av hantering och lagring av brandfarliga 

vätskor inomhus. Det rekommenderade avståndet till olika typer av byggnader beror på 

hur skyddsvärd byggnaden är samt vilken produktklass och mängd som hanteras. I ma-

joriteten av alla fall överstiger inte det rekommenderade avståndet 50 meter. Detta 

stämmer väl överens med de resultat som beräknats avseende pölbränder. Dessa visar 

att till exempelvis en pölbrand på 200 m2 inte förväntas ge allvarlig påverkan på längre 

avstånd än cirka 40 meter ifrån pölen.  

Utgående från att riskavståndet från hantering av brandfarlig vätska generellt sällan 

överstiger 50 meter, samt lokalisering av hanteringen, bedöms hantering av brandfar-

liga vätskor utgöra en mycket liten påverkan på det aktuella planområdet som helhet. 

Hantering av brandfarliga vätskor bedöms inte tala emot etablering av industri på det 

aktuella planområdet. Inga skyddsåtgärder bedöms rimliga med avseende på nämnd 

hantering. 

Brandfarlig gas 

Utöver mindre volymer, som acetylenflaskor för svetsning och dylikt, lagras inte 

brandfarlig gas inom verksamheten, utan levereras i stället kontinuerligt via det nat-

ionella naturgasnätet. Markerat i Figur 29 är den del av stamledningen, som löper 
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utomhus och som förgrenar sig till olika byggnader, bland annat måleriet i direkt an-

slutning till planområdets södra gräns. Gasledningen går på rörgator eller på taket 

över ett antal byggnader. Att förlägga ledningen högt minimerar sannolikheten för me-

kanisk konflikt mellan ledningen och till exempel fordon eller tappade objekt, vilket be-

döms vara den vanligaste orsaken till läckage generellt. Påverkansområdet av ett läck-

age utomhus bedöms vara relativt begränsat då gasen är lätt och kommer att stiga 

snabbt. 

 

 
Figur 29. Gasledningens dragning inom området markeras schablonmässigt i figuren. Endast den 

del av stamledningen som löper utomhus är markerad (Bild: Briab). 

Möjliga effekter som kan uppstå vid antändning av metangas är gasmolnsbrand, jet-

flamma eller gasmolnsexplosion. Gasmolnsexplosion uppstår inte om antändningen sker 

utomhus då gasen behöver vissa förutsättningar för att kunna orsaka explosionsöver-

tryck. Dessa förutsättningar kan eventuellt uppfyllas om antändning sker inomhus. 

En övergripande beräkning har genomförts där effekterna av ett fullständigt rörbrott 

modellerats. Trots ett mycket konservativt scenario med ett fullständigt rörbrott på 50 

cm gasledning, påverkas ett område som knappt når utanför Volvo Cars verksamhets-

område. Därmed bedöms hantering av brandfarliga gaser inom Volvo Cars innebära en 
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mycket låg risk för det aktuella planområdet. Hantering av brandfarliga gaser bedöms 

inte tala emot etablering av industri på det aktuella planområdet. Inga skyddsåtgärder 

bedöms rimliga med avseende på nämnd hantering. 

Ammoniak 

Den kemikalie som, utöver brandfarlig vätska och brandfarlig gas, kan utgöra akut 

olycksrisk för omgivningen bedöms vara köldmedia i form av ammoniak. Ammoniak är 

vid standardtryck och standardtemperatur en färglös gas med mycket stark, stickande 

lukt. Ammoniak är brandfarlig och skadlig för människor och miljö. Dess giftiga egen-

skaper för människor bedöms vara den avgörande egenskapen för närhet till aktuellt 

planområde. 

Oavsiktliga utsläpp av ammoniak från en kylanläggning kan orsakas av exempelvis ut-

släpp via säkerhetsventil vid brand inomhus, packningsläckage, utsläpp i samband med 

påfyllning eller utsläpp efter mekanisk påverkan i samband med servicearbeten. Mindre 

läckage från flänsar och ventiler är mer vanliga än stora läckage vid rörbrott. Anlägg-

ningen som utförts enligt Svensk Kylnorm är över lag att beakta som mycket säkra. 

Överslagsberäkningar för ett stort utsläpp av ammoniak (3,5 kg/s i vätskefas) vid ett 

rörbrott visar att gränsvärdet (tröskelvärde för toxisk påverkan i luften för allmänna 

befolkningen inklusive känsliga individer under kort exponering) överskrids på drygt 200 

m vid normalt väder. I Figur 30 illustreras ett möjligt påverkansområde för detta kon-

servativa scenario. Observera att påverkansområdet utgörs av en cirkelsektor i vindrikt-

ningen. Det är endast den mindre delen av den cirkeln där personer kan komma till 

skada. 
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Figur 30. Påverkansområde för ett stort rörbrott utomhus på kylanläggningen och ett läckage av 

ammoniak i vätskeform. Notera att skador uppkommer i den mindre cirkelsektorn, som orienterar 

sig i vindriktningen (Bild: Briab). 

Mer detaljerade beräkningar av påverkansområde kan göras först efter att kylanlägg-

ningen studerats i detalj. Slutsatsen är att ett utsläpp av ammoniak kan påverka det 

intilliggande planområdet. Disponering av planområdet och ytor inom byggnader kan 

innebära att skadorna vid ett utsläpp minimeras. Personerna söker skydd inomhus el-

ler som befinner sig inomhus kommer i huvudsak inte att uppleva annat än irritation 

och obehag. Ammoniak är en gas med stark lukt och mycket låg lukttröskel. Möjlighet 

till förvarning är god. 

Explosiva ämnen 

Utöver hantering av kemikalier hanteras även explosivämnen, vilka utgör komponenter 

till airbags. Hantering av explosiva varor kan leda till allvarliga effekter för omgivningen 

i händelse av att en explosion uppkommer. Allvarliga effekter från en explosion bedöms 

i dess absoluta närhet främst utgöras av den uppkomna tryckvågen samt 
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värmeutveckling. Tryckvågen avtar snabbt med avståndet. På längre avstånd är det 

främst splitter och större kaststycken som utgör risk för omgivningen. 

Volvo Cars har nyligen erhållit ett förnyat tillstånd för hantering av explosiva varor. Detta 

ställer krav på att processer och system för att minska sannolikheten och effekter av en 

olycka finns inom verksamheten, både vid förvaring och hantering. 

Det kortaste avståndet mellan planområdets gräns och byggnad där hantering av ex-

plosiva ämnen sker är cirka 250 meter. På detta avstånd bedöms den skadliga effekten 

från en tryckvåg ha avtagit. En viss sannolikhet för splitter och kaststycken bedöms 

kvarstå även på detta avstånd, givet att en explosion uppstår. Risken för att en explosion 

skall uppkomma och påverka planområdet bedöms vara mycket låg. Sammantaget be-

döms hantering av explosiva ämnen bedöms inte tala emot etablering av industri på det 

aktuella planområdet. 

Övriga Seveso-verksamheter 

På västra Hisingen ligger ett antal Seveso-verksamheter, både i den högre och lägre 

kravnivån. De närmast liggande verksamheterna, markerade i Figur 31, är Preems raf-

finaderi, bergrummen i Syrhåla och Skanska Industrial Solutions, Biskopsgården (”Vi-

kans kross”). Utöver dessa tre ligger även ett antal andra Seveso-verksamheter på 

västra Hisingen, samtliga på ett avstånd längre än 2,5 km från det aktuella planområ-

det. Dessa bedöms ligga utanför miljökonsekvensbeskrivningens geografiska avgräns-

ning och behandlas inte närmare.  

 
Figur 31. Omkringliggande Seveso-verksamheter. Bergrummen i Syrhåla (Blått), Preemraff 

(Rött), Skanska Industrial Solutions Biskopsgården (Vikans kross, Orange; Bild: Briab). 
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Preems raffinaderi 

Preems raffinaderi i Göteborg hanterar och lagrar stora mängder brandfarliga vätskor. 

De är i olika mån giftiga, miljöfarliga och hälsovådliga. I verksamhetens riskanalyser 

har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med verksamheten 

är: 

• Läckage som antänds och leder till brand och/eller explosion. Detta kan leda till 

lokala skador på personal och anläggning. 

• Utsläpp av giftig gas (svavelväte eller kolmonoxid) kan skada personal och personer 

i verksamhetens närhet. 

• Läckage av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter, som förorenar luft, mark 

eller vatten. 

Raffinaderiet har under 2021 erhållit nytt tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och 

utökad verksamhet. Det finns enligt Länsstyrelsen inga tydliga indikationer på att ris-

kerna i och med detta kommer att ändras eller öka, men det återstår för verksamheten 

att göra mer detaljerade utredningar kring detta. Då aktuellt planområde ligger cirka 

900 meter norr om väg 155 bedöms Preems raffinaderi utgöra en mycket liten risk mot 

det aktuella planområdet. Detta bedöms gälla även om riskbilden skulle visa sig öka 

något i samband med den utökade verksamheten enligt Preems nya tillstånd. Risker 

med Preems verksamhet bedöms inte tala emot etablering av industri på det aktuella 

planområdet. 

Bergrummen i Syrhåla 

I Syrhåla finns fyra bergrum (Verksamhetsutövare är Scandinavian Tank Storage (STS), 

Göteborgs Hamn och Gryaab). Bergrummen används för lagring av råolja, gasol, kon-

taminerat vatten, utrötat slam och grundvatten. Förekommer gör även stora mängder 

brandfarliga gaser, biogas (metan) som uppstår under efterrötningen av det deponerat 

avloppsslammet och petroleumgas som är kvar från tidigare verksamhet då utrymmet 

användes för beredskapslagring av olja. 

Enligt den informationen, redovisad för allmänheten för respektive verksamhet, är brand 

eller explosion som följd av ett vådautsläpp av brandfarliga varor från bergrummen, den 

största risken med verksamheten. Det är endast Gryaab som redovisar ett säkerhets-

avstånd om minst 400 meter. Övriga verksamheter i Syrhåla bedöms vara snarlik 

Gryaabs och det antas att ett säkerhetsavstånd av 400 meter är applicerbart även för 

dessa.  

Avståndet mellan sannolika utsläppskällor (dvs. strukturer över mark) vid bergrum-

men i Syrhåla och det aktuella planområdet är över 1200 meter. Då avståndet är 3 

gånger längre än det av Gryaab angivna säkerhetsavståndet, bedöms bergrummen i 

Syrhåla utgöra en mycket liten risk mot det aktuella planområdet. Vidare ligger Volvo 

Cars fabrik mellan bergrummen i Syrhåla och utgör en barriär mellan dessa och det 

aktuella planområdet som ytterligare minskar risknivån. Risker med verksamheten i 

Syrhåla bedöms inte tala emot etablering av industri på det aktuella planområdet. 

Vikans kross 

Verksamheten bedrivs av Skanska Industrial Solutions AB med syfte att producera för-

ädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Bryt-

ning av berg sker genom sprängning. På anläggningen sker även produktion av 
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asfalt/betong. De kemiska produkter som förekommer på anläggningen och som enligt 

Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel och gasol/eldningsolja. 

Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade explosiva och kontakt med bränn-

bart material kan orsaka brand. Gasol/eldningsolja klassas som brandfarligt. 

Sprängmedel som används, består av olika komponenter vilka var för sig är icke-explo-

siva och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det 

är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med 

sprängning, ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Detta leder enligt verksamheten att 

sannolikheten för en okontrollerad explosion är mycket liten. Det minsta avståndet mel-

lan verksamheten och det aktuella planområdet är 1300 meter. Sannolikheten att en 

tryckvåg eller kaststycken skall nå dessa avstånd, givet att en okontrollerad explosion 

uppkommer i verksamheten, bedöms mycket låg om inte obefintlig.  

Med tanke på den enligt verksamheten låga sannolikheten för att en okontrollerad ex-

plosion alls uppkommer bedöms risken från anläggningen mot det aktuella planområdet 

vara mycket låg. Risker från Skanska Industrial Solutions AB, Biskopsgården bedöms 

inte tala emot etablering av industri på det aktuella planområdet. 

Transport av farligt gods 

Farligt gods utgörs av flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper varie-

rar. Olika typer av effekter är: brand, explosion, utsläpp av giftiga kemikalier, samt 

utsläpp av frätande kemikalier. Brandfarliga fasta ämnen, oxiderande ämnen och orga-

niska peroxider, radioaktiva ämnen utgör normalt ingen fara för omgivningen då områ-

det som drabbas koncentreras till fordonets närhet. Undantag är oxiderande organiska 

peroxider som blandas med brandfarliga vätskor, vilket kan orsaka explosioner. Vidare 

kan föroreningar, i en tank med väteperoxid, orsaka ett skenande sönderfall med tank-

sprängning som följd. 

Väg 155 (Torslandavägen) och 564 (Sörredsvägen) är primära transportleder för farligt 

gods. Båda vägarna är belägna över 500 meter från planområdet. Påverkan på planom-

rådet vid transport av farligt gods på dessa vägar utreds därför ej vidare. 

Ett industrispår, vilket nyttjas av Volvo (cirka 70 tågrörelser i veckan) löper inom och 

längs med planområdesgränsen. Farligt gods förutsätts förekomma på industrispåret. 

Givet de låga hastigheter som hålls på industrispåret och att alla tågrörelser sker under 

övervakning bedöms urspårning på industrispåret inte utgöra en risk för studerat om-

råde då en eventuell urspårningen enbart kommer att påverka området i direkt anslut-

ning till spåret. 

5.7.2 Skyddsåtgärder 

Med avseende på närheten till Volvo Cars verksamhet, kan risknivån komma att 

vara förhöjd i vissa delar av planområdet i anslutning till Volvos kylanläggning. Detta 

bedöms kunna hanteras med säkerhetsåtgärder i kommande projektering. Exempelvis 

kan gångstråk som passerar i anslutning till kylanläggningen, förses med ett larm (ring-

klocka/siren och blixtljus) kompletterat med en informativ skylt, som uppmanar perso-

ner att söka skydd inomhus. Larm och skylt bör även placeras i entréer som vetter mot 

kylanläggningen inom påverkansområdet. 
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Inga ytterligare skyddsåtgärder bedöms i dagsläget vara nödvändiga med avseende på 

etablering av industrietablering vid studerat planområde. Risker kopplat till den framtida 

verksamheten behöver utredas närmare i samband med dess etablering och eventuell 

Sevesoanmälan. Fler skyddsåtgärder kan då komma att bli aktuella. Det bedöms möjligt 

att med tekniska åtgärder och/eller erforderliga skyddsavstånd uppnå tolerabla riskni-

våer. 

5.7.3 Effekter och konsekvenser 

Då bebyggelse i närområdet består av VCT:s egen verksamhet och känsligare bebyg-

gelse, i form av till exempel bostäder, som närmast är beläget drygt 500 meter från 

planområdet, är påverkan från planen av liten omfattning. 

Detaljplanen 

Transporter av farligt gods 

Andelen godstransporter, innehållande farligt gods, är inte känt. De tillkommande trans-

porterna bedöms endast medföra en liten ökning av trafikeringen. Majoriteten av in- och 

utgående godstransporter inom planområdet förväntas ske med lastbil. Antalet trans-

porter har uppskattats till 100 inkommande lastbilstransporter per dygn, och 25 utgå-

ende per dygn. Godstrafiken angör området från söder via Syrhålamotet samt från nord-

ost via Sörredsvägen. Med hänsyn till att varje transport räknas som två fordonsrörelser 

tillkommer 250 fordonsrörelser per dygn.  

De ämnen som bedömts vara mest aktuella har generellt sett ett påverkansområde be-

gränsat till det olycksdrabbade fordonets närhet. Jämfört med nuvarande verksamheter, 

som ger upphov till transporter av farligt gods, medför etableringen av industrin inom 

planområdet ett litet tillskott av transporter av farligt gods, av sådana klasser som redan 

förekommer. Det innebär därmed att nya risker inte tillkommer till följd av att det trans-

porteras ämnen med liknande egenskaper och potentiella effekter. 

Verksamhet 

Planområdet bedöms vara lämplig för vissa typer av industrietablering förutsatt att 

dessa inte ger upphov till en oskälig risk för bostadsbebyggelsen cirka 500 meter från 

planområdet, samt Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium cirka 260 meter från plan-

områdesgränsen. Tillkommande industrietablering bedöms, utifrån schablonberäknade 

riskhanteringsavstånd, inte utgöra en oacceptabel risk för närområdet, men detta måste 

säkerställas senare prövning av verksamhet. En ny etablering får inte heller ge upphov 

till oskälig risk för den befintliga anläggningen (Volvo Cars) i direkt anslutning till det 

nya verksamhetsområdet. Skulle kommande verksamhet utgöra en Sevesoverksamhet 

av den högre kravnivån finns även en skyldighet att, utöver tillräckliga skyddsavstånd, 

förmedla information om risker till allmänheten; bland annat om hur verksamheten kan 

påverka omgivningen och vad allmänheten ska göra i händelse av en allvarlig olycka. 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att nuvarande risknivåer kvarstår och inga nya risker tillkommer 

till närområdet eller närboende.  
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5.8 Kulturmiljö 

5.8.1 Nuläge 

Landskapsbild 

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en landskapsbildsanalys med en nulägesbeskriv-

ning och konsekvensbeskrivning (SBK, 2022, Bilaga 8 till planbeskrivningen). Syftet är 

att skapa en övergripande bild av fysiska element och värden som finns i landskapet och 

vad detaljplanen kan ha för påverkan på dessa.  

För nulägesbeskrivningen har kartmaterial och flygfoton studerats i kombination med 

fältbesök. Utgångspunkten har legat i den subjektiva upplevelsen av landskapet. För 

konsekvensanalysen har en visualisering över tänkt planering bearbetats med verktyget 

Open Cities Planner, vilket resulterat i tredimensionell visualisering av området. Därefter 

har den visualiserade bilden jämförts kvalitativt med nulägesbilden, från ett par strate-

giskt utvalda väderstreck och vinklar. De mest relevanta synvinklarna är de från den 

närmsta bostadsbebyggelsen: Låssby (synbild D i utredningen) och Innegårdsvägen 

(synbild E i utredningen) (SBK, 2022, Bilaga 8 till planbeskrivningen). 

Den aktuella landskapsbilden är starkt präglad av befintlig industriverksamhet, i form 

av byggnader för lager-, produktion-, logistikverksamhet samt uppställningsplats för bi-

lar, parkeringar och vägar. Landskapet är småkuperat med inslag av naturliga höjdryg-

gar. 

Fornlämningar 

En arkeologisk utredning har genomförts (Arkeologerna, 2022, Bilaga 1 till 

planbeskrivningen) och under grävningen bekräftades arkeologiska lämningar som upp-

fyller kriterierna för att klassas som fornlämningar. De fornlämningarna som identifierats 

inom utredda områden (och som ses i Figur 32) är: 

1. (L2021:8676) Boplats, Fornlämning, ca 40x35 meter (N-S). Inom ytan påträf-

fades också ett spismursröse, samt två sentida husgrunder och rödgods. 

2. (L2021:8677) Boplats, Fornlämning, Boplats, 75x35 meter (Ö-V). 

3. (L1960:2358) Boplats, Fornlämning, Boplats, ca 100x65 meter (ÖNÖ-VSV). 

4. (L2021:8679) Boplats, Fornlämning, Boplats, ca 90x70 meter (ÖNÖ-VSV) 
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Figur 32. Karta över resultatet av den arkeologiska utredningen inom planområdet, där de fyra 

fornlämningarna markerats. Grön markering (område 3 och 4) innebär att ingen påverkan kom-

mer att ske, röd markering (område 1 och 2) innebär att påverkan sker och att arkeologisk 

undersökning behöver genomföras (Bild: Arkeologerna, utredningsunderlag 2021-12-15).  

Av de identifierade fornlämningarna berörs 2 objekt av planområdet. Område 1 innehål-

ler spår från förhistoriska och medeltida/nyare tiders anläggningar. Inom ytan påträffa-

des ett spismursröse, samt två sentida husgrunder och rödgods. Område 2 utgörs av 

fossil åkermark samt boplats eller aktivitetsmark och innehåller mindre odlingsrösen och 

avgränsande stengärdesgårdar. Slag av flinta påträffades tillsammans med en kronisk 

kärna av mesolitikum samt fragmenterad härd (eldstad). En arkeologisk förundersök-

ning har utförts för aktuell lämning och en arkeologisk undersökning kommer att utföras. 

Utredningen har även resulterat i en övrig kulturhistorisk lämning (L2021:8685), i form 

av en husgrund från historisk tid. Denna lämning omfattas inte av skydd enligt kultur-

miljölagens bestämmelser men hänsyn till dessa bör om möjligt tas i det fortsatta pla-

nering. 

Övriga kulturvärden 

Det har uppmärksammats att den kringgående järnvägsslingan bidrar till förståelsen för 

områdets tidigare industriverksamhet. Natur- och skogsmark inklusive rester av det före 

detta odlingslandskapet, som stengärdesgårdar, vittnar även om områdets agrara histo-

ria. Gällande järnvägen, löper den i huvudsak utanför planområdesgränsen och regleras 

därmed inte av planen. Avseende natur- och skogsmark, har dess värden ur kulturmil-

jösynpunkt inte studerats närmare inom ramen för detaljplanearbetet och bedöms där-

med inte vidare.  
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5.8.2 Skyddsåtgärder 

Landskapsbild 

Landskapsanalysen har inte lagt fram några förslag på skyddsåtgärder som ryms inom 

detaljplanen. Som ett medskick till eventuell tillståndsprövning kan fortfarande följande 

gestaltningsaspekter beaktas: 

› Då stora byggnader planeras i området blir även grupperingen av flera sådana 

huskroppar väsentlig ur landskapsbildssynpunkt.  

› Hänsyn till befintlig terräng i byggnadernas utformning och placering.  

Ur landskapsbildssynpunkt förordas att om möjligt skydda den norra, kuperade skogs-

marken från byggnation. 

Fornlämningar 

För en av fornlämningarna inom området (område 2) har en arkeologisk förundersökning 

utförts och en arkeologisk undersökning har beställts för att avgöra lämningens värde 

samt eventuellt behov av skyddsåtgärder.  

5.8.3 Effekter och konsekvenser 

Detaljplanen 

Landskapsbild 

I Figur 33 ges en modellerad bild med tillkommen bebyggelse sett från Låssby norr om 

planområdet. Tillkommande exploatering förväntas marginellt sticka upp över trädlinjen 

i denna vy och bedöms inte ha någon betydande inverkan på landskapsbilden. 

 
Figur 33. Vy söderut från Låssby mot planområdet med tillkommande bebyggelse (rött; 

Bild: Göteborgs stad).  
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I Figur 34 ges en modellerad bild med tillkommen bebyggelse sett från Innegårdsvägen 

nordväst om planområdet. Liksom för Låssby, förväntas tillkommande exploatering mar-

ginellt sticka upp över trädlinjen i denna vy och bedöms inte ha någon betydande inver-

kan på landskapsbilden. 

 
Figur 34. Vy sydost sett från Innegårdsvägen med tillkommande bebyggelse markerat i rött (Bild: 

Göteborgs stad). 

Fornlämningar 

Objekt som bedöms vara relevanta för detaljplanen är område 1 (L2021:8676) och 2 

eftersom de befinner sig inom planområdet. För dessa fornlämningar gäller kulturmiljö-

lagens bestämmelser om skydd för fornlämningar, vilket innebär att ingrepp i fornläm-

ningar eller deras tillhörande fornlämningsområde kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt 

2 kap 12 § kulturmiljölagen (SFS 1988:950).  

Område 1 är beläget norr om den bäckravin som inom detaljplanen är avsedd för dag-

vattenhantering och utredningen fastslår att fornlämningen bör förundersökas i sam-

band med eventuell exploatering. Område 2 kommer med största sannolikhet beröras 

direkt av eventuell exploatering och en arkeologisk undersökning kommer att behöva 

utföras. Detaljplanen bedöms preliminärt innebära små konsekvenser avseende kultur-

miljö då två av fyra identifierade fornlämningar påverkas och troligen enbart en av dem 

förstörs av exploatering inom området.  

Övriga kulturvärden 

Järnvägsslingar ligger huvudsakligen utanför planområdet. Bevarandet av den försvåras 

därmed inte av detaljplanen, men säkerställs inte heller. Förväntningen på exploate-

ringen avseende natur- och skogsmark är att en stor del av kommer att tas i anspråk. 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att inga åtgärder genomförs som medför påverkan på vare sig 

landskapsbild eller fornlämningar. I huvudsak skulle kulturlämningarna inom planområ-

det bevaras intakta.  
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5.9 Rekreation och friluftsliv 

Stadsbyggnadskontoret har, som en del av framtagandet av planbeskrivningen, kartlagt 

och bedömt de sociala förutsättningarna i området. Underlaget finns i sin helhet i plan-

beskrivningen (Socialkonsekvens- och barnkonsekvensanalys). 

5.9.1 Nuläge 

Detaljplaneområdet ingår idag som en del av VCT. Det är både omringat av en järn-

vägslinje och är omslutet av stängsel och är därmed inte tillgängligt för allmänheten. 

Det nyttjas i huvudsak som uppställningsplats, upplag och testbana för bilar och i mindre 

grad som rekreationsområde för områdets anställda. Otillgängligheten, testbanan och 

arbetsförhållanden med få möjligheter till längre pauser anses vara en bidragande faktor 

och det är i huvudsak endast de södra delarna av området med grusvägar, samt natur-

områdena i direkt anslutning till verksamheterna öster om Sörredsvägen, som idag nytt-

jas för till exempelvis korta lunchpromenader.  

Planområdet angränsas västerut av ytterligare industriområden, vilka följs av ett större 

naturområde. Här finns bland annat en ryttarförening med tillhörande ridstigar samt 

motorsportsanläggning för folkrace och gokart. Dessa funktioner lockar barn och unga 

och utgör en viktig funktion för närboende och tillresta. I tidigare dialog med bland annat 

boende från närliggande bostadsområde samt representanter från ryttarföreningen och 

motorsportanläggningarna framkom att naturområdet, och då huvudsakligen den västra 

delen, i stor utsträckning används som område för rekreation och samvaro. Den östra 

delen anses däremot vara mer svårframkomlig och närheten till industrin gör det mindre 

attraktivt som rekreationsområde.  

5.9.2 Skyddsåtgärder 

Då området är instängslat och används sparsamt för rekreation och då av anställda inom 

området är inga skyddsåtgärder aktuella. 

5.9.3 Effekter och konsekvenser 

Detaljplanen 

Området blir en del i det redan utbyggda verksamhetsområdet. Tillkommen verksam-

het inom Volvos verksamhet kan göra att exploateringen samspelar och inkorporeras 

inom befintligt skalskydd. Det skapar då en samhörighet med befintlig verksamhet, 

men samtidigt en barriär för utomstående. Om tillkommen verksamhet blir en annan 

än inom Volvos verksamhet, är det då sannolikt att verksamheten hålls utanför skal-

skyddet och därmed potentiellt blir mer tillgängligt för utomstående. I båda fallen 

kommer området fortfarande vara en del i ett större verksamhetsområde, vilket i sig 

självt, med stora hårdgjorda ytor och stora byggnader, sällan lockar allmänheten till 

vistelse. Då planområdet i sig samt närområdet endast innehåller delar med litet värde 

för friluftsliv, bedöms konsekvenserna av detaljplanen, oberoende av eventuell indu-

strietablerings omfattning och påverkan, som små. 

När det gäller det direkta närområdet, är det endast de nordöstra delarna av det na-

turområde, nämnt tidigare, som angränsar direkt till planområdet och därmed kan på-

verkas negativt av detaljplanen, till exempel i form av buller och ljus. Eftersom 
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närheten till redan befintlig industri i kombination av att området upplevs svårfram-

komligt, anses området inte värdefullt för friluftsliv; konsekvenserna för friluftslivet i 

och med detaljplanen blir därmed små.  

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att dagens markanvändning och begränsade förutsättningar för 

rekreation och friluftsliv fortsätter som idag. Konsekvenser bedöms därmed vara obe-

tydliga.  
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6 Samlad bedömning 

6.1 Människors hälsa och säkerhet 

I Tabell 19 sammanfattas konsekvenserna för planens genomförande avseende männi-

skors hälsa och säkerhet. Detaljplanen innebär generellt att mark tas i anspråk för an-

läggandet av en industriverksamhet. I området, som idag är avgränsat från allmänheten 

kommer i stället fler anställda och besökare att vistas, samtidigt rör sig människor fort-

farande i närområdet och det finns även närliggande bostadsområden och skolor. I 

aspekter där inga människor väntas påverkas ges ett litet värde (1), där endast vuxna 

tillfälligt antas påverkas ges måttligt värde (2), där bostäder påverkas ges högt värde 

(3) och där särskilt känsliga grupper särskilt drabbas, som vid skolor och förskolor, ges 

mycket högt värde (4).  

Tabell 19. Översiktliga konsekvenser av miljöaspekter med avseende på befolkning och hälsa.   

Miljöaspekt Påverkan (0-3) Värde (1-4) (=) Konsekvenser 

Mark    

Stabilitet Obetydligt (0) Måttligt (2) Obetydliga (0) 

Markföroreningar Liten (1) Måttligt (2) Små (2) 

Störningar    

Utsläpp från trafik Liten (1) Högt (3) Små (2) 

Utsläpp från industri Obetydlig (0) Mycket högt (4) Obetydliga (0) 

Trafikbuller Måttlig (2) Högt (3) Små – måttliga (4) 

Verksamhetsbuller Obetydligt (0) Mycket högt (4) Obetydliga (0) 

Olycksrisk    

Närliggande verksamheter Liten (1) Måttligt (2) Små (2) 

Transport av farligt gods Liten (1) Måttligt (2) Små (2) 

Tillkommande industri Obetydlig (0) Mycket högt (2) Obetydliga (0) 

Rekreation och friluftsliv    

Inom planområdet Obetydlig (0)  Obetydliga (0) 

Utanför planområdet Liten (1) Högt (3) Små (3) 

Mark 

Avseende geologi, bedöms generellt berget i området vara av en relativt god kvalitet, 

vilket medger branta släntkonstruktioner. I fall där last påförs för de områdena med lera 

erfordras stabilitetsberäkningar i samband med detaljprojektering. Preliminärt bedöms 

att en permanent lokal sänkning av grundvattennivåer sker vid sprängning men att det 

inte sker i en sådan omfattning att det påverkar enskilda eller allmänna intressen. Det 

finns inga artesiska nivåer, vilket innebär att ingen permanent sänkning av grundvat-

tennivåer i jord kommer att ske även om det skulle ske schakt genom lerlager.  

Inom det aktuella detaljplaneområdet har förorening över de mätbara åtgärdsmålen på-

träffats. I huvudsak är det förhöjda halter av PFAS som behöver hanteras inom området 

för att säkerställa planens genomförande. De genomförda undersökningarna visar att 

den huvudsakliga föroreningskällan är brandövningsplatsen. Riskbedömningen visar att 

det föreligger risk för markmiljö och spridning, vilket i huvudsak utgör motiv för avhjäl-

pandeåtgärder. Utredningarna visar att källan till PFAS är relativt avgränsad i plan och 

profil och därmed möjlig att avhjälpa. Förutsatt att beskrivna avhjälpande- och 
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riskhanteringsåtgärder genomförs bör det vara möjligt att säkerställa områdets lämp-

lighet med avseende på planerad markanvändning enligt förslag till detaljplan. 

