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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2022-12-07   Ellen Jansson 

Diarienummer: 0732/20   Telefon: 031-368 18 79 

Aktbeteckning: 2  -5609 ellen.jansson@stadsbyggand.goteborg.se 

 

Detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje  

Granskningsutlåtande  

Handläggning 

Byggnadsnämnden beslöt den 22 april 2022 att skicka ut detaljplaneförslaget för 

granskning Förslaget har sänts för granskning under tiden  29 juni 2022 – 10 

augusti 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 

Inkomna yttranden berör i huvudsak förslagets åtgärder gällande skyfall- och 

stabilitetsåtgärder samt förtydligande kring detaljplan som upphävs norr om 

planområdet. Länsstyrelsen kräver kompletteringar gällande bland annat 

översvämningsrisk och uppdatering av geotekniska utredningar. Utöver detta 

finns inga allvarliga invändningar mot planförslaget.  

Kontoret har bedömt att efterfrågande kompletteringar ska göras innan planen 

antas. 

Framförda synpunkter har 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. Vid publicering på Stadens 

webbplats anges inte personuppgifter så som namn, fastighetsbeteckning eller 

adress. Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för järnvägsområde med 

mera inom stadsdelen Gamlestaden samt godkänner genomförandet av 

exploateringen och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet, under 

förutsättning att Kretslopp och vattennämnden godkänner tillförande av medel för 

skyfallsåtgärder. 

Kommentar: 

Kretslopp och vattennämnden har godkänt tillförande av medel för 

skyfallsåtgärder.  

 

2. Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

Göteborg Energi Nät AB framför att strandskyddsdispens behöver sökas för 

ledningar som behöver förläggas norr om kvartersmarken inom det område där 

strandskyddet återinträder. Kabelförläggningen kan givetvis ske i samråd med 

naturvårdande myndighet. Eftersom området tidigare använts för odlingsändamål 

bör det inte föreligga några problem med att hitta ett läge där ett kabelschakt inte 

åstadkommer negativ inverkan på naturmiljön. Göteborg Energi Nät AB framför 

även förslag på ändring av planbeskrivningen.  

Kommentar: 

Strandskyddsdispens för ledningar har sökts av ledningsägare. Detaljplanens 

genomförbarhet förutsätter att strandskyddsdispens för ledningar beviljas. 

Strandskyddsdispens kan inte beviljas innan planen vunnit laga kraft eftersom det 

i dagsläget inte finns något strandskydd.  

Planbeskrivningen ses över.  

 

3. Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar. 
Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)  

Har inget att erinra. Göteborg Energi Gas AB upplyser om att man har 

driftsatta gasledningar inom planområdet samt att den serviceväg som föreslås 

anläggas behöver utformas med hänsyn till befintliga gasledningar.  

 

4. Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi GothNet AB har inget nytt att tillägga i ärendet. Vi har varit med 

och framfört gällande våra befintligheter inom området. 

 

5. Kretslopp och vattennämnden  

Kretslopp och vatten vill särskilt lyfta fram följande information som är viktig att 

beakta i det fortsatta planarbetet: Det är viktigt att skyfallsfrågan fortsätter 

diskuteras inför antagande av detaljplanen. En förprojektering för att bedöma 

skyfallsåtgärdernas kostnad behöver göras inför antagande av detaljplanen.  

Hänsyn behöver också tas till nya och befintliga ledningar vilka hamnar inom 

skyddsytorna. 

 

Kretslopp och vatten anser att detaljplanens utformning inte utgör något hinder för 

att en fungerande avfallshantering inom området ska kunna gå att ordna. 
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Kretslopp och vatten har ett medskick till exploatörerna att ta med sig i 

utvecklingen av området. 

Omfattande ledningsflyttar behöver genomföras till följd av järnvägsplanen. 

Samordning mellan Trafikverket och Kretslopp och vatten krävs med tanke på 

omfattning och den påverkan som ledningsflyttarna kan innebära. Bedömning 

görs att VA-ledningar kan påverkas av vibrationer under byggtid och hur detta 

hanteras behöver bedömas och utredas innan byggnation.  

Detaljplanen ska följa de rekommendationer och krav på fördröjning och rening 

som tagits fram i dagvattenutredningen. Det är viktigt att dag- och 

länshållningsvatten hanteras och att skyddsåtgärder planeras för såväl drift- som 

byggskede för att inte påverka vattenkvalitén i Lärjeån och Göta älv negativt. 

En komplettering i form av modellering och kvantifiering av volymer som uppstår 

vid skyfall har genomförts efter samrådsskede vilken visar på att skyfallsytorna 

inom planområde inte är tillräckliga för att omhänderta ett 100-årsregn. 

Tillkommande förslag på åtgärder presenteras i kompletteringen och det är viktigt 

att val av åtgärd bestäms inför antagande av detaljplanen.  

Kretslopp och vatten delar inte den bedömning som gjorts i Trafikverkets 

miljökonsekvensbeskrivning om att skyfallssituationen inte påverkar 

omkringliggande områden. Vi hänvisar till dagvatten och skyfallsutredningen för 

detaljplanen vilken visar på att åtgärder behöver genomföras för att inte påverka 

omkringliggande områden.  

Planområdet angränsar till Göta älvs vattenskyddsområde och därav vill Kretslopp 

och vatten fortsatt betona att även om planområdet ligger nedströms 

råvattenintaget bör hänsyn tas till vattentäkten då eventuella föroreningar från 

nedströms områden kan nå intaget vid särskilda förhållanden på flöden och 

vattenstånd i Göta älv.  

Planområdet ligger utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde. Kretslopp 

och vattens kvartersmark kommer att tas in i verksamhetsområdet för samtliga 

ändamål. Trafikverkets kvartersmark kommer att tas in i verksamhetsområde för 

dagvatten medan en mindre avgränsad del inom Trafikverkets kvartersmark 

avsedd för fekalieanläggning kommer att tas in i verksamhetsområde för dricks- 

och spillvatten.  

För att hantera stigande havsnivåer gäller riktlinjer i TÖP Översvämningsrisker 

och planeringsnivåer angivna i Vattenplanen från 2003 enligt KF-beslut. Följande 

lägsta planeringsnivåer gäller i älvnära områden för färdigt golv och öppningar i 

byggnader: Område C, Lärjeholm, lägsta nivå FG +3,0. Med nuvarande 

höjdsättning för både Trafikverkets och Kretslopp och vattens kvartersmark 

uppnås TÖPens riktlinjer.  

Kretslopp och vattennämnden framför ett antal specifika synpunkter på 

planhandlingarna samt ett medskick till exploatörerna att ta med sig i 

utvecklingen av området. 

Kommentar: 

Dagvatten och skyfallsutredningen för detaljplanen visar på förslag till åtgärder 

som behöver genomföras för att hantera skyfallssituation inom plan och för 

omkringliggande områden. Val av åtgärd är i nuläget inte beslutat. Först när 

projektering är genomförd kan genomförbarheten av frågan bedömas i sin helhet. 

