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Tillstyrkande av detaljplan för järnvägsområde med mera i 
Lärje inom stadsdelen Gamlestaden 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom 

stadsdelen Gamlestaden, upprättad den 25 mars 2022 och reviderad den 7 

december 2022.   

 

2. Översända förslag till detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom 

stadsdelen Gamlestaden, upprättad den 25 mars 2022 och reviderad den 7 

december 2022 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

Sammanfattning 

Planområdet är beläget väster om Alelyckans industriområde cirka 3 km norr om Gamle-

stads Torg. Marken inom området består av odlingsområde och naturmark. Planens syfte 

är att möjliggöra uppställningsspår för persontåg och två anläggningar kopplat till 

Alelyckans vattenverk. Uppställningsspåren möjliggör en fortsatt omvandling av 

Centralenområdet och den prioriterade Bangårdsförbindelsen. 

I samband med framtagandet av detaljplanen upphävs del av detaljplan II-3678 för att 

stödja bildandet av framtida naturreservat för Lärjeåns dalgång.  

Inkomna granskningsyttranden 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 det finns inga allvarliga invändningar 

mot planförslaget.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Fastighetskontoret bedömer att projektets exploateringsnetto blir ett nollresultat. 

Exploateringskostnaderna i projektet är höga, både stadens och exploatörernas. 

 

För staden kommer projektet totalt sett generera mer utgifter än inkomster genom 

kretslopp och vattens investering i vattenverksanläggningarna och övriga 

exploatörsåtaganden. 

 

Staden kommer att få ökade kostnader för drift och underhåll av allmän plats som byggs 

ut i samband med detaljplanens genomförande. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-12-07 

Byggnadsnämnden 2022-12-13 

Diarienummer 0732/20 

 

Handläggare 

Ellen Jansson 

Telefon: 031-368 818 79 

E-post: ellen.jansson@stadsbyggnad.goteborg.se 
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Bedömning ur ekologisk dimension 

Tågresande ger positiva effekter på miljömålen begränsad klimatpåverkan och frisk luft. 

Omlokaliseringen av delar av funktionen uppställningsspår till Lärje är nödvändig för att 

kunna behålla och utöka möjligheterna för stadens invånare och dess besökare att resa 

med tåg till och från Göteborg. Då färdmedlet tåg är ett kollektivt transportmedel med låg 

mängd utsläpp, bedöms uppställningsspåren ge en positiv effekt på miljön. 

Projektet medför avröjning och sanering av området, som enligt Fastighetskontoret är be-

lamrat med skräp, som i vissa fall är miljöfarligt, samt förorenat från bland annat olovliga 

bilverkstäder. Risken för att miljöfarliga ämnen ska sprida sig i naturen minskar.  

Uppställningsspåren innebär att ett ökat antal tåg kommer att köra på Norge-/Vänern-

banan mellan Göteborgs Central och Lärjeholm. Detta kan innebära ökat trafikbuller i 

främst Gamlestaden.  

 

Planområdet gränsar till Natura-2000 området Lärjeån. Det är troligt att närheten till den 

artrika Lärjeån gör att det även inom planområdet finns skyddsvärda arter, som i så fall 

kan påverkas.  

 

Kontoret har bedömt att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Funktionella uppställningsspår för persontåg i Göteborgsområdet är nödvändigt för en 

fungerande tågtrafik. En välfungerande tågtrafik är av stor vikt för näringslivet då en be-

tydande andel av stadens arbetskraft pendlar in från kranskommunerna.  

 

Tillgång på dricksvatten i Göteborg säkerställs för framtiden, vilket har en positiv effekt 

på alla grupper i samhället.  

 

På platsen fanns tidigare tre arrendeföreningar vars verksamhet har upphört. 

Fastighetskontoret har påbörjat arbetet med att anlägga ett nytt odlingsområde i Angered. 

Det kommer även att erbjudas odlingslotter inom andra områden i staden där det finns 

möjlighet.  

 

Barnkonventionen är svensk lag från och med 2020. Barns bästa bedöms inte påverkas av 

planförslaget. Planområdet används inte, och kommer inte att användas, specifikt av barn. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Grundkarta  

4. Illustrationsritning  

5. Samrådsredogörelse  

6. Granskningsutlåtande  

7. Beslut i fråga om betydande miljöpåverkan  

8. Miljökonsekvensbeskrivning med kompeterande PM 

9. Fastighetsförteckning  

10. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Utredningar 

11. PM Geoteknik och hydrologi, Sweco 2022-02-18, rev. 2022-10-20 

12. Teknisk PM, Geoteknik, Trafikverket 2022-01-21, rev. 2022-10-20  

13. Tekniskt PM, Geoteknik, Trafikkontoret 2022-11-25 

14. Utlåtande om påverkan på riksintresse för dricksvattenförsörjning, Kretslopp och 

vatten  

Övriga utredningar i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Ärendet  

Samråd av planförslaget för järnvägsområde med mera i Lärje har genomförts under 

september och oktober 2021. Granskning av planförslaget för järnvägsområde med mera i 

Lärje har genomförts under juni och augusti 2022.  