Störningar 

Gällande luftföroreningar och buller, finns två källor som kan medföra olägenhet för 

människors hälsa, verksamheten i sig samt bidraget från en ökad trafik. Gällande luft 

och utsläpp från trafiken, förbättras förhållandena i framtiden generellt då fordonsflottan 

väntas bli renare. Detaljplanens genomförande innebär ett icke betydande bidrag till de 

framtida utsläppen. För buller är det liknande där en ökad trafikmängd endast väntas 

bidra med en marginell ökning av trafiken, vilket inte resulterar i någon betydande ök-

ning av bullernivåer för närliggande bostäder. 

När det gäller verksamheten i sig, går det inte inom ramen för detaljplanen att avgöra i 

detalj hur de exakta bidragen till bullernivåer och luftföroreningar kommer se ut, utan 

det är något som regleras i kommande tillståndsprövning. Avseende buller, har marken 

bedömts lämplig för industriändamål baserat på schablonberäkningar och möjligheterna 

att undvika att bostäder utstår förhöjda bullernivåer har bedömts goda.  

Även för luft har möjligheterna, att verksamheten inte ska kunna bidra till ett överskri-

dande av MKN, bedömts goda. Hänsyn i dessa utredningar har inte tagits till Göteborgs-

regionens Tekniska gymnasium utan endast till närliggande bebyggelse. Kommande till-

ståndsprövning bör säkerställa att negativ påverkan inte sker i sådan omfattning att det 

innebär konsekvenser för människors hälsa och säkerhet.  

Olycksrisk 

För olycksrisk, handlar det om risk för de människor som väntas tillkomma i samband 

med detaljplanen från närliggande befintliga verksamheter och transporter av farligt 

gods, samt risker som medförs i samband med etablerandet av ett nytt område för 

industriverksamhet. Befintliga verksamheter utgörs av VCT, som hanterar diverse 

brandfarliga, giftiga och explosiva ämnen. Riskerna att denna hantering skulle innebära 

olägenhet för de människor som väntas tillkomma i samband med planens genomfö-

rande har bedömts låga och kan hanteras genom åtgärder, som larm- och varningssy-

stem.  

I närområdet finns även flertalet SEVESO-verksamheter, varav inga bedöms försvåra 

genomförandet av detaljplanen. Inte heller nuvarande transporter av farligt gods anses 

innebära en risk som talar emot detaljplanen. När det kommer till bidragen risk för 

olyckor i och med detaljplanen är det liksom för buller, och luft något som närmare 

regleras i kommande tillståndsprövning. Bidraget, avseende transporter av farligt gods, 

bedöms litet och tillkommande industrimark bedöms utifrån schablonberäknade risk-

hanteringsavstånd, inte utgöra en oacceptabel risk för närområdet.  

Rekreation och friluftsliv 

För rekreation och friluftsliv handlar det dels om förutsättningarna inom, dels utanför 

planområdet. Eftersom planområdet idag är instängslat och åtkomst för allmänheten 

saknas, innebär detaljplanens genomförande ingen förändring. Gällande förutsättning-

arna i närområdet, kan detaljplanens genomförande antas medföra ökade störningar i 

form av ljus och buller, vilka kan ha negativ påverkan på möjligheterna till rekreation 

för närboende. Samtidigt är närområdet redan i nuläget präglat av befintliga verksam-

heter och påverkan blir därmed liten.  
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6.2 Biologisk mångfald 

I Tabell 20 sammanfattas konsekvenserna för planens genomförande avseende biologisk 

mångfald. För naturvärdesobjekt utgår värderingen från naturvärdesklassningen det vill 

säga klass 2 ger måttligt värde och klass 3, högt (3). Gällande arter, bedöms skyddade 

arter vara av mycket högt värde (4).   

Tabell 20. Konsekvenser av miljöaspekter med avseende på biologisk mångfald. 

Miljöaspekt Påverkan (0-3) Värde (1-4) Konsekvens (0-12) 

Naturmiljö 
   

Naturvärdesobjekt Måttlig (2) Högt (3) Måttliga (6) 

Naturvårdsarter Liten (1) Mycket högt (4) Små-måttliga (4) 

Vattenmiljö 
   

Rivö fjord  

(ytvattenförekomst) 

Obetydlig (0) Högt (3) Obetydliga (0) 

Torslandaviken (N2000) Obetydlig (0) Mycket högt (4) Obetydliga (0) 

Naturmiljö 

En majoritet av de identifierade naturvärdesobjekten inom planområdet kommer san-

nolikt tas i anspråk och försvinna i och med planens genomförande. Därav bland annat 

områden med höga naturvärden. Eftersom områden med höga naturvärden i form av 

dammar kompenseras och skyddas samt att lövskogsområden stärks utanför planom-

rådet bedöms sammanvägd påverkan vara måttlig i stället för stor.  

För förekommande skyddade arter utförs en rad olika skydds- och kompensationsåtgär-

der för att i största möjliga mån skydda populationer och individer. En förutsättning för 

detaljplanens genomförande är att en gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas för 

berörda arter. Inventeringar, åtgärder för berörda arter och uppföljning av åtgärderna 

visar att gynnsam bevarandestatus bör kunna upprätthållas. Dispens har medgivits av 

länsstyrelsen för flytt av arter. Påverkan bedöms som liten för berörda arter och konse-

kvenserna som små till måttliga.  

Vattenmiljö 

Avseende kvaliteten på dagvattnet, medför detaljplanen med de reningssteg som införs 

generellt en icke detekterbar påverkan. Flödena av dagvatten ut till recipienten ökar 

marginellt och därmed är ökningen av föroreningar också mycket marginella. Varken 

ökningen av flöden eller föroreningsmängder bedöms därmed innebära någon bety-

dande påverkan på Rivö fjord, som ytvattenförekomst och dess skyddsvärda arter, eller 

Torslandaviken i egenskap av Natura 2000-område samt dess skyddade arter.  
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6.3 Kulturmiljö 

I Tabell 21 sammanfattas konsekvenserna för detaljplanens genomförande avseende 

kulturmiljö, landskap och bebyggelse.  

Tabell 21. Översikt av bedömda konsekvenser avseende kulturmiljö. 

Miljöaspekt Påverkan (0-3) Värde (1-4) Konsekvens (0-12) 

Landskapsbild Liten (1) Högt (3) Små (3) 

Fornlämningar Måttlig (2) Lågt (2) Små (4) 

 

Tillkommande industrietablering kan antas bli synlig från vissa väderstreck, men bedöms 

samtidigt sammanfalla och vara likställd med kringliggande bebyggelse, därav bedöms 

påverkan som litet. Det kan inte helt uteslutas att närboende påverkas, därav ett högt 

skyddsvärde (3).  

Två fornlämningar hat identifierats inom planområdet varav den ena sannolikt berörs 

direkt av detaljplanens genomförande.   

6.4 Klimat, klimatanpassning och hushållning med 

naturresurser 

I Tabell 22 sammanfattas konsekvenserna för detaljplanens genomförande avseende 

klimat, klimatanpassning och hushållning med naturresurser.  

Tabell 22. Översikt av bedömda konsekvenser avseende klimat, klimatanpassning 

och hushållning med naturresurser.    

Miljöaspekt Påverkan (0-3) Värde (1-4) Konsekvenser (0-12) 

Klimatanpassning 
   

Översvämningsrisk Obetydlig (0)  Obetydliga (0) 

Klimat 
   

Växthusgasutsläpp Måttlig (2) Måttlig (2) Små-måttliga (4) 

Kollagring Måttlig (2) Måttligt (2) Små - måttliga (4) 

Naturresurser 
   

Skog Stor (3) Litet (1) Små (3) 

Grundvatten Obetydlig (0) Litet (1) Obetydliga (0) 

Klimatanpassning 

Avseende översvämningsrisk, bedöms med de åtgärder som föreslagits att det inte de-

taljplanen inte medför några negativa konsekvenser avseende förutsättningarna för kli-

matanpassning.  

Klimat 

Närmare undersökningar och beräkningar av planens direkta och indirekta klimatpåver-

kan genom förändrad markanvändning och tillkommande transporter har inte genom-

förts inom ramen för detaljplanearbetet.  Gällande växthusgasutsläpp, innebär detalj-

planen generellt en ökad mängd transporter, men i och med placeringen nära staden 

och goda kommunikationer inklusive hamn och järnväg, har påverkan minimerats. 
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Gällande kollagring, rymmer planområdet bland annat skog och våtmarker, vilka verkar 

som naturliga kollager varav majoriteten kommer tas i anspråk. Kompensation av såd-

ana områden kommer göras som en del av åtgärderna för naturvårdsarterna.   

Naturresurser 

Gällande naturresurser, förekommer skog samt grundvatten inom planområdet, vilka 

inte bedömts inneha några större värden ur naturhushållningssynpunkt. En stor del av 

skogen kommer att tas i anspråk medan grundvattnet inte bedöms påverkas i någon 

betydande omfattning.  

6.5 Avstämning mot miljömål och miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsmål 

I Tabell 23 redovisas detaljplanens påverkan på relevanta miljökvalitetsmål, utifrån de-

taljplanens avgränsning och aktuell kunskap (skala ingen/obetydlig (0) till stor negativ 

(3). Sammanhållet bedöms detaljplanen inte ha någon större påverkan på uppfyllandet 

av målen. Bedömningen kan ändras i eventuell tillståndsprövning av verksamhet.  

Tabell 23. Detaljplanens påverkan på miljökvalitetsmålen. 

Miljö- 

kvalitetsmål 

Påverkan  Kommentarer 

Begränsad  

klimat- 

påverkan 

Måttlig (2)  Detaljplanen möjliggör energiintensiv men detaljer om verksamheten 

i sig och dess klimatpåverkan kan inte beröras närmare. Transporter 

kommer öka, samtidigt som placeringen innebär ett effektivt nytt-

jande av transportleder inklusive järnväg och sjöfart. Närheten till 

staden minimerar även pendlingssträckor och förbättrar möjlighet-

erna till l att kunna erbjuda alternativa mobilitetslösningar form av 

bland annat kollektivtrafik, gång och cykel. Kollager i form av skog 

och dammar kommer tas i anspråk samtidigt som kompensation görs.   

Frisk luft Liten (1) Målet överskrids i dagsläget i en avgränsad del i sydvästra planområ-

det med anledning av trafiken på Torslandavägen/Fördelarvägen. 

Varken ökningen i trafik eller industrietableringen bedöms bidra till 

överskridandet av målet.  

Ingen övergödning Liten (1) Detaljplanen innebär en ökad mängd utsläpp av kväveföreningar, 

men marginell omfattning.  

Grundvatten av god  

kvalitet 

Liten (1) Inga MKN för grundvatten berörs. Ingen permanent sänkning som 

påverkar allmänna intressen kommer ske. Hårdgjorda ytor och re-

ningssteg införs. 

Hav i balans samt  

levande kust och  

skärgård 

Ingen/ 

Obetydlig 

(0) 

Detaljplanen medför ingen betydande påverkan på havsvattenmiljöer.  

Levande skogar Måttlig (2) Påverkan på möjligheten till friluftsliv bedöms som liten eftersom 

området idag är avgränsat från allmänheten men angränsande områ-

den kan påverkas smått negativt. Skog kommer avverkas, vilket inne-

bär förlust av skogliga egenskaper och processer, ekosystemtjänster, 

livsmiljöer för hotade arter samt naturmiljövärden. Skydds- och kom-

pensationsåtgärder kommer att införas.  
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Miljö- 

kvalitetsmål 

Påverkan  Kommentarer 

God bebyggd miljö Ingen/ 

Obetydlig 

(0) 

Detaljplanen följer av översiktsplan och bidrar därmed till en hållbar 

bebyggelsestruktur och samhällsplanering, samt tar hänsyn till infra-

struktur, kollektivtrafiksystem, hälsa och säkerhet, avfallshantering 

och hushållning med energi och naturresurser.  

Ett rikt växt- och  

djurliv 

Måttlig (2) 

 

Skog kommer att avverkas, vilket innebär negativ påverkan på eko-

systemtjänster, biologiskt kulturarv och grön infrastruktur. Skyddsåt-

gärder införs.   

Lokala miljömål 

I Tabell 24 anges detaljplanens bedömda påverkan på Göteborgs stads lokala miljömål, 

utifrån detaljplanens avgränsning och aktuell kunskap (skala ingen/obetydlig (0) till stor 

negativ (3), se avsnitt 0).   

Tabell 24. Detaljplanens påverkan på lokala miljömål. 

Miljömål (Delmål) Påverkan Kommentar 

Naturen 
  

Skydda arters livsmiljöer så 

att naturvärdena utvecklas. 

Måttlig (2) Skogsområde tas i anspråk. Skyddsåtgärder och flytt av 

arter till nya miljöer.  

Arbeta för renare hav, sjöar 

och vattendrag. 

Liten (1) Dagvatten och skyfall avleds till antingen Torslandaviken 

eller direkt till Rivö fjord. Skyddsåtgärder i form av re-

ning och fördröjning.  

Öka den biologiska mång-

falden. 

Måttlig (2) Skogsområde tas i anspråk. Skyddsåtgärder och flytt av 

arter till nya miljöer4. 

Främja biologisk mångfald 

vid inköp. 

Måttlig (2) Skogsområde tas i anspråk. Skyddsåtgärder och flytt av 

arter till nya miljöer. 

Klimatet 
  

Minska klimatpåverkan från 

transporter.  

Måttlig (2) Detaljplanen medför ökade transporter. Verksamhetsutö-

vare bör använda bästa möjliga teknik för att klimatpå-

verkan från transporter ska kunna minska.  

Människan 
  

Säkra en god luftkvalitet för 

göteborgarna.  

Liten (1) Ökningen av fordonstransporter uppskattas vara margi-

nell och utsläpp av metaller och andra föroreningar till 

luft visar inte på någon större påverkan eller risk för 

överskridande av några miljökvalitetsnormer för utom-

husluft. 

Säkra en god ljudmiljö för 

göteborgarna. 

Liten (1) -Trafik under byggtiden, för transport av bergmassor och 

byggmaterial, kommer att hanteras med temporära åtgär-

der och stråk. 

-Transporterna in- och ut fördelas jämnt över dygnet. 

-Det prognosticerade tillskottet till väg- och spårtrafik 

jämfört med nollalternativet kommer bidra med en mar-

ginell ökning av bullernivåerna vid de närmaste bostä-

derna. 

 
4 Det kan också noteras att arbetet med skydds- och kompensationsåtgärder minskar effekten av 

den negativa påverkan på den biologiska mångfalden, och kan i viss utsträckning ge en positiv 

påverkan, till exempel genom att nygrävda groddjursdammar skulle kunna ge ännu bättre förut-

sättningar, inte bara för groddjuren utan även för andra arter, och därmed också gynna en högre 

biologisk mångfald. 



 

 

     

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  101  

Miljömål (Delmål) Påverkan Kommentar 

Säkra tillgången till grön-

områden och nyttja eko-

systemtjänster.  

Liten (1) Varken planområdet i sig eller närområdet innehåller 

några påtagliga eller höga värden för friluftsliv. 

Miljökvalitetsnormer 

I Tabell 25 redovisas bedömningen om detaljplanens innebär ett överskridande av rele-

vanta miljökvalitetsnormer och riktlinjer eller inte. Sammantaget bedöms inga överskri-

dande av normer eller riktlinjer ske.  

Tabell 25. Samlad bedömning huruvida överskridande av relevanta miljökvalitetsnormer sker eller 

inte. 

Miljö- 

kvalitetsnorm 

Bedömning 

Utomhusluft Plangenomförandet kommer att generera små till måttliga utsläpp till luft till följd 

av trafikökning och verksamheten i sig. Risken att MKN för utomhusluft över-

skrids bedöms vara låg. 

Omgivningsbuller Påverkan avseende buller från plangenomförandet är begränsad och det bedöms 

inte medföra skadliga effekter på människors hälsa. Buller orsakad av ökad trafik 

till och från planområdet bedöms inte leda till överskridande av riktvärden eller en 

försämrad ljudmiljö för bostäder eller rekreationsmöjligheter i närområdet. 

Ytvatten Påverkan på slutrecipient Rivö Fjord och MKN kommer att vara av sådan liten 

omfattning att ingen risk för överskridande av någon av de kvalitetsfaktorer, som 

sammantaget utgör grunden för statusklassningen i vattenförekomsten Rivö fjord, 

föreligger.  
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7 Uppföljning och kontrollprogram 

Nedan hänvisas till de förslag till innehåll i uppföljning och kontrollprogram av den mil-

jöpåverkan från verksamheten som orsakas av genomförandet av detaljplanen. En del 

av dessa uppföljande utredningar kan också genomföras inom ramen för en eventuell 

kommande miljöprövning av verksamheten, samt inom ramen för genomförandet av 

kompensationsåtgärder för naturmiljö. 

Naturmiljö 

Inom ramen för arbetet med framtagandet av bevarandeåtgärder för skyddade arter, 

har förslag på uppföljningsinsatser för amfibier, reptiler, fåglar och fladdermöss tagits 

fram. Dessa presenteras i sin helhet i bilagan (Naturcentrum AB, 2022, Bilaga 4 till 

planbeskrivningen). Uppföljning av de områden som ingår i kompensationsåtgärderna, 

enligt bilagan, föreslås genomföras av sökanden utifrån eventuella dispensmedgivan-

den.  

Markföroreningar 

Till följd av att avhjälpandeåtgärder och anläggningstekniska åtgärder genomförs inom 

planområdet uppstår också ett behov av kontroll och uppföljning avseende länsvatten-

hantering, jord, samt yt- och grundvatten. Dessa är beskrivna i åtgärdsstrategin för 

PFAS (COWI, 2022, Bilaga 16 till planbeskrivningen). Utöver saneringsskedet kommer 

kontrollprogram också att etableras för verksamhetens anläggningsarbete. Provtagning 

kommer också att genomföras i Torslandaviken för att säkerställa att inga ökningar av 

PFAS sker. 

Övriga områden 

De övriga uppföljningar och kontrollprogram som kan vara aktuella i framtiden är: 

› Uppföljning av trafikintensitet kring området. 

› Mätning och uppföljning av bullernivåer. 

› Uppföljning av utsläpp till luft. 
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Sammanfattning 

Naturcentrum	AB	har	på	uppdrag	av	COWI	AB	ställt	samman	befintliga	dokumentat-

ioner	av	naturvärden	och	utfört	fältinventeringar	inom	ett	ca	2,5	km2	(250	ha)	stort	in-

venteringsområde	i	anslutning	till	Volvo	Cars	fabriksanläggning	på	södra	Hisingen.	

Inom	detta	område	ligger	det	nu	utpekade	planområdet	som	utgörs	av	ca	75	ha.	Fältar-

betena	har	utförts	under	september	till	november	2021.	Kompletterande	inventeringar	

av	amfibier,	fladdermöss,	fåglar,	kärlväxter	och	trollsländor	har	genomförts	under	vå-

ren–sommaren	2022.		

En	sammanfattning	av	uppdragets	resultat	följer	nedan.		

Skyddad	natur	och	tidigare	dokumentationer.	Området	omfattas	inte	av	några	are-

ella	förordnanden	enligt	MB,	utöver	några	av	oss	kartlagda	generella	biotopskydd.	Dessa	

ligger	utanför	planområdet.	Det	finns	inga	objekt	från	tematiska	inventeringar,	exempel-

vis	lövskogar,	ängs-	och	betesmarker	eller	skogliga	värden,	utförda	inom	det	utpekade	

området.	Några	delar	inom	och	strax	utanför	fabriksområdet	har	inventerats	i	samband	

med	detaljplaner1,2,3,4,5,6	och	tidigare	har	fältinventeringar	av	grod-	och	kräldjur7	utförts	

inom	både	inventerings-	och	planområdet.	

Naturvärdesinventering	–	NVI8.	I	den	inventering	av	naturvärden	som	vi	utfört	har	to-

talt	39	olika	objekt	med	naturvärden	registrerats,	omfattande	ca	33	ha	(ca	13	%	av	hela	

den	inventerade	ytan).	Förhållandena,	när	det	gäller	naturvärdena,	är	likartade	inom	

och	utanför	planområdet.	Det	finns	enligt	vår	bedömning	inga	objekt	i	området	som	har	

"högsta	naturvärde"	(klass	1)	och	lägre	naturvärden,	det	vill	säga	objekt	som	inte	upp-

fyller	kriterierna	för	klass	3	och	uppåt,	dominerar	(87	%	av	ytan).	Tolv	objekt	har	be-

dömts	ha	"högt	naturvärde"	(klass	2)	medan	27	objekt	har	"påtagligt	naturvärde"	(klass	

3).	De	objekt	som	har	"högt	naturvärde"	utgörs	främst	av	dammar	och	våtmarker	där	

groddjur	registrerats,	jämte	en	del	äldre	löv-	och	blandskogsbestånd.	Denna	typ	av	ob-

jekt	finns	både	i	och	utanför	planområdet.	Inventeringarna	har	inte	omfattat	objekt	med	

"vissa	naturvärden"	(klass	4),	men	en	stor	del	av	den	skogsnatur	som	angränsar	till	de	

på	naturvärdeskartan	angivna	objekten	bedömer	vi	har	”vissa	naturvärden”.		

 

 
1 Arnesson, M. 2021. Naturvärdesinventering vid Sörred 15:3 Göteborg 2021. Planeringsunderlag inför verksamhetsut-

veckling. – På uppdrag av AFRY. 
2 Rohde, P. 2014. Sörred 7:8. Inventering av arter och biotoper som omfattas av skydd på fastigheten Sörred 7:8 samt på-

verkan på dessa. – På uppdrag av SWECO. 
3 Svedholm, J. 2019. Naturvärdesinventering Syrhåla 3:1, Göteborg. – Naturcentrum AB, rapport på uppdrag av Platzer 

Fastigheter AB. 
4 Svedholm, J. 2019. Nattskärra och hasselsnok, Syrhåla – Bur – Lilleby, Göteborg. – Naturcentrum AB, rapport till Platzer 

Fastigheter AB. 
5 Rohde, P. 2014. Sörred 7:8. Inventering av arter och biotoper som omfattas av skydd på fastigheten Sörred 7:8 samt på-

verkan på dessa. – På uppdrag av SWECO. 
6 Kullingsjö, O. 2021. Naturvärdesinventering och utredning om hasselsnok – Sörred 14:1, Göteborgs kommun. – Natur-

centrum AB, pdf-rapport på uppdrag av firma Carl T. Ek.    
7 Park- och naturförvaltningen i Göteborg 2011. Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun. Rapport 2011:1. 
8 Swedish Standards Institute 2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, natur-

värdesbedömning och redovisning. – Svensk Standard SS 199000:214. 
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Två	vattendrag	berör	området,	dels	Låssby	bäck	i	områdets	nordöstra	del	som	rinner	

mot	nordväst	och	mynnar	i	Nordre	älvs	fjord,	innanför	Lilla	Hästholmen,	dels	Syr-

hålabäcken	som	efter	många	och	långa	kulvertar	mynnar	i	Torsviken	söder	om	det	aktu-

ella	området.	

Sammanfattningsvis,	och	avseende	naturvärdesinventeringen,	kan	man	konstatera	att	vi,	

under	höstens	fältinventeringar,	inte	gjort	några	sensationella	fynd	av	arter	eller	natur-

typer,	till	exempel	av	skalgrusförande	jord	med	sin	speciella	flora	och	fauna.	Man	kan	säga	

att	naturen	i	området	mestadels	är	av	vardagskaraktär,	och	att	den	befinner	sig	i	ett	över-

gående	tillstånd	mellan	odlingslandskap	och	naturskog,	där	höga	naturvärden	sällan	är	

dominerande.	På	sina	håll	finns	platser	med	död	ved,	åldrande	träd,	ett	trädskikt	med	stor	

åldersvariation,	öppna	vatten	av	olika	slag	och	försumpade	marker.	Dessa	miljöer	kan	på	

längre	sikt	utveckla	högre	naturvärden.		

Naturvårdsarter	utöver	fåglar.	I	Artportalen9	och	i	ArtDatabankens	observationsdata-

bas	finns	ett	mindre	antal	recenta	rapporter10	om	skyddade	arter11	och	rödlistade	ar-

ter12	utöver	fåglar	från	inventeringsområdet.	Dessa	arter,	jämte	observationer	under	vår	

–	sommar	2022	och	andra	uppgifter,	presenteras	nedan.	Hotkategorier	anges	enligt	gäl-

lande	system13	och	de	fridlysta	arterna	anges	med	§.	

Det	handlar	om	skogsknipprot	Epipactis	helleborine	§,	åkergroda	Rana	arvalis	§,	ätlig	

groda	Pelophylax	esculentus	§,	vanlig	groda	Rana	temporaria	§,	vanlig	padda	Bufo	bufo	§,	

större	vattensalamander	Triturus	cristatus	§,	mindre	vattensalamander	Lissotriton	vul-

garis,	vanlig	snok	Natrix	natrix	§,	huggorm	Vipera	berus	§,	vanlig	snok	Natrix	natrix	§,	

hasselsnok	Coronella	austriaca	§	VU,	kopparödla	Anguis	fragilis	§,	skogsödla	Zootoca	

vivipara	§	och	sandödla	Lacerta	agilis	§	VU.	När	det	gäller	sandödlan	så	handlar	det	om	

ett	dött	exemplar	som	påträffats	2010	(Mikael	Andersson/ArtPortalen).	Från	en	närbe-

lägen	lokal	utanför	området	uppges	att	man	1986	funnit	23	exemplar	av	sandödla,	even-

tuellt	härrörande	från	en	otillåten	utsättning14	och	när	det	gäller	ätlig	groda	uppges	att	

det	finns	säkra	uppgifter	om	sådana	utplanteringar15.		Sandödla	har,	trots	noggranna	ef-

tersökningar	under	2022,	inte	kunnat	återfinnas.	Vi	har	under	inventeringarna	även	på-

träffat	revlummer	Lycopodium	annotinum	§	inom	planområdet,	samt	revlummer,	lopp-

lummer	Hupertia	selago	§	och	mattlummer	Lycopodium	clavatum	§	i	det	större	invente-

ringsområdet.	Den	fridlysta	arten	idegran	Taxus	baccata	§	(med	reservation	för	att	det	

rör	sig	om	hybrididegran	som	inte	är	fridlyst),	har	också	registrerats	inom	planområdet.	

Detta	betyder	att	arton	skyddade	arter	(utöver	fåglar)	rapporterats	från	det	inventerade	

området.	Av	rödlistade	arter	förekommer,	utöver	rapporterna	av	sandödla	och	has-

selsnok,	svinrot	Scorzonera	humilis	NT,	trädslagen	ask	Fraxius	excelsior	EN	och	alm	

 

 
9 www.artportalen.se 
10 noterade efter 1950 
11 skyddade arter enligt artskyddsförordningen 
12 ArtDatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
13 ArtDatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
14 Lithander, L., Nilsson, A.M. & Nilsson, G, 2009. Inventering av sandödla i Göteborg. – Göteborgs Stad, Miljöförvalt-

ningen. 
15 Lithander, L., Nilsson, A.M. & Nilsson, G, 2009. Inventering av sandödla i Göteborg. – Göteborgs Stad, Miljöförvalt-

ningen. 
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Ulmus	glabra	CR	samt	sexfläckig	bastardsvärmare	Zygaena	filipendulae	NT.	Alm	och	ask	

är	rödlistade	främst	på	grund	av	sjukdomar	och	minskning	på	nationell	nivå	och	inte	av	

lokala	exploateringar.	Det	finns	också	äldre	rapporter	(före	1950)	om	rödlistade	kärl-

växter,	främst	från	området	väster	om	fabriksområdet	och	utanför	planområdet.	Ett	

mindre	antal	vanligare	signalarter16,	indikatorarter	för	skyddsvärd	skog,	förekommer	

också	inom	området.		

Samtliga	svenska	fågelarter	är	skyddade	i	Artskyddsförordningen,	men	ett	inte	obetyd-

ligt	antal	arter	har	också	ett	starkare	skydd17.	Från	inventeringsområdet	och	det	kring-

liggande	landskapet	har	många	fågelarter	rapporterats18.	Det	rör	sig	dels	om	observe-

rade,	förbipasserande	arter,	dels	vanliga	häckfåglar,	men	också	om	arter	som	har	det	

mer	omfattande	skydd	som	beskrivits	tidigare	och	som	möjligen	häckar	i	undersök-

ningsområdet.	Exempel	på	sådana	arter	är	smådopping	Tachybaptus	ruficollis	NT,	duv-

hök	Accipiter	gentilis	NT,	spillkråka	Dryocopus	martius	NT	§,	mindre	hackspett	Dryobates	

minor	NT,	gröngöling	Picus	viridis	NT,	nattskärra	Caprimulgus	europaeus	§,	törnskata	La-

nius	collurio	NT	§,	trädlärka	Lullula	arborea	§,	entita	Poecile	palustris	NT,	talltita	Poecile	

montana	NT,	rörsångare	Acrocephalus	scirpaceus	NT,	grönsångare	Phylloscopus	sibilatrix	

NT,	gulsparv	Emberiza	citrinella	NT	och	sävsparv	E.	schoeniclus	NT.	Systematiska	inven-

teringar	av	fågellivet	har	genomförts	under	vår	till	försommar	2022	inom	ramen	för	den	

inventering	som	här	presenteras.	Inventeringen	redovisas	i	BILAGA	2.	

Även	andra	grupper	av	organismer	har	inventerats	under	2022.	Det	gäller	fladdermus-

faunan	(resultatet	presenteras	i	bilaga	3),	amfibier	och	reptiler	(bilaga	4),	insekter	

främst	skyddade	trollsländearter	(bilaga	5)	samt	kärlväxtfloran	(bilaga	6).		

Skyddsvärda	träd.	Ett	drygt	tjugotal	"grova	träd"	(75–100	cm	i	diameter)	har	registre-

rats	med	inga	"jätteträd"	(>	1	meter	i	diameter)	enligt	definition19	har	noterats.	Hålträd	

förekommer	här	och	var	men	är	sparsamt	förekommande.	

Biotopskydd	och	andra	värdefulla	strukturer.	Ett	tiotal	så	kallade	generella	biotop-

skydd	enligt	MB20	har	registrerats	i	det	inventerade	områdets	ytterkanter.	Det	handlar	

främst	om	stenmurar	och	småvatten	(öppna	diken)	i	odlingslandskapet.		

Däremot	finns	ett	stort	antal	stenmurar	inom	områdets	skogar	och	från	områden	där	

hävden	upphört.	Dessa	stenmurar	vittnar	om	landskapets	tidigare	historia	som	odlings-	

och	beteslandskap.	Andra	värdefulla	strukturer	som	karterats	utgörs	av	stenrösen	och	

mindre	bäckar.	

Konfliktytor	mellan	exploateringsplaner	och	naturvärden	finns	naturligtvis	eftersom	

det	finns	både	naturvärdesobjekt,	naturvårdsstrukturer,	gamla	träd	och	skyddade	arter	

 

 
16 Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. – Skogsstyrelsen. Jönköping. 
17 Fågeldirektivets bilaga 1, rödlistade arter, med mera. 
18 ArtPortalen och Artdatabankens observationsdatabas. 
19 Hultengren, S. & Höjer, O. 2004. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. – Naturvårdsverket. Rapport 5411. 
20 7 § 11 i Miljöbalken 
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spridda	över	hela	det	undersökta	området.	Det	handlar	främst	om	de	grod-	och	kräl-

djursarter	som	tidigare	registrerats,	men	också	om	fåglar	och	fladdermöss.	

