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Betydande miljöpåverkan från planerad vattenverksamhet vid 
byggnation av nya transporttunnlar för Gryaabs anläggningar 
under Krokängsparken och Bratteråsberget i Göteborgs 
kommun 

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att Trafikverkets planerade vattenverksamhet 
gällande byggnation av två nya transporttunnlar för Gryaabs verksamhet 
under Krokängsparken och Bratteråsbergert i Göteborgs kommun kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.

Detta innebär enligt 6 kap 4 § miljöbalken (MB) krav på att samråd ska ske 
med en utökad krets. Förutom med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och 
berörda enskilda ska även samråd ske med övriga statliga myndigheter, de 
kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 

Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och 
miljöpåverkan samt innehåll och utformning av 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Vad som framkommer under samrådsprocessen skall beaktas vid 
framtagandet av ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En 
samrådsredogörelse skall bifogas ansökan.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

I 6 kap 7 § miljöbalken (MB) anges vilka uppgifter som ska ingå i en MKB. 
Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att MKB:n får den inriktning 
och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. 

Länsstyrelsen bedömer att berörda miljöaspekter har identifierats i 
samrådsunderlagets matris över avgränsning avseende miljöaspekter. 
Länsstyrelsen förutsätter att beskrivningen av verksamheten, 
skyddsåtgärder, effekter och konsekvenser för de aktuella miljöaspekterna 
fördjupas och utvecklas i MKB:n.

Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att 
följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKB:n:
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 Hantering och konsekvenser av det vatten som behöver renas och 
bortledas i byggskedet. Reningsanläggningar ska dimensioneras och 
utformas med hänsyn till flödesmängd och föroreningshalter så att 
godtagbar vattenkvalitet säkerställs. Vatten från områden där 
sprängning genomförs kan innehålla höga kvävehalter varför 
hanteringen av sprängämnen och kvävehalter är viktig att beskriva. 
Om tillfälliga upplag med sprängsten är aktuellt bör även lakvatten 
från dessa belysas.

 Bedömning av påverkan på berörd recipient ska beskrivas, i det fall 
att vatten bortleds till en recipient. Konsekvenser för berörda 
recipienter bör beskrivas utifrån de flöden, föroreningar och den 
rening som kan vara aktuell. 

 Berörda vattenförekomster och de miljökvalitetsnormer som gäller 
för dessa. Verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormerna ska 
beskrivas. Om vatten leds till Göta älv ska MKB:n även redovisa 
projektets inverkan på miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten.  

 Grundvattenpåverkan och effekter och konsekvenser av 
grundvattenpåverkan i bygg- och driftsskede. Även 
skyddsinfiltration ska omfattas i beskrivningen av 
grundvattenpåverkan. Följdeffekter av grundvattenpåverkan som till 
exempel sättningar och påverkan på naturmiljöer bör också 
beskrivas. 

 MKB:n bör beskriva påverkan på träd. Värdefulla träd bör skyddas 
så långt som möjligt och konsekvenserna för dessa bör belysas 
särskilt. Träden i området används också som födosöksområde för 
fladdermöss varför det även av den anledningen är viktigt att 
undvika påverkan. Fladdermöss är skyddade enligt 
artskyddsförordningen (2007:845).

 Konsekvenserna bör beskrivas kumulativt med hänsyn till 
ombyggnaden av Hamnbanan och andra eventuellt berörda 
verksamheter och anläggningar.

Redogörelse för ärendet

Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken (MB) med berörda 
enskilda, tillsynsmyndigheten och Länsstyrelsen om att bedriva 
vattenverksamhet. Enligt Trafikverkets upprättade samrådsredogörelse, 
daterad 2016-02-07, har Trafikverket antagit att projektet medför betydande 
påverkan och har därför även samrått med en utökad krets. I maj 2016 
informerade Trafikverket om en ny föreslagen placering för 



2016-09-09
Sida
3(3)

transporttunneln vid Krokängsparken. Det nya förslaget innebär att inget 
nytt påslag eller anslutningsväg krävs i Krokängsparken.

Skälen för Länsstyrelsens beslut

Enligt 6 kap 4 § MB ska alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta en 
åtgärd som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt denna balk eller 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken genomföra ett 
samråd med berörda enskilda, tillsynsmyndigheten och Länsstyrelsen. Efter 
att berörda enskilda och tillsynsmyndigheten getts möjlighet att yttra sig ska 
Länsstyrelsen besluta om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller inte.  

Vid en sammanvägning av den planerade verksamhetens art, storlek och 
lokalisering samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör 
Länsstyrelsen, med stöd av Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar 
(SFS 1998:905), bilaga 2, bedömningen att planerad verksamhet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.

Övriga upplysningar

Detta beslut kan inte överklagas.

Beslut i ärendet har fattats av Dan Hellman och Sigrid Häggbom har varit 
föredragande. Internt samråd har skett med naturavdelningen.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
Tobias Åkeson, tobias.akeson@trafikverket.se
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