Det finns en risk att skyfallsfrågan inte kan hanteras full ut.  
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Exploatörerna ansvarar gemensamt för lösning för omhändertagande av skyfall 

inom detaljplanen. Exploatörerna avser att teckna en avsiktsförklaring som 

reglerar hur parterna tillsammans driver frågan framåt. Efter genomförda 

utredningar och projektering ska ett genomförandeavtal mellan exploatörerna 

tecknas där ansvarsfördelning och kostnadsfördelning klargörs.  

Kretslopp och vattennämnden har godkänt medel för skyfallsåtgärder.  

Planhandlingarna ses över enligt Kretslopp och vattens synpunkter.  

Yttrandet har sänts till berörda exploatörer för beaktande vid planens 

genomförande. 

 

6. Miljö- och klimatnämnden 

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 

förvaltningens synpunkter beaktas.  

 

Den biotopskyddade enkelsidiga körsbärsallén (objekt 12) ligger inom 

planområdet. Dispens kommer behöva sökas hos Länsstyrelsen om den påverkas 

av detaljplanen.  
 

Inom planområdet finns det häckningsområde för 16 fågelarter. Detaljplanen 

kommer ha en påverkan på några av dessa arter i området. Artskyddsdispens 

behöver sökas hos Länsstyrelsen som får bedöma om artskyddsdispens för 

fåglarna kan lämnas och om de skyddsåtgärder som föreslås är tillräckliga. 

Miljöförvaltningen anser att det är viktigt att artskyddsdispens prövas innan 

detaljplanen antas.  
 

Miljöförvaltningen påtalar att stadsbyggnadskontoret måste se till att 

kompensationsåtgärderna för aktuellt område uppdateras i GOkart´s GIS-skikt för 

kompensationsåtgärder.  
 

Miljöförvaltningen framför dessutom att de negativa aspekterna avseende 

påverkan på djur- och växtlivet även bör lyftas, planbestämmelserna n1 och 

SKYDD1 omformuleras eller kompletteras för att säkra att marken utformas med 

vegetation samt möjligheten att bidra till Göteborgs Stads miljömål genom att till 

exempel taket på vattenverket utformas med solceller.  

Kommentar: 

Göteborgs stad ansökte om biotopskyddsdispens för att avverka två körsbärsträd. 

Länstyrelen delade kommunens bedömning att körsbärsallen inte omfattas av 

biotopskyddsbestämmelserna.  

Trafikverket har i samråd med Länsstyrelsen gjort bedömningen att behovet av 

artskyddsdispens för fåglar för genomförande av järnvägsområdet inte finns. 

Kommunen har tagit del av Trafikverkets och Länsstyrelsens bedömning och 

utreder behovet av artskyddsdispens för fåglar för övriga delar av planområdet.  I 

den mån det eventuellt behövs dispens kommer det att sökas.  
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Göteborgs stad söker artskyddsdispens för mindre vattensalamander. 

Detaljplanens genomförbarhet förutsätter att artskyddsdispens för mindre 

vattensalamander beviljas. 

Stadsbyggnadskontoret ser till att kompensationsåtgärderna för aktuellt område 

uppdateras i Gokart. Planbeskrivningen uppdateras med de negativa aspekterna 

avseende påverkan på djur- och växtliv. Detaljplanen hindrar inte användningen 

av solceller. Plankartan är kompletterad med bestämmelse att skyddsytorna ska 

utformas med vegetation.  

 

7. Park- och naturnämnden  

Park- och naturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande. 

 

Detaljplanen och planområdets förutsättningar har klarlagts mer efter samrådet. 

Befintlig och framtida översvämningsproblematik med skyfall, respektive 

geoteknik och stabilitet, innebär att åtgärder behöver göras. Förvaltningen 

uppfattar det som att kostnaderna för dessa åtgärder är mer omfattande än vad 

som tidigare bedömts för budgeten för respektive berörd part och därmed för 

projektet som helhet.  

Åtgärder för skyfallshantering inom allmän plats innebär att större ytor behöver 

schaktas ur för att uppnå tillräcklig fördröjningsvolym, vilket driver kostnaderna 

för projektet. För dessa ytor med markanvändningen skydd är inte genomförandet 

ekonomiskt säkerställt avseende markytorna samt att de ska kunna vara 

multifunktionella, utifrån förvaltningens bedömning, beaktat områdets karaktär 

och läge i staden. Multifunktionen innebär i detta fall att markvegetation ska 

kunna nyetableras utan att invasiva arter riskerar att ta över. 

Från samrådet kvarstår nämndens synpunkt om att planförslaget får positiva 

konsekvenser genom att strandskyddsområdet för Lärjeån utökas. Det gör det 

möjligt för naturvärdena vid Lärjeån att fortsätta utvecklas, bland annat genom att 

park- och naturförvaltningen övertar förvaltningen av ytorna.  

Nämndens synpunkt från samrådet avseende negativ påverkan på befintliga 

värden inom det före detta odlingsområdet avseende föreningsliv, biologisk 

mångfald, fördröjning av skyfall samt fördröjning och rening av dagvatten 

kvarstår också.  

Då markanvändningsområdena för kvartersmark tillåts bebyggas ut till 

användningsgränsen i norr gör förvaltningen fortsatt bedömningen att 

omkringliggande miljö med värden för kulturhistoria, strandskyddsområde, 

Natura-2000-området, Lärjeån med riksintresse för natur- och friluftsliv samt 

framtida naturreservat för Lärjeån som är under bildande, påverkas negativt på 

grund av omfattningen av den nya bebyggelsen med anläggningar och 

influensområdet för dessa. 

Värdena kan till viss del kompenseras genom att återskapas inom planområdet i 

norr genom Stadens kompensationsåtgärder. Projektets budget ska kunna täcka 

Stadens kostnader för såväl nyetablering av växtlighet, etableringsskötsel, 

informationsskyltar och skälig parkmöblering för vistelse, som kompenserande av 

olika slags ekosystemtjänster. 
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Inom planområdet för spårvägen behöver stabilitetsåtgärder göras. Detta kommer 

påverka mindre vattensalamander som lever inom spårområdet och dess diken 

idag. Inför genomförandet av detaljplanen kommer dispens från 

artskyddsförordningen att behöva sökas eftersom de mindre vattensalamandrarna 

behöver flyttas till en bättre livsmiljö jämfört med spårvägens banvall. 

Park och naturnämnden skickar också med ett medskick till exploatörerna.  

Kommentar: 

Arbetsgruppen har tillsammans tagit fram och enats om de kompensationsåtgärder 

som ska utföras inom ramen för detta projekt. Finansiering för 

kompensationsåtgärderna har även beslutats.  

Planförslaget har tagit tillräcklig hänsyn till kulturmiljön och landskapsbilden. 

Enligt Program för bevarande avgränsas området Lärjeholm i söder av Lärjeån. 

