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Planbesked samt uppdrag för järnvägsom-
råde med mera i Lärje (Gamlestaden 740:163) 
inom stadsdelen Gamlestaden  

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för järn-

vägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden  

 

2. Planarbetet påbörjas år 2020  

 

3. Detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden 

ersätter i startplan 2020 det ospecificerade ärendet Samhällsviktig funktion 3/4  

 

4. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för järnvägsområde 

med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden med  utökat förfarande  

Sammanfattning 

Planansökan syftar till att möjliggöra uppställningsspår för persontåg och två anlägg-

ningar kopplat till Alelyckans vattenverk samt säkerställa befintliga funktioner för sta-

dens dricksvattenförsörjning. Exploateringen förutsätter ny anslutning av allmän gata.  

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

stadstorget. Marken är detaljplanelagd som odlingsområde och naturmark. Området be-

gränsas av järnvägen, motorvägen, Lärjeån och spårvägen.  

Översiktsplan för Göteborg anger inriktningsområdet Mellanstaden – grön- och rekreat-

ionsområde samt utredningsområde för framtida kommunikation (älvförbindelse Lärje).   

Begäran avser funktionerna järnväg och vattenförsörjning, som båda är riksintressen och 

avgörande för en positiv utveckling av staden och regionen. Uppställningsspåren möjlig-

gör en fortsatt omvandling av Centralenområdet och den prioriterade Bangårdsförbindel-

sen. 

Uppställningsspår för persontåg som idag finns norr om centralstationen är för korta för 

de nya längre tåg som tas i trafik de närmaste åren. Spåren är inte heller tillgängliga för 

de tåg som ska trafikera Västlänken. Trafikverket behöver därför ha de nya uppställnings-

spåren i drift december 2026.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-05-25  

Byggnadsnämnden 2020-06-23 

Diarienummer 273/20 

 

Handläggare 

Christer Persson 

Telefon: 031-368 18 56 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  
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Innan planarbetet startar ska planavtal tecknas med intressenterna Trafikverket respektive 

Kretslopp och vatten med innebörden att Stadsbyggnadskontoret debiterar kostnader för 

egen handläggning samt kostnader för nödvändiga utredningar.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med intres-

senterna Trafikverket respektive Kretslopp och vatten.  

Trafikverket har avsatt investeringsmedel i den nationella trafikövergripande planen för 

transportinfrastruktur för tidsperioden 2024-2030 gällande de investeringskostnader som 

uppstår för järnvägsanläggningen.  

För staden kommer projektet enligt Fastighetskontoret att generera mer kostnader än in-

täkter. Dessa kostnader fördelas mellan VA-kollektivet och skattekollektivet.  

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.  

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 finns idag tre arrendeföreningar vars verksamhet måste upphöra. Fastighets-

kontoret har påbörjat arbetet med att anlägga ett nytt odlingsområde i Angered. Det kom-

mer 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 

1. Förprövningsrapport  
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Ärendet  

Begäran om planbesked avser funktionerna järnväg och vattenförsörjning, som båda är 

riksintressen och avgörande för en positiv utveckling av staden och regionen.  

Förutom positivt planbesked föreslås nämnden besluta om uppdrag att påbörja planarbete 

med start under 2020.  

Beskrivning av ärendet 

Planansökan syftar till att pröva möjligheten att tillskapa uppställningsspår för persontåg 

och två anläggningar kopplat till Alelyckans vattenverk samt säkerställa befintliga funk-

tioner som är kopplade till stadens dricksvattenförsörjning. Exploateringen förutsätter ny 

anslutning av allmän gata.  

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

stadstorget. Marken inom området består av odlingsområde och naturmark. Området be-

gränsas av järnvägen, motorvägen, Lärjeån och spårvägen.  

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger inrikt-

ningsområdet Mellanstaden – grön- och rekreationsområde samt utredningsområde för 

framtida kommunikation (älvförbindelse Lärje).   