En	samlad	bedömning	är	att	en	del	påverkan	från	planerad	verksamhet	kan	undvikas	ge-

nom	lokala	anpassningar	och	skyddsåtgärder,	medan	vissa	artförekomster	kräver	kom-

pensationsåtgärder	och	dispens.	Inventeringar	av	förekomster	av	skyddade	arter	har	ge-

nomförs	under	våren–sommaren	2022.	
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Uppdrag 

Volvo	Cars	AB	avser	att	ta	fram	en	detaljplan	för	en	större	industrianläggning	inom	eget	

fabriksområde	på	södra	Hisingen.	En	naturvärdesinventering	NVI	har	därför	tagits	fram	

med	syftet	att	dokumentera	biologisk	mångfald	i	området,	och	utgöra	underlag	för	be-

skrivningar	av	ekologiska	konsekvenser.	Inventeringsområdet	omfattar	ca	2,5	km2.	

Naturcentrum	AB	har	fått	i	uppdrag	att	ta	fram	ett	sådant	underlag.	Det	innehåller	en	

allmän	beskrivning	av	området,	dess	värden	ur	ett	biologiskt	perspektiv,	beskrivningar	

av	enskilda	naturvärdesobjekt	samt	skyddade	objekt	(generella	biotopskydd)	och	arter	

enligt	miljöbalken,	EU:s	art-	och	habitatdirektiv	jämte	förekomst	av	värdefulla	struk-

turer	till	exempel	gamla	grova	träd,	stenmurar,	med	mera.	Uppdraget	har	också	bestått	i	

att	ta	höjd	för	alla	skyddade	arter	som	kan	tänkas	förekomma	i	området	(främst	plan-

området),	och	föreslå	åtgärder	för	dessa	arter.	

Uppdraget	med	naturvärdesinventeringen	har	i	huvudsak	utförts	under	september	till	

november	2021,	med	uppdateringar	genom	kompletterande	inventeringar	under	vår	–	

sommar	2022.	

Metodik 

Inventeringen	har	utförts	enligt	Svensk	Standard	(SS199000:2014).	Det	innebär	identi-

fiering	av	geografiska	områden	med	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald,	samt	be-

dömning	av	denna	betydelse.	Med	biologisk	mångfald	avses	”mångfald	inom	arter,	mel-

lan	arter	och	av	ekosystem”.	

Fältdelen	av	den	naturvårdsinventering	som	här	presenteras	utfördes	huvudsakligen	

under	september	och	oktober	2021.	Områdets	olika	områden/vegetationstyper	har	be-

sökts	och	genomsökts	en	eller	flera	gånger,	och	totalt	har	ca	15	fältbesök	genomförts.	Vi	

har	försökt	att	identifiera	de	olika	miljöer	som	förekommer,	naturliga	och	inte	minst	så-

dana	som	skapats	av	människan	under	århundraden	av	jord-	och	skogsbruk.	Exempel	på	

sådana	miljöer	är	ängs-	och	hagmarksrester,	hedartade	miljöer,	hamlade	träd,	diken,	

dammar	och	stengärdesgårdar.	Strukturer	som	vittnar	om	jordbruk	kan	ännu	kan	ses	i	

området.	Vårt	intresse	har	mestadels	riktats	mot	olika	typer	av	naturmiljöer	och	kärl-

växter	men	även	mot	andra	växtgrupper	som	lavar	och	i	någon	mån	även	mossor	och	

svampar.		På	djursidan	är	det	i	första	hand	de	ryggradsdjur	som	går	att	notera	under	

hösten	som	varit	aktuella.	Vissa	iakttagelser	av	insekter	har	också	gjorts.		

Vi	har	i	studiet	av	arterna	särskilt	försökt	att	uppmärksamma	eventuella	förekomster	av	

rödlistade,	skyddade	(fridlysta	samt	arter	i	art-	och	habitatdirektivet)	samt	andra	säll-

synta	arter	jämte	signalarter.	Och	inte	minst	de	mindre	mark-	eller	vattenområden	som	

är	deras	livsmiljöer.	

Alla	observationer	av	naturvärden,	både	sådana	som	gjorts	tidigare	och	de	som	registre-

rats	av	oss	i	fält,	har	digitaliserats	i	en	GIS-applikation.	
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Naturvärdesbedömning 

Områden	av	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald	har	avgränsats	och	beskrivs	i	rap-

porten	som	naturvärdesobjekt.	Naturvärdesobjektens	betydelse	för	biologisk	mångfald	

bedöms	enligt	en	skala	i	tre	naturvärdesklasser	enligt	figur	1.	Naturvärdesklass	1–3	är	

obligatoriska	och	naturvärdesklass	4	är	ett	tillägg.	Vid	denna	inventering	har	inte	natur-

värdesklass	4	ingått.	

  Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 = Störst positiv betydelse för biologisk mångfald  

  Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 = Stor positiv betydelse för biologisk mångfald 

  Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 = Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 

  Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 = Viss positiv betydelse för biologisk mångfald 

Figur 1. Naturvärdesklasser. 

Fältinventering 

Fältinventering	genomfördes	genom	att	hela	inventeringsområdet	genomströvades.	Uti-

från	beprövad	kunskap	och	erfarenhet	eftersöktes	biotopkvaliteter	och	arter	av	bety-

delse	för	biologisk	mångfald.		Inventeringsområdet	har	besökts	vid	ca	20	tillfällen	av	tre	

mycket	erfarna	inventerare	(biolog	Svante	Hultengren,	professor	Lars	Arvidsson	och	

professor	Claes	Andrén).	Kompletterande	inventeringar	av	amfibier	och	reptiler,	flad-

dermöss,	fåglar,	kärlväxter	och	trollsländor	har	genomförts	under	våren–sommaren	

2022.	Dessa	har	utförts	av	Claes	Andrén,	Johan	Ahlén,	Petter	Bohman,	Svante	Hulten-

gren,	Johan	Svedholm	och	Linnea	Ingelsbo.	De	kompletterande	och	artinriktade	invente-

ringar	som	genomfördes	under	vår	till	sommar	2022	har	omfattat	mer	än	100	dagars	

fältarbete.	

Detaljeringsgrad 

Naturvärdesinventeringen	har	utförts	enligt	Svensk	Standard	SS	19	90	00.	Invente-

ringen	genomfördes	i	detta	fall	med	detaljeringsgrad	medel,	vilket	innebär	en	nedre	

gräns	på	ca	0,1	ha	eller	linjeformade	objekt	med	en	längd	av	10	meter	eller	mer	och	en	

bredd	av	0,5	meter.	

Tillägg 

Naturvärdesinventering	enligt	Svensk	Standard	SS	19	90	00	kan	också	utföras	med	

olika	tillägg.	Vid	denna	inventering	har	följande	tillägg	ingått:	

4.5.3	Tillägget	generellt	biotopskydd	vilket	innebär	att	innebär	att	alla	områden	som	

omfattas	av	det	generella	biotopskyddet	enligt	miljöbalken	7	kap	11	§	och	förordning	

om	områdesskydd	oavsett	storlek,	identifieras	och	kartläggs.	

4.5.4	Tillägget	värdeelement/värdefulla	strukturer	innebär	att	element	som	är	särskilt	

viktiga	för	inventeringsområdets	naturvärde.	Sådana	objekt	har	eftersökts,	kartlagts	och	

redovisats	på	karta.	Det	kan	handla	om	stenrösen,	stenmurar,	grova	döda	träd,	större	

ansamlingar	med	död	ved,	små	bäckar,	med	mera.	



	

 11 

4.5.5	Detaljerad	redovisning	av	artförekomst.	Redovisas	både	med	koordinater	i	rap-

port	och	på	karta.	

4.5.6	Tillägget	fördjupad	artinventering	med	avseende	på	fridlysta	och	rödlistade	ar-

ter	har	utförts	så	långt	möjligt	under	rådande	årstid.	Avser	i	detta	fall	främst	organism-

grupperna	kärlväxter,	svampar,	mossor	och	lavar.	För	kärlväxter,	svampar,	mossor,	la-

var	gäller	de	arter	som	omfattas	av	artskyddsförordningen	samt	rödlistans	kategorier	

CR,	EN,	VU,	NT,	eller	är	att	betrakta	som	ovanliga	eller	signalarter.	

Nomenklatur – namnpresentation 

Samtliga	arter	anges	med	vedertagna	svenska	namn.	Om	svenskt	namn	saknas	anges	ve-

tenskapligt	namn.	För	naturvårdsarter	presenteras	det	vetenskapliga	namnet	i	tabeller	

och	figurtexter.	Namnen,	såväl	de	svenska	som	de	vetenskapliga,	följer	Dyntaxa21	

(svensk	taxonomisk	databas)	och	uppgifter	om	olika	arter	(morfologi,	ekologi	med	

mera)	har	hämtats	från	ArtDatabankens	artfakta22.	

Fördjupade inventeringar 

Eftersom	naturvärdesinventeringen	utfördes	under	hösten,	då	vissa	grupper	av	organ-

ismer	är	bortvissnade,	i	vila	eller	inte	finns	på	plats,	har	komplettande	inventeringar	ge-

nomförts	under	2022.	Inventeringarna	har	fokuserat	på	den	tidiga	örtfloran,	häckande	

fågelarter,	fladdermusfaunan	och	förekomst	av	insekter,	främst	skyddade	trollsländear-

ter	kring	områdets	dammar.	Under	våren	till	sommaren	2022	har	även	amfibier	och	rep-

tiler	inventerats.	Resultaten	redovisas	i	bilagorna	2	–	6.	

Resultat 

Inventeringsområdet 

Det	aktuella	inventeringsområdet	(figur	5)	omfattar	ca	2,5	km2	(250	ha)	och	ligger	hu-

vudsakligen	norr	om	Volvo	Cars	fabriksanläggning	i	Torslanda	på	Hisingen.	

Allmän beskrivning 

Det	undersökta	området	utgörs	av	allehanda	miljöer/naturtyper.	Det	handlar	om	allt	

från	åkermarker/slåttervallar,	hällmarkstallskogar,	vattenmiljöer,	industrimarker	och	

testbanor	av	olika	typ,	till	olika	typer	av	löv-	och	blandskogar.	Tre	större	delområden,	

benämnda	A	(≈	planområdet),	B	och	C,	presenteras	nedan.	

Den	södra	centrala	delen	(område	A/planområdet	i	figur	5)	domineras	av	industrimark	

(upplag,	terrängbanor	för	fordon,	grusytor),	lövskogar	och	hällmarkstallskog.	Den	södra	

delen	av	denna	del	präglas	av	industrimark	och	lövskogar,	medan	den	norra	delen	

 

 
21 www.dyntaxa.se 
22 www.artfakta.se/artbestamning 
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utgörs	av	hällmarkstallskog	i	höglänta	partier	medan	blandskogar	med	inslag	av	en	del	

våtmarker/myrar	dominerar	i	lägre	liggande	partier.	Längst	i	norr	vidtar	återigen	

lövskog	på	äldre	kulturmark.	I	den	mellersta	delen	finns	också	ett	par	dammar,	en	liten	

våtmark	och	en	mindre	bäck	som	avvattnar	området	mot	väster.	Bäcken	är	grund	och	

torkar	sannolikt	ut	under	sommaren.	Spåren	av	jordbruk	är	tydliga	genom	förekomsten	

av	stenmurar,	äldre	diken/åkermark,	talrika	hasselbuketter,	döende	enbuskar	och	en	

del	äldre	ekar	i	anslutning	till	skiftesgränser	(figur	2).	Eftersom	ingen	skötsel	eller	hävd	

genomförts	sedan	länge	har	skogen	bitvis	börjat	återfå	en	del	naturskogskvaliteter	med	

döda,	stående	och	liggande	träd	,	försumpning	och	ett	trädskikt	med	varierande	ålders-

struktur.	Området	omgärdas	av	vägar,	parkeringsytor,	industribyggnader	och	en	järn-

väg.	I	den	sydligaste	delen	har	en	naturvärdesinventering	nyligen	genomförts23.	

Den	nordöstra	delen	(område	B	i	figur	5)	är	något	större	och	utgörs	till	omväxlande	de-

lar	av	öppen	jordbruksmark	(figur	3),	testbanor	och	ett	par	partier	med	äldre	och	yngre	

skogsbestånd.	Den	inre	och	större	delen	av	området	avgränsas	med	ett	högt,	taggtråds-

försett	staket	(Volvos	industriområde).	Områdets	skogsmarker	består	av	ek-,	bland-	och	

barrskogar	samt	ett	större	hygge	där	lövskog	nu	växer	upp.	I	anslutning	till	testbanorna	

i	områdets	centrala	del	finns	ett	par	bestånd	med	äldre	ekskog.	Det	södra	av	dessa	om-

råden	innehåller	också	våtmarker	och	flera	dammar,	av	vilka	två	är	naturliga	och	en	är	

anlagd.	I	norr	finns	en	höjdrygg	med	främst	barrskog	och	mot	nordöst,	utanför	fabriks-

områdets	staket,	ligger	öppna	brukade	marker	som	genomkorsas	av	ett	litet	vattendrag	

–	Låssby	bäck.	Områdets	växtlighet	är	i	huvudsak	trivial,	men	i	brynmiljöer	mot	främst	

norr	och	öster	finns	skogsbryn	med	en	del	blommande	buskar	och	träd.	Även	denna	del	

innehåller	rikligt	med	stenmurar,	vilka	vittnar	om	områdets	historia	som	jordbruksland-

skap.	Den	östra	delen	av	område	B	tangeras	av	några	tidigare	utförda	naturvärdesinven-

teringar24,25.	

I	väster	(område	C	i	figur	5)	ligger	ett	mer	höglänt	hällmarksområde	med	dominerade	

hällmarker	och	barrskog	med	tall	och	gran	(figur	4),	och	längre	mot	väster	övergår	höjd-

ryggen	i	ett	låglänt,	igenväxande	landskap	med	äldre	åkrar	och	våtmarker.	Ett	större	

parti	i	den	mellersta	delen	av	höjdområdet	är	nyligen	avverkat.	Hällmarkerna	bryts	av	

ett	par	sprickdalar	med	våtmarker,	små	dammar	och	lokalt	välutvecklad	äldre	ekskog.	

Här,	liksom	i	de	tidigare	beskrivna	områdena,	finns	rikligt	med	stenmurar	som	tvärar	

igenom	området.	Den	östra	delen	av	detta	område	(Syrhåla	3:1)	har	inventerats	och	en	

NVI26	samt	en	kompletterande	rapport27	om	nattskärra	och	hasselsnok	har	presenterats	

i	samband	med	en	tillståndsansökan	från	Platzer	Fastigheter	AB.		

 

 
23 Arnesson, M. 2021. Naturvärdesinventering vid Sörred 15:3 Göteborg 2021. Planeringsunderlag inför verksamhetsut-

veckling. – På uppdrag av AFRY. 
24 Kullingsjö, O. 2021. Naturvärdesinventering och utredning om hasselsnok – Sörred 14:1, Göteborgs kommun. – Natur-

centrum AB, pdf-rapport på uppdrag av firma Carl T. Ek.    
25 Rohde, P. 2014. Sörred 7:8. Inventering av arter och biotoper som omfattas av skydd på fastigheten Sörred 7:8 samt 

påverkan på dessa. – På uppdrag av SWECO. 
26 Svedholm, J. 2019a. Naturvärdesinventering Syrhåla 3:1, Göteborg. – Naturcentrum AB, rapport på uppdrag av Platzer 

Fastigheter AB. 
27 Svedholm, J. 2019. Nattskärra och hasselsnok, Syrhåla – Bur – Lilleby, Göteborg. – Naturcentrum AB, rapport till Platzer 

Fastigheter AB. 
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Längre	mot	öster	pågår	en	större	industrietablering	i	ett	delvis	likartat	område	och	

denna	etablering	har	föregåtts	av	ett	flertal	inventeringar	och	av	rapporter	om	skydds-	

och	kompensationsåtgärder	(Svarte	mosse	och	Halvors	äng)28,29,30,31,32,33,34.	

	

Figur 2. Område A, objekt 24, klass II. Stenmurar och mossiga träd i gamla igenväxta odlings- och 

betesmarker. 

 

 
28 Ahlén, J. 2017. Inventering av åkergroda - uppföljning av statusen i småvatten i Svarte Mosse-området 2017. – Natur-

centrum AB. 
29 Askling J, Bergkvist A, Karlsson M, Stahre M & Strand E. 2010. Kompensations- och uppföljningsprogram tillhörande an-

sökan om biotop- och artskyddsdispens för Hisingens logistikområde. – Calluna AB, Linköping. 
30 Askling J, Stahre M & Sörensen J. 2013. Kompensationsplan tillhörande ansökan om art- och biotopskyddsdispens för 

detaljplan vid Halvorsäng. – Calluna AB, Göteborg. 
31 Park- och naturförvaltningen i Göteborg 2017. Hasselsnoksinventering, Svarte mosse. – Göteborgs Stad. Rapport 

2017:01. 
32 Svedholm, J. 2015. Mindre hackspett och andra fåglar vid Halvorsäng och Svarte mosse, Göteborg. – Naturcentrum AB. 
33 Svedholm, J. 2017. Uppföljande inventering av mindre hackspett och andra fåglar vid Halvorsäng och Svarte mosse, Gö-

teborg. – Naturcentrum AB 
34 Sörensen J. & Stahre M. 2015. Inventering av Hasselsnok, (Coronella austriaca), i Svarte mosse och Halvorsäng 2015. – 

Calluna AB, Linköping. 
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Figur 3. Område B från öster med öppet landskap som genomkorsas av Låssby bäck. 

	

Figur 4. Typisk natur i område C, med hällmarker bevuxna med gles yngre barrskog och buskar. 
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Figur 5. Karta över inventeringsområdet, med indelning i tre delar. 

Ett landskap i förändring 

Många	inslag,	till	exempel	stenmurar,	en-	och	hasselbuskar,	gamla	spärrgreniga	ekar,	

och	spår	av	gamla	åkrar,	vittnar	om	områdets	tidigare	historia	som	jordbrukslandskap.	

Detta	landskap	har	emellertid	suddats	ut	och	ett	nytt	har	växt	fram.	Det	vi	nu	kan	se	i	

området	är	landskapsförändringar	av	två	slag.	Mest	påtagligt	är	hur	natur-	och	kultur-

landskapet	fått	ge	vika	för	industribyggnader,	vägar,	grustäkter,	upplag	och	allehanda	

anläggningar.	Inte	minst	har	tidigare	åkermark	bebyggts,	miljöer	som	nu	mestadels	är	

borta.	Det	andra	som	hänt	är	att	det	kvarvarande	landskapet,	som	under	mycket	lång	tid	
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formats	av	jordbrukskulturen,	har	övergivits	i	början	av	1960-talet	då	fabriken	byggdes	

upp.	Resultatet	blev	en	sakta	men	ofrånkomlig	igenväxning	till	skog	i	obebyggda	delar	

av	området.	På	sina	håll	är	snårskogen	med	slån,	björnbär,	kaprifol	och	annat	näst	intill	

ogenomtränglig.	

Landskapet	på	sydvästra	Hisingen	präglades	vid	mitten	av	förra	seklet	av	en	blandning	

av	åkermark	och	betade	utmarker.	Skogen	var	i	stort	sett	borta	och	nakna	urbergshällar	

dominerade	horisonten.	Detta	kan	ses	på	många	fotografier	i	sockenböckerna	om	Björ-

landa	(1955)	och	Torslanda	(1956).	Här	och	där	planterade	man	under	förra	seklet	små	

bestånd	av	tall	och	gran	för	att	reparera	den	skada	som	rovdriften	efter	virke	sedan	

länge	åsamkat	landskapet.	Rester	av	sådan	reforesteringsiver	kan	man	se	på	många	håll	

i	området.	Överallt	minner	nu	skelett	av	enbuskar	och	halvdöda,	vidkroniga	ekar	om	en	

ljusare	och	luftigare	tid.	Och	inte	minst	om	naturens	förmåga	att	återta	förlorad	terräng.	

Tidigare naturinventeringar 

Det	finns	inga	objekt	i	de	tematiska,	regionala	eller	nationella	inventeringar	av	naturty-

per	(lövskogsinventeringen35,	ängs-	och	betesmarksinventeringen36,	Skogsstyrelsens	

nyckelbiotopsinventering37)	som	berör	det	aktuella	området.	Inte	heller	i	Göteborgs	

kommuns	egen	inventering	av	ädellövskog38	redovisas	några	objekt	från	området.	Däre-

mot	finns	ett	flertal	observationer	av	naturvårdsarter	registrerade	på	ArtPortalen39	(ut-

tagsdatum	20210920)	och	i	ArtDatabankens	observationsdatabas40	(uttagsdatum	

20210922)	både	innanför	och	utanför	Volvo	Cars	industriområde.	Dessa	uppgifter	pre-

senteras	i	denna	rapport.	Det	finns	också	några	NVI-inventeringar	som	berör	delar	av	

området.	Dessa	presenteras	i	avsnittet	"Allmän	beskrivning".	

Gällande områdesskydd  

Det	finns	inga	områdesskydd	enligt	MB	som	omfattar	området,	utöver	de	generella	bio-

topskydd	som	finns	i	den	nordöstra	delen	av	området.	

Naturvärdesobjekt från vår inventering 

39	naturvärdesobjekt	har	avgränsats	inom	det	undersökta	området.	27	objekt	har	”på-

tagligt	naturvärde”	–	klass	3.	Tolv	objekt,	som	främst	utgörs	av	äldre	ek-	och	blandskogs-

objekt	och	flera	dammar	med	förekomst	av	amfibier,	bedöms	ha	”högt	naturvärde”	–	

klass	2.	Naturvärdesobjekten	utgör	ca	13	%	(33	ha)	av	den	större	inventerade	ytan,	kal-

lad	inventeringsområdet,	och	14	%	(10,8	ha)	av	planområdet	(76	ha).	Förhållandena,	

 

 
35 Rödström, B. & Envall, K. 1986. Inventering av ädellövskog i Göteborgs kommun. – Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 

län 1968:8. 
36 https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-stod/tuva 
37 https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartorapp/ 
38 Park- och naturförvaltningen i Göteborg 2011. Inventering av ädellövskog i Göteborgs kommun 2011. – Göteborgs Stad, 

Park- och miljöförvaltningen. 
39 www.artportalen.se (uppgifter inhämtade 2021-09-22) 
40 ArtDatabanken (uppgifter hämtade 2021-09-22). 
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när	det	gäller	naturvärdena,	är	alltså	tämligen	likartade	inom	och	utanför	planområdet.	

Inga	objekt	av	inventeringsområdet	har	”högsta	naturvärde”	(klass	1).		

Objekten	presenteras	närmare	från	sidan	22	och	framåt	samt	på	kartor	i	BILAGA	1.	

Sammanfattningsvis	kan	man	konstatera	att	vi	inte	gjort	några	sensationella	fynd	av	bio-

logisk	mångfald,	arter	eller	naturtyper,	till	exempel	av	skalgrusförande	jord	med	sin	spe-

ciella	flora	och	fauna.	Man	kan	säga	att	naturen	i	området	mestadels	är	av	vardagskarak-

tär,	men	på	sina	håll	finns	platser	med	mycket	död	ved,	åldrande	träd,	ett	åldermässigt	

varierande	trädskikt	och	försumpade	marker,	vilka	på	längre	sikt	skulle	kunna	utvecklas	

till	naturskogsliknande	miljöer.	

Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter,	i	detta	fall	sällsynta,	rödlistade	och	skyddade	arter,	som	noterats	av	oss	

eller	andra	inom	och	kring	inventeringsområdet	redovisas	i	tabell	1	nedan.	Observera	

att	samtliga	svenska	fågelarter	är	fridlysta	§	enligt	MB,	men	enbart	de	arter	som	är	röd-

listade	eller	finns	upptagna	i	Fågeldirektivets	bilaga	1	och	som	sannolikt	häckar	inom	

utpekat	område	förtecknas	i	tabellen.	Hotkategorier	anges	enligt	gällande	system41,	

signalarter	med	S	och	de	fridlysta	arterna	anges	med	§.	

Tabell 1 

Rödlistade och skyddade arter som påträffats inom det avgränsade inventeringsområdet. 

Skyddade arter anges med § jämte aktuella hotkategorier (Artdatabanken 2020). Arter som 

påträffats i omgivningarna till inventeringsområdet och som möjligen förekommer/häckar 

inom området anges med *. Alla svenska fågelarter är fridlysta men alla arter förtecknas 
inte nedan, utan enbart rödlistade arter eller arter i Fågeldirektivets bilaga 1 (anges med 

§1). Övriga arter med strikt skydd i art- och habitatdirektivet anges med §S. För uppgifter 

som är äldre än 20 år anges årtal för fynd. 
     

Organism-
grupp 

Svenskt namn Vetenskapligt namn 
Kate-
gori 

Referens/Kommentar 

amfibier padda Bufo bufo § Fältobservation 2022. 

amfibier mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris § Arnesson 2021 

amfibier ätlig groda Pelophylax esculentus § ArtDatabanken/Artportalen 

amfibier åkergroda Rana arvalis §S ArtDatabanken/Artportalen 

amfibier vanlig groda Rana temporaria § Arnesson 2021 

amfibier större vattensalamander Triturus cristatus §S ArtDatabanken/Artportalen 

däggdjur bäver Castor fiber § 

ArtDatabanken/Artportalen, 

bävergnag observerat av oss 

2021 

däggdjur nordfladdermus Eptesicus nilssonii NT,§ 
Fältobservationer 2022. Se 

vidare bilaga 3. 

däggdjur skogshare Lepus timidus NT ArtDatabanken/Artportalen 

däggdjur mustasch-/taigafladdermus 
Myosotis mystacinus/brand-
tii 

§ 
Fältobservationer 2022. Se 

vidare bilaga 3. 

däggdjur vattenfladdermus Myotis daubentonii § 
Fältobservationer 2022. Se 

vidare bilaga 3. 

däggdjur större brunfladdermus Nyctalus noctula § 
Fältobservationer 2022. Se 

vidare bilaga 3. 

 

 
41 ArtDatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
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däggdjur dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus § 
Fältobservationer 2022. Se 

vidare bilaga 3. 

däggdjur gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus § 
Fältobservationer 2022. Se 

vidare bilaga 3. 

fiskar ål* Anguilla anguilla CR www.fiskevardgoteborg.se 

fiskar lake* Lota lota VU www.fiskevardgoteborg.se 

fiskar öring* Salmo trutta  www.fiskevardgoteborg.se 

fåglar duvhök Accipiter gentilis NT,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar rörsångare Acrocephalus scirpaceus NT,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar tornseglare Apus apus EN,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar nattskärra Caprimulgus europaeus §1 

ArtDatabanken/Artportalen, 

fältobservation/häckning i 

planområdet 2022 

fåglar grönfink Chloris chloris EN,§ 

ArtDatabanken/Artportalen, 

fältobservation/häckning i 

planområdet 2022 

fåglar kråka Corvus corone NT,§ 

ArtDatabanken/Artportalen, 

fältobservation/häckning i 

planområdet 2022 

fåglar ärtsångare Curruca curruca NT,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar hussvala Delichon urbicum VU,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar mindre hackspett Dryobates minor NT,§ 

ArtDatabanken/Artportalen, 

fältobservation/häckning i 

planområdet 2022 

fåglar spillkråka Dryocopus martius NT,§1 
Flera observationer under 

inventeringen 2021 

fåglar gulsparv Emberiza citrinella NT,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar sävsparv* Emberiza schoeniclus NT,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT,§ 

ArtDatabanken/Artportalen, 

fältobservation/häckning i 

planområdet 2022 

fåglar strandskata Haematopus ostralegus NT,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar törnskata Lanius collurio §1 ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar trädlärka* Lullula arborea §1 ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar rapphöna (1985) Perdix perdix NT,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar grönsångare Phylloscopus sibilatrix NT,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar gröngöling Picus viridis NT,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar entita Poecile palustris NT,§ 

ArtDatabanken/Artportalen, 

fältobservation/häckning i 

planområdet 2022 

fåglar talltita* Poecula montanus NT,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar småfläckig sumphöna (1985) Porzana porzana VU,§ 
ArtDatabanken/Artportalen, 

koordinat mycket osäker 

fåglar buskskvätta* Saxicola rubetra NT,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar stare Sturnus vulgaris VU,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar smådopping Tachybaptus ruficollis NT,§ 

ArtDatabanken/Artportalen, 

fältobservation/häckning i 

planområdet 2022 

fåglar björktrast* Turdus pilaris NT,§ ArtDatabanken/Artportalen 

fåglar tofsvipa Vanellus vanellus VU,§ ArtDatabanken/Artportalen 

insekter ädelguldbagge* Gnorimus nobilis NT ArtDatabanken/Artportalen 

insekter citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis § Fältnotering 2022 

insekter blåglänsande svartbagge Platydema violaceum NT ArtDatabanken/Artportalen 

insekter sexfläckig bastardsvämare Zygaena filipendulae NT Fältnotering 2022 

kärlväxter ljungsnärja (1895) Cuscuta epithymum VU 
ArtDatabanken/Artportalen, 

koordinat mycket osäker 

kärlväxter skogsknipprot Epipactis helleborine § ArtDatabanken/Artportalen 

kärlväxter ask Fraxinus excelsior EN Vanligt förekommande 

kärlväxter lopplummer Huperzia selago § Fältnotering 2022 

kärlväxter borstsäv (1936) Isolepis setaria EN ArtDatabanken/Artportalen 

kärlväxter vattenstånds (1898) Jacobaea aquatica NT 
ArtDatabanken/Artportalen, 

koordinat mycket osäker 

kärlväxter revlummer Lycopodium annotinum § Fältnotering 2022 

kärlväxter mattlummer Lycopodium clavatum § Fältnotering 2022 
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kärlväxter vit kattost (1943) Malva pusilla NT 
ArtDatabanken/Artportalen, 

koordinat mycket osäker 

kärlväxter svinrot Scorzonera humilis NT Fältnotering 2022 

kärlväxter obestämd idegran Taxus cf baccata / x media § Fältnotering 2021 

kärlväxter alm Ulmus glabra CR Vanligt förekommande 

reptiler kopparödla Anguis fragilis § Fältnotering 2022. 

reptiler hasselsnok Coronella austriaca VU,§S 
ArtPortalen/ArtDatabanken, 

Fältnotering 2022 

reptiler sandödla Lacerta agilis VU,§S ArtPortalen/ArtDatabanken 

reptiler vanlig snok Natrix natrix § 
ArtDatabanken/Artportalen, 

Fältnotering 2022. 

reptiler huggorm Vipera berus § Muntlig uppgift Volvo. 

reptiler skogsödla Zootoca vivipara § Fältnotering 2022. 
	

Trädslagen	ask	Fraxinus	excelsior	EN	och	alm	Ulmus	glabra	CR,	som	förekommer	i	om-

rådet,		är	rödlistade	främst	på	grund	hot	och	minskning	av	förekomsten	på	nationell	

nivå	(sjukdomar)	och	inte	av	lokala	exploateringar.		