Plankartan har efter samråd kompletteras med reglering av bebyggelsens 

omfattning inom kvartersmark för vattenverk, vilket innebär att tillräcklig hänsyn 

tas till omgivningen. 

Göteborgs stad söker artskyddsdispens för mindre vattensalamander. 

Detaljplanens genomförbarhet förutsätter att artskyddsdispens för mindre 

vattensalamander beviljas. 

Plankartan är kompletterad med bestämmelse att skyddsytorna ska utformas med 

vegetation. 

Yttrandet har sänts till berörda exploatörer för beaktande vid planens 

genomförande. 

 

8.  Räddningstjänsten Storgöteborg 

Samtliga punkter i räddningstjänstens samrådsyttrande daterat 2021-10-26 

kommer enligt samrådsredogörelsen att beaktas. 

Räddningstjänsten har inget att erinra mot detaljplanen. 

Kommentar: 

Yttrandet föranleder inga ändringar.  

 

9. Socialnämnd Nordost 

Socialförvaltningen Nordost tillstyrker förslag till Detaljplan för järnvägsområde i 

Lärje i Gamlestaden, dnr BN 0732/20.  

Socialförvaltningen Nordost tillstyrker förslaget till detaljplan för järnvägsområde 

med mera i Lärje. Under samrådet hösten 2021 beslutade socialnämnden Nordost 

att tillstyrka förslaget då den föreslagna användningen av platsen bedömdes vara 

den mest lämpliga utifrån en allmän synpunkt samt områdets förutsättningar och 

behov.  

I samrådsredogörelsen anger stadsbyggnadskontoret att inkomna yttranden främst 

berör förslagets omgivningspåverkan och miljökonsekvenser. Förslaget har nu 

kompletterats med bland annat miljökonsekvensbeskrivning och geoteknisk 

utredning. För övrigt finns inga allvarliga invändningar mot planförslaget. 
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Inkomna synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. 

Kommentar: 

Yttrandet föranleder inga ändringar.  

 

10.  Trafikkontoret   

Trafikkontoret tillstyrker planförslaget under förutsättning att trafikkontorets 

synpunkter beaktas.  

Trafikkontoret har medverkat under framtagandet av detaljplanen och ställer sig 

positiva till utbyggnad av rubricerat ärende, med följande synpunkter:  

I detaljplanens geotekniska utredning har det framkommit att spårvägens 

befintliga stabilitet inte är tillfredställande och behöver åtgärdas. Trafikkontoret 

avser att åtgärda detta innan resterande delar av detaljplanen byggs ut.  

Genom framtagen Naturvärdes- och groddjursinventering har det identifierats 

mindre vattensalamander i delar av berörda spårvägsdiken. Påverkan och 

hanteringen har inte utretts inom ramarna för detaljplanen och är därmed en 

osäkerhetsfaktor för genomförandet. Med största sannolikhet finns behov av 

dispens från Länsstyrelsen och detta är i så fall en förutsättning för 

stabilitetsåtgärdernas genomförande.  

 

En del av spårvägsområdet som är i behov av åtgärder regleras i detaljplanen som 

u-område. För att kunna garantera föreslagna stabilitetsåtgärder behöver det 

säkerställas att en teknisk lösning som kan godkännas av samtliga ledningsägare 

är möjlig på platsen.  

 

Strax söder om planområdet behöver liknande stabilitetsåtgärder för spårvägen 

genomföras och ska utifrån kostnads- och tidsmässiga perspektiv genomföras i 

samband med resterande åtgärder. Föreslagna åtgärder kräver markåtkomst på två 

privata fastigheter, vilket skapar en osäkerhetsfaktor för genomförandet.  

 

Då grundvattenytan i övre grundvattenmagasin i dagsläget ligger nära markytan 

kan anläggande av dränerande diken, ledningar eller konstruktioner (som följd av 

de stabilitetshöjande åtgärderna) väntas resultera i permanent avsänkta 

grundvattennivåer. Detta ses som en riskfaktor för Trafikkontorets 

stabilitetsåtgärder och behöver hanteras i en framtida detaljprojektering.  

 

Planeringen och genomförandet av skyddsytorna bör samspela med 

Trafikkontorets stabilitetsåtgärder vid spårvägen. 

Kommentar: 

Göteborgs stad bedömer att det utifrån information framtagen inom detaljplanens 

ramar är möjligt att genomföra de stabilitetshöjande åtgärderna. 

För att säkerställa genomförandet av stabilitetsåtgärder för spårvägen läggs en 

planbestämmelse till på spårvägen m1- ”Stabilitetshöjande åtgärder krävs för att 

säkerställa stabiliteten för spårvägen”. I söder på järnvägsområdet på den tänkta 

servicevägen läggs planbestämmelsen a2 – ”Marklov krävs även för alla 

marknivåförändringar ur stabilitetssynpunkt” till för att säkerställa att området 

inte byggs ut innan spårvägens stabilitet är åtgärdad.  
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Göteborgs stad söker artskyddsdispens för mindre vattensalamander. 

Detaljplanens genomförbarhet förutsätter att artskyddsdispens för mindre 

vattensalamander beviljas. 

Yttrandet har sänts till berörda exploatörer för beaktande vid planens 

genomförande.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten framför ett antal synpunkter av planteknisk korrigering 

för tydlighet vid läsning och förståelse. Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga 

synpunkter på förslaget.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras och plankartan rättas enligt yttrandet. 

 

12. Sveriges geotekniska institut (SGI)  

Statens geotekniska institut (SGI) har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhållit 

rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska 

säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade 

till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av 

radon, ingår således inte. Detaljplanen syftar till att bl.a. möjliggöra uppställningsspår 

för persontåg och två anläggningar kopplat till Alelyckans vattenverk samt ytor för 

skyfallshantering.  

SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådsskedet. Yttrandet är daterat 2021-

10-18 med dnr enligt ovan. I PM Geoteknik och hydrogeologi har stabiliteten utretts 

för vattenverksområdet mot Lärjeån i planområdets nordöstra del. I Teknisk PM, 

Geoteknik har stabiliteten utretts för bangården mot Lärjeån i planområdets 

nordvästra del. Baserat på utförda beräkningar bedöms stabiliteten vara 

tillfredsställande för initialglidytor som når planområdet, men att stabiliteten nära 

Lärjeån är otillfredsställande. Stabiliteten efter ett utbildat skred nära Lärjeån har 

beräknats med hjälp av metodik 2 i appendix i GÄU delrapport 32.  

Några noteringar kan göras:  

• Ingen skjuvhållfasthetsminskning har modellerats inom den jordvolym som 

omfattas av skredet/skreden. Det kan förräntas att skredadejordmassor får en 

hållfasthetsmmskning. Exempelvis har i PM Geoteknik och hydrogeologi 

(vattenverksområdet) kritiska glidytor i sektionerna Al, A2 och A3 generellt 

en underkant på nivåer mellan ca -7 till -10.  