Alelyckans vattenverk med tillhörande anläggningsdelar är av riksintresse för vattenför-

sörjningen. Väg E45 är av riksintresse för kommunikation på väg och Norge-/Vänern-

banan är riksintresse för kommunikation på järnväg. Lärjeån är av riksintresse för natur-

vården. Lärjeån är också Natura 2000-område och omfattas av strandskydd. Arbete pågår 

med naturreservat för Lärjeåns dalgång. Norr om Lärjeån ligger Lärjeholms gård som är 

byggnadsminne. Norr om Lärjeån gäller även vattenskyddsområde för vattentäkten Göta 

Älv. Längs E45 finns också en skydds- och bedömningszon runt transportled för farligt 

gods. Inom området finns en skyddszon för större kraftledning. Det är också beläget inom 

område med risk för höga vattenstånd.  

Gällande detaljplaner anger i huvudsak allmän plats - natur och kvartersmark för odling. 

Genomförandetiden har gått ut.  

Detaljplanen ingår i startplanen för 2020. Detaljplanen ersätter det ospecificerade ärendet 

Samhällsviktig funktion 3/4.  

Bakgrund 

Ansökan om planbesked har beslutats i Fastighetsnämnden 2020-02-03, § 19.  

Länk till Nämndhandlingar.   

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Begäran avser funktionerna järnväg och vattenförsörjning, som båda är riksintressen och 

avgörande för en positiv utveckling av staden och regionen. Flytten av uppställningsspå-

ren, från området nordost om Göteborgs Central till Lärje, möjliggör en fortsatt omvand-

ling av Centralenområdet och den prioriterade Bangårdsförbindelsen. 

Området innehåller idag verksamheter som är viktiga för det sociala livet. Odlarförening-

arna i området behöver erbjudas ett nytt område. Fastighetskontoret har påbörjat ett nytt 

odlingsområde i Angered, samtidigt som odlingslotter inom andra områden i staden kom-

mer att erbjudas där det finns möjlighet.   

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.4c4bfea5-c2ca-4b87-9bce-dcb647c7a106&showmote=Fastighetsn%C3%A4mnden2020-02-03&meetingTitle=Sammantr%C3%A4de%20Fastighetsn%C3%A4mnden%202020-02-03&organisation=Fastighetsn%C3%A4mnden
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En framtida älvförbindelse som lågbro har utretts söder om Lärjeån för sammankoppling 

av gatunät och kollektivtrafik på ömse sidor älven. Bron har stor betydelse för att knyta 

samman stadsdelar med kollektivtrafik, lokaltrafik och gång- och cykelvägar. Ny detalj-

plan ska inte förhindra eller försvåra en framtida älvförbindelse.  

Området kan idag inte nås från allmän gata. Trafikverket har föreslagit sex alternativa till-

farter, varav fyra bedöms lämpliga att utreda vidare. Föreslagna tillfarter från väster och 

norr kan uteslutas. Innan planarbetet påbörjas behöver det finnas ett slutligt förslag till an-

slutning av gata.  

Marken har  relativt dåliga geotekniska förutsättningar, leran är sättningskänslig med rap-

porterade sättningar på den intilliggande banvallen. Dessutom visar detaljerad stabilitets-

utredning på ej tillfredställande stabilitet mot Lärjeån längs med hela den sträcka som be-

rörs av planområdet.  

Området har idag som funktion att ta emot stora mängder vatten vid skyfall. Denna sky-

fallshantering behöver finnas kvar i området och frågan måste noggrant utredas under 

planarbetet.  

Villkor för planläggningen är: 

• Innan planarbetet startar ska planavtal tecknas med intressenterna med innebörden att 

Stadsbyggnadskontoret debiterar kostnader för egen handläggning samt kostnader för 

nödvändiga utredningar  

• Innan planstart ska det finnas ett slutligt förslag till anslutning av gata  

• Innan plansamråd bör arrendatorerna vara uppsagda och avflyttade  

• Inom planarbetet behöver utredas arkeologi, dagvatten, geoteknik, markmiljö, natur-

skydd, skyfallshantering samt verksamhets- och trafikbuller  

• Planen får inte förhindra eller försvåra en framtida älvförbindelse  

Samband och beroenden  

Uppställningsspår för persontåg som idag finns strax norr om centralstationen är för korta 

för de nya längre tåg som tas i trafik de närmaste åren. Spåren är inte heller tillgängliga 

för de tåg som kommer att trafikera Västlänken. Trafikverket behöver därför ha de nya 

uppställningsspåren i Lärje i drift december 2026.  

Stadsbyggnadskontoret  
 

 

Henrik Kant   

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen  

 