I	Artportalen42	och	i	ArtDatabankens	observationsdatabas	finns	ett	mindre	antal	re-

centa43	rapporter	om	skyddade	arter44	och	rödlistade	arter45,	utöver	fåglar,	från	det	ut-

pekade	området.	Det	handlar	om	skogsknipprot	Epipactis	helleborine	§	(område	C	i	figur	

5),	åkergroda	Rana	arvalis	§	(A,	B,	C),	ätlig	groda	Pelophylax	esculentus	§	(A,	B,	C),	större	

vattensalamander	Triturus	cristatus	§	(A,	B?),	vanlig	snok	Natrix	natrix	§	(A,	C),	has-

selsnok	Coronella	austriaca	§	VU	(A)	och	sandödla	Lacerta	agilis	§	VU	(A).	När	det	gäller	

sandödlan	så	handlar	det	om	ett	exemplar	som	påträffats	dött	2010	(Mikael	Anders-

son/ArtPortalen).	Från	en	närbelägen	lokal	utanför	området	uppges	att	man	1986	funnit	

23	exemplar	av	sandödla,	eventuellt	härrörande	från	en	olaglig	utsättning46	och	när	det	

gäller	ätlig	groda	uppges	att	det	finns	säkra	uppgifter	om	utplantering47.		Sandödla	har,	

trots	noggranna	eftersök,	inte	återfunnits	medan	ett	exemplar	av	hasselsnok	påträffats	

under	2022.	Under	vårens	och	sommarens	inventeringar	i	planområdet	har	också	

mindre	vattensalamander	Lissotriton	vulgaris	§,	vanlig	padda	Bufo	bufo	§,	vanlig	groda	

Rana	temporaria	§,	kopparödla	Anguis	fragilis	§,	skogsödla	Zootoca	vivipara	§,	vanlig	

snok	Natrix	natrix	§	samt	revlummer	Lycopodium	annotinum	§	och	svinrot	Scorzonera	

humilis	NT	registrerats.	I	område	C	har	vi	även	även	noterat	revlummer,	lopplummer	

Hupertia	selago	§	och	mattlummer	Lycopodium	clavatum.	I	bilagorna	2–6	redovisas	mer	

detaljerade	uppgifter	från	de	kompletterande	inventeringar	som	genomförts	i	området.	

 

 
42 www.artportalen.se 
43 noterade efter 1950 
44 skyddade arter enligt artskyddsförordningen 
45 ArtDatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
46 Lithander, L., Nilsson, A.M. & Nilsson, G, 2009. Inventering av sandödla i Göteborg. – Göteborgs Stad, Miljöförvalt-

ningen. 
47 Lithander, L., Nilsson, A.M. & Nilsson, G, 2009. Inventering av sandödla i Göteborg. – Göteborgs Stad, Miljöförvalt-

ningen. 
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En	par	mer	omfattande	inventeringar	av	hasselsnok	har	utförts	i	det	närbelägna	områ-

det	"Svarte	mosse,	Halvors	äng"48,49.	Inventeringarna	resulterade	i	tre	observationer	av	

hasselsnok	och	åtskilliga	registreringar	av	huggorm,	snok,	skogsödla	och	kopparödla.			

Arter	som	har	ett	särskilt	starkt	skydd	och	som	rapporterats	från	område	A	(≈	planom-

rådet)	är	sandödla,	större	vattensalamander,	hasselsnok	och	åkergroda.	

Vi	har	under	inventeringarna	även	påträffat	den	fridlysta	arten	idegran	Taxus	baccata	§.	

Det	kan	emellertid	röra	sig	om	hybrididegran	Taxus	x	media	som	är	en	fågelspridd	träd-

gårdsrymling	och	som	svår	att	skilja	från	”naturlig”	idegran.	Under	våren	2022	genom-

fördes	en	examination	av	trädet,	och	detta	utmynnade	i	att	men	inte	kan	utesluta	att	det	

rör	sig	om	vanlig	idegran,	men	för	säker	bestämning	måste	trädets	knoppar	undersökas	

sen	höst	–	vintertid	(från	september).	

Av	rödlistade	arter	förekommer,	utöver	rapporterna	om	sandödla	och	hasselsnok,	

trädslagen	ask	Fraxius	excelsior	EN	och	alm	Ulmus	glabra	CR.	Dessa	arter	är	rödlistade	

på	grund	av	sjukdomar	och	en	minskning	av	förekomsten	på	nationell	nivå	och	inte	av	

lokala	exploateringar.	Även	svinrot	Scorzonera	humilis	NT	och	sexfläckig	bastardsvär-

mare	Zyganea	filipendulae	NT	förekommer	(noterade	inom	planområdet).	Det	finns	

också	ett	antal	äldre	rapporter	(före	1950)	om	rödlistade	kärlväxter,	främst	från	områ-

det	väster	om	fabriksområdet	(område	C	i	karta	1).	Ett	antal	vanligare	signalarter	(med	

lägre	signalvärde	i	västra	Sverige)	förekommer	inom	området.		

Samtliga	svenska	fågelarter	är	fridlysta,	men	ett	inte	obetydligt	antal	arter	har	också	

ett	starkare	skydd	genom	att	de	är	rödlistade	eller	upptagna	i	EU:s	fågeldirektiv,	bilaga	

1.	Från	inventerings-	och	närområdet	har	många	fågelarter	rapporterats50.	Det	rör	sig	

dels	om	observerade,	förbipasserande	arter,	dels	vanliga	häckfågelarter,	men	också	fåg-

lar	som	har	det	starkare	skydd	som	beskrivs	ovan	och	som	möjligen	häckar	i	området.	

Exempel	på	sådana	arter	är	smådopping,	duvhök,	spillkråka,	mindre	hackspett,	gröngö-

ling,	nattskärra,	törnskata,	trädlärka,	entita,	talltita,	rörsångare,	gulsparv	och	sävsparv.	

Mer	information	om	fågelfaunan	finns	i	bilaga	2,	rapport	från	fördjupad	fågelinventering	

våren	2022.	

Mer	detaljerade	uppgifter	om	naturvårdsarter	redovisas	i	objektsförteckningarna,	på	

kartorna	i	BILAGA	1	samt	i	BILAGORNA	2–6.	

Strukturer – värdeelement och vattenmiljöer 

Ett	stort	antal	stenmurar	i	skog,	några	i	jordbrukslandskap	och	ett	drygt	tiotal	dammar	

har	registrerats.	Dammar	klassificeras	regelmässigt	högt	–	och	får	i	denna	undersökning	

”påtagligt	naturvärde	–	klass	3"	eller	högre	eftersom	de	oftast	utgör	viktiga	miljöer	för	

flora	och	fauna,	främst	amfibier.	I	övrigt	finns	enstaka	döda	träd,	hålträd	samt	en	del	grova	

 

 
48 Sörensen, J. och Stahre, M. 2015. Inventering av hasselsnok (Coronella austriaca), i Svarte mosse och Halvors äng 2015. 

– Calluna AB, Linköping. 2015-11-02. 
49 Park- och naturförvaltningen i Göteborg 2017. Hasselsnoksinventering, Svarte mosse. – Göteborgs Stad Rapport 

2017:01 
50 ArtPortalen och Artdatabankens observationsdatabas. 
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träd	och	bäckar.	Låssby	bäck,	som	avvattnar	delar	av	området	mot	väster	till	Nordre	älvs	

fjord,	uppges	hysa	öring	samt	arterna	ål,	spigg,	lake,	id	och	gädda51,52.	Området	avvattnas	

även	mot	söder	till	Torsviken	via	Syrhålabäcken.	I	bäcken	har	ett	provfiske	med	nät	ut-

förts	i	samband	med	en	naturvärdesinventering	kring	Preemraff,	Syrhåla53.	Tre	fiskarter,	

storspigg,	småspigg	och	ål	CR,	noterades.	

Uppgifter	om	värdelelement	redovisas	på	kartor	i	BILAGA	1.	

Generella biotopskydd 

Delar	av	området,	främst	i	nordöst,	utgörs	av	jordbruksmark	och	i	dessa	områden	på-

träffas	flera	så	kallade	generella	biotopskydd54.	Det	rör	sig	främst	av	stenmurar	och	mer	

eller	mindre	väl	utvecklade	öppna	diken	(småvatten	i	odlingslandskapet).	När	det	gäller	

diken	så	är	det	svårt	att	dra	gränsen	mellan	sådana	diken	som	är	att	betrakta	som	bio-

topskydd	och	sådana	som	faller	utanför	definitionen.	En	del	diken	kan	exempelvis	tem-

porärt	vara	uttorkade	och	ha	en	sparsam	vattenvegetation	medan	andra	är	mer	tydliga.	

Det	är	stundom,	till	exempel	i	fall	av	långt	gången	igenväxning,		också	svårt	att	avgöra	

om	det	rör	sig	om	jordbruksmark.	I	detta	fall	har	vi	ändå	valt	att	ange	flertalet	gränsfall	

som	biotopskydd.	Även	några	åkerholmar	förekommer	i	de	öppnare,	men	igenväxande	

markerna	i	öster,	men	även	här	är	det	svårt	att	avgöra	om	det	fortfarande	rör	sig	om	

”jordbruksmark”.	

Uppgifter	om	generella	biotopskydd	redovisas	på	kartor	i	BILAGA	1.	

Skyddsvärda träd 

Ett	drygt	tiotal	"grova	träd"	har	noterats	inom	området,	men	inga	"särskilt	skydds-

värda".	Med	särskilt	skyddsvärda	träd	avses	sådana	träd	som	är	grövre	än	en	meter	i	di-

ameter,	äldre	än	140	–	200	år	eller	är	hålträd	grövre	än	40	centimeter.	Se	vidare	definit-

ion55.	Vi	har	kompletterat	bilden	med	ett	antal	fynd	av	”grova	träd”	med	stamdiameter	>	

70–100	cm.	

Uppgifter	om	skyddsvärda	och	grova	träd	redovisas	på	kartor	i	BILAGA	1.	

Ruderatflora och invasiva arter 

De	centrala	delarna	av	område	A	(figur	5)	utgörs	av	grusplaner,	grushögar,	testbanor	och	

avstjälpningsplatser	 för	 växtavfall,	 och	 vi	 har	 enbart	 översiktligt	 noterat	 förekomst	 av	

växtarter	i	dessa	typer	av	miljöer.	Det	handlar	om	en	del	förvildade	så	kallade	ruderatväx-

ter	samt	några	invasiva	arter.	Exempel	på	arter	som	förekommer	är	ekorrkorn	Hordeum	

jubatum,	hönshirs	Echinochloa	crus-galli,	bergkårel	Erysimun	hieraciifolium,	pricknattljus	

 

 
51 Arnesson, M. 2021. Naturvärdesinventering vid Sörred 15:3 Göteborg 2021. Planeringsunderlag inför verksamhetsut-

veckling. – På uppdrag av AFRY. 
52 www.fiskevardgoteborg.se 
53 Svedholm, J., Saarinen Claesson, P. & Nilsson C. 2017. Naturinventeringar vid Preemraff, Syrhåla, Göteborg. – Natur-

centrum AB på uppdrag av Preem. Rapport.  
54 7 § 11 i Miljöbalken 
55 Hultengren, S. & Höjer, O. 2004. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Naturvårdsverket. Rapport 5411.  
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Oenothera	muricata,	myskmalva	Malva	moschata	och	kardvädd	Dipsacus	fullonum.	Några	

av	arterna	är	möjligen	att	betrakta	som	invasiva.		

På	grusplaner	och	schaktvallar	i	område	A	förekommer	de	invasiva	arterna	blomsterlupin	

Lupinus	polyphyllus	och	parkslide	Reynoutria	 japonica	noteras.	Vi	bedömer	att	det	 inte	

pågår	någon	större	spridning	och	att	antalet	förekomster	ännu	så	länge	är	relativt	han-

terbart.	
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Redovisning av naturvärdesobjekt 

  

 

Grov ek intill stenmur i delområde 1 b. Foto: 2021-10-05. 

Objekt	ID:	1	

Naturvärdesbedömning:	Klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Blandlövskog/ädellövskog/alsumpskog	(1	a),	blandlövskog	med	
inslag	av	grövre	ekar,	stenmur,	mindre	vattensamling	(1	b),	blandskog	med	ek	och	
tall	(1	c–1	d).	

N2000-habitat:	–	

Beskrivning:	Blandlövskog	med	ek	(intill	stenmurar	i	området	växer	några	som	är	grova	
och	vidkroniga),	asp,	al,	björk,	rönn,	enstaka	bokar,	lönn,	alm	CR,	ask	EN,	körsbär,	
hassel,	olvon,	enstaka	granar,	sälg,	en,	tuvtåtel,	blåbär.	Lokalt	övergående	i	
ädellövskog.	Här	och	var	finns	tillfälliga	vattensamlingar.	Epifytpåväxt	sparsam.	

Biotopkvaliteter:	Vissa	äldre,	medelgrova	ekar,	död	ved,	periodiskt	uttorkande	vatten-
samlingar,	stenmur.	Förekomst	av	skyddad	art.	

Naturvårdsarter:	Idegran	Taxus	baccata	§	(möjligen	hybrididegran),	alm	Ulmus	glabra	
CR,	ask	Fraxinus	excelsior	EN.	

Tidigare	dokumentation	(ref.):	–.	

Områdesskydd:	–.	
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Kommentarer:	Tidigare	betesmark.	Den	mindre	vanliga	svampen	trådpipklubba	Macro-
typhula	filiformis	påträffad	rikligt	förekommande	på	döda	blad	i	blåbärsvegetation	
söder	om	vägen	(1	b).	Delar	av	området	tangerar	klass	2	–	höga	naturvärden.	

Areal	(ha):	1,92.	

  

 

Ekskog med senvuxen ek i objekt 2. Foto: 2021-10-05. 

Objekt	ID:	2	

Naturvärdesbedömning:		Klass	2	–	högt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Blandlövskog/ekskog.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Blandlövskog	med	medelgrova	ekar,	lönn,	en,	björk,	hassel,	kaprifol,	vår-
fryle,	liljekonvalj,	skogsviol.	På	ekbark	snöbollslav	Varicellaria	hemisphaerica,	grynig	
örnlav	Ochrolechia	androgyna	och	bandmossa	Metzgeria	furcata,	guldlocksmossa	
Homalothecium	sericeum	med	flera.	Stenmur,	hasselbestånd	och	spärrgreniga	ekar	
vittnar	om	äldre	tiders	markanvändning.	

Biotopkvaliteter:	Stenmur,	medelgrova	spärrgreniga	ekar.	

Naturvårdsarter:	Guldlocksmossa	Homalothecium	sericeum	(s).	

Tidigare	dokumentation:	–	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	0,46.	

  



	

 25 

 

Blandlövskog i brynet mot vägen i objekt 3. Foto: 2021-10-05. 

Objekt	ID:	3	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Blandlövskog.	Stenmur.		

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Lövblandskog	utmed	stenmur	(äldre	gärdeskant)	med	ek,	hassel,	alm,	
björk,	rönn,	asp.	Längst	i	öster	växer	enstaka	spärrgreniga	ekar,	hassel,	enbuskar	på	
bergskulle	utmed	vägen.	Även	apel,	brakved,	björk	och	sälg.	

Biotopkvaliteter:	Hassel,	en	del	medelgrova	lövträd,	stenmur.	

Naturvårdsarter:	Alm	Ulmus	glabra	CR.		

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	0,40.	
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Dammen i den centrala delen av objekt 4. Foto: 2021-10-05. 

Objekt	ID:	4	

Naturvärdesbedömning:	klass	2	–	högt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Konstgjord	damm	(uppdämd	och	kulverterad/stenkista	i	västra	än-
den)	inklusive	omgivande	en	omgivande	bård	av	sumpskog	med	björk	och	sälg.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Medelstor	damm	med	större	vattenmassa,	omgiven	av	en	sumpskog	av	sälg	
och	björk.	I	dammen	vit	näckros,	bredkaveldun,	vass,	starr	och	blåtåtel.	Bind-	och	
gråvide	i	strandkanten.	

Biotopkvaliteter:	Väl	utvecklad	sötvattensmiljö,	förekomst	av	skyddade	arter.	

Naturvårdsarter:	Ätlig	groda	Pelophylax	esculentus	§	och	större	vattensalamander	Tri-
turus	cristatus	§	(Mikael	Andersson	2010-06-04).	Även	åkergroda	Rana	arvalis	§,	
vanlig	groda	R.	temporaria	§,	vanlig	padda	Bufo	bufo	§,	mindre	vattensalamander	Lis-
sotriton	vulgaris	§,	kopparödla	Anguis	fragilis	§,	skogsödla	Zootoca	vivipara	§	och	van-
lig	snok	Natrix	natrix	§	har	konstaterats	under	inventeringarna	våren	2022.	Även	en	
fältobservation	av	nattskärra	Carpimulgus	europaeus	§	och	hasselsnok	Coronella	
austriaca	VU	§	under	2022	(Claes	Andrén	muntl	uppgift).	

Tidigare	dokumentation:	ArtPortalen,	Artdatabankens	observationsdatabas.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	0,23.	
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Sydvänd ekskog i objekt 5. Foto: 2021-10-05. 

Objekt	ID:	5	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Blandlövskog.		

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Ekdominerad	lövskog	med	hassel,	tall,	körsbär,	asp,	björk,	gökärt,	kaprifol,	
björnbär.	Den	södra	delen	tämligen	öppen,	medan	de	delar	som	vetter	mot	öster	är	
mer	slutna.	Området	utgörs	av	äldre	betesmarker	och	genomtväras	av	flera	stenmu-
rar.	Lönnlav	Bacidia	rubella	och	bandmossa	Metzgeria	furcata	förekommer	annars	
sparsam	epifytflora.	

Biotopkvaliteter:	Medelgrova	–	grova	ekar	längst	i	söder.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	1,73.	
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Sumpskog och igenväxande damm i objekt 6. Foto: 2021-10-05. 

Objekt	ID:	6	

Naturvärdesbedömning:	Klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Damm	med	omgivande	kärr	och	sumpskog.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Igenväxande	kärr	(6	a)	med	al,	björk,	asp,	sälg,	bindvide,	öronvide,	bred-
kaveldun	och	vass.	Små	öppna	vattenspeglar	i	kärrets	östra	och	centrala	delar.	I	ös-
ter,	utmed	det	grunda	tillflödet,	finns	buskskog/sumpskog	(6	b)	med	björk,	tall	och	
vass.	

Biotopkvaliteter:	Kärr	med	smärre	öppna	vattenspeglar.	Tätvuxna	buskruggar,	före-
komst	av	skyddade	arter.	

Naturvårdsarter:	Ätlig	groda	Pelophylax	esculentus	§	(Mikael	Andersson	2010-06-
14/ArtPortalen).	Även	åkergroda	Rana	arvalis	§,	vanlig	padda	Bufo	bufo	§,	större	vat-
tensalamander	Triturus	cristatus	§	och	mindre	vattensalamander	Lissotriton	vulgaris	
§	(inventeringar	våren	2022).	

Tidigare	dokumentation:	ArtPortalen,	Artdatabankens	observationsdatabas.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Kärret	omges	av	igenväxande	marker/buskskog/sumpskog.	

Areal	(ha):	0,15.	
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Dike, bäck i delobjekt 7a. Foto: 2021-10-05. 

Objekt	ID:	7	

Naturvärdesbedömning:	Klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Dike/bäck.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Sakta	framflytande	vatten	med	bredkaveldun,	mannagräs,	gäddnate,	and-
mat.	Omgiven	av	brinkar	med	högväxt	gräsvegetation	och	buskar.	Objektet	utgörs	av	
fyra	delobjekt	(7a	–	7d).	Bäcken	är	till	övervägande	del	kulverterad	och	kommer	en-
bart	"i	dagen"	på	några	få	platser.	

Biotopkvaliteter:	Rörligt	vatten.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Vattenförekomsten	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–
maj.	

Areal	(ha):	0,31.	
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Lövdunge med blandade lövträd i objekt 8. Foto: 2021-10-05. 

Objekt	ID:	8	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Dunge	med	buskar	och	träd.	Tidigare	åkerholme.			

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Ekdunge	med	medelgrov	ek,	alm	CR,	hassel,	tall,	rönn,	sälg	och	slån.		

Biotopkvaliteter	(specificera):		

Naturvårdsarter:	Alm	Ulmus	glabra	CR.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	0,27.	
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Ekskog med inslag av mossbelupna ekar i objekt. Foto: 2021-10-12. 

Objekt	ID:	9	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Ekdominerad	skog.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Ekdominerad	skog	med	lind,	ask	EN,	hassel,	asp,	brakved,	björk.	På	skug-
gad	äldre	ekbark	påträffas	liten	vaxlav	Dimerella	pineti,	guldlocksmossa	Homa-
lothecium	sericeum	och	bandmossa	Metzgeria	furcata.	I	den	västra	delen	finns	en	
grov	flerstammig	ek.	Liljekonvalj.	I	torrare	partier	(i	väster	och	i	högre	liggande	de-
lar)	talldominans	med	ljung,	en,	kruståtel,	kråkris,	stensöta	samt	kuddar	med	ren-	
och	bägarlavar,	och	ytterligare	mot	norr	övergår	hällmarkerna	i	blandlövskog.	Dessa	
skogstyper	dominerar	bergsryggen	och	markerna	norr	om	det	utpekade	objektet,	
men	ingår	inte	i	objektet.		

Biotopkvaliteter:	Stenmurar,	medelgrov	ek	i	sydläge,	hålträd.	

Naturvårdsarter:	Strax	norr	om	områdets	västra	del,	har	en	observation	av	hasselsnok	
Coronella	austriaca	VU	§	gjorts	(Lennart	Olsson	2009-09-27).	Ask	Fraxinus	excelsior	
EN.	Guldlocksmossa	Homalothecium	sericeum.	

Tidigare	dokumentation:	ArtPortalen,	Artdatabankens	observationsdatabas.	Arnesson	
(2021)	objekt	2	och	3,	klass	3.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	3,29.	
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Ekskog i objekt 10 a. Foto: 2021-10-12. 

Objekt	ID:	10	

Naturvärdesbedömning:		10	a	–	klass	2	–	högt	naturvärde,	10	b–d	klass	3	–	påtagligt	na-
turvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Ekskog,	död	ved,	en	del	grövre	träd	av	björk	och	tall,	små	vatten-
samlingar	(sumpar),	stenmurar,	hålträd.			

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Ekskog	med	inslag	av	hassel,	asp	(grov),	björk	(grov).	Vissa	ekar	vidkro-
niga,	särskilt	de	som	står	i	ägogränser.	Granföryngring	och	stark	föryngring	av	hallon,	
björnbär,	kaprifol,	brännässla.	Getrams,	vårfryle,	gökärt.		På	grövre	ekar	en	del	lavar	
till	exempel	gammelgranslav	Lecanactis	abietina,	rostfläckig	nållav	Chaenotheca	
ferruginea,	blodplättlav	Haematomma	ochroleucum,	glansfläck	Arthonia	spadicea	(s),	
daggfärglav	Parmelia	ernstiae,	lönnlav	Bacidia	rubella	samt	guldlockmossa	Homa-
lothecium	sericeum	och	bandmossa	Metzgeria	furcata.	I	området	finns	också	stående	
och	liggande	döda	träd	samt	hålträd.	I	högre	belägna	delar	dominerar	tall	och	även	
bergtall.	Kullingsjö	(2021)	uppger	också	gnagspår	av	myskbock	Aromia	moschata	
från	område	10	d.	

Biotopkvaliteter:	Ekskog	med	visst	inslag	av	intressant	lavflora,	stenmurar,	grova	träd,	
död	ved.	

Naturvårdsarter:	Glansfläck	Arthonia	spadicea	(s).	

Tidigare	dokumentation:	10	d	ingår	i	Kullingsjö	(2021),	objekt	3	och	4,	klass	3.		

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	
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Areal	(ha):	4,90.	

  

 

Anlagd damm med gäddnate och vass i förgrunden (objekt 11). Foto: 2021-10-12. 

Objekt	ID:	11	

Naturvärdesbedömning:	klass	2	–	högt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Damm/medelrikkärr.			

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Uppdämd,	grävd	damm/kärr	med	omgivande	vassar,	bredkaveldun,	gädd-
nate,	korsandmat,	näckmossa,	plattbladig	igelknopp.	Kulvert	leder	ut	vatten	i	den	
sydöstra	delen.	Smådopping	gjorde	ett	försök	att	häcka	under	2022.	Rörhöna.	

Biotopkvaliteter:	Damm/sötvattensmiljö,	förekomst	av	skyddade	arter.	

Naturvårdsarter:	Ätlig	groda	Pelophylax	esculentus	(Johan	Svedholm	2013-06-09),	åker-
groda	Rana	arvalis	(Mikael	Andersson	2010-06-14).	Även	vanlig	groda	R.	temporaria	
§,	vanlig	padda	Bufo	bufo	§,	större	vattensalamander	Triturus	cristatus	§	och	mindre	
vattensalamander	Lissotriton	vulgaris	§,	smådopping	§ Tachybaptus	ruficollis	NT	(in-
venteringar	våren	2022).	

Tidigare	dokumentation:	ArtPortalen,	Artdatabankens	observationsdatabas.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	0,23.	
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Blandskog i objekt 12. Foto: 2021-10-12. 

Objekt	ID:	12	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Blandskog	med	inslag	av	äldre	träd.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Kulle	med	enstaka	grövre	träd	av	ek,	asp	och	tall.	Objektet	ligger	i	nära	an-
slutning	till	dammen	(objekt	11)	och	kan	också	fungera	som	övervintringsplats	för	
groddjur.	Även	björk,	hassel	och	al.	Död	ved.	

Biotopkvaliteter:	Grövre	träd,	död	ved.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	0,77.	
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Dunge med blandlövskog i objekt 13 a. Foto: 2021-10-13. 

Objekt	ID:	13	a	och	13	b	

Naturvärdesbedömning:	klass	3.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Blandlövskog.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Blandlövskogsdungar	med	inslag	av	medelgrov	ek,	objekten	ligger	i	nära	
anslutning	till	dammen	(objekt	11)	och	kan	också	fungera	som	övervintringsplats	för	
groddjur.	Även	björk,	hassel	och	al.	Död	ved.	

Biotopkvaliteter:	Medelgrov	ek.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	0,20.	
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Objekt 14, lövdunge med grova träd, berghäll och stenmur. Foto: 2021-10-14. 

Objekt	ID:	14	

Naturvärdesbedömning:	klass	2	–	högt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog.	

Biotoper	(naturtyp):	Ekskog/spärrgreniga	ekar.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Ett	parti	med	några	grova,	spärrgreniga,	mossbelupna	ekar	som	växer	strax	
intill	en	stenmur,	en	par	mindre	kullar	med	lövskog	och	en	bergskant.	En	grov,	dub-
belstammig	ek	(2	x	80	cm	i	diameter)	finns	i	objektet.	Norr	och	öster	om	området	
finns,	som	vi	tolkar	det,	äldre	och	av	lövskog	igenväxta	åkermarker.	Bandmossa	
Metzgeria	furcata	på	ek.	

Biotopkvaliteter:	Grova	träd,	stenmur.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	0,37.	
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Ekskog med inslag av en del grova ekar och hassel i objekt 15. I bakgrunden syns dammen (objekt 

16). Foto: 2021-10-18. 

Objekt	ID:	15	

Naturvärdesbedömning:		Klass	2	–	högt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Ekskog,	lövblandskog.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Ekskog	med	inslag	av	grövre,	knotiga	och	spärrgreniga	ekar.	Rikligt	med	
hassel,	asp,	björk,	lundstarr	Carex	montana,	vårfryle,	blåbär,	harsyra.	På	gammal	ek-
bark	i	skugga	glansfläck	Arthonia	spadicea	(s),	liten	rostfläck	Arthonia	didyma,	dagg-
färglav	Parmelia	ernstiae	samt	mossorna	bandmossa	Metzgeria	furcata	och	guld-
locksmossa	Homalothecium	sericeum.	I	torrare,	mer	höglänta	områden	vidtar	en	
blandskog/tallskog	med	inslag	av	grövre	tallar,	död	ved,	enebuskar,	kruståtel,	blåbär,	
kaprifol.	I	kanterna	mot	motorbanan	påträffas	jätteröksvamp	Lagermannia	gigantea.	
Spillkråka.	Stenmurar.	Strax	norr	om	dammen	(objekt	17)	växer	en	del	grova	alar,	
varav	flera	är	döda	(hålträd).	

Biotopkvaliteter	(specificera):	Grova	ekar,	smådammar,	stenmurar.	

Naturvårdsarter:	Glansfläck	Arthonia	spadicea	(s),	lundstarr	Carex	montana,	spillkråka	
NT	§.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Objektet	omsluter	även	dammen	objekt	16	och	kan	inrymma	övervint-
ringsplatser	för	amfibier.		

Areal	(ha):	2,81.	
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Objekt	ID:	16	(se	bild	till	objekt	15)	

Naturvärdesbedömning:	klass	2	–	högt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Större	damm/våtmark.	

N2000-habitat:	–	

Beskrivning:	En	större	damm	med	stor	vattenspegel	som	ligger	omsluten	av	lövskog	i	
öster,	syd	och	väster.	I	norr	öppen	mark.	Kaveldun,	mannagräs,	i	norr	vass.	Möjlig	fö-
rekomst	av	amfibier.	

Biotopkvaliteter:	Större,	öppen	damm.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Dammen	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–maj.	

Areal	(ha):	0,21.	

  

 

Objekt 17 utgörs av en igenväxande damm. Foto: 2021-10-18. 

Objekt	ID:	17	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Damm,	kärrmark.	

N2000-habitat:	–.	
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Beskrivning:	En	damm	med	öppen	vattenspegel	i	västra	delen.	Ligger	omsluten	av	löv-	
och	blandskog.	I	öster	övergår	dammen	i	öppen	kärrartad	mark.	Kaveldun,	starr,	
mannagräs,	vass.	Möjlig	förekomst	av	amfibier.	Ett	högt	staket	korsar	området.	

Biotopkvaliteter:	Damm,	våtmark.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Dammen	bör	undersökas	under	amfibiernas	lektid	under	april–maj.	

Areal	(ha):	0,21.	

  

 

Blandlövskog i objekt 18. Foto: 2021-10-18. 

Objekt	ID:	18	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyper):	Ekskog,	blandskog,	blandlövskog.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Ett	större,	sammanhängande	område	med	ekskog	som	ligger	mellan	testba-
nan	och	öppnare	marker	i	norr	och	öster.	Övergår	lokalt	i	blandlövskog	och	björk-
skog.	Enstaka	medelgrova	till	grova	ekar	och	tallar,	i	områdets	centrala	del	finns	ett	
par	grova	ekar,	med	påväxt	att	bland	annat	lönnlav	Bacidia	rubella.	Här	och	var	på-
träffas	stora	bestånd	av	jätteröksvamp	Lagermannia	gigantea.	

Biotopkvaliteter:	grövre	träd,	och	skog	med	varierande	ålderssammansättning.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	
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Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	2,12.	

  

 

Blandskog på kullen (objekt 19). Foto: 2021-10-18. 

Objekt	ID:	19	

Naturvärdesbedömning:	Klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyper):	Blandskog.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Liten	bergkulle	med	blandskog.	Gles	och	med	inslag	av	medelgrova	till	
grova	tallar	och	en	del	död	ved.	Även	asp,	gran,	ek,	rönn	och	brakved.	

