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Rapport Inventering av Hagabäcken vid Ulla 
Lyckas väg Livered Kållered - Naturvård 

Bakgrund 

Hagabäcken ingår i Kålleredsbäcken och Mölndalsåns vattensystem. Den är 
ca 1,9 km lång och är i stora partier inom bebyggelsen kulverterad. I nedre 
delen i Kållereds centrum finns lekbottnar, som laxfiskar använder för lek. 
(regnbågslax) Vid Ulla lyckas väg i Livered har ett planarbete påbörjats.  
Med anledning av detta har miljö- och hälsoskyddskontoret inventerat och 
bedömt naturvärdet av vattendragen inom planområdet.  Inventering 2012-
04-17. 
 

 
En av Hagabäckarna i området 
 

Stadsbyggnadskontoret 



  Datum Vår beteckning 
 2012-04-25  Dnr 412-0652/12-1 

 Ert datum Er beteckning 
   
 

Miljö- och hälsoskyddskontoret 
 

 
 2(4) 

 
Besöksadress Postadress Telefon/fax E-post/webb 
Stadshuset Mölndals stad 031-315 10 00 (vx) molndals.stad@molndal.se 
Göteborgsvägen 11-17 431 82 Mölndal 031-87 76 68 (fax) www.molndal.se 

Vatten 

I planeringen finns ett nära samband mellan markutnyttjande och 
vattenförutsättningar i det område som skall detaljplaneläggas. Vattnet är 
som bekant mer lättrörligt än den fastare marken och låter sig inte planeras 
på samma sätt som torrare områden. Hagabäcken uppkommer med ett starkt 
flöde bland annat från områdena upp mot Tulebosjön. Flödet är så rikligt att 
kommunen tidigare har utnyttjat vattnet och haft en vattentäkt inom 
området. Enbart flödena från Norra sidan kunde idag räknas till någonstans 
mellan 5 och 10 stycken vattenfåror varav kanske tre skulle kunna 
klassificeras som bäckar. I området uppstår också artesiskt vatten, det vill 
säga att vattnet trycker på underifrån och i viss mån sprutar upp från 
marken. Man skulle kunna säga att grundvattnet i något avseende är över 
markytan. 
 

 
Artesiskt vatten 

Naturvärde 

Flera av vattendragen bedöms vara sådana att biotopskydd föreligger. Den 
största grenen av Hagabäcken har kvar sina vindlingar och i viss mån 
skyddande vegetation. Bäcken har normalt värde för den typen av biotoper. 
(Vattendrag har normalt högt värde – därav biotopskyddet). I det östliga 
skogspartiet har bäcken något högre naturvårdvärde än i det ringlande 
partiet förbi de öppna markerna. 
 



  Datum Vår beteckning 
 2012-04-25  Dnr 412-0652/12-1 

 Ert datum Er beteckning 
   
 

Miljö- och hälsoskyddskontoret 
 

 
 3(4) 

 
Besöksadress Postadress Telefon/fax E-post/webb 
Stadshuset Mölndals stad 031-315 10 00 (vx) molndals.stad@molndal.se 
Göteborgsvägen 11-17 431 82 Mölndal 031-87 76 68 (fax) www.molndal.se 

 
Hagabäcken vid de öppna markerna

 
Hagabäcken i skogspartiet 



  Datum Vår beteckning 
 2012-04-25  Dnr 412-0652/12-1 

 Ert datum Er beteckning 
   
 

Miljö- och hälsoskyddskontoret 
 

 
 4(4) 

 
Besöksadress Postadress Telefon/fax E-post/webb 
Stadshuset Mölndals stad 031-315 10 00 (vx) molndals.stad@molndal.se 
Göteborgsvägen 11-17 431 82 Mölndal 031-87 76 68 (fax) www.molndal.se 

Bedömning 

Markerna är ur byggnadssynpunkt besvärliga på grund av 
vattenförhållandena på platsen. Skulle planarbetet fortsätta bör vattnet få en 
framträdande plats i området. Av alla tillflöden skulle ett eller flera kunna 
utformas till ett/flera naturligt/a vattendrag. Det kan vara så att byggandet 
kräver tillstånd för ”vattenbyggande” enligt 11 kapitlet i miljöbalken. 
Samråd om detta måste ske med länsstyrelsen. 
 
Inventerare och vid tangentbordet 
 
 
 
 
Lars-Erik Jevås 
Miljö- och hälsoskyddskontoret 
Naturvårdshandläggare 
 
 


