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Samrådets genomförande 
Projektet omfattar området kring E6 mellan Mölndal (Åbromotet) och 
trafikplats Kungsbacka norra. Väst om E6 finns Sandsjöbacka naturreservat 
som utgör en värdefull värdekärna av skyddad natur i Göteborgsregionen. 
Området innehar en rik biologisk mångfald men E6 utgör en kraftig barriär 
österut p g a höga trafikflöden och viltstängsel. 
Målet med projektet är att minska vägens negativa påverkan på omgivande 
natur (i form av barriäreffekt samt trafikmortalitet) samtidigt som 
trafiksäkerheten främjas genom mindre risk för viltolyckor. Syftet med 
förstudien är att belysa möjliga åtgärder som gynnar ett så brett spektra av arter 
som möjligt. 
Målet med projektet är också att underlätta för regional och lokal planering i 
förhållande till detta projekt. På så sätt kan Sandsjöbacka-korridoren få en ökad 
status och ses i ett regionalt sammanhang som en länk från Änggårdsbergen, 
genom Sandsjöbacka, över E6 och österut i Lackarebäck-kilen. 

• Större samråd har genomförts vid följande tillfällen: 
• 2012-05-09. Samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland, Mölndals stad, 

Kungsbacka kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund. 
• 2012-05-14. Samråd med Länsstyrelsen Halland och Mölndals stad. 
• 2012-05-29. Samrådsmöte med allmänheten i Kyrkans hus, Lindome. 
• Samråd med Västkuststiftelsen under maj och september 2012.  
• 2012-10-04. Samråd med Länsstyrelsen i Hallands län. 

 

Samråd med myndigheter och organisationer 

Samråd har hållits med Länsstyrelsen i Hallands län, Västra Götalands län, 
Mölndals stad, Kungsbacka kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR)och med Västkuststiftelsen. Ett stort antal organisationer och intressenter 
bjöds in till samrådsmöte i maj 2012 via brev eller epost. Sändlistan i Bilaga 4 
visar de som informerats om samrådshandlingen där förutom myndigheter även 
intresseorganisa-tioner, samhällsföreningar, ledningsägare och forskarehar 
getts möjligheter att lämna synpunkter på förstudien. Samrådsmöten har skett 
enligt nedan. 
2012-05-09. Samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Mölndals stad, 
Kungsbacka kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund(GR) (plats: 
Länsstyrelsen Göteborg). 
Viktiga frågor som hanterades var att utreda och lista upp de samrådsintressen 
som kan vara aktuella för projektet. Både Mölndal och Kungsbacka beskrev de 
planfrågor som kan vara aktuella för projektet att känna till. Vikten av att freda 
mark för framtiden diskuterades. Inventeringsmaterial från respektive kommun 
efterfrågades och erhölls.  
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2012-05-14. Samråd med Länsstyrelsen i Halland län och Mölndals stad (Plats: 
Mölndals stad). 

Komplettering och uppföljning av föregående samrådsmöte, nu med 
Länsstyrelsen i Halland på plats. Viktiga frågor som hanterades var att 
utreda och lista upp de samrådsintressen som kan vara aktuella för 
projektet. Vikten av att freda mark för framtiden diskuterades. 
Inventeringsmaterial från respektive kommun efterfrågades och erhölls. 

Samråd med Västkuststiftelsen. 
Under maj och september 2012 har Trafikverket haft samråd med 
Västkuststiftelsen och bland annat diskuterat restriktioner för Sandsjöbacka 
naturreservat och betesdriften i reservatet. Stiftelsen har pekat på att man 
har en mycket stor betesfålla i reservatet och att den påverkas vid läge b. 
Hur stängsling för betesdjuren ska se ut för att samtidigt medge passage 
över en ekodukt måste utredas närmare. 

2012-10-04 Samråd med Länsstyrelsen i Hallands län. 
Diskussion om att kulturmiljöer måste utredas. Länsstyrelsen påpekade att 
det bör genomföras inventeringar på östra sidan av E6, främst mellan 
Lindome och Kungsbacka. Länsstyrelsen pekade på behovet av fördjupad 
planering med Kungsbacka kommun angående översiktsplaner.  

Samråd med allmänheten 

Ett samrådsmöte har hållits med allmänheten och intressentermed anledning 
avprojektet den 29 maj 2012 i Kyrkans hus, Lindome.   
Information om samrådsmötet skedde genom annonsering i Göteborgsposten, 
Mölndalsposten, Kungsbacka-Nytt och Norra Halland samt via information på 
trafikverkets hemsida och även inbjudan via epost. 
 
