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Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Vattenavdelningen 

Dan Hellman 

010-22 44 854 

 

 goteborg@trafikverket.se 

Ärendemottagningen 

Att: Eva Andersson 

Betydande miljöpåverkan från planerad vattenverksamhet vid 
utbyggnad av Hamnbanan, dubbelspår Eriksberg – Pölsebo, i 
Göteborgs kommun  
 

Beslut 
 

Länsstyrelsen beslutar att Trafikverkets planerade vattenverksamhet i sam-

band med utbyggnad av Hamnbanan, dubbelspår Eriksberg – Pölsebo, i Gö-

teborgs kommun kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Beslutet innebär att samråd ska ske med en bredare krets. Förutom Länssty-

relsen, tillsynsmyndigheten och berörda enskilda ska även samråd ske med 

övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisat-

ioner som kan antas bli berörda. 

 

Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och 

miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utform-

ning. (6 kap 4 § miljöbalken). 

 

Vad som framkommer under samrådsprocessen ska beaktas vid framtagan-

det av ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En samrådsre-

dogörelse ska 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.  

 

Samrådsunderlaget är utförligt och Länsstyrelsen bedömer att berörda miljö-

aspekter i allt väsentligt har identifierats. Länsstyrelsen förutsätter att be-

skrivningen av verksamheten, skyddsåtgärder, effekter och konsekvenser 

fördjupas och utvecklas i MKB:n. I övrigt har Länsstyrelsen följande syn-

punkter. 

 

 

Vattenrening 

Rening och utsläpp av avloppsvatten från schakter, bergtunnlar och upplag 

bör beskrivas utförligt i MKB:n. Områden med markföroreningar ska beak-
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tas särskilt. Reningsanläggningar ska dimensioneras och utformas med hän-

syn till vattenmängd och föroreningshalter så att godtagbar vattenkvalitet sä-

kerställs. Konsekvenser för berörda recipienter ska beskrivas. Vatten från 

områden där sprängning genomförs kan innehålla höga kvävehalter. 

 

 

Miljökvalitetsnormer 

Avlett avloppsvatten från arbetsområdena kommer att släppas ut till vatten-

förekomsten Göta älv - Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron 

(EU_CD: SE640423-126995). Nedströms finns vattenförekomsten Rivö 

fjord (EU_CD: SE574050-114780).  

 

I MKB:n bör redovisas en utredning som möjliggör en bedömning av 

huruvida klassificeringen av någon av de kvalitetsfaktorer som anges i bi-

laga V till ramdirektivet för vatten (dir. 2000/60/EG) riskerar att försämras 

till följd av sökt verksamhet. En sådan utredning ska även möjliggöra en be-

dömning av om verksamheten riskerar att äventyra uppnåendet av miljökva-

litetsnormerna. 

 

Göta älv omfattas även av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. I 

MKB:n bör även redovisas en utredning som visar om det finns risk för att 

dessa miljökvalitetsnormer motverkas. 

 

 

Bergtunnlar, driftskede 

Länsstyrelsen bedömer att ett visst inläckage av grundvatten till bergtunn-

larna torde uppkomma i driftskedet. Trafikverket bör därmed överväga om 

ansökan om tillstånd för bortledning av grundvatten även ska omfatta drift-

skedet. Om tillstånd inte söks måste det säkerställas att undantagsbestäm-

melsen i 11 kap 12 § miljöbalken är tillämplig. 

 

 

Antagen avsänkning av grundvattenytan 

Enligt samrådsunderlaget har det antagits att avsänkningen av grundvatteny-

tan blir ca 1 m vid anläggningsschaktet. Antagandet bör motiveras. Finns 

det risk att avsänkningen har underskattats? 

 

 

Särskilt värdefulla träd 

Länsstyrelsen bedömer att det är av stor vikt att skydda särskilt värdefulla 

träd. Länsstyrelsen noterar att ett särskilt åtgärdsprogram för träd och växter 

ska tas fram i samråd med Göteborgs Park- och naturförvaltning. 

 

 

Redogörelse för ärendet 
 

Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken (MB) med berörda 

enskilda, Länsstyrelsen m.fl. statliga myndigheter, kommunala förvaltningar 

och föreningar. En samrådsredogörelse har upprättats.  
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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 lo-

kalisering 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 bety-

dande miljöpåverkan. 

 

 
Övriga upplysningar 
 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av funktionschef Jan Gustafsson och vatten-

vårdshandläggare Dan Hellman har varit föredragande.  

 

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och därför saknas namnunderskrifter. 

 

 

 

Kopia för kännedom 

Samhällsbyggnadsenheten, Ingemar Braathen, E-post 

Naturavdelningen, Teresia Holmberg, E-post 

 