Biotopkvaliteter:	Halvöppen	äldre	barrblandskog	med	inslag	av	grövre	träd.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	0,82.	
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Tallskog med inslag av grova tallar, objekt 20. Foto: 2021-10-18. 

Objekt	ID:	20	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Tallskog	med	inslag	av	ek.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Blandskog	med	inslag	av	grov	tall,	och	i	den	västra	delen	grov	ek.	Även	ek,	
brakved,	hassel,	rönn.	I	väster	öppen	mark	mot	våtmark.	

Biotopkvaliteter:	Inslag	av	grövre	träd.	

Naturvårdsarter:	–	.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	0,86.	
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Våtmark i objekt 21 (från öster). Foto: 2021-10-18. 

Objekt	ID:	21	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Fuktäng,	kärrmark.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	En	försumpad	del	av	ett	större	öppet	område	inom	instängslad	övnings-
bana.	Vass,	starr,	tuvtåtel,	knapp-	och	veketåg.	Omgivningar	av	björksumpskog	och	
sälgsnår.	

Biotopkvaliteter:	Våtmark,	värde	för	fågellivet.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Kärrmarkerna	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–maj.	

Areal	(ha):	0,98.	
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Gamla ekvrak i objekt 22 b. Foto: 2021-10-18. 

Objekt	ID:	22	a	och	22	b	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Ek-	och	tallskog.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Ek-	och	tallskog	med	inslag	av	äldre	och	grövre	träd.	På	toppen	hällmarks-
skog	med	tall	och	ek.	I	låglänta	parter	i	nordväst	växer	hassel,	ek	och	tall.	I	öster	finns	
björk,	enbuskar,	asp,	gran.	Även	hålträd.	I	den	sydöstra	delen	av	22	a	står	ett	par	
grövre,	levande	och	döda	ekar	(se	bild).	

Biotopkvaliteter:	Grova	träd,	hålträd.	

Naturvårdsarter:	–	.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Partier	med	äldre	grova	ekar,	kan	klassificeras	som	höga	naturvärden,	
klass	2.	

Areal	(ha):	1,79.	
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Våtmark/sumpskog i objekt 23. Foto: 2021-10-25. 

Objekt	ID:	23	a,	23	b	

Naturvärdesbedömning:	Klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Fuktäng,	vattensamlingar,	sumpskog.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Området	utgörs	av	sumpskogar	och	vattensamlingar	som	bildats	genom	att	
en	grusplan	anlagts	och	dämt	upp	vattenflödena	från	öster.	I	den	västra	delen	över-
går	området	i	en	liten	bäck	som	sedan	leder	ut	ut	området.	

Biotopkvaliteter:	Döda	träd,	blöt	mark.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Vattenförekomsten	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–
maj.	

Areal	(ha):	0,20.	
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Objekt 24 innehåller blandskog med barr och ek. Foto: 2021-10-25. 

 

Objekt	ID:	24	

Naturvärdesbedömning:	klass	2	–	högt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Blandskog,	ekskog.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Höjdrygg	med	blandskog	med	inslag	av	medelgrov,	senvuxen	ek	och	grov	
tall	samt	inslag	av	gran.	Enstaka	hålträd	förekommer	och	området	innehåller	rikligt	
med	död	ved.	Här	och	var	finns	berg	i	dagen.	Trivialt	sammansatt	fältskikt	med	kru-
ståtel,	blåbär	med	mera.	Flera	stenmurar	löper	igenom	området.	I	lägre	liggande	de-
lar,	som	delvis	utgörs	av	gammal	åkermark,	mot	fabriksbyggnaderna,	finns	askskog	
med	uppslag	av	hassel.	

Biotopkvaliteter:	Äldre	träd,	varierat	trädskikt,	döda	stående	och	liggande	träd,	och	en	
del	hålträd.	Stenmurar.	

Naturvårdsarter:	Ask	Fraxinus	excelsior	EN.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	2,16.	
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Objekt 25 består av en myr/kärr. Foto: 2021-10-25. 

Objekt	ID:	25	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):		Öppen	myryta,	tidigare	skogsdamm.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Litet	skogkärr,	myryta	som	ligger	insprängd	i	ett	hällmarks-	och	skogsparti	
strax	utanför	Volvos	norra	område.	Dammen	är	uppdämd	mot	väster	(testbanan)	och	
igenväxande	och	det	finns	idag	enbart	några	mindre	vattenspeglar	kvar.		Starr	och	
vitmossor	samt	igenväxning	med	björk,	tall.	

Biotopkvaliteter:	Våtmark	med	inslag	av	öppna	vattenspeglar,	förekomst	av	skyddade	
arter.	

Naturvårdsarter:	Ätlig	groda	Pelophylax	esculentus	(Jörgen	Arvidsson	2011-04-29),	
åkergroda	Rana	arvalis	(Mikael	Finsberg	2011-04-13).	

Tidigare	dokumentation:	Se	ovan.	ArtPortalen,	Artdatabankens	observationsdatabas.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Dammen	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–maj.	

Areal	(ha):	0,1.	
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Äldre sälg i objekt 26. Foto: Lars Arvidsson 2021-10-28. 

Objekt	ID:	26	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Blandlövskog	på	gammal	kulturmark.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Gammal	igenvuxen	trädgård	med	lövträd	(alm,	ask,	asp,	ek,	björk,	balsam-
poppel,	körsbär)	syren,	hagtorn,	ett	par	vidkroniga	sälgar.	Stor	rugge	med	vass	i	
södra	delen	av	området.	Lavfloran	på	sälgarna	riklig	men	trivial	(bland	annat	slånlav,	
mjölig	brosklav,	spricklav,	färglav,	näverlav).	

Biotopkvaliteter:	Varierad	flora	av	lövträd,	vidkroniga	sälgar,	död	ved,	svårforcerad	
miljö.	
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Naturvårdsarter:	Alm	CR,	ask	EN.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	1,48.	

  

 

Kärr med öppen vattenspegel i den södra delen av objekt 27. Foto: 2021-11-02. 

Objekt	ID:	27	

Naturvärdesbedömning:	Klass	2	–	högt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Öppet	fattigkärr	i	försumpad	åkerkant.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Öppen	damm	som	övergår	i	kärr,	fuktäng	mot	nordväst.	Kaveldun,	veketåg,	
knapptåg,	kråkklöver,	starr,	kärrdunört.	Inträngande	vitmossor	och	björnmossa.	

Biotopkvaliteter:	Öppen	vattenspegel,	förekomst	av	skyddade	arter.	

Naturvårdsarter:	Ätlig	groda	Pelophylax	esculentus	(Jörgen	Arvidsson	2007-07-07),	
åkergroda	Rana	arvalis	(Mikael	Finsberg	2011-04-17).	

Tidigare	dokumentation:	Se	ovan.	Artdatabankens	observationsdatabas.	

Områdesskydd:	gränsfall	(jordbruksmark)	till	biotopskydd	enligt	MB.	

Kommentarer:	Dammen	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–maj.	

Areal	(ha):	0,11.	
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Fuktig ekskog i objekt 28. Foto: 2021-11-02. 

Objekt	ID:	28	

Naturvärdesbedömning:	Klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Ekskog,	sumpskog,	gamla	grova	träd.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Liten	sänka	mellan	några	bergkullar	med	ekskog	och	inslag	av	grov	tall.	
Lite	längre	upp	mot	norr	finns	ett	bestånd	med	senväxta	grova	ekar.	Även	hassel.	
Gökärt.	Området	har	en	äldre	historik	som	åker	och	betesmark.	

Biotopkvaliteter:	Grova	senväxta	träd,	stenmurar.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	0,57.	
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Objekt 29, damm. Foto: 2021-11-02. 

Objekt	ID:	29	

Naturvärdesbedömning:	Klass	2	–	högt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Liten	skogsdamm/kärr.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Liten	skogsdamm	omgiven	av	ekskog	och	stenmurar.		

Biotopkvaliteter:	Öppet	vatten,	förekomst	av	skyddad	art.	

Naturvårdsarter:	Åkergroda	Rana	arvalis	(Mikael	Finsberg	2011-04-17).	

Tidigare	dokumentation:	Se	ovan.	Artdatabankens	observationsdatabas.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Dammen	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–maj.	

Areal(ha):	0,17.	

  



	

 51 

 

Fattigkärr och damm i objekt 30. Foto: 2021-11-02. 

Objekt	ID:	30	

Naturvärdesbedömning:	klass	2	–	högt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Damm/skogskärr.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Större,	rund	damm/skogskärr	omgivet	av	hällmarker	och	blandskog.	Lång-
bladig	igelknopp,	näckrosor,	blåtåtel	och	starr.	

Biotopkvaliteter:	Större,	öppen	vattenspegel.	Bedöms	vara	vattenhållande	även	under	
sommaren.	Lekmiljö	för	groddjur.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Dammen	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–maj.	

Areal	(ha):	0,09.	
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Fuktig lövblandskog. Objekt: 31. Foto: 2021-11-02.  

Objekt	ID:	31	

Naturvärdesbedömning:	Klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper	(naturtyp):	Ekskog,	blandskog	och	sumpskog.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Ett	lövskogsbestånd	som	innehåller	ekskog	och	blandskog	på	delvis	för-
sumpad	mark.	Inslag	av	senvuxna	ekar	och	död	ved.	I	söder	övergår	beståndet	i	en	
yngre	björkskog	(som	inte	ingår	i	objektet).	

Biotopkvaliteter:	Lövskogsmiljö	med	ek,	död	ved,	stenmurar.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	–.	

Areal	(ha):	0,80.	
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Kärr med damm i objekt 32. Foto: 2021-11-02. 

Objekt	ID:	32	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Liten	försumpad	yta	med	dammkaraktär.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Dammen	ligger	i	förlängningen	mot	söder	av	objekt	31,	och	utgörs	av	en	
avlång	vattensamling	med	vattenvegetation	med	veketåg,	långbladig	igelknopp	och	
mannagräs.	

Biotopkvaliteter:	Damm/skogskärr	med	öppen	vattenspegel.	Sannolikt	vattenhållande	
även	under	sommaren.	Möjlig	lekmiljö	för	groddjur.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Dammen	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–maj.	

Areal	(ha):	0,05.	
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Kärr med damm i objekt 32. Foto: 2021-11-02. 

Objekt	ID:	33	

Naturvärdesbedömning:	klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Vattensamling/damm.	

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Skogsdamm	strax	intill	Volvos	”höghastighetsbana”	(utsidan	av	staketet).	
Tämligen	grund	damm	omgiven	av	yngre	björkskog.	Vass,	veketåg,	plattbladig	igel-
knopp	och	mannagräs.	

Biotopkvaliteter:	Sannolikt	vattenhållande	även	under	sommaren.	Möjlig	lekmiljö	för	
groddjur.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Dammen	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–maj.	

Areal	(ha):	0,04.	
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Bäckravin med björkskog i objekt 34. Foto: Lars Arvidsson, 20211029. 

Objekt	ID:	34	

Naturvärdesbedömning:		klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Sakta	rinnande	sötvatten,	fuktig	björkskog.			

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Dike/åfåra	med	sakta	framflytande	vatten.	Flera	kulvertar	från	Volvos	om-
råde	mynnar	i	denna	å.	I	vattnet	bland	annat	plattbladig	igelknopp,	storigelknopp,	
klolånke.	I	anslutning	till	ån	en	fuktig	blandskog	med	björk,	sälg,	asp,	videbuskar,	
vass,	tall,	en,	slån,	tuvtåtel,	rörflen.	En	asp	med	färska	gnag	av	bäver.	En	uppflygande	
morkulla	noterades	även.	

Biotopkvaliteter:	Rinnande	vatten,	död	ved	(björk),	skyddat	läge.	

Naturvårdsarter:	Entita	NT,	grönfink	EN,	gulsparv	VU,	ärtsångare	NT	samt	bäver	(samt-
liga	ArtPortalen).	

Tidigare	dokumentation:	se	ovan.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Vattenförekomsten	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–
maj.	

Areal	(ha):	0,82.	
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Igenväxande dammar/fuktängar i objekt 35 a. Foto: 2021-11-10. 

Objekt	ID:	35	a	och	35	b	

Naturvärdesbedömning:		klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Dammar/fuktäng.			

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Igenväxande	dammar,	igenväxande	fuktängar.	Kaveldun,	tuvtåtel,	knapp-	
och	veketåg,	mannagräs,	starr.	En	fisk,	möjligen	gädda,	har	noterats	vid	ett	tidigare	
fältbesök	(Rohde	2014).	

Biotopkvaliteter:	Damm.	

Naturvårdsarter:	Mindre	vattensalamander	Lissotriton	vulgaris	§,	vanlig	groda	R.	tempo-
raria	§	och	åkergroda	Rana	arvalis	§	(samtliga	Rohde	2014).	

Tidigare	dokumentation:	Rohde	(2014).	

Områdesskydd:	Objekten	skulle	kunna	falla	under	de	generella	biotopskyddsbestämmel-
serna,	men	det	är	tveksamt	om	området	fortfarande	är	att	betrakta	som	jordbruks-
mark.	

Kommentarer:	Dammarna	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–maj.	

Areal	(ha):	0,09.	
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Låssby bäck, objekt 36. Foto: 2021-11-02. 

Objekt	ID:	36	

Naturvärdesbedömning:		klass	3	–	påtagligt	naturvärde.	

Dominerande	naturtyp:	Vatten	och	våtmarker.	

Biotoper	(naturtyp):	Bäck/dike.			

N2000-habitat:	–.	

Beskrivning:	Objektet	utgörs	av	Låssby	bäcks	källflöden.	Bäcken	har	rätats	ut	så	att	det	
numera	liknar	ett	dike.	Det	förekommer	en	hel	del	igenväxning	i	bäcken,	bland	annat	
veketåg,	knapptåg	och	kaveldun,	vilket	skapar	en	viss	variation	i	det	annars	raka	vat-
tendraget.	I	den	sydöstra	delen	växer	bitvis	tätt	med	slån	kring	diket.	Öring,	spigg,	id,	
ål	CR	och	lake	VU	har	registrerats	enligt	http://fiskevardgoteborg.se/fvo/karta/.	
Bäckens	bottenfauna	har	inventerats	och	bedömts	som	påverkad	av	bäverdämme,	
försurning	och	näringsämnen	(Nilsson	2013).	

Biotopkvaliteter:	Öppet,	rinnande	vatten.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	Kullingsjö	(2021).	

Områdesskydd:	Biotopskydd	enligt	MB.	

Kommentarer:	Vattenförekomsten	bör	inventeras	under	lektid	för	amfibier	under	april–
maj.	

Längd	(m):	1264.	
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Damm/våtmark i objekt 37. Foto: Johan Svedholm 2019. 

Objekt	ID:	37	

Naturvärdesbedömning:	Påtagligt	naturvärde	–	naturvärdesklass	3	

Dominerande	naturtyp:	Myr.	

Biotop:	Fattigkärr.	

Beskrivning:	Litet	fattigkärr	med	öppna	vattenspeglar	och	enstaka	djuphålor.	Vegetat-
ionen	domineras	av	vitmossor	och	starr.	Har	förutsättningar	att	fungera	

som	reproduktionsmiljö	för	groddjur,	men	några	sådana	noterades	inte	under	

den	fördjupade	artinventeringen.	

Biotopkvalitéer:	Öppen	vattenspegel,	våtmark,	viktig	miljö	för	ryggradslösa	djur.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	Svedholm	(2021).	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Dammens	omgivningar	avverkade.	

Areal	(ha):	0,04.	
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Damm/våtmark i objekt 38. Foto: Johan Svedholm 2019. 

Objekt	ID:	38	

Naturvärdesbedömning:	Påtagligt	naturvärde	–	naturvärdesklass	3.	

Dominerande	naturtyp:	Småvatten.	

Biotoper:	Småvatten,	fattigkärr.	

Beskrivning:	Småvatten	i	hällmark,	med	öppen	vattenspegel	och	ett	uppskattat	djup	av	
någon	meter	i	de	djupare	delarna.	Österut	avgränsas	vattnet	av	en	brant	bergvägg,	i	
väster,	norr	och	söder	grundas	det	upp	och	övergår	i	fattigkärrsvegetation	med	vit-
mossor,	tuvtåtel	och	starr.	Har	förutsättningar	att	fungera	som	reproduktionsmiljö	
för	groddjur,	men	några	sådana	noterades	inte	under	den	fördjupade	artinvente-
ringen.	

Biotopkvalitéer:	Solexponerat	småvatten,	våtmark,	värdefull	miljö	för	ryggradslösa	

djur.	

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	Svedholm	(2019).	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Dammens	omgivningar	avverkade.	

Areal	(ha):	0,02.	
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Blandskog med ek, björk, tall och asp i objekt 39 a. Foto: Svante Hultengren 2019. 

Objekt	ID:	39	a	

Naturvärdesbedömning:	Påtagligt	naturvärde	–	naturvärdesklass	3.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper:	Blandskog.	

Beskrivning:	Liten	sänka	med	blandskog	strax	intill	testbanan,	med	inslag	av	ett	par,	tre	
grova	tallar,	asp,	ek	och	björk.	Några	stående	döda	träd	med	hack	av	spillkråka	finns	
också	(se	bild).	

Biotopkvalitéer:	Äldre	tallar,	död	ved.	

Naturvårdsarter:	Spår	efter	spillkråka.	

Tidigare	dokumentation:	–	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Bildar	avrinningsområde	till	våtmarken	(objekt	6	a).	

Areal	(ha):	0,47.	
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Sluttning med ek och tall i objekt 39b. Foto: Svante Hultengren 2019. 

Objekt	ID:	39	b	

Naturvärdesbedömning:	Påtagligt	naturvärde	–	naturvärdesklass	3.	

Dominerande	naturtyp:	Skog	och	träd.	

Biotoper:	Barrblandskog.	

Beskrivning:	Sluttning	med	barrblandskog	med	inslag	av	grova	tallar,	ek	och	asp	strax	
nordväst	om	grusvägen.	Utgör	objekt	39	a:s	förlängning	mot	öster,	men	avskuret	av	
grusvägen.	

Biotopkvalitéer:	Äldre	tallar.		

Naturvårdsarter:	–.	

Tidigare	dokumentation:	–.	

Områdesskydd:	–.	

Kommentarer:	Bildar	tillsammans	med	39	a	avrinningsområde	till	våtmarken	(objekt	6	
a).	

Areal	(ha):	0,57.	
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BILAGA 1. Kartor – naturvärdesinvente-

ring 

Karta 1. Nordöstra delen. 
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Karta 2. Sydöstra delen. Teckenförklaring på sid 65. 
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Karta 3. Nordvästra delen. Teckenförklaring på sid 65.  
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Karta 4. Sydvästra delen. Teckenförklaring på sid 65. 
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BILAGA 2. Fågelinventering 

Sammanfattning 
Naturcentrum	AB	har	på	uppdrag	av	COWI	AB	genomfört	en	fördjupad	artinventering	av	

häckande	 fåglar	 i	ett	område	 inom	Volvo	Cars	 fabriksanläggning	 i	Göteborgs	kommun.	

Inventeringen	ska	utgöra	underlag	till	detaljplan	inför	industrietablering.	

Totalt	noterades	71	 fågelarter	varav	41	säkert	eller	 troligen	häckar	 inom	eller	 i	direkt	

anslutning	till	inventeringsområdet.	Ytterligare	fem	arter	bedömdes	möjligen	häcka.	Hu-

vuddelen	av	de	häckande	fåglarna	utgörs	av	vanliga	eller	mycket	vanliga	arter	som	har	

hög	ekologisk	amplitud	och	som	kan	väntas	fortleva	i	landskapet	även	om	viss	habitatför-

lust	sker.	Emellertid	häckar	några	arter	som	har	mer	specialiserade	biotopkrav	och	som	

kan	förväntas	vara	känsligare	för	habitatförluster.	Dessa	arter	är	mindre	hackspett,	natt-

skärra,	entita	och	stjärtmes.	Möjligen	häckar	även	grönsångare	i	inventeringsområdet.	Ti-

digare	föreslagna	skydds-	och	kompensationsåtgärder	för	dessa	arter	(Hultengren	m	fl	

2022)	bedöms	vara	tillräckliga.	Dock	konstaterades	inga	häckningar	av	de	arter	för	vilka	

åtgärder	i	barrskog	förberetts,	varför	just	dessa	åtgärder	inte	behövs.	Vidare	påträffades	

några	 arter	 som	 inte	 beaktats	 under	 förarbetet,	 nämligen	 smådopping,	 rörhöna	 och	

mindre	strandpipare.	Smådopping	(möjlig	häckning,	i	så	fall	avbruten)	och	rörhöna	(kon-

staterad	häckning)	noterades	i	en	damm	i	området.	De	bedöms	klara	viss	decimering	av	

dammens	yta	så	länge	inte	miljön	påverkas	väsentligt	och	så	länge	åtgärder	i	eller	i	direkt	

anslutning	 till	 dammen	undviks	 under	 arternas	häckningstid.	Mindre	 strandpipare	 in-

ledde,	men	avbröt	sannolikt	på	grund	av	störningar,	häckning	på	öppna	grus-/asfaltsytor.	

Arten	utnyttjar	ofta	denna	typ	av	temporära	habitat	som	bedöms	finnas	även	framdeles	i	

omgivande	områden.	

Uppdrag 

Naturcentrum	AB	har	på	uppdrag	av	COWI	AB	genomfört	en	fördjupad	artinventering	av	

häckande	fåglar	inom	ett	område	på	Volvo	Cars	fabriksanläggning	i	Göteborgs	kommun	

(figur	1).	Inventeringen	utgör	tillägg	till	tidigare	genomförd	naturvärdesinventering	–	NVI	

–	enligt	Svensk	Standard	SS199000:2014	(Hultengren	&	Arvidsson	2021),	och	ska	utgöra	

underlag	till	detaljplan	inför	industrietablering.	

Samtliga	svenska	fågelarter	är	fridlysta	enligt	artskyddsförordningen	4	§,	vilket	innebär	

att	det	är	förbjudet	att:	1.	avsiktligt	fånga	eller	döda	djur,	2.	avsiktligt	störa	djur,	särskilt	

under	djurens	parnings-,	uppfödnings-,	övervintrings-	och	flyttningsperioder,	3.	avsiktligt	

förstöra	eller	samla	in	ägg	i	naturen,	och	4.	skada	eller	förstöra	djurens	fortplantningsom-

råden	eller	viloplatser.	Från	1	oktober	2022	börjar	dock	en	ny	version	av	4	§	gälla,	där	

skyddet	enligt	4	punkten,	för	fåglars	fortplanningsområden	eller	viloplatser	inte	längre	

finns	med.	

Innan	genomförd	fågelinventering	har,	baserat	på	tidigare	gjorda	observationer	och	kän-

nedom	om	lokala	förhållanden,	en	skrivbordsstudie	gjorts	gällande	vilka	fågelarter	som	
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skulle	 kunna	 häcka	 inom	 inventeringsområdet.	 Med	 detta	 som	 grund	 har	 förslag	 på	

skydds-	och	kompensationsåtgärder	tagits	fram	för	den	aktuella	exploateringen	av	områ-

det.	(Hultengren	m	fl	2022).	När	nu	fågelinventeringen	är	genomförd	har	en	bedömning	

gjorts	om	huruvida	dessa	åtgärder	är	tillräckliga	eller	om	inventeringsresultatet	föranle-

der	ytterligare	åtgärder.		

Figur 1. Inventeringsområdet. 

Metodik 
En	häckfågelinventering	utfördes	under	perioden	2022-03-15	till	och	med	2021-06-09.	

Totalt	gjordes	fyra	dagbesök	(5	april,	2	maj,	20	maj	och	9	juni)	och	två	nattbesök	(15-16	

mars	och	4-5	juni).	Dessutom	gjordes	vissa	iakttagelser	i	samband	med	besök	i	annat	syfte	

under	dagtid	den	17	mars.	Vid	samtliga	 inventeringstillfällen	rådde	tjänligt	väder	med	

uppehåll,	klart	–	halvklart	och	svaga	–	måttliga	vindar.		Eftersom	området	är	förhållande-

vis	litet	kunde	det	genomströvas	vid	varje	besök	enligt	en	slinga	så	att	inventeraren	hade	

möjlighet	att	se	eller	höra	inventeringsområdets	samtliga	fåglar	(figur	2).	Slingan	följdes	

ungefärligt	vid	varje	besök,	åt	olika	håll	vid	olika	tillfällen,	och	ett	flertal	stopp	och	avstick-

are	 gjordes	 vid	 intressanta	 observationer.	 Vid	 nattbesöken	 avlyssnades	 området	 från	

strategiska	punkter	så	att	hela	området	kunde	täckas	in	(figur	2).	

Samtliga	fåglar	 inom	inventeringsområdet	noterades	med	position	och	häckningskrite-

rium	enligt	Svensk	 fågelatlas	 (Svensson	m	 fl	1999).	Resultatet	efter	 samtliga	 fältbesök	

analyserades	och	tolkades	och	en	bedömning	av	antalet	revir	gjordes	enligt	ovan	baserat	
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på	de	insamlade	observationerna.	För	ovanligare	arter	eller	arter	med	mer	specialiserade	

habitatkrav	har	även	revirens	ungefärliga	utsträckning	bedömts.	

Figur 2. Inventeringsslinga och lyssningspunkter. 

Resultat 

Inventeringsområdet 

Inventeringsområdet	är	beläget	mellan	Skäggered,	Härröd	och	Sörred	inom	Volvo	Cars	

fabriksområde	på	sydvästra	Hisingen	i	Göteborgs	kommun,	precis	på	gränsen	mellan	ti-

digare	Björlanda	och	Lundby	socknar	och	således	också	mellan	landskapen	Bohuslän	och	

Västergötland.	Det	är	så	gott	som	helt	omgärdat	av	industrimark	med	hårdgjorda	ytor,	

parkeringsplatser,	vägar	och	byggnader.	Inventeringsområdet	domineras	av	medelålders	

–	äldre	hällmarkstallskog,	blandskog	och	sumpig	björk-	och	aspdominerad	skog.	I	söder	

finns	 ett	 öppet	 område	 med	 grusytor,	 asfalt,	 jordvallar,	 grushögar	 och	 buskmarker.	

Smärre	ytor	med	öppen	gräsmark	finns	också.	Några	våtmarker/småvatten	finns	också,	

exempelvis	i	den	mellersta	delen	där	två	dammar	är	belägna	i	skogsmark.	Åt	nordost	går	

inventeringsområdet	ut	i	en	tarm	som	bland	annat	omfattar	en	damm	av	mer	näringsrik	

karaktär	med	riklig	vegetation	av	vass,	samt	en	del	öppen	gräsmark.	För	mer	ingående	

beskrivning	av	inventeringsområdet,	se	Hultengren	&	Arvidsson	2021.	

Resultat av förarbete 

Tidigare	kända	uppgifter	från	eller	i	anslutning	till	inventeringsområdet	redovisas	ingå-

ende	i	Hultengren	&	Arvidsson	2021	samt	Hultengren	m	fl	2022.	En	bedömning	av	vilka	
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fågelarter	som	skulle	kunna	häcka	inom	inventeringsområdet	presenteras	i	Hultengren	

m	fl	2022.	

Resultat av fältinventering 

Totalt	noterades	71	fågelarter,	varav	41	troligen	eller	med	säkerhet	häckar	inom	eller	i	

direkt	anslutning	till	inventeringsområdet.	Ytterligare	5	arter	bedömdes	möjligen	häcka	

inom	inventeringsområdet.	Övriga	arter	bedömdes	vara	tillfälligt	rastande,	födosökande	

eller	förbisträckande.	Samtliga	påträffade	fågelarter	presenteras	nedan,	tillsammans	med	

en	bedömning	av	huruvida	de	häckar	i	inventeringsområdet,	antal	par	och,	för	arter	med	

mer	specialiserade	habitatkrav,	ungefärlig	utsträckning	av	reviret.	Rödlistade	arter	be-

tecknas	med	hotkategori	enligt	Artdatabanken	2020,	arter	upptagna	i	bilaga	1	till	EU:s	

fågeldirektiv	betecknas	med	§1.	

Kanadagås	Branta	canadensis	

Noterad	 överflygande,	 arten	 häckar	 inte	 eller	 utnyttjar	 inventeringsområdet	 på	 andra	

sätt.	

Grågås	Anser	anser	
Noterad	 överflygande,	 arten	 häckar	 inte	 eller	 utnyttjar	 inventeringsområdet	 på	 andra	

sätt.	

Sångsvan	Cygnus	cygnus	§1	
Noterad	 överflygande,	 arten	 häckar	 inte	 eller	 utnyttjar	 inventeringsområdet	 på	 andra	

sätt.	

Knölsvan	Cygnus	olor	
Noterad	 överflygande,	 arten	 häckar	 inte	 eller	 utnyttjar	 inventeringsområdet	 på	 andra	

sätt.	

Gräsand	Anas	platyrhynchos	
Möjlig	häckning	av	1	par.	Par	eller	ensamma	honor	observerades	i	inventeringsområdets	

tre	större	dammar,	men	inga	ytterligare	tecken	på	häckning	noterades.	

Knipa	Bucephala	clangula	
1	par	häckar	i	eller	i	anslutning	till	inventeringsområdet.	En	hona	med	nykläckt	dununge	

observerades	i	dammen	vid	krockanläggningen.	Det	är	emellertid	troligt	att	själva	boplat-

sen	ligger	utanför	inventeringsområdet	där	inga	lämpliga	hålträd	eller	liknande	noterats.	

Nattskärra	Caprimulgus	europaeus	§1	
Inventeringsområdet	berörs	av	ett	revir.	Spel	från	en	fågel	samt	lock-	och	interaktionslä-

ten	mellan	två	individer,	sannolikt	ett	par,	hördes	från	hällmarkerna	i	inventeringsområ-

dets	västra	del.	Ytterligare	en	spelande	fågel	hördes	västerut	från	inventeringsområdet,	

vid	Syrhåla.	Reviret	bedöms	omfatta	hällmarker	och	hällmarksskogar	inom	inventerings-

området	samt	även	sträcka	sig	utanför	detsamma	(figur	5)	

Tornseglare	Apus	apus	EN	
Noterades	överflygande.	Häckar	inte	inom	området	men	skulle	kunna	använda	det	för	fö-

dosök.	
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Ringduva	Columba	palumbus	
Ca	5	par	häckar	inom	inventeringsområdet,	spritt	över	de	trädbärande	delarna	av	områ-

det.	

Rörhöna	Gallinula	chloropus	
1	par	häckar	i	dammen	vid	krockanläggningen	där	minst	en	tiggande	unge	hördes	från	

vassen.	

Smådopping	Tachybaptus	ruficollis	NT	
1	par	påbörjade	möjligen	häckning	i	dammen	vid	krockanläggningen	där	ett	par	observe-

rades	 i	 april.	Denna	möjliga	häckning	 avbröts	 eller	misslyckades	dock	då	 fåglarna	 var	

borta	i	maj.	Möjligen	har	de	skrämts	bort	av	slyröjning	intill	dammen,	eller	så	har	rörhö-

norna	kört	bort	dem.	

Strandskata	Haematopus	ostralegus	NT	
Noterades	överflygande.	Häckar	troligen	på	hustak	eller	grusytor	utanför	inventerings-

området	och	skulle	kunna	använda	inventeringsområdet	för	födosök.	

Tofsvipa	Vanellus	vanellus	VU	
Noterades	överflygande.	Häckar	inte	och	utnyttjar	inte	området	på	andra	sätt.	