Vid mötet var 15 personer närvarande, 3 kvinnor och 12 män. Trafikverket gick 
igenom sakfrågan och beskrev arbetet för att utreda ny ekodukt, samt de 
åtgärder som planerades på befintliga strukturer. Presentationen (Power-Point 
presentation) genomfördes av Kristina Balot, Trafikverket och Mattias Olsson, 
EnviroPlanning AB och innehöll en grundlig genomgång av projektets bakgrund 
och dess inriktning och syfte.  
 
Stor andel av besökarna var jägare och stort fokus var därför på klövdjuren 
(hjortdjur och vildsvin) i området. Under kvällen diskuterades förekommande 
arter, och deras fördelning i detta landskap. Synpunkter lämnades till 
Trafikverket under mötet i form av kartmaterial över älgstammen i området och 
förslag till lokalisering av ekodukt.  
Många synpunkter om viltstängslets dragning vid trafikplatserna redovisades, 
och det framkom att eftersöksjägarna vill ha uthopp som kan leda ut djur som 
kommit på fel sida stängslet. Det framkom också att jägarna i området var 
positiva till en ny ekodukt längs sträckan.  
 
De lokala jägarna stod för en stor andel av besökarna och många frågor kretsade 
därför kring det större viltet, viltolyckor mm. Trafikverket erhöll värdefull 
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information om de olika arternas förekomst inom utredningsområdet, och 
kringliggande marker.  

• Vildsvin – Det finns en fast stam som är på tillväxt i de sydvästra delarna 
av området. 

• Dovhjort – Det finns en fast stam i de sydöstra delarna av 
utredningsområdet. 

• Älg – det finns en mycket god stam i området enligt jägarna. 
Inventeringsdata redovisades som påvisar en stam om ca 15 älgar/1000 
ha skogsmark.  

• Rådjur – normal-god förekomst.   
 
 
Viltolyckor 
Längs sträckan finns stora områden med skog som är lokaliserade på insidan 
(vägsidan) viltstängslet. Områdena är belägna framförallt vid bergsbranter 
exempelvisstrax söder om IKEA och vid Lindome. Ofta händer det att älg och 
rådjur gömmer sig i denna vegetation när de kommer in på fel sida stängsel och 
därför kan de vara svåra att finna för eftersöksorganisationen. Ibland är djuren 
fast flera dygn på fel sida stängslet och samma djur skapar problem i trafiken 
vid upprepade tillfällen.  
Specifika kommentarer lämnades gällande viltolyckor: 

• Trafikplatsen strax söder om IKEA (Kålleredsmotet) är dåligt utformat 
för vilt, när eftersöksjägarna skall försöka mota djur ut från 
motorvägsområdet blir djuren ofta motade tillbaka av trafiken kring 
IKEA.  

• Balltorpsområdet är problemfullt och de fållas in mot motorvägen här. 
Behov av översyn här tycker jägarna. 

• Uthopp är saknat av eftersöksorganisationen och de är gärna behjälpliga 
med lokalisering för eventuella uthopp.   

 
Informationsmaterial  
Material överlämnades till Trafikverket som beskrev fördelning av älgstam i 
området, enligt spillningsinventering som genomförts av jägare. 
Av en boende fick Trafikverket kartunderlag för möjlig/önskvärd placering av 
ny faunapassage se Bilaga 2. 
Några specifika frågor diskuterades under mötet: 

1. Fråga- Hur långt utanför viltstängslet äger Trafikverket marken och när 
skall översyn av stängslet göras? 

Svar – Generellt så äger Trafikverket ca 1 meter utanför stängslet, men det kan 
variera. Aktuell sträcka skall ses över och skötas under detta år.  
Kommentar – Stängslet är från 1975 och är i behov av översyn. 
 

2. Fråga – Skall det bli någon motorkrossbana bakom Shell-macken. 
Svar – Detta hanteras av Mölndals stad. 
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3. Fråga - Har man sett negativa effekter av E6, för viltstammarna? Hur har 
barriären påverkat älgstammarna? 

Svar – Svårt att dokumentera effekterna. Man kan beskriva effekterna av 
barriärer på några olika nivåer. Den genetiska effekten av viltstängsel är 
försumbar i och med att alla större viltarter tar sig igenom stängslet frekvent, 
och på så sätt bidrar med genetiskt material in till den ”isolerade” populationen. 
Effekterna av barriärer finns på en annan nivå, det man kallar den demografiska 
nivån, alltså hur djur är spridda i landskapet. Det finns även en påverkan av 
stängsel på arternas dagliga livsföring, och vilka resurser de kan nyttja i 
landskapet. Detta kan i sin tur påverka skogsbruk, andra arter mm. Även jakten 
kan påverkas och det kan vara svårt att jaga i små populationer i och med att 
slumpen kan avgöra om man skjuter fel djur eller inte. 
 