• Släntlutningar efter skred är valda enligt l :n-linjen i GAU delrapport 32 

(metodik 2). l:n-linjen beskriver dock i GAU delrapport 32 inte förräntade 

geometrier efter utbildat skred utan representerar ett förhållande mellan 

ursprunglig slänthöjd och skredområdets längd. Geometrierna i PM Geoteknik 

och hydrogeologi och Teknisk PM, Geoteknik efter ett bakåtgripande skred 

bör väljas så att de representerar ett troligt skredscenario.  

• I Teknisk PM, Geoteknik anges att sektion 2 avser en tillfällig byggväg i 

anslutning till Lärjeån och är inte relevant för detaljplaneutredningen. I bilaga 

A7-A9 redovisas dock beräkningar i sektion 2. SGI vill upplysa om att indata 

för odränerad skjuvhållfasthet i det övre lerlagret, benämnt Le, är högre än i 
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sektion l, vilket är förhånande med hänsyn till de korta avstånden mellan 

sektion l och 2. SGI rekommenderar att en översyn görs av sektion 2.  

Stabiliteten för bangården mot E45 har utretts i Teknisk PM, Geoteknik. Enligt utförda 

beräkningar erfordras förstärkningsåtgärder för att uppnå tillfredställande stabilitet. I 

Teknisk PM, Geoteknik rekommenderas bankpålning för bangården i kombination 

med lättklinkerfyllning för servicevägen. SGI noterar att åtgärderna finns beskrivna i 

planbeskrivningen men kan inte utläsa att dessa är säkerställda i plankartan. SGI 

lyfter därför frågan om hur detta ska omhändertas.  

I Geoteknik och hydrogeologi skyddsytor DP Lärje har stabiliteten för spårvägen 

utretts. I figur 13 redovisas ett område med otillfredsställande stabilitet. I figur 14 

redovisas ett förslag på stabilitetshöjande åtgärd som innebär att tryckbankar anläggs 

vid spåret. Delar av tryckbankarna kommer enligt Geoteknik och hydrogeologi 

skyddsytor DP Lärje hamna utanför planområdet SGI noterar att åtgärderna finns 

beskrivna i planbeskrivningen men kan inte se att dessa åtgärder finns säkerställda 

med bestämmelser i plankartan och lyfter därför frågan om hur detta ska omhändertas 

för såväl områdena innanför som utanför planområdet.  

I Teknisk PM, Geoteknik framgår att ett antal förstärkningsåtgärder planeras att 

utföras i sättningsreducerande syfte. Anslutningsspår NVB, uppställningsspår, 

utdragsspår och servlcevägen kommer grundförstärkas med kalk-cementpelare och 

lättfyllning. Vägbron kommer också stödpålas och ramperna till bron kommer 

grundförstärkas med bankpålning och kalk-cementpelare eller lättfyllning. Med 

anledning av de planerade förstärkningsåtgärderna anges i Teknisk PM, Geoteknik att 

inga stabilitetproblem föreligger för de nämnda områdena. Stabilitetsberåkningar som 

underbygger denna bedömning har dock endast bifogats för uppställningsspåret mot 

E45 och mot Lärjeån i norr, för övriga delar saknas redovisning av 

stabilitetsberäkningar. SGI anser att sådana stabilitetsberäkningar behöver bifogas 

planen. SGI lyfter också frågan om förstärkningsåtgärderna är säkerställda inom 

dessa områden eftersom de utgör villkor för stabilitetsbedömningen i Geoteknik och 

hydrogeologi skyddsytor DP Lärje. I plankartan saknas bestämmelser om detta.  

Vid Lärjeån finns ett område med bestämmelse a1 som innebär upphävning av 

gällande byggnadsplan 11–3678. Inom detta område har, som framgått ovan, 

stabiliteten bedömts vara otillfredsställande. Inom den östra delen av 

upphävningsområdet, som utgör ett smalt område mellan spårvägen och Lärjeån, har 

stabilitetsförhållandena heller inte klarlagts. För SGI är det otydligt om denna del 

ingår i planen eller inte. Om området ingår i planen vill vi påpeka att delar av området 

har otillfredsställande stabilitet medan andra delar är outredda. 

Kommentar: 
Kompletterande stabilitetsberäkningar har utförts för fallet efter att bakåtgripande 

skred inträffat. I beräkningarna har hållfastheten reducerats i de översta 2 

metrarna som kan anses ha blivit omrörda i samband med utbildade skred. Texten 

i de berörda PM:n har också justerats med förklaringar och uppdaterade 

beräkningssektioner. Uppdaterad text återfinns i: 

• 166006-12-025-005, Teknisk PM, Geoteknik, Trafikverket Rev 2022-10-

20 kapitel 4.1.4.4 sidan 16 och 17 samt Bilaga A 

• 166006-12-025-501, PM geoteknik och hydrogeologi, Kretslopp och 

Vatten Rev 2022-10-20 kapitel 8.1.3 sidorna 31 till 37 samt Bilaga 2.4 

 

Anledningen till att olika hållfastheter använts i underlag Teknisk PM, Geoteknik, 

Trafikverket, Rev. 2022-10-20 i närbelägna sektioner var att i den sektion med 

högre hållfasthetsvärden hade lokala värden från närbelägna 
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undersökningspunkter utnyttjats. Detta innebär att den sektion med lägre 

hållfasthetsvärden är på säker sida. 

En kompletterande stabilitetsutredning (Tekniskt PM Geoteknik, Kompletterande 

stabilitetsutredning avseende del av detaljplan för järnvägsområde m.m. i Lärje, 

Trafikkontoret, 2022-11-25) inom den södra delen av detaljplanområdet har tagits 

fram med syfte att verifiera stabilitetsförhållandena vid de södra 

detaljplanegränserna dels i anslutning till spårvägen, dels vid närbelägna 

fastigheter.  

Utredningen visade att fullgoda stabilitetsförhållanden i östlig riktning från 

spårvägen inte uppnås inom det södra området förrän i anslutning till sektion D 

(se sektion D i bifogat PM). Vid sektion D bedöms stabilitetsförhållandena vara 

fullgoda från spårvägen/plangräns och mot närliggande fastigheter i öster. Även 

en ”ej marklovspliktig avschaktning om -0,5 m kan utföras inom närliggande 

fastighet utan att stabiliteten blir otillfredsställande. Från sektion D och 

åtminstone 50 m norrut är markytan på östra sidan av planområdet likartad och 

plan. Med anledning av ovan resultat har planområdet minskats något i söder och 

plangränsen flyttas väster- och norrut till läge för sektion D, se Figur 5 (se figur 5 

i PM). 

 

Vidare kom utredningen fram till att man inom detaljplaneområdet kan tillåta ett 

lasttillskott på 8–15 kPa väster om spårvägen utan att stabiliteten mot spårvägen 

blir otillfredsställande. Denna förutsättning säkerställs genom plankartans 

upplysning ”Järnvägsområdet anläggs enligt järnvägsplan som upprättas av 

Trafikverket. Geotekniska åtgärder säkerställs i järnvägsplanen.”   