Mindre	strandpipare	Charadrius	dubius	
1	par	påbörjade	häckning	vid	den	 stora	 asfalts-/grusytan	 i	 inventeringsområdets	 syd-

västra	del	där	de	varnade	runt	sannolik	boplats	i	början	av	maj.	Fåglarna	fanns	inte	kvar	

vid	uppföljande	besök,	och	det	är	troligt	att	häckningen	spolierades/avbröts	på	grund	av	

verksamhet	på	platsen	i	form	av	uppläggning	av	massor	och	uppställning	av	lastbilar.	

Figur 3. Mindre strandpipare i typisk miljö. Foto: Johan Svedholm. 

Morkulla	Scolopax	rusticola	
Trolig	häckning	i	eller	i	anslutning	till	inventeringsområdet	där	1	par	höll	revir	under	hela	

inventeringsperioden.	
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Skrattmås	Chroicocephalus	ridibundus	NT	
Noterades	överflygande.	Häckar	ej	inom	eller	nära	inventeringsområdet	men	kan	utnyttja	

det	för	födosök.	

Gråtrut	Larus	argentatus	VU	
Noterad	överflygande.	Häckar	ej	inom	inventeringsområdet	men	kan	använda	det	för	fö-

dosök.	

Fiskmås	Larus	canus	NT	
Noterad	överflygande	och	födosökande	vid	krockanläggningen.	Häckar	ej	inom	invente-

ringsområdet	men	kanske	på	tak	eller	grusytor	i	närområdet	och	kan	utnyttja	invente-

ringsområdet	för	födosök.	

Storskarv	Phalacrocorax	carbo	
Noterad	överflygande,	häckar	ej	eller	nyttjar	inventeringsområdet	på	andra	sätt.	

Gråhäger	Ardea	cinerea	
Noterad	överflygande,	häckar	ej	eller	nyttjar	inventeringsområdet	på	andra	sätt.	

Sparvhök	Accipiter	nisus	
En	hane	noterades	i	lämplig	skogsmiljö	vid	ett	tillfälle,	men	eftersom	inga	ytterligare	ob-

servationer	gjordes	trots	eftersök	är	det	inte	troligt	att	arten	häckar	i	inventeringsområ-

det.	Den	kan	dock	häcka	i	närheten	och	utnyttja	inventeringsområdet	för	födosök.	

Brun	kärrhök	Circus	aeruginosus	§1	
Noterad	överflygande,	häckar	ej	eller	nyttjar	inventeringsområdet	på	andra	sätt.	

Ormvråk	Buteo	buteo	
1	par	noterades	 i	 spelflykt	över	skogen	 i	de	centrala	delarna	av	området.	Det	kan	 inte	

uteslutas	att	de	skred	till	häckning,	men	eftersom	flera	observationer	som	tyder	på	det	

inte	gjordes	trots	riktade	eftersök	så	bedöms	det	som	troligare	att	de	häckar	utanför	in-

venteringsområdet.	Arten	kan	dock	utnyttja	inventeringsområdet	till	födosök.	

Kattuggla	Strix	aluco	
Möjlig	häckning	av	1	par	då	arten	noterades	 i	 lämplig	biotop	under	häckningstid.	 Inga	

högre	häckningskriterier	noterades	dock.	

Mindre	hackspett	Dryobates	minor	NT	
1	par	häckar,	boträdet	är	beläget	väster	om	dammen	i	inventeringsområdets	centrala	del.	

Reviret	bedöms	omfatta	lövskogsmiljöerna	i	inventeringsområdet,	och	även	sträcka	sig	

utanför	detsamma	(figur	5).	
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Figur 4. Aktivt bohål av mindre hackspett i en asp. Foto: Johan Svedholm/Naturcentrum AB. 

Större	hackspett	Dendrocopos	major	
1–2	par	häckar	i	inventeringsområdets	skogsmiljöer.	

Tornfalk	Falco	tinnunculus	
Häckar	 ej	 inom	 inventeringsområdet,	 men	 är	 noterad	 födosökande	 vid	 dammen	 vid	

krockanläggningen.	Häckplatsen	är	troligen	belägen	på	själva	krockanläggningen,	och	ar-

ten	kan	utnyttja	inventeringsområdet	för	födosök.	

Skata	Pica	pica	
Noterad	födosökande,	men	inget	tyder	på	häckning	inom	inventeringsområdet.	Häckar	

troligen	i	närområdet	och	kan	utnyttja	inventeringsområdet	för	födosök.	

Kaja	Corvus	monedula	
Noterad	födosökande,	men	inget	tyder	på	häckning	inom	inventeringsområdet.	Häckar	

troligen	i	närområdet	och	kan	utnyttja	inventeringsområdet	för	födosök.	

Kråka	Corvus	corone	NT	
2-3	par	häckar	i	trädbärande	delar	av	inventeringsområdet.	

Tofsmes	Lophophanes	cristatus	
Trolig	häckning	av	1	par	i	barrskogsmiljö	i	inventeringsområdets	centrala	delar.	
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Entita	Poecile	montanus	NT	
Trolig	häckning	av	1	par	i	lövskogsmiljö	i	inventeringsområdets	östra	del.	Reviret	bedöms	

omfatta	större	delen	av	inventeringsområdets	lövskogsmiljöer	och	även	sträcka	sig	utan-

för	detsamma.	

Figur 5. Bedömda revir för mer känsliga arter. Observera att revirens eventuella utsträckning ut-

anför inventeringsområdet inte är utritad. 

Blåmes	Cyanistes	caeruleus	
Ca	10	par	bedöms	häcka	inom	inventeringsområdets	trädbärande	delar.	

Talgoxe	Parus	major	
Minst	12	par	bedöms	häcka	inom	inventeringsområdets	trädbärande	delar.	

Sånglärka	Alauda	arvensis	
Noterad	revirhävdande	i	början	av	april	över	de	öppna	områdena	i	inventeringsområdets	

södra	del.	Eftersom	observationen	gjordes	under	artens	sträcktid	och	inga	uppföljande	

fynd	gjordes	bedöms	det	ha	rört	sig	om	en	tillfälligt	rastande	fågel	på	flyttning.	

Backsvala	Riparia	riparia	VU	
Noterad	överflygande,	häckar	ej	men	kan	utnyttja	inventeringsområdet	för	födosök.	

Ladusvala	Hirundo	rustica	
Noterad	överflygande,	häckar	ej	men	kan	utnyttja	inventeringsområdet	för	födosök.	

Hussvala	Delichon	urbicum	VU	
Noterad	födosökande.	Häckar	ej	inom	inventeringsområdet	men	kan	göra	det	på	byggna-

der	i	närheten	och	kan	utnyttja	inventeringsområdet	för	födosök.	
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Stjärtmes	Aegithalos	caudatus	
1	par	häckar	i	lövskogsmiljöer	i	inventeringsområdets	sydöstra	del,	men	reviret	bedöms	

omfatta	större	delen	av	områdets	lövskogsmiljöer	(figur	5).	

Gransångare	Phylloscopus	collybita	
5-10	par	häckar	i	skogsmiljöer	i	inventeringsområdet.	

Grönsångare	Phylloscopus	sibilatrix	NT	
En	revirhävdande	fågel	noterades	i	inventeringsområdets	nordvästra	del	vid	ett	besök	i	

maj.	Inga	fler	observationer	gjordes	trots	riktat	eftersök	vid	följande	besök,	och	eftersom	

miljön	inte	är	optimal	för	arten	kan	det	ha	rört	sig	om	en	tillfälligt	rastande	fågel.	Häckning	

kan	emellertid	inte	uteslutas.	

Lövsångare	Phylloscopus	trochilus	
Ca	15	par	häckar	i	skogsmiljöer	i	inventeringsområdet.	

Kärrsångare	Acrocephalus	palustris	
Trolig	häckning	av	1	par	i	eller	i	direkt	anslutning	till	inventeringsområdet	vid	dammen	

vid	krockanläggningen.	

Svarthätta	Sylvia	atricapilla	
Minst	10	par	häckar	i	inventeringsområdets	skogsmiljöer.	

Trädgårdssångare	Sylvia	borin	
2–3	par	häckar	i	inventeringsområdets	skogs-	och	brynmiljöer.	

Törnsångare	Curruca	communis	
2–3	par	häckar	i	busk-	och	brynmiljöer	i	inventeringsområdets	södra	del.	

Kungsfågel	Regulus	regulus	
Minst	2	par	häckar	i	inventeringsområdets	barrskogsmiljöer.	

Gärdsmyg	Troglodytes	troglodytes	
Minst	5	par	häckar	i	inventeringsområdets	trädbärande	miljöer.	

Nötväcka	Sitta	europaea	
1	par	häckar	i	lövskog	i	inventeringsområdets	östra	del.	

Trädkrypare	Certhia	familiaris	
Trolig	häckning	av	1	par	i	skogsmiljö	i	inventeringsområdets	norra	del.	

Stare	Sturnus	vulgaris	VU	
En	flock	ungfåglar	noterades	förbiflygande	i	juni,	men	inget	tyder	på	häckning	inom	in-

venteringsområdet.	

Koltrast	Turdus	merula	
Ca	7	par	häckar	i	inventeringsområdets	träd-	och	buskmiljöer.	

Rödvingetrast	Turdus	iliacus	NT	
Noterad	rastande	under	sträcktid,	häckar	ej	inom	inventeringsområdet.	

Taltrast	Turdus	philomelos	
Ca	4	par	häckar	i	skogsmiljöer	i	inventeringsområdet.	
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Grå	flugsnappare	Muscicapa	striata	
Trolig	häckning	av	1	par	i	lövskogsmiljö	i	inventeringsområdets	östra	del.	

Rödhake	Erithacus	rubecula	
Ca	7	par	häckar	i	inventeringsområdets	träd-	och	buskmiljöer.	

Näktergal	Luscinia	luscinia	
Trolig	häckning	av	1	par	nära	dammen	vid	krockanläggningen.	Själva	häckplatsen	är	dock	

sannolikt	belägen	utanför	inventeringsområdet.	

Svartvit	flugsnappare	Ficedula	hypoleucos	NT	
Trolig	häckning	av	2	par	i	skogsmiljö	i	inventeringsområdets	norra	del.	

Rödstjärt	Phoenicurus	phoenicurus	
Trolig	häckning	av	2	par	i	inventeringsområdets	skogsmiljöer.	

Stenskvätta	Oenanthe	oenanthe	
1	par	häckar	vid	krockanläggningen,	strax	utanför	inventeringsområdet	men	kan	nyttja	

detsamma	för	födosök.	

Järnsparv	Prunella	modularis	
2–3	par	häckar	i	inventeringsområdets	träd-	och	buskmiljöer	

Sädesärla	Motacilla	alba	
2–3	par	häckar	i	öppna	miljöer	i	inventeringsområdets	södra	delar.	

Gulärla	Motacilla	flava	
Noterad	 överflygande	 under	 sträcktid,	 häckar	 ej	 eller	 nyttjar	 inventeringsområdet	 på	

andra	sätt.	

Trädpiplärka	Anthus	trivialis	
Minst	5	par	häckar	i	inventeringsområdets	skogsmiljöer.	

Bofink	Fringilla	coelebs	
Ca	15	par	häckar	i	inventeringsområdets	skogsmiljöer.	

Stenknäck	Coccothraustes	coccothraustes	
Trolig	häckning	av	2	par	i	inventeringsområdets	lövskogsmiljöer.	

Grönfink	Chloris	chloris	EN	
2-3	par	häckar	i	busk-	och	brynmiljöer	i	inventeringsområdets	södra	del.	

Gråsiska	Acanthis	flammea	
2–3	par	häckar	i	inventeringsområdets	trädbärande	delar.	

Mindre	korsnäbb	Loxia	curvirostra	
Noterad	överflygande,	häckar	ej	men	skulle	kunna	använda	inventeringsområdet	för	fö-

dosök.	

Steglits	Carduelis	carduelis	
Trolig	häckning	av	2-3	par	i	anslutning	till	öppnare	miljöer	i	inventeringsområdets	södra	

och	sydvästra	delar.	
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Grönsiska	Spinus	spinus	
Trolig	 häckning	 av	 1	 par	 som	 höll	 revir	 i	 hällmarkstallskogen	 i	 inventeringsområdets	

nordvästra	del.	

Bedömningar 
Överlag	avviker	resultatet	föga	från	de	arter	som	tidigare	bedömts	skulle	kunna	häcka	i	

området	(Hultengren	m	fl	2022).	Av	de	arter	som	konstaterats	eller	bedömts	häcka	är	de	

allra	flesta	vanliga	–	mycket	vanliga	arter	med	en	vid	ekologisk	amplitud,	som	finner	sig	

väl	till	rätta	i	ett	hårt	brukat	landskap,	och	som	bedöms	upprätthålla	en	god	population	i	

närområdet	även	om	viss	habitatförlust	sker	inom	planområdet.	

Av	arter	med	mer	specifika	biotopkrav	som	tidigare	bedömts	skulle	kräva	extra	åtgärder	

bedömdes	följande	arter	inte	häcka:	spillkråka	NT	§1,	törnskata	§1,	trädlärka	§1	och	tall-

tita	NT.	Följande	arter	konstaterades	eller	bedömdes	häcka:	mindre	hackspett	NT,	natts-

kärra	§1,	stjärtmes	och	entita	NT.	Grönsångare	NT	noterades	i	området	men	det	är	oklart	

om	det	rörde	sig	om	en	häckning	eller	en	tillfälligt	rastande	fågel.	

Följande	arter	med	mer	specifika	biotopkrav	har	tillkommit	jämfört	med	tidigare	bedöm-

ning:	

Smådopping	NT	och	rörhöna	–	båda	påträffades	i	dammen	vid	krockanläggningen,	den	

förra	påbörjade	möjligen	häckning	som	avbröts	och	den	senare	genomförde	en	 lyckad	

häckning.		

Mindre	strandpipare	–	ett	par	skred	till	häckning	vid	den	stora	grus-/asfaltytan	i	områ-

dets	sydvästra	del.	Häckningen	avbröts	eller	spolierades	av	verksamhet	i	området.		

Efter	genomförd	fågelinventering	är	bedömningen	att	de	föreslagna	skydds-	och	kompen-

sationsåtgärderna	för	lövskog	och	hällmarker	(Hultengren	m	fl	2022)	fortfarande	är	rele-

vanta,	men	också	av	tillräcklig	omfattning	och	inte	behöver	utökas.	Eftersom	inga	fynd	av	

arterna	 spillkråka	 och	 talltita	 gjordes,	 för	 vilka	 åtgärder	 i	 barrskog	 föreslogs,	 bedöms	

denna	del	av	åtgärdspaketet	vara	onödigt	och	kunna	utgå.	

Smådopping	 och	 rörhöna	 som	 är	 knutna	 till	 vattenmiljön	 i	 dammen	 vid	 krockanlägg-

ningen	bedöms	klara	 en	 liten	decimering	 av	dammens	 storlek	 så	 länge	 inte	dammens	

miljö	påverkas	väsentligt.	Dock	bör	som	skyddsåtgärd	arbeten	i	eller	i	direkt	anslutning	

till	 dammen	undvikas	 under	 arternas	 häckningstid,	 det	 vill	 säga	 10/4	 –	 31/8.	Mindre	

strandpipare	bedöms	inte	kräva	några	särskilda	åtgärder	eftersom	det	är	en	art	som	ut-

nyttjar	efemära	miljöer	i	form	av	grusytor,	byggplatser	och	liknande.	Den	typen	av	miljöer	

kommer	säkerligen	framgent	kontinuerligt	finnas	inom	Volvos	område.	

Johan	Svedholm/Naturcentrum	AB	

2022-06-23	
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Tabell över påträffade fågelarter i planområdet 
Art Förekomst Kategori 

Kanadagås Noterad överflygande, häckar ej.  

Grågås Noterad överflygande, häckar ej.  

Sångsvan Noterad överflygande, häckar ej. §1 

Knölsvan Noterad överflygande, häckar ej.  

Gräsand Möjlig häckning, 1 par.  

Knipa Häckar i eller (troligare) i anslutning till området, 1 

par. 

 

Nattskärra Området berörs av ett revir. §1 

Tornseglare Noterad överflygande, häckar ej. EN 

Ringduva Häckar, ca 5 par.  

Rörhöna 1 par häckar i området.  

Smådopping Trolig påbörjad men avbruten häckning i området. NT 

Strandskata Noterad överflygande, häckar troligen i närheten men 

ej inom området. 

NT 

Tofsvipa Noterad överflygande, häckar ej. VU 

Mindre strandpipare Häckar, 1 par. Häckningen troligen avbruten eller miss-

lyckad. 

 

Morkulla Trolig häckning i eller i anslutning till området, 1 par.  

Skrattmås Noterad överflygande, häckar ej. NT 

Gråtrut Noterad överflygande, häckar ej. VU 

Fiskmås Noterad överflygande, häckar troligen i närheten men 

ej inom området. 

NT 

Storskarv Noterad överflygande, häckar ej.  
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Gråhäger Noterad överflygande, häckar ej.  

Sparvhök Möjlig häckning, 1 par.  

Brun kärrhök Noterad överflygande, häckar ej. §1 

Ormvråk Möjlig häckning, 1 par.  

Kattuggla Möjlig häckning, 1 par.  

Mindre hackspett Häckar, 1 par.  

Större hackspett Häckar, 1-2 par.  

Tornfalk Noterad överflygande, häckar troligen i närheten men 

ej inom området. 

 

Skata Noterad födosökande, häckar troligen ej.  

Kaja Noterad överflygande och födosökande men häckar 

troligen ej. 

 

Kråka Häckar, 2-3 par. NT 

Tofsmes Trolig häckning, 1 par.  

Entita Trolig häckning, 1 par. NT 

Blåmes Häckar, ca 10 par.  

Talgoxe Häckar, minst 12 par.  

Sånglärka Noterad rastande, häckar ej.  

Backsvala Noterad överflygande, häckar ej. VU 

Ladusvala Noterad överflygande, häckar ej.  

Hussvala Noterad födosökande, häckar troligen i närheten men 

ej inom området. 

VU 

Stjärtmes Häckar, 1 par.  

Gransångare Häckar, 5-10 par.  

Grönsångare Möjlig häckning, 1 par. NT 

Lövsångare Häckar, ca 15 par.  

Kärrsångare Trolig häckning, 1 par.  

Svarthätta Häckar, minst 10 par.  

Trädgårdssångare Häckar, 2-3 par.  

Törnsångare Häckar, 2-3 par.  

Kungsfågel Häckar, minst 2 par.  

Gärdsmyg Häckar, minst 5 par.  

Nötväcka Häckar, 1 par.  

Trädkrypare Trolig häckning, 1 par.  

Stare Noterad överflygande, häckar troligen ej. VU 

Koltrast Häckar, ca 7 par.  

Rödvingetrast Noterad rastande, häckar ej. NT 

Taltrast Häckar, ca 4 par.  

Grå flugsnappare Trolig häckning, 1 par.  

Rödhake Häckar, ca 7 par.  

Näktergal Trolig häckning i eller i anslutning till området, 1 par.  

Svartvit flugsnappare Trolig häckning, 2 par. NT 

Rödstjärt Trolig häckning, 2 par.  

Stenskvätta Häckar i anslutning till området och kan nyttja det för 

födosök, 1 par. 
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Järnsparv Häckar, 2-3 par.  

Sädesärla Häckar, 2-3 par.  

Gulärla Noterad överflygande, häckar ej.  

Trädpiplärka Häckar, minst 5 par.  

Bofink Häckar, ca 15 par.  

Stenknäck Trolig häckning, 2 par.  

Grönfink Häckar, 2-3 par. EN 

Gråsiska Häckar, 2-3 par.  

Mindre korsnäbb Noterad överflygande, häckar ej.  

Steglits Trolig häckning 2-3 par.  

Grönsiska Trolig häckning, 1 par.  



	

 83 

BILAGA 3 – Inventering av fladdermöss 

Uppdrag och bakgrund 
Naturcentrum	AB	har	på	uppdrag	av	Northvolt	och	Volvo	Cars,	genom	COWI	Sverige	AB	

genomfört	en	fladdermusinventering	med	fyra	fältbesök	i	och	kring	planområdet	för	ny	

batterifabrik	på	Volvo	Torslandas	område	i	Göteborgs	kommun.		

Metod 
Inventeringen	följer	den	metodik	som	beskrivs	i	Naturvårdsverkets	handledning	för	mil-

jöövervakning,	undersökningstyp:	”Artkartering	av	fladdermöss”	(Ahlén	m	fl	2021).	Den	

går	i	korthet	ut	på	att	identifiera	så	många	arter	som	möjligt,	helst	alla,	av	de	som	före-

kommer	i	ett	givet	område.		

Under	varje	inventeringsnatt	användes	10	stycken	autoboxar	(Pettersson	D500X).	Därut-

över	genomfördes	manuell	 inventering	med	 fladdermusdetektor	 (Pettersson	D1000X).	

Den	manuella	 inventeringen	 inriktades	primärt	på	sök	efter	koloniplatser	eller	platser	

med	koloniindikation,	till	exempel	svärmning	under	tidig	kväll.	

Varje	kväll	lades	fyra	eller	fem	boxar	ut	i	planområdet,	en	i	planområdet	för	batteripack-

fabriken	(direkt	söder	om	planområdet	för	batterifabriken,	box	22	eller	20)	samt	fyra	el-

ler	fem	på	olika	ställen	i	landskapet	runt	planområdet.	Se	kartor	1–4	nedan.	

Utöver	detta	har	en	autobox	placerats	i	planområdet	för	långtidsövervakning.	Denna	är	

aktiv	varje	natt	mellan	15	juni	och	5	juli.	Förutom	resultaten	i	sig	från	denna	box	kan	också	

variationen	i	aktivitet	hos	fladdermössen	kalibreras	–	så	att	man	vet	om	inventeringskväl-

larna	lagts	under	nätter	med	ovanligt	god,	normal	eller	ovanligt	låg	fladdermusaktivitet.	

Inventeringskvällarna	väljs	så	att	vädret	inte	är	för	blåsigt,	för	regnigt	eller	för	kallt,	vilket	

i	teorin	borde	innebära	att	de	har	normal	eller	god	fladdermusaktivitet.	

För	varje	utplacerad	autobox	noterades	tiden	den	var	aktiv	(från	strax	innan	solnedgång	

till	soluppgång,	position	(i	SWEREF99	TM)	höjd	över	marken	och	riktning.	Vid	den	manu-

ella	inventeringen	noterades	väder,	start-	och	sluttid,	samt	en	bedömning	av	antalet	indi-

vider	av	respektive	art	som	observerades	på	respektive	plats.	Boxplatserna	framgår	av	

kartorna	1–4.	Väderförhållandena	vid	besöken	framgår	av	tabell	1.	

De	inspelade	fladdermusfilerna	analyserades	och	artbestämdes	i	ljudanalysprogrammet	

BatSound.	Den	enda	art	 som	ska	kontrollbestämmas	enligt	den	nationella	 validerings-

gruppen	 för	 fladdermöss	regler	är	 fransfladdermus.	Filer	 från	dessa	observationer	har	

kontrollerats	av	Karin	Lundberg	Gerell	och	Rune	Gerell.	

Arterna	inom	släktet	Myotis,	i	det	här	fallet	vatten-,	mustasch-,	tajga-	och	fransfladdermus	

är	svåra	att	skilja	på.	Ofta	får	man	lämna	många	inspelningar	bestämda	endast	till	släkte,	

alltså	noterade	som	Myotis	sp.	Mustasch-	och	tajgafladdermus	är	endast	möjliga	att	skilja	

på	ljudet	endast	under	mycket	speciella	förhållanden	och	behandlas	därför	oftast	som	ett	
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artpar.	Med	manuella	 observationer	 kan	 ofta	 frans-	 och	 vattenfladdermus	 skiljas	 från	

varandra	och	från	mustasch-	och	tajgafladdermus.	I	denna	inventering	har	detta	gjorts	i	

några	få	fall,	men	den	stora	mängden	Myotis-ljud	har	lämnats	som	Myotis	sp.	

 

Karta 1. Autoboxplatser vid besöket 2022-06-15. 

 

Karta 2. Autoboxplatser vid besöket 2022-06-30. 
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Karta 3. Autoboxplatser vid besöket 2022-07-03. 

 

Karta 4. Autoboxplatser vid besöket 2022-07-21. 
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Tabell 1 

Väderförhållanden vid fältbesöken. 

 

Datum Temperatur, 

max 

Temperatur, 

min 

Vind Moln/nederbörd 

20220615 17 15 svag molnigt 
20220630 26 23 stilla molnigt 
20220703 20 18 stilla mulet 
20220721 17 14 stilla mulet 

Resultat  
Sammanlagt	spelades	5804	ljudfiler	med	artbestämningsbara	fladdermusläten	in	under	

de	 fyra	 inventeringsnätterna.	Totalt	 registrerades	8	säkert	bestämda	arter	eller	artpar	

(tabell	2	och	3).	Till	detta	kommer	knappt	1000	filer	i	långtidsboxen	(tabell	4).	

Tabell 2 
Observerade fladdermusarter inom respektive utanför planområdet. 

 

Art Inom planområdet Utanför planområdet 

Nordfladdermus X X 

Dvärgpipistrell X X 

Mustasch-/tajgafladdermus X X 

Vattenfladdermus X X 

Fransfladdermus - X 

Gråskimlig fladdermus X X 

Större brunfladdermus X X 

Brunlångöra - X 

	

Tabell 3 
Observationer vid inventeringsbesöken. Boxar inom planområdet har markerats med 

orange skuggning, inom batteripacksfabriksområdet med blå och boxar utanför planom-

rådet utan skuggning. 

 

Datum 
Box_I

D 

m
u

st
a

sc
h

-/
ta

jg
a

fl
a

d
-

d
e

rm
u

s 

v
a

tt
e

n
fl

a
d

d
e

rm
u

s 

fr
a

n
sf

la
d

d
e

rm
u

s 

M
y

o
ti

s 
sp

. 

d
v

ä
rg

p
ip

is
tr

e
ll

 

n
o

rd
fl

a
d

d
e

rm
u

s 

st
ö

rr
e

 b
ru

n
fl

a
d

d
e

r-

m
u

s 

g
rå

sk
im

li
g

 f
la

d
d

e
r-

m
u

s 

b
ru

n
lå

n
g

ö
ra

 

20220615 6    8 6 22 4   

20220615 8      744    

20220615 9 2   65  826    

20220615 16     4 13    

20220615 17     3 11  1  
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20220615 20 3    14 382    

20220615 22    1  1    

20220615 23 2    14 412    

20220615 24      58    

20220615 25      1008    

20220630 6    7 2 136 1   

20220630 8     1 84 1 1  

20220630 9    2  5 4   

20220630 16    1  24    

20220630 17      18    

20220630 20      3    

20220630 22      105 3   

20220630 23    81  11    

20220630 24      15    

20220630 25      51    

20220703 6   3 2 3 403 6  5 

20220703 8      16 1   

20220703 9      12    

20220703 16    3  41    

20220703 17      110 2   

20220703 20    1  9    

20220703 22      118    

20220703 23    16  7 2   

20220703 24    1  35    

20220703 25      1    

20220721 6  2  3 1 368   1 

20220721 8      38    

20220721 9 1    1 14    

20220721 16    1  23 1   

20220721 17     4 61 1   

20220721 20      5    

20220721 22     2 143    

20220721 23 1 1    28 3   

20220721 24      64    

20220721 25      80    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 88 

Tabell 4 
Antal inspelningar respektive natt i långtidsboxen (nr 13 på karta 1).  

Samtliga inspelningar i denna box var nordfladdermus. 

 

Datum Antal Datum Antal Datum Antal Datum Antal 

15/6 21 21/6 0 27/6 9 3/7 97 
16/6 39 22/6 0 28/6 0 4/7 43 
17/6 73 23/6 1 29/6 47 5/7 23 
18/6 46 24/6 50 30/6 29 6/7 16 
19/6 18 25/6 29 1/7 228 7/7 32 
20/6 0 26/6 87 2/7 196   

 

Störst aktivitet noterades över dammarna i området, där en handfull nordfladdermöss ofta ja-

gade i timtal. 
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Övriga marker inom planområdet är visserligen lövskog, men till stor del relativt ung och inte sär-

skilt värdefull för fladdermöss. Något intressantare är de lite äldre trädbestånd som finns på 

några ställen. 

Diskussion 
Både	inom	och	utanför	planområdet	var	dominansen	av	nordfladdermus	stor.	Detta	var	

förväntat,	 men	 kanske	 var	 andelen	 andra	 vanliga	 arter,	 såsom	 vattenfladdermus	 och	

dvärgpipistrell	ännu	lägre	än	väntat.	

Nordfladdermusen	är	sedan	2020	rödlistad	(nära	hotad,	NT),	på	grund	av	att	vissa	under-

sökningar	visat	på	minskningar,	men	den	anses	ändå	fortfarande	vara	den	näst	vanligaste	

arten	i	landet	och	är	definitivt	den	art	som	förekommer	i	flest	olika	miljöer	och	som	oftast	

finns	där	 inga	andra	arter	uppträder.	Beståndet	 i	Göteborgstrakten	är	 inte	kvantitativt	

bedömt,	men	den	är	vanlig	i	hela	området	och	det	finns	inga	observationer	som	tyder	på	

att	den	skulle	minska.	Naturcentrums	bedömning	är	att	den	är	vanlig	och	livskraftig	här.	

Resultaten	från	långtidsboxen	visar	att	aktiviteten	varit	relativt	jämn	under	den	period	

boxen	varit	aktiv,	med	några	dalar	och	några	tillfällen	då	sannolikt	en	något	större	aktivi-

tet	ägt	rum	i	boxens	närhet.	Alla	tre	inventeringsnätterna	som	faller	inom	långtidsboxens	

aktiva	period	har	haft	skaplig	till	god	aktivitet.	

Planområdet	tycks	inte	rikare	sett	till	aktivitet	eller	artantal	än	de	områden	i	närområdet	

som	inventerats,	snarare	är	närvaron	av	andra	arter	förutom	nordfladdermus	lägre	inom	

planområdet	än	på	flera	undersökta	platser	i	övrigt	i	Göteborgstrakten.	
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Behov av åtgärder 
Nordfladdermus	har	observerats	i	sådana	antal	och	vid	sådana	tider	(tidigt	på	kvällen)	att	

det	är	rimligt	att	anta	att	det	finns	en	koloni	inom	planområdet,	sannolikt	någonstans	i	

närheten	av	dammen	med	paviljongen,	centralt	i	planområdet.	Den	exakta	positionen	har	

inte	kunnat	 lokaliseras.	Övriga	arter	har	observerats	med	få	 individer	och	är	sannolikt	

bara	tillfälligt	jagande	inom	planområdet.	

Resultatet	ligger	i	linje	med	vad	som	antogs	om	fladdermusfaunan	när	förslag	till	åtgärder	

för	 fladdermöss	 togs	 fram	under	vintern	och	våren	2022.	Möjligen	är	 artmångfalden	 i	

planområdet	något	lägre	än	väntat.	På	grund	av	förekomsten	av	nordfladdermus	bedöms	

åtgärderna	fortfarande	vara	relevanta	och,	 i	 ljuset	av	att	 inga	övriga	arter	förekommer	

med	kolonier,	bedöms	de	också	tillräckliga	med	marginal.	