Utställelse av förstudien 

Information om förstudien skedde genom utskick av brev med bifogad förstudie 
till sakägare och myndigheter via post och e-post, se sändlista i 
bilagor.Annonsering och information skedde i Göteborgsposten, Mölndals-
posten samt Hallands Norra.Samrådshandlingen ställdes ut under tiden29 
november – 17 december 2012. Den kunde då granskas på följande platser: 

• Trafikverket Region Väst, Kruthusgatan 17, Göteborg 

• Mölndals stad, Huvudentré Stadshushallen, Göteborgsvägen 11-
17, Mölndal 

• Kungsbacka kommun, Medborgarkontoret i Stadhuset, Storgatan 
37, Kungsbacka 

Samrådshandlingen fanns även på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se.  
Samtliga informerade gavs möjlighet att lämna synpunkter på förstudien. 
Yttranden på förstudien kunde skickas till Trafikverket, Ärendemottagningen, 
Region Väst, Box 810, 781 28 Borlänge, eller via trafikverket@trafikverket.se 
senast den 18 december 2012. Inkomna yttranden finns tillgängliga digitalt på 
Trafikverket i Göteborg. 
Trafikverkets projektledare Kristina Balot, svarade på frågor under tiden för 
samrådstiden. 
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Synpunkter från allmänheten 
Skriftliga synpunkter från allmänheten 

Ingaskriftliga synpunkter harinkommit från allmänheten i samband med 
utställelsen av förstudien 29 nov- 17 dec 2012. 

 

Yttranden från myndigheter och organisationer 
Skriftliga synpunkter 

Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter som inkommit från myndigheter 
och organisationersamt intressenter i samband med utställelsen av förstudien. 
Totalt inkom 10st skrivelser till Trafikverket under samrådstiden. De finns i sin 
helhet i Bilaga 3. 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalandslän 

Länsstyrelsen anser att förstudiens inriktning enligt samrådshandlingen kan 
ligga till grund för den fortsatta planeringen.  
Motiv för länsstyrelsens ställningstagande: 
Syftet med en förstudie är att klarlägga förutsättningarna och förstudien kan 
leda till att projektet studeras vidare i en vägutredning, att arbetsplan upprättas 
direkt eller att projektet avbryts. 
 
-Aktuellt behov och vilka åtgärder som är behövliga: 
Förstudien ger en god redovisning av vägnätet,dess funktion och standard. De 
åtgärder som redovisas är godtagbara. 
 
-Utredningsområdets omfattning: 
Förstudiens utredningsområde är tillräckligt för syftet. 
 
-Allmän karaktär, pågående markanvändning, översiktsplan, intressekonflikter: 
Utredningsområdets karaktär är väl beskriven, liksom pågående 
markanvändning och intressekonflikter. Länsstyrelsen har dock synpunkter 
inför det fortsatta arbetet, se synpunkter nedan. Föreslagen åtgärd är förenlig 
med kommunens översiktsplan. 
 
-Alternativa lösningar för att tillgodose syftet: 
I förstudien har i tillräcklig omfattning analyserats möjligheten att tillgodose 
trafikeringsbehovet på alternativt sätt. 
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-Förslaget: 
Länsstyrelsen uppfattar det föreslagna projektet som ett paket av mycket 
positiva åtgärder som både pedagogiskt och ekologiskt funktionellt binder 
samman viktiga naturområden i södra Göteborgsregionen. Att stärka de gröna 
kilarna kring Göteborg, förstärka bevarandet av värdefull natur genom 
nätverkstänkande och mildra negativ påverkan av infrastrukturen är 
arbetsområden som behöver starkare fokus framöver. 
 
Berömvärd är också den seriösa bakomliggande analysen av traktens 
förutsättningar för åtgärderna, liksom idén om att använda och förbättra redan 
existerande ledstrukturer. 
Länsstyrelsen anser att det aktuella projektet bör genomföras. Förstudien ger en 
god redovisning av projektet. 
Inför den fortsatta planeringen bör analysen av miljökonsekvenserna riktas in 
på: 
 
Naturvård: 
Åtgärderna kommer att påverka Natura 2000-område, naturreservat samt 
områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Inför det fortsatta arbetet 
är det särskilt viktigt att belysas hur man klarar byggskedet utan större negativ 
påverkan på dessa, och tidigt planera förutsättningarna för alternativ, bland 
annat för etableringsområden och byggvägar. 
Friluftsliv är ett av de huvudsakliga syftena med naturreservat Sandsjöbacka. 
Arbetet bör planeras så att negativa konsekvenser minimeras, avseende 
tillgängligheten till området under byggtiden. 
Av särskild betydelse är också att minimera påverkan förgrod- och kräldjur. 
Arter som måste bevaras inom Natura 2000-området är: 
A038 –Sångsvan, A072-Bivråk, A224 Nattskärra, A236- Spillkråka, A246-
Trädlärka, A409-Orre. 
Det är lämpligt att i ett tidigt skede utreda om det är möjligt att avgränsa bort 
inventeringar eller göra djupare studier av eventuella konsekvenser för dessa 
arter, och motivera avgränsningen väl. 
 