 

För att säkerställa genomförandet av stabilitetsåtgärder för spårvägen läggs en 

planbestämmelse till på spårvägen m1- ”Stabilitetshöjande åtgärder krävs för att 

säkerställa stabiliteten för spårvägen”. I söder på järnvägsområdet på den tänkta 

servicevägen läggs planbestämmelsen a2 – ”Marklov krävs även för alla 

marknivåförändringar ur stabilitetssynpunkt” till för att säkerställa att området 

inte byggs ut innan spårvägens stabilitet är åtgärdad.  

 

En avsiktsförklaring tecknas också mellan Trafikverket och Trafikkontoret för 

samordning mellan spårvägen och järnvägens utbyggnad.  

För att säkerställa stabiliteten för bangården läggs en upplysning till på plankartan 

att ”Järnvägsområdet anläggs enligt järnvägsplan som upprättas av Trafikverket. 

Geotekniska åtgärder säkerställs i järnvägsplanen.” 

De efterfrågade stabilitetsberäkningarna i underlaget Teknisk PM, Geoteknik, 

Trafikverket, Rev. 2022-10-20 kan inte bifogas då de i detta skede ännu inte 

utförts. Analyserna tas fram i projekteringsskedet där Trafikverket är kravställare i 

förfrågningsunderlaget till totalentreprenören. Dock har Trafikverkets PM 

förtydligats med kompletterande skisser som beskriver de geotekniska 

förstärkningsåtgärderna. Kompletteringen återfinns i: 

• 166006-12-025-005, Teknisk PM, Geoteknik, Trafikverket Rev 2022-

10-20 kapitel 4.6 sidorna 21 och 22 
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I samband med framtagande av detaljplanen upphävs del av detaljplan för område 

i norr, benämnt a1 och området ingår inte i planområdet. Planhandlingarna 

uppdateras med förtydligade att området inte ingår i planområdet. 

13. Länsstyrelsen  

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 anser att granskningshandlingar behöver klarlägga följande 

förutsättningar på ett godtagbart sätt för att ett genomförande av planförslaget blir 

acceptabel: Hur säkerställs de åtgärderna för att garantera markensstabilitet. Den 

aktuella plankartan saknar några styrande bestämmelser. 

Det måste framgå av planbeskrivningen att vattenverksamheten inte ingår i 

bedömningen avseende farligt gods. Vidare ska det framgå tydlig att frågan om 

framkomlighet är bedömd.  

 

De synpunkter som lyftes i samrådet vad gäller Natura 2000-området, riksintressen 

samt miljökvalitetsnormer för vatten samt fisk- och musselvatten har hanterats på ett 

acceptabelt sätt.  

 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

• Mellankommunal samordning blir olämplig 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  

 

Länsstyrelsen befarar dock att: 

• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 

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

erosion. 

 

Geoteknik 

Länsstyrelsen har förberett Statens geotekniska institut (SGI) att granska det 

geotekniska underlaget som utgör en del av planhandlingar. SGI påpekar oklarheter i 

stabilitetsbedömningar samt hur de rekommenderade stabilitetsåtgärderna säkerställs. 

Planområdet ligger intill vattendraget samt inom ett område som är känslig för 

översvämningar och vibrationer. Vilket föranleder att krav på de rekommenderade 

stabilitetsåtgärderna måste vara plantekniskt säkerställda. Länsstyrelsen instämmer 

med SGI:s synpunkter och anser att planförslaget måste redovisa att stabiliteten för att 

kunna genomföra det som föreslås måste vara tillfredsställande. Deras yttrande dt 

2022-09-06, ref. 5.2-2109-0748) bifogas i sin helhet. 

 

Översvämningsrisker:  

Länsstyrelsens tolkning av texten i MKB för detaljplanen är att kommunen bedömer 

att anläggningen ska anpassas utifrån kraven för samhällsviktig anläggning. I 

planbeskrivningen beskrivs att vattenverksanläggningen ligger på högre nivåer, 

jämfört med de nivåer som anges i järnvägsplanen, och omfattas inte av 

översvämning. Det framgår inte så tydligt i planbeskrivningen och Länsstyrelsen 

antar att bedömningen är att marginaler för samhällsviktig verksamhet och 

översvämningsrisker (hav, vattendrag och skyfall) ska finnas. Det vill säga att 0,5 
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meter marginal för vital del för skyfall kommer att finnas för 

vattenverksamhetsanläggningen.  

Det behöver framgå tydligt av planbeskrivning att framkomligheten är säkerställd.  

 
Länsstyrelsen lyfter följande som anses viktiga och behövs hanteras: 

Olycksrisker:  

I samrådet efterfrågade Länsstyrelsen en bedömning avseende risker kopplat farligt 

gods för kommunens vattenverksanläggning. Planbeskrivningen redovisar bara 

bedömningen som Trafikverket har gjort för sin egen anläggning. Det omfattar inte 

kommunensanläggningen som är en del av planförslaget. I MKB framgår dock att 

anläggningen för vattenverksamhet inte ligger inom 150 meter från utpekade farligt 

godsleder varför risken inte bedöms. Med fördel borde detta framgå av 

planbeskrivningen så det blir tydligare.  

 

Naturvärden 

Planbestämmelse ”a1” i planområdets norra del, anges som upphävande av gällande 

detaljplan och säkerställer befintliga naturvärden. Syftar till att stödja bildande av 

naturreservat samt att utökat strandskydd fortsatt råder. Länsstyrelsen undrar hur detta 

säkerställs genom denna bestämmelse?  

 

Länsstyrelsen noterar att på illustrationskartan för område ”a1” som ligger närmast 

Lärjeån definieras området ”Naturområde utom plan”. Dock ligger området inom 

planområdesgränsen, vilket gör det oklart hur området behöver hanteras.  

 

Länsstyrelsen har noterat att SGI, i det sista stycket i sitt yttrande (5.2-2109-0748, dt. 

2022-09-06) skriver om att ett smalt område, mellan Lärjeån och spårvägen, har 

otillfredsställande stabilitet. Dessutom har resten av området inte utrett! 

 

Vattenförsörjning / riksintresse för dricksvattenförsörjning 

I Kretslopp och Vattens utlåtande skriver de ”Fortsatt dialog måste föras med 

Trafikverket för att säkerställa att anläggningsdelar inte skadas av Trafikverkets 

exploatering. Kretslopp och vatten ska beredas möjlighet att vara remissinstans i 

senare skeden.” Länsstyrelsen förutsätter att Trafikverket och Kretslopp och vatten 

har en fortsatt dialog om detta. 