Johan	Ahlén/Naturcentrum	AB	

2022-07-23	

Referenser 
Ahlén,	I.,	de	Jong,	J.	&	Gustafsson,	M.	2021.	Undersökningstyp:	Artkartering	av	fladder-

möss,	ver	1.2.	–	Naturvårdsverket.	

Dietz,	C.,	von	Helversen,	O.	&	Nill,	D.	2007.	Handbuch	der	Fledermäuse	Europas	und	

Nordwestafrikas.	–	Biologie,	Kennzeichen,	Gefährdung.	Kosmos	Naturführer.	
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BILAGA 4. Inventering och flytt av amfi-

bier och reptiler 
 

Här	 redovisas	 kortfattat	 resultaten	 av	 inventering	 och	 flytt	 av	 grod-	 och	 kräldjur	 från	

planområdet	för	Northvolts	och	Volvo	Cars	batterifabrik	på	Hisingen,	Volvo	Torslanda-

området.		

Inledning och metoder 
Naturcentrum	har	 fått	 i	uppdrag	att	med	bästa	kända	metoder	 inventera	och	samla	 in	

grod-	och	kräldjur	från	planområdet	på	Volvo	och	flytta	djuren	till	iordningställda	miljöer	

i	närområdet	utanför	Volvo,	här	kallat	kompensationsområdet.	I	detta	område	har	13	nya	

grunda	vatten	anlagts,	speciellt	designade	för	att	möta	groddjurens	krav	på	optimala	lek-

miljöer.	I	planområdet	har	identifierats	tre	våtmarker	med	öppna	vattenspeglar	där	grod-

djurslek	har	 förväntats.	Dessa	tre	våtmarker	har	omgärdats	av	plastskärmar	och	 längs	

skärmarna	har	på	utsidan	spänner	grävts	ner	så	att	dess	överkant	ligger	jämns	marken.	

De	fungerar	då	som	fångstfällor	för	groddjur	som	på	våren	vandrar	från	sina	övervint-

ringsplatser	till	vattnet	för	att	fortplanta	sig.	Utöver	detta	har	en	handfull	små	vattensam-

lingar	och	diken	besökts	för	manuell	insamling	med	håv	under	våren.	

Innan	det	praktiska	arbetet	i	fält	startades	har	nödvändiga	tillstånd	inhämtats	från	Läns-

styrelsen.	I	anslutning	till	dispensansökningar	har	ett	grundligt	underlag	om	de	aktuella	

arternas	 status	 och	miljökrav	 bifogats.	 Anläggningen	 av	 de	 13	 nya	 lekvattnen	 i	 kom-

pensationsområdet	var	helt	klar	den	15	mars	2022.	Två	av	dessa	vatten	har	omgärdats	av	

starka	plastskärmar	som	skall	hålla	under	den	treårsperiod	som	utsättningarna	av	de	in-

samlade	groddjuren	skall	utvärderas.	Insamling	och	flytt	av	groddjur	och	kräldjur	star-

tade	den	16	mars.	Under	perioden	16	mars	till	och	med	den	10	juni	(87	dagar)	har	en	

person	varje	morgon	gått	runt	och	kontrollerat	samtliga	fångsspänner,	ca	300	st,	samt	i	

många	fall	även	besökt	diken	och	pölar.	

För	att	optimera	fångsten	av	kräldjur	har	30	träplattor	(40x60cm)	placerats	ut	i	planom-

rådet.	Plattorna	blir	varma	och	kräldjuren,	som	inte	kan	producera	egen	kroppsvärme	

gömmer	sig	under	dessa	plattor	och	kan	härigenom	få	ett	tillskott	av	ledningsvärme.	Plat-

torna	fungerar	därför	som	”fällor”	för	kräldjur,	och	genom	att	vända	på	plattorna	och	kon-

trollera	marken	under	har	man	ökade	möjligheter	att	samla	in	de	kräldjur	som	vistas	i	

området.	Infångade	kräldjur	placeras	ut	på	utvalda	platser	i	kompensationsområdet.	För	

att	i	framtiden	kunna	utvärdera	även	denna	insats	har	30	träplattor	placerats	ut	i	kom-

pensationsområdet	för	att	få	en	referens	till	förekommande	arter	och	deras	populations-

storlek	i	kompensationsområdet.	Till	detta	kommer	att	ansenlig	tid	lagts	ner	på	fritt	ef-

tersök	efter	kräldjur,	där	bryn,	hällmarker,	ljunghedsavsnitt,	grässlänter	med	flera	lämp-

liga	miljöer	genomsökts.	I	några	fall	har	också	kopparödlor,	snokar	och	skogsödlor	gått	i	

fallfällorna	 för	groddjur	och	då	naturligtvis	omhändertagits	och	 flyttats.	Eftersök	efter	

reptiler	startade	10	april	och	gjordes,	därefter	tre	gånger	i	veckan	under	april	och	maj,	två	
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gånger	i	veckan	i	juni	och	har	fortsatt	med	en	gång	i	veckan	i	juli.	Planen	är	att	fortsätta	

med	en	kontroll	i	veckan	även	i	augusti	och	att	i	slutet	av	denna	månad	öka	till	två	gånger	

i	veckan	och	fortsätta	med	detta	tills	det	blir	för	kallt	någon	gång	i	slutet	av	september.	

 

Den huvudsakliga insamlingen av groddjur har skett i de tre dammarna inom planområdet (vit, 

streckad linje) som markeras här med mörkblått (Parkeringen, Centralt och Krocken). Flytt har 

skett till tretton dammar (turkosa ytor 1 till 13) i kompensationsområdet (område A till D i nord-
väst). Kräldjur har flyttats från hela planområdet, men med huvuddelen från plattorna som mar-

kerats med vit-röda prickar. Prickarna utanför planområdet, i söder, har kontrollerats och djur 

där har räknats, men ingen insamling har skett. 
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Plastskärm med hinkar vid en av dammarna. 

 

Ett av de nyanlagda småvattnen. Till höger syns en av plastskärmarna som under kommande år 

ska innesluta lek- och övervintringsmiljö för de grodor som släppts i ett närbeläget vatten, så att 
noggrannare uppföljning av bland annat överlevnad och anpassning till den nya platsen kan ge-

nomföras. 

Resultat 
Under	perioden	16	mars	till	10	juni	har	sammanlagt	3	533	groddjur	insamlats	och	flyttats.	

Det	är	mindre	vattensalamander	 (2	277),	 större	vattensalamander	 (404),	 vanlig	groda	

(11),	åkergroda	(506),	ätlig	groda	(301)	och	vanlig	padda	(34).	I	dispensansökan	togs	höjd	
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för	att	samtliga	dessa	arter	skulle	kunna	förekomma,	även	om	flera	av	dem	tidigare	inte	

var	kända	från	området.	Efter	den	10	juni	har	4	ätliga	grodor	och	4	åkergrodor	fångats	in	

med	håv	och	flyttats	till	kompensationsområdet.	De	kräldjur	som	påträffades	hittades	un-

der	de	utlagda	träplattorna,	fritt	i	naturen	och	dessutom	i	våra	fångstspänner,	samt	längs	

skärmarna.	Sammanlagt	har	fram	till	2022-06-16	insamlats	skogsödla	(29),	kopparödla	

(36),	vanlig	snok	(5)	och	hasselsnok	(1).	Alla	kräldjur	sattes	ut	i	kompensationsområdet	

så	långt	bort	det	var	möjligt	från	planområdet	för	att	minska	risken,	särskilt	för	ormarna,	

att	de	skulle	hitta	tillbaka	till	sin	ursprungliga	fyndplats.	

Ätlig	groda	är	inte	naturligt	förekommande	på	Hisingen.	Förekomsten	är	resultatet	av	en	

eller	flera	utsättningar	från	vilka	arten	spritt	sig	till	ganska	många	lokaler	i	Torslanda	och	

Björlanda	socknar.	För	att	inte	sprida	arten	mer	än	nödvändigt	flyttades	alla	individer	av	

ätlig	groda	till	damm	A	(se	kartan	ovan),	som	sedan	tidigare	hade	en	känd	population.	

Diskussion 
Vår	bedömning	är	att	de	metoder	vi	använt	har	fungerat	väl	och	som	förväntat,	och	den	

period	fångsanordningarna	varit	aktiva	har	också	väl	täckt	in	den	tid	på	året	då	djuren	är	

mest	 aktiva	 och	 lättast	 att	 fånga.	 En	mycket	 stor	 del	 av	 groddjuren	 utgjordes	 av	 den	

mindre	vattensalamandern	och	detta	hade	vi	också	förväntat	oss,	arten	är	mycket	vanlig	

i	en	stor	del	av	landet.	Ofta	förekommer	de	två	”bruna	grodorna”,	vanlig	groda	och	åker-

groda,	tillsammans,	men	den	vanliga	grodan	brukar	vara	vanligast.	I	vårt	material	finns	

en	stor	dominans	för	åkergroda	med	506	exemplar	mot	bara	11	vanliga	grodor.	Vi	hittade	

också	förvånansvärt	få	individer	av	vanlig	padda.	Den	inplanterade	ätliga	grodan	var	re-

lativt	vanlig	och	en	tydlig	ökning	av	vuxna	lekmogna	djur	kunde	noteras	i	senare	delen	av	

maj.	Detta	var	också	förväntat	eftersom	arten	leker	lite	senare	än	de	andra	arterna	i	om-

rådet.	Det	är	intressant	att	notera	dessa	lokala	relationer	i	populationsstorlek	mellan	de	

olika	arterna.	

När	det	gäller	kräldjuren	så	har	fångsterna	hittills	varit	mindre	än	väntat.	Sökande	efter	

kräldjur	kommer	att	fortsätta	under	sommaren	och	fram	till	tidig	höst	då	projektet	avslu-

tas	inför	vintern.	De	båda	ödlorna	skogsödla	(29)	och	kopparödla	(36)	har	hittills	domi-

nerat	starkt,	vilket	också	var	förväntat.	Vi	hade	kanske	väntat	oss	ännu	fler	kopparödlor	

eftersom	denna	art	är	mycket	vanlig	i	den	aktuella	landskapstypen.	Vi	har	hittills	sett	och	

fångat	endast	fem	individer	av	snok,	och	alla	var	unga	djur.	Endast	en	ung	hasselsnok	har	

hittills	fångats	centralt	i	området.	Av	anställda	på	Volvo	hörde	vi	att	huggorm	var	vanligt	

förekommande,	men	hittills	har	vi	 inte	gjort	någon	observation	av	huggorm.	Det	 fanns	

också	en	tidigare	uppgift	om	att	sandödla	skulle	ha	observerats	i	området.	Den	till	rap-

porten	bifogade	bilden,	som	belägg	för	observationen,	var	på	en	ödla	i	mycket	dåligt	skick	

och	det	gick	inte	att	med	säkerhet	artbestämma	ödlan.	Vi	bedömer	att	det	måste	ha	varit	

en	skogsödla.	Det	finns	inga	andra	kända	fynd	av	sandödla	i	närområdet	och	vi	har	nog-

grant	undersökt	det	område	som	pekats	ut	i	den	tidigare	rapporten	utan	att	göra	några	

fynd.	Kräldjursfynden	gjordes	både	vid	fritt	sökande	i	naturen,	under	träplattorna	och	i	

fångsspännerna	för	groddjur.	
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Inget	av	resultaten	föranleder,	enligt	vår	bedömning,	någon	ändring	av	de	föreslagna	åt-

gärderna	för	att	gynna	och	skydda	grod-	och	kräldjur.	

I	tabellen	nedan	står	MVS	för	mindre	vattensalamander,	SVS	för	större	vattensalamander,	

VGR	för	vanlig	groda,	ÅGR	för	åkergroda,	ÄGR	för	ätlig	groda	och	PAD	för	vanlig	padda.	

Claes	Andrén/ArtBevarande	AB	&	Johan	Ahlén/Naturcentrum	AB	

2022-07-23	

Tabell över fältbesök/insamling av amfibier 

	
datum vittjare tid temp väder MVS SVS VGR ÅGR ÄGR PAD SUMMA 

2022-
03-16 

Claes 

Andrén 

08.00-

10.00 

4 dis 50 9 0 0 2 0 61 

17 Utb. flera 09.00-

10.30 

4 mulet 21 1 0 1 0 0 23 

18 Claes 

Andrén 

07.30-

10.00 

6 mulet 305 35 1 69 9 0 419 

19 Svante Hul-

ten-gren 

08.00-

10.00 

-2 (se-

nare 

+2) 

klart 39 0 1 3 0 0 43 

20 Johan Ahlén 08.00-

10.00 

-2 (se-

nare 

+5) 

klart 5 0 0 2 0 0 7 

21 Claes 

Andrén 

08.00-

10.00 

+2 klart 2 0 0 0 0 0 2 

22 Linnea Ing-

elsbo 

08.00-

11.00 

+2 (se-

nare 

+8) 

klart 8 0 0 4 1 0 13 

23 Claes 

Andrén 

08.00-

10.00 

+3-4 dimma, 

dis 

77 5 0 1 0 0 83 

24 Svante & 

Claes 

07.40-

10.00 

+2 (se-

nare 

+8) 

dis, klart 28 1 0 0 1 0 30 

25 Claes 

Andrén 

08.00-

10.00 

+3-9 dis, klart 86 6 1 1 0 0 94 

26 Claes 

Andrén 

07.30-

10.30 

+4-10 dis, klart 373 56 2 160 15 1 607 

27 Johan Ahlén 08.00-

11.00 

+5–11 klart, 

torrt 

18 4 1 10 0 0 33 

28 Claes 

Andrén 

07.30-

11.00 

+6 mkt blå-

sigt 

183 28 3 2 2 5 223 

29 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

-1 mark-

frost 

11 4 0 0 5 0 20 

30 Claes & 

Svante 

07.30-

09.00 

-2 mark-

frost 

2 0 0 0 2 0 4 

31 Johan Ahlén 08.00-

10.00 

-4 (se-

nare 

+2) 

mark-

frost 

0 0 0 0 0 0 0 

01-apr Linnea Ing-

elsbo 

08:00-

09:00 

-3 (se-

nare -

1) 

mark-

frost 

0 0 0 0 0 0 0  

2 Claes & 

Svante 

08.30-

10.00 

-3 mark-

frost 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Johan Ahlén 07.00-

08.30 

-2 mark-

frost 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Claes 

Andrén 

07.30-

9.30 

+3 blåst/reg

n 

57 7 1 98 3 0 166 
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5 Linnea Ing-

elsbo 

08:00-

12:00 

+1 (se-

nare 

+5) 

klart 76 7 0 4 5 0 92 

6 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

0 mark-

frost 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Linnea Ing-

elsbo 

7.30-

11.30 

+3 (se-

nare 

+5) 

mu-

let/regn 

93 6 0 6 2 0 107 

8 Claes 

Andrén 

07.30-

10.00 

0 gra-

der 

lätt snö-

fall 

27 9 1 37 8 0 82 

9 Claes 

Andrén 

07.30-

10.00 

4 gra-

der, sol 

mark-

frost 

7 2 0 2 2 0 13 

10 Claes 

Andrén 

07.30-

10.00 

5 gra-

der, 

sol, 

blåst 

 
52 8 0 0 1 0 61 

11 Claes 

Andrén 

07.00-

09.00 

3 gra-

der, sol 

mark-

frost 

25 8 0 2 3 0 38 

12 Linnea Ing-

elsbo 

08.00-

10.15 

3 gra-

der, sol 

mark-

frost 

9 3 0 2 1 0 15 

13 Claes 

Andrén 

08.00.1

0.30 

5 gra-

der, 

mulet 

 
64 9 0 10 2 2 87 

14 Linnea Ing-

elsbo 

07:30-

13:15 

7 gra-

der, 

lätt 

regn 

 
291 48 0 27 65 11 442 

15 Claes 

Andrén 

07.30-

11.30 

6 gra-

der, 

mulet 

 
122 42 0 6 48 2 220 

16 Johan Ahlén 07.00-

11.00 

0 gra-

der, 

klart 

mark-

frost 

28 8 0 0 12 1 49 

17 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

6 gra-

der,sol 

mark-

frost 

25 6 0 0 6 0 37 

18 Johan Ahlén 08.00-

10.30 

4 gra-

der, sol 

 
5 3 0 0 0 0 8 

19 Linnea Ing-

elsbo 

07:15-

10:45 

5+, se-

nare 

15+, 

sol 

 
33 3 0 0 1 0 37 

20 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

8+, sol 
 

36 16 0 2 7 3 64 

21 Linnea Ing-

elsbo 

07:00-

12.00 

7+, sol, 

senare 

15+ 

frisk NO 

vind 

10 6 0 0 3 4 23 

22 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

8+,sol vindstö-

tar 

11 4 0 0 1 0 16 

23 Linnea Ing-

elsbo 

07:00-

10:45 

5+, se-

nare 

12+, 

sol 

frisk NO 

vind 

9 1 0 0 6 0 16 

24 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

8+,sol frisk NO 

vind 

0 0 0 0 1 0 1 

25 Johan Ahlén 07.30-

09.00 

2+ lätt natt-

frost, 

klart 

0 0 0 0 0 0 0 

26 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

5+, 

mulet 

mulet 4 0 0 0 0 0 4 

27 Linnea Ing-

elsbo 

06:40-

08:20 

4+ halvklart 0 0 0 0 0 0 0 

28 Linnea Ing-

elsbo 

08:30-

11:00 

9+ klart, till-

tagande 

vind 

3 2 0 0 0 0 5 
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29 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

6+ dimma, 

mulet 

2 1 0 0 2 0 5 

30 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

10+ sol 0 1 0 0 1 0 2 

01-maj Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

10+ mulet-sol 1 0 0 0 1 0 2 

2 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+9-11 sol 0 2 0 0 1 0 3 

3 Linnea Ing-

elsbo 

07.15-

10.00 

+8-10 sol 7 6 0 1 7 0 21 

4 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+9-11 sol 0 0 0 0 1 0 1 

5 Linnea Ing-

elsbo 

08.30-

11.00 

+10-11 mulet 3 1 0 1 4 0 9 

6 Claes 

Andrén 

07.30.-

10.30 

+8 sol/mulet 1 2 0 0 0 0 3 

7 Johan Ahlén 07.30-

12.00 

+10 upp-

sprick-

ande, lätt 

regn un-

der nat-

ten 

15 11 0 15 37 1 79 

8 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+8 Sol 0 1 0 0 2 1 4 

9 Linnea Ing-

elsbo 

08.30-

10.30 

+13 sol 0 0 0 1 3 0 4 

10 Linnea Ing-

elsbo 

10.00-

12.00 

+10 mulet 0 0 0 0 1 0 1 

11 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+10 mulet, 

efter 

regn 

18 13 0 14 12 2 59 

12 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+10 mulet 6 4 0 7 6 1 24 

13 Linnea Ing-

elsbo 

08.00-

10.00 

+10 lätt regn 10 7 0 2 0 0 19 

14 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+11 sol 8 0 0 2 1 0 11 

15 Johan Ahlén 07.00-

09.00 

+8 sol, blå-

sigt 

1 0 0 0 0 0 1 

16 Johan Ahlén 07.00-

09.00 

+10 sol 3 0 0 0 0 0 3 

17 Linnea Ing-

elsbo 

06:45-

08:30 

+6 - 

+12 

halvklart 4 0 0 0 0 0 4 

18 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+10-15 sol, blå-

sigt 

0 0 0 0 0 0 0 

19 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+11-16 mulet-so-

ligt 

0 0 0 0 1 0 1 

20 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+12 mulet 0 1 0 1 2 0 4 

21 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+10 duggregn 0 0 0 2 1 0 3 

22 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+12-15 mulet-so-

ligt 

1 1 0 1 1 0 4 

23 Linnea Ing-

elsbo 

07.30-

09.00 

+13-15 halvklart 0 1 0 1 0 0 2 

24 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+12-15 mulet-

duggregn 

1 0 0 0 0 0 1 

25 Linnea Ing-

elsbo 

07.30-

09.30 

+12 mulet-

duggregn 

0 2 0 5 1 0 8 

26 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+11-12 mulet, 

byig vind 

1 3 0 1 2 0 7 

27 Linnea Ing-

elsbo 

07.30-

09.00 

+11 mulet 0 0 0 1 0 0 1 

28 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+11-12 mulet 0 0 0 2 0 0 2 



 

 

 

 98 

29 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30  

+12-14 sol 0 0 0 0 0 0 0 

30 Linnea Ing-

elsbo 

07.30-

09.00 

+11 -13 mulet 0 0 0 0 0 0 0 

31 Linnea Ing-

elsbo 

08.00-

09.00 

+13-15 halvklart 0 0 0 0 0 0 0 

01-jun Linnea Ing-

elsbo 

07.30-

09.30 

+12-13 halvklart 3 0 0 0 1 0 4 

2 Svante Hult-

engren 

07.00-

09.00 

+10 halvklart 0 0 0 0 0 0 0 

3 Linnea Ing-

elsbo 

07.30-

9.30 

+12-13 halvklart, 

frisk SV 

vind 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Johan Ahlén 07.30-

10.00 

+15 sol 0 0 0 0 2 0 2 

5 Johan Ahlén 07.30-

10.00 

+16 sol 0 0 0 0 4 0 4 

6 Johan Ahlén 07.30-

10.00 

+14 mulet 0 0 0 0 1 0 1 

7 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+17-19 mulet 0 0 0 0 5 0 5 

8 Johan Ahlén 07.30-

10.00 

+13 mulet 

regn, 

frisk vind 

0 1 0 1 13 0 15 

9 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+17 mulet 0 1 0 0 6 0 7 

10 Claes 

Andrén 

07.30-

09.30 

+16 vxl mol-

nighet 

0 1 0 1 7 0 9 

SUM-
MA 

    
2277 404 11 506 301 34 3533 
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BILAGA 5. Inventering av kärrtrollsländor 

på Hisingen 2022 

Uppdrag 
Naturcentrum	AB	har	på	uppdrag	av	COWI	AB	inventerat	kärrtrollsländor	på	västra	och	

centrala	Hisingen	under	försommaren	2022.	Inventeringen	har	haft	två	mål;	1.)	att	kart-

lägga	förekomsten	av	kärrtrollsländor	inom	det	område	där	Volvo	Cars	planerar	att	an-

lägga	en	batterifabrik	(i	denna	rapport	vidare	kallat	planområdet)	och	2.)	att	utreda	kärr-

trollsländornas	förekomst	i	det	omgivande	landskap	på	Hisingen.		

Bakgrund 
Tre	av	Sveriges	fem	kärrtrollsländearter	är	upptagna	i	Bilaga	4	till	EU:s	art-	och	habitat-

direktiv	och	omfattas	därmed	av	Artskyddsförordningen	4	§.	Dessa	är	pudrad-,	bred	och	

citronfläckad	kärrtrollslända.	Av	dessa	har	endast	citronfläckad	kärrtrollslända	tidigare	

rapporterats	från	Hisingen,	medan	pudrad	kärrtrollslända	endast	noterats	från	östra	de-

len	av	Göteborgs	kommun	(figur	1).	Av	bred	kärrtrollslända	finns	endast	ett	tidigare	fynd	

vid	Vättlefjäll.		

Inom	planområdet	finns	tre	mindre	dammar	som	skulle	kunna	utgöra	livsmiljö	för	en	eller	

flera	av	de	skyddade	kärrtrollsländorna.	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tidigare fynd (från 1900) av citronfläckad kärrtrollslända (till vänster) och pudrad kärr-

trollslända (till höger) i Göteborgs kommun. Bred kärrtrollslända är endast rapporterad en gång i 

närheten av Vättlefjäll. Källa: Artportalen.se 
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Metod 
Totalt	inventerades	21	olika	dammar	eller	vattenförekomster.	Fyra	av	dessa	ligger	inom	

planområdet	medan	de	övriga	17	ligger	i	det	omgivande	landskapet	(figur	2).	Varje	damm	

inventerades	 genom	 att	 inventeraren	 letade	 trollsländor	 under	minst	 30	minuter	 vid	

varje	 damm.	Under	den	 tiden	 eftersöktes	 kärrtrollsländor	 och	 andra	 trollsländor	med	

hjälp	av	handhållen	kikare	av	god	kvalitet	från	en	eller	flera	platser	runt	dammen.	Vidare	

vandrades	hela	eller	delar	av	strandlinjen	och	trollsländor	 fångades	 in	med	en	håv	 för	

noggrannare	undersökning	och	artbestämning.	 I	 vissa	dammar	var	det	omöjligt	 att	 gå	

runt	hela	strandlinjen	på	grund	av	alltför	svårgenomtränglig	vassvegetation	och	att	vatt-

net	utanför	vassen	för	djupt.	Vid	sådana	strandpassager	efterspanades	trollsländor	end-

ast	med	hjälp	av	kikare	(exempel	på	sådan	miljö	visas	i	figur	3).		

Varje	damm	besöktes	vid	ett	tillfälle,	förutom	damm	8	och	9	som	besöktes	vid	två	tillfällen.	

Anledningen	till	detta	var	att	det	första	besöket	gjordes	tämligen	sent	på	eftermiddagen	

och	därför	inte	bedömdes	vara	gjort	under	optimala	omständigheter.		

Fältinventeringen	gjordes	den	13	och	16	juni	2022.	Vädret	vid	fältbesköken	var	mycket	

gynnsamt	för	trollsländeinventering	(tabell	1).	Inventeringsdatumen	sammanfaller	med	

mitten	av	de	aktuella	arternas	flygtid	under	året.	Denna	är	normalt	under	andra	och	tredje	

veckan	i	juni	i	Västra	Götalands	län.		

Inventeringen	utfördes	av	Petter	Bohman	med	stöd	av	Johan	Ahlén.	

Tabell 1 

Datum och väder för när de olika dammarna inventerades. 

	

Datum  Inventerade dammar Väder 

2022-06-13 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20 och 21 Klart, svag vind och ca + 18 °C 

2022-06-16 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 Klart, stilla och ca +23 °C 
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Figur 2. Dammar som inventerats. Damm 1–4 ligger inom planområdet.  

 

Figur 3. Damm nummer 10 är ett exempel på ett vatten där inventering utmed strandlinjen var 

omöjlig på grund av ett tätt bladvassbälte och djupt vatten utanför detta. Dammen inventerades 

då huvudsakligen med kikare. Citronfläckad kärrtrollslända observerades på denna lokal under 

2021 (Artportalen.se). Foto: Petter Bohman/Naturcentrum AB. 
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Resultat 
Citronfläckad	kärrtrollslända	hittades	i	totalt	sju	dammar,	två	inne	i	planområdet	och	fem	

i	det	omgivande	landskapet	(figur	4	och	tabell	2).	Arten	hittades	i	en	tredjedel	av	de	in-

venterade	dammarna.		

I	dammarna	1,	2,	7,	19	och	20	noterades	flera	exemplar	av	citronfläckad	kärrtrollslända	

medan	endast	enstaka	individer	observerades	vid	dammarna	5	och	17.	Orsaken	till	att	

endast	enstaka	individer	hittades	i	damm	5	kan	vara	att	denna	damm	låg	innan	för	ett	

staket	och	endast	kunde	undersökas	med	kikare.	Att	endast	en	individ	sågs	i	damm	17	

beror	troligen	på	att	dammen	var	tämligen	stor	och	svår	att	gå	runt	därför	undersöktes	

endast	en	mindre	del	av	den.		

Det	finns	ett	tidigare	(2021)	fynd	av	citronfläckad	kärrtrollslända	från	damm	nummer	10.	

I	denna	inventering	kunde	arten	dock	inte	återfinnas	på	denna	lokal.		

Arterna	pudrad	och	bred	kärrtrollslända	hittades	inte	under	inventeringen,	varken	inom	

planområdet	eller	i	det	omgivande	landskapet.	Utöver	citronfläckad	kärrtrollslända	ob-

serverades	ytterligare	17	trollsländearter	(tabell	2).		

 

 

Figur 4. Fynd av citronfläckad kärrtrollslända under inventeringen juni 2022.  
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Tabell 2 

Sammanfattande tabell över noterade trollsländearter i respektive damm. Med rött och § anges 

den skyddade arten citronfläckad kärrtrollslända. 
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1 • •   •   •   •   •   •   •         

2 •         •   •       •   •         

3           •   •           •         

4                   •   •   • •   •   

5 •         •   •       •       •     

6         •       •                   

7 •   •     •   •       •           • 

8         • •   •       •     •     • 

9         • •   •   • • • •     • •   

10       •   •   •   •   •     •       

11     •     •             •           

12     •     •   •   •   •         • • 

13   • • •   •   •   •   • •         • 

14       •   • • •       •     •   •   

15   • • •   • • •       •             

16   •           •   •   •         •   

17 •   • •   •   •   •     •           

18     •     •   •       •         •   

19 •         •   •   •   • •       •   

20                         •           

21 •                 •     •       •   

 

Slutsatser 
Arten	citronfläckad	kärrtrollslända	är	spridd	och	tämligen	allmän	i	landskapet	runt	Tors-

landa.	Efter	denna	inventering	finns	åtminstone	13	kända	förekomster	på	Hisingen,	sex	

tidigare	fyndplatser	(Artportalen.se)	och	sju	från	årets	undersökning.		

Antalet	fynd	är	direkt	kopplat	till	sökinsatsens	storlek.	I	Artportalen	finns	inga	uppgifter	

om	hur	många	dammar	 som	undersökts	under	 tidigare	 år.	Rapporter	 finns	 endast	 för	

gjorda	fynd	av	arten	men	uppgifter	om	”icke	fynd”	saknas.	Därmed	är	det	svårt	att	säga	

hur	stor	andel	av	den	lokal	populationens	förekomster	som	är	kända.		

Det	faktum	att	var	tredje	damm	som	undersöktes	i	denna	inventering	hyste	citronfläckad	

kärrtrollslända	och	att	ingen	av	dessa	förekomster	vara	kända	sedan	tidigare	tyder	på	att	

mörkertalet	 avseende	 antal	 förekomster	 är	 tämligen	 stort.	 Det	 verkliga	 antalet	
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förekomster	av	citronfläckad	kärrtrollslända	på	Hisingen	är	sannolikt	betydligt	större	än	

de	13	dammarna	där	arten	rapporterats	från	i	nuläget.		

 

Figur 5. Samtliga fynd av citronfläckad kärrtrollslända på Hisingen. Fyndplatserna är markerade 

med röda punkter. Kartan innehåller fynden från denna inventering samt alla tidigare fynd av ar-

ten. Källa: Artportalen.se  

Åtgärder 
•	Inga	åtgärder	i	de	dammar	som	påverkas	är	möjliga,	såvitt	vi	kan	bedöma.	

•	Flera	av	de	dammar	som	grävts	för	groddjursflytten	kommer	att	bli	bra	miljöer	för	ci-

tronfläckad	kärrtrollslända	om	några	år,	när	vegetation	etablerat	sig	i	dem.	På	några	års	

sikt	kommer	därmed	med	hög	sannolikhet	funktionen	hos	de	två	dammarna	med	före-

komst	att	vara	ersatt.	