Vattenvård: 
I de alternativ som innebär vattenverksamhet bör samråd ske med 
Länsstyrelsens vattenvårdsenhet. 
 
Kulturmiljö: 
Av underlaget framgår att inga konflikter finns med kända fornlämningar. 
Länsstyrelsen kan dock komma att ställa krav på särskild utredning i syfte att 
klargöra den faktiska fornlämningsbilden. Bedömningen kan göras först när 
mer detaljerat underlag finns framtaget avseende för lokaliseringen och 
omfattningen av kommande markingrepp. 
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Trafikverkets kommentarer 

Trafikverket kommer i fortsatt arbete med miljöbeskrivning att beskriva hur 
byggskedet bör ta hänsyn till miljö- och friluftsintressen. 
Inom projektet ser Trafikverket inte några större arbeten med 
vattenverksamhet. 
Gällande kulturmiljö kommer trafikverket att samråda angående de 
markområden som kan vara aktuella för permanent bruksamtde som är för 
tillfälligt nyttjande under 
byggnadstiden. Nödvändigt behov av kulturmiljöinventeringar kommer att 
stämmas av med länsstyrelsen. Trafikverket kommer att utföra 
naturinventeringar i de områden som kan komma att påverkas av 
anläggningsverksamhet för en ekodukt. I detta sammanhang kommer bl a arter 
som förekommer i Natura 2000-beslutet att beaktas. 
Trafikverket noterar yttrandet och samråder vidare med Länsstyrelsen i nästa 
skede. 

 

Länsstyrelsen i Hallands län 
 
Länsstyrelsen i Halland ser många fördelar med att trafikverket arbetar med 
förstudien kring faunapassager i Sandsjöbackaområdet. Vägens barriäreffekt är 
betydande för växt-och djurlivet i området. En ekodukt är anpassad till fler olika 
djur- och växtslag och Länsstyrelsen i Halland förespråkar en ekodukt enligt 
alternativ b eller c. För att uppnå ett pedagogiskt syfte bör det tydligt synas att 
det är en ekodukt och utformningen bör därmed skilja sig från traditionella 
viadukter.  
 
Länsstyrelsen i Halland fastslår att projektet kan innebära en betydande 
miljöpåverkan. Det är främst landskapsbild och intrång i 
naturreservat/Natura2000 område som påverkar detta beslut.  
 
 
Landskapsbild  
En ekodukt har stor påverkan på landskapsbilden, det vill dock inte säga att det 
är negativt. Alternativ b är lokaliserat längs en sträcka av väg E6 med viktig 
utblick över öppna hedar. En faunapassage på platsen bör ta särskild hänsyn till 
landskapsbilden.  
I miljökonsekvensbeskrivningen ska det framgå hur landskapsbilden påverkas 
med de olika faunadepåerna som är aktuella.  
 
Arkeologi  
I förstudien presenteras tre platser längs motorvägen som är lämpliga för 
anläggande av en ny faunapassage. I Riksantikvarieämbetets register över fasta 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (FMIS) finns inga 
noteringar över kända lämningar vid de aktuella platserna. Omgivande 
landskap är emellertid rikt på fornlämningar och sannolikt ett flertal idag 
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okända, under mark liggande, dolda lämningar. En särskild utredning 
(arkeologisk utredning) i form av provschaktsgrävningar är därmed motiverad 
inför anläggande av faunapassage. Den arkeologiska insatsens omfattning är 
beroende av plats för ekodukt och dess utformning. 

 

Trafikverkets kommentarer 

Trafikverket avser att studera hur ekoduktens angöring till landskapet kan göras 
så bra som möjligt. En god gestaltning bör utföras medinriktningen att 
anläggningen dels smälter in i landskapet, dels att de befintliga 
naturförutsättningarna i detta landskap används. Ambitionen är att ”naturen” 
skall ledas över väg E6. Det finns ett massunderskott inom projektet. Det finns 
inte några naturliga massor att tillgå i linjen utan dessa måste köras till det 
slutligen valda läget.  
Samråd gällande utredning för kulturmiljö i anslutning till ekodukt och 
planerade åtgärder kommer att genomföras med länsstyrelsen. 
 
Trafikverket noterar yttrandet och samråder vidare i nästa skede. 
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Mölndals stad - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen i Mölndals stad har beslutat att skicka planeringsutskottets 
och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 december 2012 till 
Trafikverket som yttrande över förstudien. Efter kommunstyrelsens behandling 
kompletteras yttrandet med kommunstyrelsens beslut troligen i slutet av 
januari 2013. 
 