 

I samrådet upplyste Länsstyrelsen, att om skyddsåtgärder för vattenförsörjningen blir 

aktuellt så måste det återspeglas i detaljplanen genom att beskriva och säkerställa på 

ett plantekniskt korrekt sätt. Det vill säga att detaljplanen och plankartan måste 

möjliggöra genomförandet av dessa nödvändiga skyddsåtgärder för att skydda 

vattenförsörjningen. I MKB:n för detaljplanen (Sweco, 2022-03-08) står att 

skyddsåtgärder tas fram för att ingen påverkan ska ske på riksintresse för 

dricksvattenförsörjning. Det är dock inte tydligt om, och hur, detaljplanen möjliggör 

skyddsåtgärder för vattenförsörjningen, men Länsstyrelsen utgår ifrån att detta löses i 

samråd med berörda. 

 

Redaktionella åtgärder 

Vi noterar att Trafikverket föreslår ny text på sida 30 i planbeskrivningen. Vi anser 

också att det är bra om texten i planbeskrivningen stämmer överens med text som 

återfinns i godkänd MKB för järnvägsplanen.  

 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Upplysning om vattenverksamhet (stabilitetsåtgärder) 
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I samrådsyttrande togs upp att lokalstabiliteten mot Lärjeån inte är 

tillfredsställande och att geotekniska utredningar pågår. I PM Geoteknik och 

Hydrogeologi (Sweco, 2022-02-18) står att förstärkningsåtgärder bedöms behövas 

i området mot Lärjeån. Vi vill upplysa om att sådana åtgärder kan beröras av 11 

kap miljöbalken och kan kräva anmälan eller tillstånd. Om åtgärderna innebär 

vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras i tidigt skede med Länsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Geoteknik  

Se svar till yttrande nr. 12.  

Översvämningsrisker 

För vattenverksanläggningen följs gällande översiktsplan - Tematiskt tillägg för 

översvämningsrisker (TTÖP) och planeringsnivåer angivna i Vattenplanen från 

2003 för att hantera framtida havsnivåer, skyfall och höga flöden för 

samhällsviktiga anläggningar. Planbeskrivningen uppdateras med förtydligande 

att TTÖP följs.  

Olycksrisker  

Planbeskrivningen uppdateras med tillägg att anläggningen för 

vattenverksamheten inte har bedömts då anläggningen inte ligger inom 150 meter 

från led för farligt gods, både E45 och Norge-/Vänerbanan. 
 

Naturvärden 

Området i norr med ”a1” bestämmelse upphävs i samband med framtagandet av 

detaljplanen och ingår inte i planen. Gällande detaljplan upphävs för att stödja 

bildandet av naturreservat för Lärjeåns dalgång vilket Göteborgs stad har för 

avsikt att bilda. Vid framtagandet av detaljplanen återinträder även strandskyddet 

för området i norr vilket gör det möjligt för naturvärdena vid Lärjeån att fortsätta 

utvecklas. Formuleringen att befintliga naturvärden säkerställs tas bort.  

Planhandlingarna förtydligas med att det norra området inte ingår i planen.  

Se svar till yttrande nr. 12 gällande geoteknik.  

Vattenförsörjning / riksintresse för dricksvattenförsörjning  

Ett utlåtande från Kretslopp och vatten om påverkan på riksintresset för 

dricksvattenförsörjning är inhämtat och bifogas planhandlingarna. Trafikverket 

och Kretslopp och vatten för en fortsatt dialog för att säkerställa att 

anläggningsdelar inte påverkas negativt eller skadas av Trafikverkets 

exploatering. Kretslopp och vatten bereds möjlighet att vara remissinstans i 

fortsatt arbete gällande riksintresset för dricksvattenförsörjning. Om 

skyddsåtgärder behövs för vattenförsörjningen löses detta i samråd med berörda.  

Planbeskrivningen förtydligas med att Trafikverket och Kretslopp och vatten för 

en fortsatt dialog gällande riksintresset för dricksvattenförsörjning. Utlåtande om 

påverkan på riksintresset för dricksvattenförsörjning bifogas planhandlingarna.  

Upplysning om vattenverksamhet (stabilitetsåtgärder) 

Noteras.   

Redaktionella åtgärder 

Planhandlingarna uppdateras enligt TRVs synpunkter.  
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14. Trafikverket  

Trafikverket är fortsatt positiva till detaljplanen, men vill återigen poängtera 

vikten av att detaljplanen inte drar ut på tiden.  

Trafikverket vill även poängtera vikten av fortsatt goda och kontinuerliga 

avstämningar och dialoger parterna emellan.  

Påverkan på väg E45 under byggtid på grund av Trafikverkets järnvägsprojekt är 

avstämt internt inom Trafikverket separerat från planarbetet.  

Vidare lämnas ett antal specifika synpunkter på planbeskrivningen.  

Kommentar: 

Detaljplanen planeras antas på ett av Kommunfullmäktiges sammanträde under 

första kvartalet 2023 vilket inte påverkar Trafikverkets järnvägsplan.  

Planbeskrivningen revideras med specifika synpunkter.  

Sakägare  
Vid publicering på Stadens webbplats anges inte personuppgifter så som namn, 

fastighetsbeteckning eller adress. Synpunkterna finns i sin helhet på 

stadsbyggnadskontoret. 

 

15. Vattenfall Eldistribution AB, ledningsrättshavare 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av granskningshandlingen för 

detaljplan järnvägsområde med mera i Lärje. Vattenfall har tidigare yttrat sig i 

plansamrådet. Plankartan har efter plansamrådet kompletteras med en 

bestämmelse att parkering inte får anordnas under luftledningen, vilket är bra. 

Vattenfall Eldistribution har inga nya synpunkter utöver samrådsvaret. 

Kommentar: 

Yttrandet föranleder inga ändringar.  
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Revideringar  

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att ett geotekniskt 

kompletterande underlag har tagits fram och geotekniska underlag har 

uppdaterats.  

Plankartan har kompletterats med:   

• bestämmelse om markstabilitet längs spårvägen  

• bestämmelse om utökad marklovsplikt för del av järnväg 

• bestämmelse att skyddsytorna ska utformas med vegetation 

• upplysning om att stabiliteten för järnvägen säkerställs i järnvägsplanen 

• bestämmelse om upphävande av strandskydd 

• förtydligande om att området i norr inte ingår i planområdet 

• planområdesgränsen har minskats i söder 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende:   

• geoteknik  

• översvämningsrisk  

• olycksrisk farligt gods  

• upphävande av detaljplan i norr  

• fortsatt dialog gällande riksintresset för dricksvattenförsörjning mellan 

Trafikverket och Kretslopp och vatten  

• Utlåtande om påverkan på riksintresset för dricksvattenförsörjning bifogas 

planhandlingarna 

• hantering av skyfallsåtgärder  

Redaktionella ändringar har även gjorts av planhandlingarna.  

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen 

inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 

granskning. 
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Yttrande över granskningshandling

Statens geotekniska institut (SGI) har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhållit
rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska
säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till
översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår
således inte.

Detaljplanen syftar till att bl.a. möjliggöra uppställningsspår för persontåg och två
anläggningar kopplat till Alelyckans vattenverk samt ytor för skyfallshantering.

Underlag:
l Plankarta, daterad 2022-03-25, reviderad 2022-06-28, med tillhörande

planbeskrivning, daterad juni 2022.