•	Även	utan	de	nygrävda	dammarna	utgör	igenfyllande	av	de	två	aktuella	småvattnen	med	

förekomst	 ingen	 risk	 för	 den	 citronfläckade	 kärrtrollsländans	 bevarandestatus	 på	 Hi-

singen	i	ljuset	av	att	den	finns	på	relativt	många	platser.	Ytterligare	eftersök	på	ytterligare	

platser	bedöms	kunna	ge	ytterligare	fynd.	
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BILAGA 6. Inventering av kärlväxter 

I	detta	PM	redogörs	kortfattat	för	resultatet	från	inventeringar	av	kärlväxter,	lumrar	och	

ormbunksväxter	 inom	 planområdet.	 Inventeringarna	 är	 genomförda	 vid	 ett	 tiotal	 till-

fällen	under	hösten	2021	av	Svante	Hultengren	&	Lars	Arvidsson,	med	kompletteringar	

under	tre	dagar	under	vår	och	försommar	2022	av	Svante	Hultengren	samt	med	note-

ringar	av	Johan	Svedholm	och	Linnea	Ingelsbo.	Förteckningen	gör	inte	anspråk	på	att	ut-

göra	en	totalinventering,	utan	 fokus	har	 legat	på	att	kartera	 förekomster	av	rödlistade	

eller	skyddade	arter,	och	i	samband	med	detta	har	även	vanligare	arter	noterats.	

Rödlistade	arter	anges	med	aktuell	hotkategori	(CR	akut	hotad,	En	–	starkt	hotad,	VU	–	

sårbar	och	NT	–	nära	hotad)	och	de	fridlysta	arterna	anges	med	§.	För	dessa	arter	anges	

också	koordinater.	

Sist	i	förteckningen	presenteras	en	karta	(figur	3)	med	angivelser	för	rödlistade	och	skyd-

dade	växter	inom	planområdet.	

Sammanfattning av resultat 
Planområdet	utgörs	av	grusplaner,	testbanor	för	lastbilar	samt	några	vanligare	typer	av	

skog.	Det	handlar	om	hällmarker	med	gles	tallskog	genomskurna	av	fuktstråk,	blandsko-

gar	med	tall	och	triviallöv,	lövskogsområden	där	triviallöv	dominerar	samt	enstaka	be-

stånd	av	ädellövskog	och	ekskog.	I	området	finns	också	tre	större	dammar.	Totalt	har	233	

arter	 registrerats.	 De	 allra	 flesta	 av	 de	 registrerade	 växterna	 utgörs	 av	 vanliga	 eller	

mycket	vanliga	arter,	och	artdiversiteten	bedöms	vara	allra	störst	på	och	kring	de	anlagda	

grusytor	och	schaktmassor	som	dominerar	i	området	södra	och	sydöstra	delar.	

Tre	 fridlysta	 §	 arter	 har	 påträffats,	 idegran	 Taxus	 baccata/x	 media,	 skogsknipprot	

Epipactis	helleborine	och	revlummer	Lycopodium	annotinum.	

För	säker	artbestämning	av	 idegranen	måste	skott	samlats	och	examineras.	Detta	görs	

bäst	under	senhöst–vinter,		mellan	september	och	mars.	Uppskattningsvis	är	>	90	%	av	

alla	friväxande	idegranar	i	Göteborgstrakten	av	typen	hybrididegran	T.	x	media,	och	över-

vägande	del	av	resten	är	vanlig	idegran	spridd	från	trädgårdar.	Trots	detta	gäller	att	att	

vanlig	idegran	är	fridlyst.	Om	arten	inte	kan	artbestämmas	innan	exploateringen	är	vårt	

förslag	är	att	exemplaret,	för	säkerhets	skull,	flyttas	till	plats	som	inte	skall	bebyggas.	Det	

aktuella	exemplaret	har	märkts	ut	med	rödvita	snitslar	(se	figur	1).	

När	det	gäller	revlummer	så	handlar	det	om	en	tämligen	allmän	art	som	är	fridlyst	främst	

eftersom	 arten	 varit	 föremål	 för	 plockning	 kring	 städer	 och	 tätorter.	 Revlummer	 och	

mattlummer	Lycopdium	clavatum	har	använts	för	att	smycka	till	fest,	eftersom	de	behåller	

sin	grönska	även	som	torra	och	växer	som	levande	girlanger.	Detta	skattade	bestånden	

hårt	och	fortfarande	är	inte	"lummern"	särskilt	vanlig	runt	städerna.	Man	får	emellertid	

plocka	lummer	men	inte	plocka	upp	rötterna.	Lummerväxterna	lever	bland	annat	sapro-

fytiskt	på	döda	växtdelar	i	marken.	Vi	har	markerat	ut	de	två	förekomster	som	vi	lokali-

serat	 (se	 figur	 2)	 och	 figur	 3	 karta)	 i	 planområdet,	 och	 vi	 föreslår	 att	 förekommande	
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exemplar	grävs	upp	med	rötter,	förna	och	humus	och	flyttas	till	annan	plats	som	inte	skall	

bebyggas.	

Orkidén	skogsknipprot	Epipactis	helleborine	§	förekommer	på	en	lokal/mycket	egendom-

lig	växtplats	i	planområdets	östra	del,	öster	om	de	nuvarande	fabriksbyggnaderna.	Arten	

är	uppgiven	på	ArtPortalen	vid	flera	tillfällen	med	olika	uppgiftslämnare.	Artens	växtplats	

kommer	inte	att	beröras	av	bebyggelsen.	

En	rödlistad	art	svinrot	Scorzonera	humilis	NT,	har	noterats	i	området	(utöver	de	vanliga	

skogsträden	alm	CR	och	ask	EN	som	också	förekommer	i	området).	Den	växer	på	en	plats	

utmed	en	av	testvägarna	i	skogsområdet.	Det	handlar	om	en	tämligen	allmän	art	som	ti-

digare	var	mycket	vanlig	 i	slåtterängar	och	hagar	 i	det	traditionella	odlingslandskapet,	

men	som	minskat	eftersom	detta	landskap	till	stor	del	försvunnit	i	Sverige.	

 

Figur 1. Idegran i planområdet. Exemplaret har utmärkts med rödvita snitslar. 
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Figur 2. En av förekomsterna av revlummer. Beståndet har markerats med färgmarkeringar på 

marken och med snitslar. 

Svante	Hultengren/Naturcentrum	AB	

2022-07-25	

Artförteckning 

Acer	platanoides,	lönn	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Achillea	millefolium,	röllika	–	allmän,	grusplaner,	vägkanter.	

Aegopodium	podagraria,	kirskål	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Agrostis	canina	,	brunven	–	allmän,	grusplaner,	diken.	

A.	capillaris	,	rödven	–	allmän,	skog	och	hällmarker.	

Ajuga	pyramidalis,	blåsuga	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Enstaka	exemplar	i	gräsmarker.	

Alisma	plantago-aquatica,	svalting	–	dammen	vid	krockanläggningen	samt	nordöstra	av	plan-
området.	

Alliaria	petiolata,	löktrav	–	krockanläggningen.	

Allium	schoenoprasum,	gräslök	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Enstaka	exemplar	på	häll-
mark.	

Alnus	glutinosa,	klibbal	–	nordöstra	av	planområdet.	

Alopecurus	pratensis,	ängskavle	–	igenväxt	odlingsmark	i	sydöst.	

Amelanchier	spicata,	häggmispel	–	enstaka	exemplar.	

Anemone	nemorosa,	vitsippa	–	allmän,	spridd.	

Angelica	sylvestris	–	strätta,	grusplaner.	

Anthoxanthum	odoratum,	vårbrodd	–	allmän,	spridd.	

Anthyllis	vulneraria,	getväppling	–	allmän	på	grusplaner	och	i	vägkanter.	

Arabidopsis	thaliana,	backtrav	–	grusplaner,		vägar.	

Argentina	anserina,	gåsört	–	på	grusig	grävd	mark.	
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Artemisia	vulgaris,	gråbo	–	grusplaner,		vägar.	

Asparagus	officinalis,	sparris	–	spridd,	grusplaner	och	vägkanter.	

Athyrium	filix-femina,	majbräken	–	allmän,		skog.	

Atocion	rupestris,	bergglim	–	allmän	i	skog	och	hällmarker.	

Atriplex	prostrata,	spjutmålla	–	grusplaner,	grushögar.	

Avenella	flexuosa,	kruståtel	–	allmän	i	skog	och	hällmarker.	

Barbarea	vulgaris	ssp.	arcuata,	sommargyllen	–	grusplaner.	

Berberis	vulgaris,	berberis	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Betula	pendula,	vårtbjörk	–	allmän,	spridd.		

B.	pubescens,	glasbjörk	–	kring	dammar.	

Bolboschoenus	maritimus,	havssäv	–	enstaka	förekomst,		grusplan.	

Bunias	orientalis,	ryssgubbe	–	vanlig,		spridd.	

Calamagrostis	arundinacea,	piprör	–	lokalt	kring	grusytor.	

Callitriche	palustris,	smålånke	–	dammen,		krockanläggningen.	

C.	stagnalis,	dikeslånke	–	bäcken	vid	krockanläggningen.	

Calluna	vulgaris,	ljung	–	allmän	i	skog	och	hällmarker.	

Calta	palustris,	kabbeleka	–	sparsam	utmed	vatten.	

Capsella	bursa-pastoris,	lomme	–	allmän,	grusplaner,	vägkanter.	

Carex	canescens,	gråstarr	–	allmän	kring	dammar.	

C.	disticha,	plattstarr	–	lokalt	grusplaner.	

C.	echinata,	stjärnstarr	–	myrmark.	

C.	elata,	bunkestarr	–	allmän	kring	dammar.	

C.	hirta,	grusstarr	–	grusplaner.	

C.	lasiocarpa,	trådstarr	–	myrmarker.	

C.	leporina,	harstarr	–	på	grusplaner.	

C.	montana,	lundstarr	–	sparsam,	noterad	i	den	södra	delen	av	planområdet.	

C.	nigra,	hundstarr	–	allmän	kring	dammar	och	i	skog.	

C.	pallescens,	blekstarr	–	kring	dammar	och	i	skog.	Grusmark	i	Syrhåladelen	av	området.	

C.	pillulifera,	pillerstarr	–	allmän	i	skog	och	hällmarker.	

C.	rostrata,	flaskstarr	–	allmän	kring	dammar.	

C.	spicata,	piggstarr	–	på	grusplaner.	

Cerastium	fontanum,	hönsarv	–	allmän	på	grusplaner.	

C.	tomentosum,	silverarv	–	bryn	nordöst	om	dammen	vid	krockanläggningen.	

Chamerion	angustifolium,	mjölkört	–	allmän	på	grusplaner.	

Cirsium	arvense,	åkertistel	–	allmän	på	grusplaner.	

Comarum	palustre,	kråkklöver	–	allmän	kring	dammar.	

Convallaria	majalis,	liljekonvalj	–	allmän,		skog.	

Convolvulus	arvensis,	åkervinda	–	grusupplag	i	centrala	delen.	

Corylus	avellana,	hassel	–	allmän,		skog.	

Cotoneaster	sp.,	trädgårdsoxbär	–	enstaka	exemplar	i	nordöst.	

Craetaegus	sp.,	hagtorn	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Dactylis	glomerata,	hundäxing	–	allmän.	

Danthonia	decumbens,	knägräs	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Enstaka	exemplar	i	gräsmar-
ker.	

Deschampsia	cespitosa,	tuvtåtel	–	allmän.	
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Dianthus	deltoides,	backnejlika	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Ett	större	bestånd	på	grusig	
grävd	mark.	

Digitalis	purpurea,	fingerborgsblomma	–	enstaka	i	grushögar.	

Dipsacus	fullonum,	kardvädd	–	lokalt	i	grusytor.	

Draba	verna,	nagelört	–	allmän	på	grusplaner.	

Dryopteris	filix-mas,	träjon	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Echinochloa	crus-galli,	hönshirs	–	lokalt	i	grusytor.	

Elytrigia	repens,	kvickrot	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Riklig	på	grusig	grävd	mark.	

Empetrum	nigrum,	kråkris	–	allmän	i	skog	och	hällmarker.	

Epilobium	montanum,	bergdunört	–	på	hällmarker.	

Epipactis	helleborine,	skogsknipprot	§	–	en	lokal/mycket	egendomlig	växtplats	i	planområdet	
öster	om	de	nuvarande	fabriksbyggnaderna.	Angiven	i	ArtPortalen	under	flera	tillfällen	
med	olika	uppgiftslämnare.	Artens	växtplats	kommer	inte	att	beröras	av	bebyggelsen.	

Equisetum	arvense,	åkerfräken	–	allmän,	grusplaner,	vägkanter.	

Equisetum	fluviatile,	sjöfräken	–	dammen	vid	krockanläggningen.	

Erica	tetralix,	klockljung	–	lokalt	kring	myrmarker.	

Eriophorum	angustifolium,	ängsull	–	lokalt	kring	myrmarker.	

E.	vaginatum,	tuvull	–	lokalt	kring	myrmarker.	

Erysimun	hieraciifolium,	bergkårel	–	lokalt	i	grusytor/upplag.	

Fagus	sylvatica,	bok	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Festuca	ovina,	fårsvingel	–	allmän,	spridd.	

Ficaria	verna,	svalört	–	allmän	i	fuktig	skogsmark.	

Filipendula	ulmaria,	älgört	–	allmän,	spridd.	

Fragaria	×	ananassa,	jordgubbe	–	lokalt	i	grusytor.	

Fragaria	vesca,	smultron	–	grustyor,	vägkanter,	dammen	vid	krockanläggningen.	

Frangula	alnus,	brakved	–	allmän	i	skogsmark.	

Fraxinus	excelsior	EN,	ask	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Galium	mollugo,	stormåra	–	allmän,	grusplaner,	vägkanter.	

G.	uliginosum,	sumpmåra	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Geranium	robertianum,	stinknäva	–	allmän,	grusplaner,	vägkanter.	

Geum	urbanum,	nejlikrot	–	allmän,	grusplaner,	vägkanter.	

Glechoma	hederacea,	jordreva	–	lokalt	på	grusytor.	

Glyceria	fluitans,	mannagräs	–	allmän	kring	dammar.	

Gymnocarpium	dryopteris,	ekbräken	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Hieracium	sect.	vulgata,	hagfibblor	–	allmän,	grusplaner,	vägkanter.	

H.	umbellatum,	flockfibbla	–	allmän,	grusplaner,	vägkanter.	

Hippophaë	rhamnoides,	havtorn	–	grusupplag	i	centrala	delen.	

Holcus	lanatus,	luddtåtel	–	allmän,	grusplaner,	vägkanter.	

Hordeum	jubatum,	ekorrkorn	–	allmän	på	grusplaner.	

Hylotelephium	telephium,	kärleksört	–	allmän,	spridd.		

Hypericum	maculatum,	fyrkantig	johannesört	–	allmän,	spridd.	

H.	perforatum,	äkta	johannesört	–	allmän,	spridd.	

Hypopitys	monotropa,	tallört	–	en	lokal	i	nordöst	(6403022/311330).	

Juncus	conglomeratus,	knapptåg	–	allmän,	spridd.	

Juncus	effusus,	veketåg	–	allmän,	spridd.	

J.	trifidus,	klynnetåg	–	allmän,	grusplaner.	

Juniperus	communis,	en	–	allmän.	Skog	och	hällmarker.	



 

 

 

 110 

Knautia	arvensis,	åkervädd	–	vägkanter,		grusplaner.	

Lactuca	muralis,	skogssallat	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Lathyrus	linifolius,	gökärt	–	allmän	i	vägkanter,		skogsbryn.	

L.	pratensis,	gulvial	–	allmän	i	vägkanter,		skogsbryn.	

L.	sylvestris,	backvial	–	utmed	väg	vid	övningsbanan	(grusytor).	

Lemna	trisulca,	korsandmat	–	dammen,		krockanläggningen.	

Leucanthemum	vulgare,	prästkrage	–	allmän	på	grusplaner.	

Ligustrum	vulgare,	liguster	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Lolium	perenne,	engelskt	rajgräs	–	grusplaner,	vägkanter.	

Lonicera	periclymenum,	kaprifol	–	allmän,	spridd.		

Lotus	corniculatus,	käringtand	–	allmän,	spridd.		

Lupinus	polyphyllus,	blomsterlupin	–	allmän	på	grusplaner.	

Luzula	campestris,	knippfryle	–	sparsam	i	skog.	

L.	multiflora,	ängsfryle	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Riklig	på	grusig	grävd	mark.	

L.	pilosa,	vårfryle	–	allmän,		skog.	

Lycopodium	annotinum,	revlummer,	§	–	två	lokaler	i	skog	(310941/6403134;	
311048/6403060).	

Lysimachia	europaea,	skogsstjärna	–	allmän	i	skogsmark.	

Lythrum	salicaria,	fackelblomster	–	allmän,	spridd.	

Maianthemum	bifolium,	ekorrbär	–	allmän	i	skogsmark.	

Malus	sylvestris,	vildapel	–	lokalt	i	nordöst.	

Malva	moschata	,	myskmalva	–	lokalt	i	avskrädeshögar.	

Matricaria	chamomilla,	kamomill	–	grusplaner,	vägkanter.	

M.	discoidea,	gatkamomill	–	grusplaner,	vägkanter.	

Medicago	lupulina,	humlelucern	–	allmän	på	grusplaner.	

Melampyrum	pratense,	ängskovall	–	allmän,		skog.	

Melilotus	albus,	vit	sötväppling	–	allmän	på	grusplaner.	

Melilotus	officinalis,	gul	sötväppling	–	allmän	på	grusplaner.	

Moehringia	trinervia,	skogsnarv	–	lokalt	i	nordöst.	

Molinia	caerulea,	blåtåtel	–	allmän.	Skog	och	hällmarker.	

Myosotis	arvensis,	åkerförgätmigej	–	allmän,	grusplaner.	

Myrica	gale,	pors	–	allmän	kring	myrmarker.	

Nymphaea	alba,	vit	näckros	–	dammar.	

Oenothera	muricata,	pricknattjus	–	allmän	på	grusplaner.	

Orthilia	secunda,	björkpyrola	–	lokalt	i	nordöst.	

Oxalis	acetosella,	harsyra	–	allmän	i	fuktig	skogsmark.	

Parthenocissus	quinquefolia,	klättervildvin	–	bryn	nordöst	om	dammen	vid	krockanlägg-
ningen.	

Pastinaca	sativa,	palsternacka	–	allmän,	grusplaner.	

Phalaris	arundinacea,	rörflen	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Bestånd	utmed	vatten/dike.	

Phedimus	spurius,	kaukasiskt	fetblad	–	bryn	nordöst	om	dammen	vid	krockanläggningen.	

Phragmites	australis,	bladvass	–	allmän	kring	dammar.	

Picea	abies,	gran	–	allmän,		skog.	

Pilosella	officinarum,	gråfibbla	–	allmän,	grusplaner.	

Pinus	sylvetris,	tall	–	allmän,		skog.	

Plantago	lanceolata,	svartkämpar	–	allmän,	grusytor,	vägar.	
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P.	major,	groblad	–	allmän,	grusplaner,	vägkanter.	

Poa	annua,	vitgröe	–	allmän,	grusytor,	vägar.	

P.	nemoralis,	lundgröe	–	allmän	i	fuktig	skogsmark.	

P.	pratensis,	ängsgröe	–	allmän,	spridd.	

Polygala	vulgaris,	jungfrulin	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Riklig	på	grusig	grävd	mark.	

Polygonatum	multiflorum,	storrams	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Polygonum	aviculare,	trampört	–	På	grusig	grävd	mark.	

Populus	tremula,	asp	–	allmän,	spridd.	

Popypodium	vulgare,	stensöta	–	allmän	i	skogsmark.	

Potamogeton	natans,	gäddnate	–	dammar.	

Potentilla	argentea,	femfingerört	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Riklig	på	grusig	grävd	
mark.	

P.	erecta,	blodrot	–	allmän	i	fuktig	skogsmark.	

P.	norvegica,	norsk	fingerört	–	bestånd	centralt	på	grusplan.	

Prunella	vulgaris,	brunört	–	allmän	på	grusytor.	

Prunus	avium,	sötkörsbär	–	lokalt	i	nordöst.	

P.	padus,	hägg	–	lokalt	i	nordöst.	

P.	spinosa,	slån	–	lokalt	i	nordöst.	

Quercus	petraea,	bergek	–	allmän	i	skogsmark.	

Q.	robur,	ek	–	allmän	i	skogsmark.	

Ranunculus	acris,	smörblomma	–	allmän	i	vägkanter,		skogsbryn.	

R.	repens,	revsmörblomma	–	allmän,	grusplaner.	

Reynoutria	japonica	,	parkslide	–	lokalt	i	grusytor.	Borta	vid	besök	sommaren	2022.	

Ribes	uva-crispa,	krusbär	–	lokalt	i	nordöst.	

Rosa	canina	agg.,	stenrosor	–	allmän,	grusplaner,	bryn.	

Rosa	rugosa,	vresros	–	allmän,	grusplaner.	

Rosa	spp.,	rosor	–	allmän,	spridd.	

Rosa	vosagiaca	agg.,	nyponrosor	–	allmän,	grusplaner,	bryn.	

Rubus	caesius,	blåhallon,	lokalt	i	nordöst.	

Rubus	idaeus,	hallon	–	allmän,	spridd.	

Rubus	spp.,	björnbär	–	allmän,	spridd.	

Rumex	acetosella,	bergsyra	–	på	hällmarker.	

Rumex	crispus,	krusskräppa	–	grusupplag	i	centrala	delen.	

Sagina	procumbens,	krypnarv	–	allmän,		grusytor,	vägar.	

Salix	aurita,	bindvide	–	dammar.	

S.	euxina,	knäckepil	–	allmän	kring	grusplaner	samt	öster	krockanläggningen.	

S.	repens,	krypvide	–	lokalt	i	tallskog.	

S.	caprea.,	sälg	–	allmän	kring	dammar.	

Sambucus	racemosa,	druvfläder	–	grushögar.	

Saxifraga	granulata,	mandelblomma	–	nordöstra	delen	av	planområdet.	

Schedonorus	pratensis,	ängssvingel	–	allmän,	spridd.	

Scleranthus	perennis,	vitknavel	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Riklig	på	grusig	grävd	mark.	

Scorzonera	humilis,	svinrot,	NT	–	en	förekomst	i	en	vägkant	(6402769/311389).	

Scrophularia	nodosa,	flenört	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Riklig	på	fuktig	mark.	

Sedum	annuum,	liten	fetknopp	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Stort	bestånd	på	berghäll.	

Senecio	vulgaris,	korsört	–	på	hällmarker.	
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Solanum	dulcamara,	besksöta	–	lokalt	i	grusytor.	

Solidago	virgaurea,	gullris	–	allmän	i	vägkanter,	skogsbryn.	

Sonchus	asper,	svinmolke	–	grusupplag	i	centrala	delen.	

Sorbus	aucuparia,	rönn,	–	allmän,	spridd.	

Sparganium	angustifolium,	plattbladig	igelknopp	–	dammen,		krockanläggningen.	

Spergula	morisonii,	vårspärgel	–	lokalt	i	hällmarker.	

Stellaria	graminea,	grässtjärnblomma	–	lokalt	i	nordöst.	

Stellaria	media,	våtarv	–	allmän,		grusytor,	vägar.	

Succisa	pratensis,	ängsvädd	–	vägkanter,		grusplaner.	

Tanacetum	vulgare,	renfana	–	allmän,		grusytor,	vägar.	

Taraxacum	spp.,	ogräsmaskrosor	–	allmän,	grusytor,	vägar.	

Taxus	baccata/T.	x	media,	idegran,	§	–	ett	exemplar	i	NO	(6403174/310690).	För	säker	art-
bestämning	måste	skott	samlats	in	på	senhöst–vinter,		mellan	september	och	mars.	Upp-
skattningsvis	är	>	90	%	av	alla	friväxande	idegranar	i	Göteborgstrakten	av	typen	hybrid-
idegran,	och	övervägande	del	av	resten	är	vanlig	idegran	spridd	från	trädgårdar.	I	alla	fall	
gäller	att	vanlig	idegran	är	fridlyst.		

Trifolium	arvense,	harklöver	–	allmän,	grusplaner.	

T.	campestre,	jordklöver	–	allmän,	grusytor,	vägar.	

T.	dubium,	trådklöver	–	allmän,	grusytor,	vägar.	

T.	hybridum,	alsikeklöver	–	allmän,	grusplaner.	

T.	medium,	skogsklöver	–	krockanläggningen.	

T.	pratense,	rödklöver	–	allmän	i	vägkanter,	skogsbryn.	

T.	repens,	vitklöver	–	allmän,		grusytor,	vägar.	

Tripleurospermum	inodorum,	baldersbrå	–	spridd,	grusplaner	och	vägkanter.	

Tussilago	farfara,	tussilago	–	allmän,		grusytor,	vägar.	

Typha	latifolia,	bredkaveldun	–	allmän	kring	dammar.	

Ulmus	glabra	CR,	alm,	NÖ-delen	av	planområdet.	

Urtica	dioica,	brännässla	–	allmän,	vägar.	

Vaccinium	uliginosum,	odon	–	allmän	i	fuktig	skogsmark.	

Vaccinium	vitis-idaea,	lingon	–	allmän	i	skogsmark.	

Valeriana	sambucifolia,	flädervänderot	–	bäcken	vid	krockanläggningen.	

Verbascum	thapsus,	kungsljus	–	Syrhåladelen	av	planområdet.	Enstaka	exemplar	på	grusig	
grävd	mark.	

Veronica	chamaedrys,	teveronika	–	krockanläggningen.	

V.	officinalis,	ärenpris	–	krockanläggningen.	

V.	serpyllifolia,	majveronika	–	allmän,		grusytor,	vägar.	

Viburnum	opulus,	olvon,	NÖ-delen	av	planområdet.	

Vicia	cracca,	kråkvicker	–	allmän,		grusytor,	vägar,	krockanläggningen.	

V.	hirsuta,	duvvicker	–	allmän,		grusytor,	vägar.	

V.	sepium,	häckvicker	–	allmän,	grusplaner,	högväxt	vegetation.	

V.	tetrasperma,	sparvvicker	–	allmän,		grusytor,	vägar.	

Viola	canina,	ängsviol	–	intill	dammen	vid	krockanläggningen.	

Viola	riviniana,	skogsviol	–	allmän,		skog	och	vägkanter.	

	



	

 113 

 

Figur 3. Karta över förekomster av rödlistade och skyddade arter. Planområdets avgränsning 

anges med vit prickad linje. Fridlysta arter anges med * och rödlistade arter med hotkategori. 
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BILAGA 7 – Metodik – definitioner 

Förarbete 

För	att	identifiera	potentiella	naturvärdesobjekt	flygbildtolkades	hela	inventeringsom-

rådet	med	hjälp	av	ortofoto.	Relevant	information	om	biologiska	bevarandevärden	och	

naturvårdsintressen	eftersöktes	dessutom	från	följande	källor:	

• Länsstyrelsens	WebbGIS	

• Naturvårdsverkets	Skyddad	natur		

• Skogsstyrelsens	Skogens	pärlor		

• Jordbruksverkets	databas	TUVA	

• Vatteninformationssystem	i	Sverige	VISS	

• Biotopkarteringsdatabasen	

• Trafikverkets	Lastkajen	

• ArtDatabanken.	Uttag	av	rödlistade,	fridlysta,	N2000,	skyddsklassade	samt	

signalarter	

Naturvårdsarter 

Med	naturvårdsart	avses	art	som	indikerar	att	ett	område	har	naturvärde	eller	som	i	sig	

själv	är	av	särskild	betydelse	för	biologisk	mångfald.	Bland	naturvårdsarterna	har	röd-

listade	arter	och	skyddade	arter	särskild	betydelse.	Naturvårdsarter	kan,	men	behöver	

inte,	tillhöra	en	eller	flera	olika	kategorier	enligt	nedan.		

Med	rödlistad	art	menas	art	som	enligt	den	internationella	naturvårdsunionens	(IUCN)	

kriterier	inte	bedöms	ha	långsiktigt	livskraftig	population	i	Sverige	utan	löper	risk	att	

försvinna	från	landet.	Rödlistade	arter	delas	in	i	olika	hotkategorier.	NT=	Nära	hotad,	VU	

=	sårbar,	EN	=	starkt	hotad,	CR	=	Akut	hotad	och	RE	=	nationellt	utdöd.	Rödlistade	arter	

markeras	i	rapporten	med	någon	av	ovanstående	hotkategorier	efter	artnamnet.	Katego-

rierna	VU,	EN	och	CR	räknas	som	hotade	(ArtDatabanken,	2020).	

Skyddade	arter	markeras	i	rapporten	med	§	efter	artnamnet.	Med	skyddad	art	eller	

fridlyst	avses	art	som	omfattas	av	förbud	enligt	4–9	§§	artskyddsförordningen.	När	det	

gäller	fåglar,	som	samtliga	är	skyddade,	är	praxis	att	särskilt	beakta	rödlistade	arter	och	

arter	som	redovisas	i	bilaga	1	i	EU:s	fågeldirektiv.	Stöd	för	en	sådan	praxis	finns	i	Natur-

vårdsverkets	handbok	(Naturvårdsverket	2009)	där	följande	står	att	läsa:	”Även	om	alla	

fågelarter	omfattas	av	skydd	enligt	förordningen	bör	arter	markerade	med	B	i	bilaga	1	

till	artskyddsförordningen,	rödlistade	arter	samt	sådana	arter	som	uppvisar	en	negativ	

trend	prioriteras	i	skyddsarbetet.”	

Skogsstyrelsen	har	tagit	fram	en	förteckning	över	arter	som	genom	sin	närvaro	indike-

rar	att	ett	område	har	högt	naturvärde	i	skog	–	signalarter	i	skog.		Art	som	tillhör	

denna	kategori	markeras	med	S	efter	artnamnet.	Arter	som	enligt	Skogsstyrelsens	för-

teckningar	har	lågt	signalvärde	i	den	aktuella	regionen	har	inte	beaktats	vid	naturvär-

desbedömningen	(Nitare	2000,	Nitare	2019).	
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För	varje	Natura	2000-naturtyp	finns	en	lista	på	typiska	arter.	Dessa	används	för	att	

bedöma	ett	områdes	bevarandestatus.	Typiska	arter	markeras	med	T	efter	artnamnet.	

En	typisk	art	anses	i	första	hand	vara	relevant	för	vissa	naturtyper,	men	i	praktiken	kan	

många	typiska	arter	även	fungera	som	naturvårdsarter	även	i	andra	naturtyper.	

Övriga	naturvårdsarter	utgörs	av	arter	som	bedöms	uppfylla	definitionen	men	som	

inte	tillhör	någon	av	ovanstående	nämnda	kategorier.	Sådana	arter	kan	till	exempel	ut-

göras	mindre	allmänna	arter	eller	arter	som	kan	betraktas	som	indikatorarter	men	som	

inte	finns	redovisade	på	officiella	listor.	

Generellt skyddade biotopskyddsområden 

Generellt	skyddade	biotopskyddsområden	är	skyddade	enlig	miljöbalken	7	kap	11§	och	

bilaga	1	till	förordningen	om	områdesskydd.	De	flesta	generellt	skyddade	biotopskydds-

områdena	finns	i	jordbrukslandskapet	(Naturvårdsverket,	2012).	Dessa	är:	

• Allé 

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

• Odlingsröse i jordbruksmark 

• Pilevall 

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark (inklusive öppna diken) 

• Stenmur i jordbruksmark 

• Åkerholme 
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BILAGA 8 – Naturvårdsverkets web 

"skyddad natur". Skydd, riksintressen 

och planeringsunderlag 

 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
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