Mål och syfte: 
Förstudien avser att utreda möjligheter att minska vägen barriäreffekt på 
faunan samtidigt som trafiksäkerheten främjas genom mindre risk för 
viltolyckor. Målet är också att underlätta för regional och lokal planering i 
förhållande till detta projekt. En grön korridor skapas från Änggårdsbergen till 
Sandsjöbacka och över E6 och ut i naturområden öst om E6. Dessa åtgärder 
främjar också trafiksäkerheten genom att mindre antal djur kommer ut på 
lederna och färre olyckor sker. 
 
Finansiering: 
En översiktlig totalkostnad på ca 51-63 miljoner kronor redovisas i förstudien 
för samtliga åtgärder och byggnationer. Staden förutsätter att föreslagna 
åtgärder belastar Trafikverkets budget. 
 
Stadsbyggnadskontorets bedömning: 
Stadsbyggnadskontoret har i samverkan med miljö- och hälsoskyddskontoret 
och gatukontoret tagit del av Trafikverkets utredning och anser att föreliggande 
förstudie  
på ett uttömmande sätt klarlägger behov att åtgärder för att minska 
barriäreffekter för djur- och växtliv och förslag till utformning av 
skyddsåtgärder för biologisk mångfald, samt åtgärder för att minska 
landskapets fragmentering som uppkommit på grund av trafikleder. 
Förstudien tar upp ett antal förslag på åtgärder på befintliga vägportar eller 
broar men även vid befintliga trafikplatser. Det är angeläget att belysa vad man 
kan göra för att minska viltolyckor vid t ex Åbromotet och Kålleredsmotet. För 
övriga trafikplatser föreslås i förstudien att viltstängsel sätts upp. 
Mölndals stad bedömer det som en fördel om alt b valdes som läge för ny 
ekodukt eftersom det skulle gynna faunan inom stadens område mer än i alt c. 
På östra sidan vid b finns en bård av löv runt de lite våtare områdena innan det 
går över till granskogen som nämns i förstudien. Alt a har valts bort av 
Trafikverket i förstudien främst pga av Mölndals stads planer på bebyggelse i 
södra Lindome. 
Mölndals stad ser fram emot fortsatt arbete och deltar gärna med synpunkter 
vid framtagande av arbetsplan.  
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker framtagen 
förstudie. 



14 
 

Trafikverkets kommentarer 

Nästa skede kommer att inledas med en skissfas som ser över vilka lägen eller 
vilka typer av broar som kan vara lämpliga för en grön ekodukt över den starkt 
trafikeradevägen E6 mellan Kungsbacka och Mölndal. Slutligt val av läge b eller 
c avgörs efter vidare studier gällande landskapsanpassning, geotekniska och 
byggnadstekniska förutsättningar samt miljöpåverkan och kostnader. Vidare 
studier sker även för att vidta åtgärder för att minska olycksrisken vid befintliga 
passager och trafikplatser samt vid nuvarande viltstängsling. Beträffande 
Åbromotet så ligger själva motet så nära de starkt urbaniserade delarna av 
Mölndals stad, att förhållandena där inte kunnat beaktas. Förstudiens analys 
har sträckt sig fram till området strax söder om Åbromotet, där det finns ett 
viltstängsel som bl a ansluter till verksamhetsområden. 
Förstudien, vilken motsvarar samrådsunderlag i den nya planeringsprocessen, 
fr o m1 jan 2013, kommer efter besked om projektet innebär betydande 
miljöpåverkan eller inte, att införlivas i nästa skede som blir ny vägplan (delvis 
enligt tidigare planerings-process= arbetsplan med utställelse och fastställelse). 
Förstudien hanterar endast åtgärder längs sträckan väg E6 mellan området 
precis söder om Åbromotet och ner till norra Kungsbackamotet och kommer 
inte hantera åtgärder för Söderleden.I denna fråga finns kontakter mellan 
Trafikverket och Mölndals stad i annat sammanhang. 

 