2 PM Geoteknik och hydrogeologi, Lärje | UR61 Utredningar för KoV detaljplan.
Upprättad av Sweco, daterad 2022-02-18.

3 Geoteknik och hydrogeologi skyddsytor DP Lärje. Lärje | UR90 Geoutredning
skyddsytor. Upprättad av Sweco, daterad 2022-06-22.

4 PM Geoteknik. Lärjeholm, Delar av område N017 och N019, Detaljerad
stabilitetsutredning. Upprättad av Sweco, daterad 2014-04-16.

5 Teknisk PM, Geoteknik. Bandel 634, Lärje uppställningsspår, Göteborgs stad,
Västra Götalands län, Järnvägsplan/Systemhandling. Upprättad av Trafikverket,
daterad 2022-01-21, reviderad 2022-06-10.

6 Projekterings-PM Hydrogeologi. Bandel 634, Lärje uppställningsspår, Göteborgs
stad, Västra Götalands län, Systemhandling. Upprättad av Trafikverket, daterad
2022-01-21, 2022-06-10.

7 M^arkteknisk undersökningsrapport, Geoteknik. Bandel 634, Lärje
uppställningsspår, Göteborgs stad, Västra Götalands län,
Järnvägsplan/Systemhandling. Upprättad av Trafikverket, daterad 2022-01-21,
reviderad 2022-06-10.
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SGI:s synpunkter

SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådsskedet. Yttrandet är daterat 2021-10-18
med dnr enligt ovan.

I [2] har stabiliteten utretts för vattenverksområdet mot Lärjeån i planområdets nordöstra
del. I [5] har stabiliteten utretts för bangården mot Lärjeån i planområdets nordvästra del.
Baserat på utförda beräkningar bedöms stabiliteten vara tillfredsställande för initialglidytor
som når planområdet, men att stabiliteten nära Lärjeån är otillfredsställande. Stabiliteten
efter ett utbildat skred nära Lärjeån har beräknats med hjälp av metodik 2 i appendix i GÄU
delrapport 32. Några noteringar kan göras:

• Ingen skjuvhållfasthetsminskning har modellerats inom den jordvolym som omfattas
av skredet/skreden. Det kan förräntas att skredadejordmassor får en
hållfasthetsmmskning. Exempelvis har i [2] (vattenverksområdet) kritiska glidytor i
sektionerna Al, A2 och A3 generellt en underkant på nivåer mellan ca -7 till -10.

• Släntlutningar efter skred är valda enligt l :n-linjen i GAU delrapport 32 (metodik 2).
l:n-linjen beskriver dock i GAU delrapport 32 inte förräntade geometrier efter
utbildat skred utan representerar ett förhållande mellan ursprunglig slänthöjd och
skredområdets längd. Geometrierna i [2] och [5] efter ett bakåtgripande skred bör
väljas så att de representerar ett troligt skredscenario.

• I [5] anges att sektion 2 avser en tillfällig byggväg i anslutning till Lärjeån och är inte
relevant för detaljplaneutredningen. I bilaga A7-A9 redovisas dock beräkningar i
sektion 2. SGI vill upplysa om att indata för odränerad skjuvhållfasthet i det övre
lerlagret, benämnt Le, är högre än i sektion l, vilket är förhånande med hänsyn till de
korta avstånden mellan sektion l och 2. SGI rekommenderar att en översyn görs av
sektion 2.

Stabiliteten för bangården mot E45 har utretts i [5]. Enligt utförda beräkningar erfordras
förstärkningsåtgärder för att uppnå tillfredställande stabilitet. I [5] rekommenderas
bankpålning för bangården i kombination med lättklinkerfyllning för servicevägen. SGI
noterar att åtgärderna finns beskrivna i planbeskrivningen men kan inte utläsa att dessa är
säkerställda i plankartan. SGI lyfter därför frågan om hur detta ska omhändertas.

I [3] har stabiliteten för spåryägen utretts. I figur 13 redovisas ett område med
otillfredsställande stabilitet. I figur 14 redovisas ett förslag på stabilitetshöjande åtgärd som
innebär att tryckbankar anläggs vid spåret. Delar av tryckbankarna kommer enligt [3] hamna
utanför planområdet SGI noterar att åtgärderna finns beskrivna i planbeskrivningen men
kan inte se att dessa åtgärder finns säkerställda med bestämmelser i plankartan och lyfter
därför frågan om hur detta ska omhändertas för såväl områdena innanför som utanför
planområdet.

I [5] framgår att ett antal förstärknings åtgärder planeras att utföras i sättningsreducerande
syfte. Anslutningsspår NVB, uppställningsspår, utdragsspår och servlcevägen kommer
grundförstärkas med kalk-cementpelare och lättfyllning. Vägbron kommer också stödpålas
och ramperna till bron kommer grundförstärkas med bankpålning och kalk-cementpelare
eller lättfyllning. Med anledning av de planerade förstärknings åtgärderna anges i [5] att inga
stabilitetproblem föreligger för de nämnda områdena. Stabilitetsb er åkningar som
underbygger denna bedömning har dock endast bifogats för uppställningsspåret mot E45 och
mot Lärjeån i norr, för övriga delar saknas redovisning av stabilitetsberäkningar. SGI anser
att sådana stabilitetsberäkningar behöver bifogas planen. SGI lyfter också frågan om
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förstärknings åtgärderna är säkerställda inom dessa områden eftersom de utgör villkor för
stabilitetsbedömningen i [3]. I plankartan saknas bestämmelser om detta.

Vid Lärjeån finns ett område med bestämmelse ai som innebär upphävning av gällande
byggnadsplan 11-3678. Inom detta område har, som framgått ovan, stabiliteten bedömts vara
otillfredsställande. Inom den östra delen av upphävningsområdet, som utgör ett smalt
område mellan spårvägen och Lärjeån, har stabilitetsförhållandena heller inte klarlagts. För
SGI är det otydligt om denna del ingår i planen eller inte. Om området ingår i planen vill vi
påpeka att delar av området har otillfredsställande stabilitet medan andra delar är outredda.

Ärendets handläggning

Beslut i detta ärende har tagits av enhetschef Maria Kristensson, efter föredragning
av geotekniker David Rudebeck

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Planenheten
Enligt uppdrag

O^xÅ U.UL
David Rudebeck
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  Ert dnr: 0732/20

Granskningsyttrande över Detaljplan för järnvägsområde 
med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden i 
Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar upprättade med utökat förfarande och daterad juni 2022 för granskning 
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 anser att granskningshandlingar behöver klarlägga 
följande förutsättningar på ett godtagbart sätt för att ett genomförande av 
planförslaget blir acceptabel:

 Hur säkerställs de åtgärderna för att garantera markensstabilitet. 
Den aktuella plankartan saknar några styrande bestämmelser.

 Det måste framgå av planbeskrivningen att vattenverksamheten 
inte ingår i bedömningen avseende farligt gods. Vidare ska det 
framgå tydlig att frågan om framkomlighet är bedömd. 