Efter revideringar kan planen nu antas. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Området är beläget väster om Alelyckans industriområde cirka 3 km norr om Gamlestads 

Torg. Marken inom området består av odlingsområde och naturmark. Området begränsas 

av järnvägen Norge-/Vänernbanan, motorvägen E45, Lärjeån och spårvägen.  

I samband med framtagandet av detaljplanen upphävs del av detaljplan II-3678 för att 

stödja bildandet av framtida naturreservat för Lärjeåns dalgång.  

Planens syfte är att möjliggöra uppställningsspår för persontåg och två anläggningar 

kopplat till Alelyckans vattenverk. Flytten av uppställningsspåren, från området nordost 

om Göteborgs Central till Lärje, möjliggör en fortsatt omvandling av Centralenområdet 

och den prioriterade Bangårdsförbindelsen.   

De viktigaste stadsbyggnadsidéerna i förslaget är att kvartersmarken är väl avgränsad från 

Lärjeåns strandområde och att infarten till området är från Alelyckans industriområde via 

bro över spårvägen. 

Planen överensstämmer med översiktsplan för Göteborg, som anger förändrad 

markanvändning – verksamheter samt utredningsområde för kommunikation 

(älvförbindelse Lärje). 

För området gäller detaljplanerna II-3678 som vann laga kraft år 1989 och II-4986 som 

vann laga kraft 2009. Planernas genomförandetid har gått ut. Planerna anger i huvudsak 

kvartersmark för odling samt allmän naturmark respektive skyddsområde.  

Lärjeån i norra delen av planområdet är Natura 2000-område, strandskydd råder och 

arbete med bildande av naturreservat pågår. Detaljplanen innebär att gällande detaljplan 

för strandområdet upphävs samt att strandskyddet utökas i förhållande till vad som gällde 

före planläggningen.   

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Järnvägsplan  

Trafikverket upprättar samtidigt järnvägsplan för uppställningsspåren varvid samråd  

genomförts under våren 2021 och granskning genomfördes under sommaren 2022.  

Trafikverkets planhandlingar finns tillgängliga på webben: Uppställningsspår Lärje.  

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 22 april 2022 att låta granska detaljplan för järnvägsormåde 

med mera i Lärje. Granskning har hållits under tiden 29 juni 2022 – 10 augusti 2022. 

Förslaget till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens 

webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/uppstallningsspar-larje/
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Ett granskningsutlåtande har tagits fram. Efter granskningen har följande mindre 

ändringar gjorts i detaljplanen.  

• 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 samt minskning av planområdesgränsen 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, 

utlåtande om påverkan på riksintresset för dricksvattenförsörjning bifogas 

planhandlingarna och vatten samt hantering av skyfallsåtgärder  

• Ett kompletterande geotekniskt underlag har tagits fram och Geotekniska 

underlag har uppdaterats 

• Planhandlingarna har kompletterats med mindre ändringar av redaktionell art och 

rör förtydliganden och rättelser i texten. 

 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av 

kommunfullmäktige.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2020-06-23 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan  

2021-03-23 att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljö- 

 påverkan (delegationsbeslut)  

2021-08-24 att genomföra samråd om detaljplanen  

2022-04-22 att låta granska detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 § och fattat ett 

särskilt beslut enligt Miljöbalken 6 kap 7 §. Beslutet fattades på delegation 2021-03-23 av 

planchef Åsa Lindborg. Kontoret finner att detaljplanens genomförande kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen har miljöbedömts.  

Planområdet bedöms på grund av sitt läge inte beröras av Förslag till Göteborgs 

utvidgade innerstad baserat på en historisk stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 

- 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden.  

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen.  

 

Strandskyddsdispens krävs för ledningsförläggning i naturmark där detaljplan upphävs. 

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. Möjlighet till dispens för ledningar bedöms kunna 

ges.  
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Göteborgs stad söker artskyddsdispens för mindre vattensalamander. Detaljplanens 

genomförbarhet förutsätter att artskyddsdispens för mindre vattensalamander beviljas. 

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. 

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.  

Under granskningen framförde LST och SGI synpunkter gällande geotekniken. Efter 

granskningen har kompletterande underlag tagits fram och utredningar har uppdaterats. 

Planbestämmelser har lagts till för säkerställande av stabilitet. Svar på LST och SGIs 

synpunkter har skickats för avstämning. Svar från LST och SGI har i skrivande stund 

ännu inte inkommit.   

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden 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 det finns inga allvarliga invändningar mot planförslaget. Kontoret har bedömt att 

efterfrågande kompletteringar ska göras innan planen antas. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 

• 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 samt minskning av planområdesgränsen 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, 

utlåtande om påverkan på riksintresset för dricksvattenförsörjning bifogas 

planhandlingarna och vatten samt hantering av skyfallsåtgärder.  

• Ett kompletterande geotekniskt underlag har tagits fram och Geotekniska 

underlag har uppdaterats. 

• Planhandlingarna har kompletterats med mindre ändringar av redaktionell art och 

rör förtydliganden och rättelser i texten. 
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Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