Mölndals stad - Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Sammanfattning: 
Trafikverket har under senare år successivt utvecklat sina metoder att minska 
vandringshinder både för människor och för djur. Skyddsåtgärder för biologisk 
mångfald behöver ofta utföras vid trafikleder eftersom de kan utgöra kraftiga 
barriärer. Landskapet fragmenteras av trafikleder. Individer i lokala grupper av 
djur får minskat utbyte med sina grannar i övriga grupper. Små grupper med få 
individer blir känsligare för slumpvisa händelser och arter riskerar att dö ut 
lokalt. 
Underlagsmaterialet är gediget och innehåller en professionell analys av behov 
av åtgärder. Förstudien mynnar ut i ett antal förslag till åtgärder, som 
underlättar passager för i huvudsak olika djur men i något fall även för 
människor. För kommunens del vore det en fördel om alternativ b valdes som 
läge för en ny ekodukt eftersom det skulle gynna faunan inom kommunens 
område mer än alternativ c. På östra sidan vid b finns en bård av löv runt de lite 
våtare områdena innan det går över till granskogen som anges i förstudien. 
Trafikverket har redan i förstudien ” tagit bort” alternativ a främst pga 
kommunens planer för bebyggelse i det läget. 
Förstudien har tagit upp en översiktlig total kostnad på 51-63 miljoner kronor 
för de åtgärder som föreslås. Det kan antas att kostnaderna vid eventuella 
åtgärder belastar trafikverkets budget. 
Yttrandet följs av redovisning och bilder på de åtgärder som föreslås i 
förstudien. Fem st av dessa beskrivs närmare då de finns i eller vid kommunens 
närhet. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Mölndal har inte i yttrandet angivet om det är 
betydande miljöpåverkan eller inte.  I tjänstemannaskrivelse resonerar de och 
anser att det är svårt att bedöma om det blir intrång av betydelse i reservatet 
eller om det innebär markavvattning av betydelse eller inte. –Sannolikt inte, 
skriver de. 
Hela projektet är avsett att få positiv effekt på biologisk mångfald, vilket vi 
bedömer att det får. Det är i sig en kompensation för en del negativa effekter. 
Sammantaget är det därför sannolikt ingen betydande miljöpåverkan. 

 

Trafikverkets kommentarer 

Se svar ovan till Mölndalsstad kommunstyrelsen. Trafikverket noterar yttrandet 
och samråder vidare i nästa skede. 

 

 

Kungsbacka kommun - Kommunstyrelsen 

Kungsbacka kommun har inget att erinra mot förslagen avseende förbättringar 
av befintliga passager samt lokalisering av ekodukt. Kommunen ser positivt på 
att ekodukten lokaliseras i kommunen. 
Kommunen förutsätter dock utöver effektiva lösningar under byggtiden att 
byggandet av faunapassage/ekodukt över E6 förbereds för framtida 
trafiklösningar påstråket och att ekodukten inte innebär hinder för framtida 
utveckling av transporter i befintligt stråk(extra körfält för bil alternativt 
kollektivtrafik). 

 

Kungsbacka kommun - Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd 

Nämnden för miljö- och hälsoskydd antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 
Förstudien har ställts till kommunstyrelsens förvaltning och till Miljö-och 
Hälsoskydd. 
Trafikverket ber också kommunen att ta ställning till om projektet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Förvaltningen bedömning/synpunkter: 
Förvaltningen tycker att förstudien är väl genomarbetad och på ett bra sätt 
belyser projektets förutsättningar. Miljö- och Hälsoskydd har inget att erinra 
mot förslagen avseende förbättringar av befintliga passager samt föreslagen 
lokalisering av ekodukter. De ser positivt på att ekodukten lokaliseras i 
Kungsbacka kommun. 
För att säkerställa en ekodukts funktions för specifika arter är det angeläget att 
mark-användningen i närområdet på ömse sidor av brokroppen i viss mån kan 
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kontrolleras. Därför är det viktigt att projektet ser till att rådigheten finns så att 
tillräckligt stor markareal kring brofästena kan nyttjas för ekoduktens funktion. 
En passage över E6 ska i första hand skapa möjligheter för spridning av djur och 
förvaltningen menar att huvudsyftet ska prioriteras men det skulle vara 
önskvärt om förstudien kunde redovisa förutsättningarna till samnyttjande 
mellan djurpassageoch friluftsliv. Går det att nyttja framtida ekodukt som en del 
i en vandringsled i ett besöksintensivt område samtidigt som önskad 
spridningseffekt hos arter uppnås? 
Länsstyrelsen beslutar om projektet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  
Beslutet ska grundas på projektets karaktäristiska egenskaper, projektets 
lokalisering och de möjliga effekternas egenskaper. Miljö- och Hälsoskydd anser 
inte att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. De omgivande 
områdena är känsliga på många sätt (naturreservat, våtmarker 
sammanhängande skogsområden) men projektet som sådant avser minska 
påverkan från den befintliga markanvändningen (motorväg) på omgivande 
områden. De positiva effekterna (att minska barriäreffekter) är betydligt större 
än de negativa effekter som själva anläggandet av ekodukt mm skulle medföra. 
 