Detaljerade synpunkter ges under rubriken ”Hälsa och säkerhet”.

De synpunkter som lyftes i samrådet vad gäller Natura 2000-området, 
riksintressen samt miljökvalitetsnormer för vatten samt fisk- och 
musselvatten har hanterats på ett acceptabelt sätt. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt
 Mellankommunal samordning blir olämplig
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Yttrande 

Datum
2022-09-09 

 

Ärendebeteckning 
402-27405-2022 
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Länsstyrelsen befarar dock att:

 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion.

Hälsa och säkerhet
Geoteknik

Länsstyrelsen har förberett Statens geotekniska institut (SGI) att granska 
det geotekniska underlaget som utgör en del av planhandlingar. SGI 
påpekar oklarheter i stabilitetsbedömningar samt hur de 
rekommenderade stabilitetsåtgärderna säkerställs. Planområdet ligger 
intill vattendraget samt inom ett område som är känslig för 
översvämningar och vibrationer. Vilket föranleder att krav på de 
rekommenderade stabilitetsåtgärderna måste vara plantekniskt 
säkerställda. Länsstyrelsen instämmer med SGI:s synpunkter och anser 
att planförslaget måste redovisa att stabiliteten för att kunna genomföra 
det som föreslås måste vara tillfredsställande.   Deras yttrande dt 2022-
09-06, ref. 5.2-2109-0748) bifogas i sin helhet.

Översvämningsrisker: 

Länsstyrelsens tolkning av texten i MKB för detaljplanen är att 
kommunen bedömer att anläggningen ska anpassas utifrån kraven för 
samhällsviktig anläggning. I planbeskrivningen beskrivs att 
vattenverksanläggningen ligger på högre nivåer, jämfört med de nivåer 
som anges i järnvägsplanen, och omfattas inte av översvämning. Det 
framgår inte så tydligt i planbeskrivningen och Länsstyrelsen antar att 
bedömningen är att marginaler för samhällsviktig verksamhet och 
översvämningsrisker (hav, vattendrag och skyfall) ska finnas. Det vill 
säga att 0,5 meter marginal för vital del för skyfall kommer att finnas för 
vattenverksamhetsanläggningen. 

Det behöver framgå tydligt av planbeskrivning att framkomligheten är 
säkerställd. 

Synpunkter på granskningshandlingen 
Länsstyrelsen lyfter följande som anses viktiga och behövs hanteras:

Olycksrisker: 

I samrådet efterfrågade Länsstyrelsen en bedömning avseende risker 
kopplat farligt gods för kommunens vattenverksanläggning. 
Planbeskrivningen redovisar bara bedömningen som Trafikverket har 
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gjort för sin egen anläggning. Det omfattar inte 
kommunensanläggningen som är en del av planförslaget. I MKB 
framgår dock att anläggningen för vattenverksamhet inte ligger inom 
150 meter från utpekade farligt godsleder varför risken inte bedöms. 
Med fördel borde detta framgå av planbeskrivningen så det blir 
tydligare.  

Naturvärden

Planbestämmelse ”a1” i planområdets norra del, anges som upphävande 
av gällande detaljplan och säkerställer befintliga naturvärden. Syftar till 
att stödja bildande av naturreservat samt att utökat strandskydd fortsatt 
råder. Länsstyrelsen undrar hur detta säkerställs genom denna 
bestämmelse? 

Länsstyrelsen noterar att på illustrationskartan för område ”a1” som 
ligger närmast Lärjeån definieras området ”Naturområde utom plan”. 
Dock ligger området inom planområdesgränsen, vilket gör det oklart hur 
området behöver hanteras. 

Länsstyrelsen har noterat att SGI, i det sista stycket i sitt yttrande (5.2-
2109-0748, dt. 2022-09-06) skriver om att ett smalt område, mellan 
Lärjeån och spårvägen, har otillfredsställande stabilitet. Dessutom har 
resten av området inte utrett!

Vattenförsörjning / riksintresse för dricksvattenförsörjning

I Kretslopp och Vattens utlåtande skriver de ”Fortsatt dialog måste föras 
med Trafikverket för att säkerställa att anläggningsdelar inte skadas av 
Trafikverkets exploatering. Kretslopp och vatten ska beredas möjlighet 
att vara remissinstans i senare skeden.” Länsstyrelsen förutsätter att 
Trafikverket och Kretslopp och vatten har en fortsatt dialog om detta.

I samrådet upplyste Länsstyrelsen, att om skyddsåtgärder för 
vattenförsörjningen blir aktuellt så måste det återspeglas i detaljplanen 
genom att beskriva och säkerställa på ett plantekniskt korrekt sätt. Det 
vill säga att detaljplanen och plankartan måste möjliggöra 
genomförandet av dessa nödvändiga skyddsåtgärder för att skydda 
vattenförsörjningen. I MKB:n för detaljplanen (Sweco, 2022-03-08) står 
att skyddsåtgärder tas fram för att ingen påverkan ska ske på riksintresse 
för dricksvattenförsörjning. Det är dock inte tydligt om, och hur, 
detaljplanen möjliggör skyddsåtgärder för vattenförsörjningen, men 
Länsstyrelsen utgår ifrån att detta löses i samråd med berörda.

Redaktionella åtgärder

Vi noterar att Trafikverket föreslår ny text på sida 30 i 
planbeskrivningen. Vi anser också att det är bra om texten i 
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planbeskrivningen stämmer överens med text som återfinns i godkänd 
MKB för järnvägsplanen. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Upplysning om vattenverksamhet (stabilitetsåtgärder)

I samrådsyttrande togs upp att lokalstabiliteten mot Lärjeån inte är 
tillfredsställande och att geotekniska utredningar pågår. I PM Geoteknik 
och Hydrogeologi (Sweco, 2022-02-18) står att förstärkningsåtgärder 
bedöms behövas i området mot Lärjeån. Vi vill upplysa om att sådana 
åtgärder kan beröras av 11 kap miljöbalken och kan kräva anmälan eller 
tillstånd. Om åtgärderna innebär vattenverksamhet ska samråd/anmälan 
utföras i tidigt skede med Länsstyrelsen.

De som medverkat i beslutet
Företrädare för natur-, samhälls- , miljö och vattenavdelningen har 
bidragit till beredningen av detta yttrande. Detta yttrande har beslutats av 
funktionschef/plan och bygg, Nina Kiani Janson med arkitekt Nirmala 
Blom-Adapa som föredragande. 

Nina Kiani Janson

                                                          Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Statens geotekniska institut, Ref 
5.2-2109-0748, dt. 2022-09-06

Kopia till:
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Statens geotekniska institut

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen / Martin Goblirsch
Samhällsavdelningen / Rebecka Thorwaldsdotter och Lena Emanuelsson
Vattenavdelningen / Josefin Jonson
Funktionschef Plan och bygg / Nina Kiani Janson
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