Trafikverkets kommentarer 

Den standard som finns för väg E6 idag på den aktuella sträckan innebär i 
princip fyrfältsväg med vägsektion med breda vägrenar. Skulle någon justering 
av körfälten behöva göras finns möjlighet att utnyttja vägrenens yta. Idag finns 
inga planer för ändrad vägstandard enligt någon framtida vägplan. I nästa 
planeringsskede för detta projekt kommer en trafikanalys av framtida 
trafiksiffror genomföras samt hur framtida kollektivtrafik planeras.  
Angående rådighetenav markområdenvid brofästena för ekodukten så kommer 
det att behövas lite ytterligare mark, utöver det befintliga vägområdet, för 
”entrépunkterna” till själva ekodukten. Dessa har med ekoduktens omedelbara 
funktion att göra och dessa behöver Trafikverket ha kontroll över. I det vidare 
område som finns utanför denna zon, mark som finns från ca 50 meter till minst 
en kilometer ifrån ekodukten, så har Trafikverket i förstudien nämnt att det är 
viktigt att förankra dessa områden med kommuner, länsstyrelser och övriga 
intressenter så att ingen exploatering sker som kan störa förutsättningarna för 
den gröna ekodukten och dess funktion. Trafikverket menar att dessa måste 
vara fredade på något sättpå mycket lång sikt, men menar att det är främst 
kommunerna i den fysiska planeringen som måste värna dessa. 
Ekodukten är tänkt att utnyttjas av djur och människor samt att den skapar en 
förbindelse av naturen över bron. Ekodukten främjar inte bara naturvården 
utan även friluftslivet i området. En vandringsled över ekodukten är fullt möjlig.  
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Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

GR ser positivt på förslaget och dess syfte att överbrygga en tydlig barriär 
mellan två av Göteborgsregionens gröna kilar. Ett genomförande av åtgärderna 
skulle stärka många djurarters rörlighet och långsiktiga överlevnad, samt även 
bidra till minskat lidande och kostnader för viltolyckor längs vägsträckan. 
Under 2013 påbörjar GR ett långsiktigt arbete med att utveckla Strukturbild för 
Göteborgsregionen med fokus på blå- och grönstruktur. Arbetet ska stärka 
regionens attraktionskraft genom att utveckla de gröna kilarna och kustzonen. 
Förslaget om faunapassager förstärker det regionala arbetet med att långsiktigt 
värna och utveckla värdena i de gröna kilarna. 

 

Trafikverkets kommentarer 

Trafikverket noterar att GR:s nu påbörjade arbete om gröna kilar stämmer väl 
med planerna för en ekodukt i Sandsjöbackaområdet. Trafikverket fortsätter att 
samråda med Göteborgsregionen kommunalförbund i nästa planeringsskede 
gällande åtgärder och grönstrukturområden för Göteborgsregionen. 
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Göteborgs stift, Per-Erik Hallin 

Göteborgs stift förvaltar Göteborgs stifts prästlönetillgångar vilka äger 
fastigheten Mölndal Lyckan 1:1 . Fastigheten är belägen vid gränsen till 
Kungsbacka kommun. I ÖP 2006 – Markanvändning för Mölndalsstad pekas 
området ut som lämpligt för en miljöstörande verksamhet. Oberoende vilken 
typ av verksamhet som eventuellt etableras i området, bedömer Göteborgs stift 
att det naturliga i framtiden är att en påfart sker på E6 vid Shell-macken. Därför 
anser Göteborg stift att läge b i förstudien bör strykas, alternativt flyttas söderut 
och att läge a inte flyttas längre söderut. 
Detta för att undvika barriäreffekter för faunan som leder till en faunapassage. 
Där det eventuellt i närområdet både finns påfart och en miljöstörande 
verksamhet. 

 

Trafikverkets kommentarer 

Mölndals stad har haft i ett uppdrag att hitta nytt läge för motorcrossbanan i 
Balltorp (miljöstörande verksamhet). Ett förslag var vid kommungränsen enligt 
kommunens ÖP 2006, men efter diverse undersökningar har man inte hittat 
någon tillfart dit.  
Trafikverket har svarat nej till en tillfart till denna verksamhet med hänsyn till 
motor-vägen och länsstyrelsen nej med hänsyn till miljön från öster. Det anses 
även bli en dyr lösning. 
Kungsbacka kommun har även blivit tillfrågade om verksamhet i detta område. 
Intresse fanns inledningsvis, de skulle eventuellt öppna en bergtäkt och på sikt 
göra verksamhetsområde av den. Dock drog sig Kungsbacka kommun senare ur 
och har inget i sin översiktsplan om detta. 
Göteborgs stift äger mark i detta område och tillstyrkte motocrossbanan, men 
tillfarten till detta gick aldrig att lösa.  
Trafikverket har inom detta projekt inga planer på att bygga några nya tillfarter 
till väg E6. Det som föreslås i denna förstudie är åtgärder vid befintliga passager 
samt en grön ekodukt anpassad för djur- och naturområdet utan någon 
koppling till genomgående fordonstrafik. 
Slutligt läge, b eller c, för en grön ekodukt bestäms i nästa planeringskede. Läge 
a är inte aktuellt pga av konflikt med kommunal detaljplan med planerad 
bebyggelse och andra störande verksamheter. 
Trafikverket samråder vidare med Göteborgs stift i nästa skede. 
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Havs- och vattenmyndigheten 

Havs- och Vattenmyndigheten avstår från att lämna yttrande för föreliggande 
förstudie. 
 
Trafikverkets kommentarer 

Trafikverket noterar detta. 

 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 

Skanovas anläggning inom aktuellt detaljplaneområdet består av mestadels 
markförlagda kablar, men också ett fåtal luftledningar. Dessa framgår av 
bifogade lägeskartor. Kablarna är markerade med röd färg. 
För diskussion av eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar vänligen 
kontakta Skanova via e-post: skanova-remisser-goteborg@skanova.se i god tid 
innan arbete skall påbörjas. 
För digitala kartor samt utsättning av kablar hänvisas till 
www.ledningskollen.se. 

 

Trafikverkets kommentarer 

Trafikverket tackar för informationen och samråder vidare med Skanova i 
fortsatt planering. 
  

mailto:skanova-remisser-goteborg@skanova.se
http://www.ledningskollen.se/
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BILAGA1  

Informationsmaterial från allmänheten vid samrådsmöte 
29 maj 2012 
 
 
Kartmateriel som visar tätheten av älg i olika delar av Kungsbackas älgskötselområde. Olika 
färger påvisar olika tätheter av älg/1000 ha skogsmark. Röd och orange innehar de högsta 
tätheterna av älg, och blåa nyanser de lägsta. 
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Kartmaterial  från sakägare, 29 maj 2012,  visande förslag på lämplig placering av ekodukt. 
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BILAGA 2 

Förteckning över mottagna yttranden 

 
 Avsändare Adress Yttrande inkom 

1 Fredrik Nordwall Havs-och vattenmyndigheten 
Åtgärdsavdelningen, Box 11 930, 
404 39 Göteborg 
 

2012-12-11 

2 Andreas Östlund TeliaSonera Access AB 
Accessområde VÄST, Johans 
Willins gata 6,  
403 35 Göteborg 
 

2012-12-14 

3 Kommunstyrelsen 
Mölndal 

Stadsbyggnadskontoret, 
Göteborgsvägen 11-17.  
431 82 Mölndal 
 

2012-12-17, 2013-01-30 

4 Per-Erik Hallin Göteborgs stift, 
Egendomsförvaltare, Box 119 37, 
404 39 Göteborg 
 

2012-12-19 

5 Svante Sjöstedt Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR),  
Box 5073,  
402 22 Göteborg 
 

2012-12-19 

6 Kommunstyrelsen  
Kungsbacka 

Kungsbacka kommun,  
Storgatan 37, 
434 81 Kungsbacka 
 

2012-12-20 

7 Miljö- och 
hälsoskyddsnämnen  

Mölndals stad, Lars-Erik Jevås, 
Stadshuset, Göteborgsvägen 11-
17, 431 82 Mölndal 
 

2012-12-21 

8 Samhällsbyggnadsenheten 

 

Länsstyrelsen i Hallands län,  
301 86 Halmstad 
 
 
 

2013-01-11, 
2013-01-21 
kan innebära betydande 
miljöpåverkan 

9 
 

Nämnden för miljö och 
hälsoskydd 

 

Kungsbacka kommun 
Storgatan 37, 
434 81 Kungsbacka 
 

2013-01-07 
2013-01-22 

10 Samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen  
Västra Götalands län,  
403 40 Göteborg  

2013-01-07, 2013-01-18 
ingen betydande 
miljöpåverkan 
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BILAGA 3 

Inkomna Yttranden 
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Nr1.  
Fredrik Nordwall, Havs- och vattenmyndigheten 
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Nr 2. 
Andreas Östlund, Telia Sonera 
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Nr 3. 
Kommunstyrelsen, Mölndals stad 
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Nr 4. 
Per-Erik Hallin, Göteborgs stift 
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Nr 5. 
Svante Sjöstedt, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 
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Nr 6. 
Kommunstyrelsen, Kungsbacka kommun 
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Nr 7.  
Miljö och Hälsoskyddsnämnen, Mölndals stad 
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Nr 8. 
Samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen Hallands län 
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Nr 9. 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd, Kungsbacka kommun 
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Nr 10. 
Samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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BILAGA 4  

Annonser Samråd, Brev 

 

Annonser inför Samrådsmöte den 29 maj 2012 
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Brev inbjudan till Samrådsmöten 
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BILAGA 5  

Annonser utställelse, Brev, Sändlista utställelse 
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Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
 
www.trafikverket.se 
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