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1 Inledning och läshänvisning

Lerums kommun vidhåller en positiv syn på projektet som innebär ökad 
järnvägskapacitet och ökade möjligheter till hållbart resande. 

Mycket komplexa planeringsförutsättningar och känsliga områden kräver dock en 
hållbar långsiktig helhetslösning. För att förebygga risker, negativ miljö – och 
hälsopåverkan och störningar samt främja en hållbar utveckling lämnar härmed 
kommunen synpunkter och ställer följdfrågor som även inkluderar byggtiden. 

Utifrån frågetecken som genomläsningen av granskningshandlingarna genererat, 
har förvaltningen efterfrågat kompletterande uppgifter/beräkningsunderlag för 
buller, geoteknik och avvattning/klimatanpassning för att kunna se hur 
Trafikverket kommit fram till sina bedömningar. Trafikverkets svar var att detta 
inte är möjligt, eftersom beräkningsunderlagen tillhör projekteringsstadiet. Detta 
gör att kommunens synpunkter baseras på de handlingar som getts tillgång till.

Kommunen har delat upp synpunkterna på tolv olika områden/kapitel: 

• Trafik
• Buller och vibrationer
• Säkerhet och trygghet
• Ras – och skredrisk 
• Klimatanpassning/avvattning/dagvatten
• Natur
• Kulturmiljö
• Markmiljö
• Etableringsytor och massupplag
• Markanspråk
• Program, detaljplaner och angränsande planering
• Bygglov

Varje kapitel har följande två rubriker:  

• Tidigare yttrande från Lerums kommun
• Tillägg till tidigare yttrande från Lerums kommun

Under alla områden/kapitel har kommunen låtit det tidigare yttrandet, bilaga 1, 
kvarstå men kompletterat med nya synpunkter som tillkommit under det senaste 
granskningstillfället (sommaren 2021).
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2 Trafik

2.1 Tidigare yttrande från Lerums kommun

Synpunkter från tidigare yttrande, se bilaga 1, kvarstår.

2.2 Tillägg till tidigare yttrande från Lerums kommun

2.2.1 Tillfällig omläggning och återställande av gång- och cykelväg vid 
etableringsytan bakom Shell

Kommunen har godkänt en sträckning av tillfällig gång- och cykelväg, GC-väg, 
enligt figur 1, med följande krav; den ska vara asfalterad, belyst och ha en 
maximal lutning på 8%. På grund av den branta lutningen bör den även förses 
med vilplan och bänkar. Trafikverket ansvarar för drift och underhåll.

Figur 1 Temporär GC-väg, etableringsyta bakom Shell (etableringsyta H)

Återställande av asfalterad och belyst GC-väg sker, i fortsatt samråd med 
kommunen, i nytt läge, så nära Aspenvägen som möjligt, och svänger norr om 
Shell istället för att korsa genom grönområdet. Lutningen för den permanenta GC-
vägen får uppgå till maximalt 5%.

2.2.2 Förutsättningar för ny trafikplats

Trafikverket ombeds precisera var det är möjligt att anlägga ny trafikplats i 
Lerums centrum eftersom ni i samrådsredogörelsen uttryckt er enligt följande: 

”Trafikverket har tagit del av utredning för ny trafikplats i Lerum. Projektet 
omöjliggör inte en ny trafikplats, men förutsättningarna för anläggandet av en ny 
trafikplats förändras genom åtgärderna vid Lerum station.” 



KS21.645 – Lerums kommuns granskningsyttrande över Järnvägsplan

8

Huvudalternativ för ny trafikplats i Lerums centrum är vid Stationsbron alternativt 
vid Aspedalen. Kommunen bedömer att en påfart i riktning mot Göteborg, från 
Stationsvägens bro över järnväg och E20, omöjliggörs till följd av förslaget med 
nytt spår 4 närmast E20. Även andra alternativ, särskilt gällande avfarter vid 
Aspedalen eller nordost om Lerums centrum, påverkas betydligt.
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3 Buller och vibrationer

3.1 Kommunens synpunkter 

3.2 Tidigare yttrande från Lerums kommun

Synpunkter från tidigare yttrande, se bilaga 1, kvarstår

3.3 Tillägg till tidigare yttrande från Lerums kommun

Lerums kommun har, vid granskningstillfället, inte haft tillgång till det 
underlagsmaterial som ligger till grund för Trafikverkets bedömningar för vilka 
fastigheter som ska få åtgärder eller inte, dvs bedömning vid inventering av 
fastigheter så som fasad och uteplats. Det har därför varit svårt att göra en 
fullständig bedömning om huruvida Trafikverket uppfyller de krav som ställs vid 
väsentlig ombyggnad för varje berörd fastighet. Kommunen har därför endast 
kunnat utgå från det redovisade resultatet. 

3.3.1 Förtydligande gällande den samlade bedömningen av buller och vibrationer

Om buller och vibrationer var för sig ligger under gällande riktvärden så kan den 
samlade bedömningen av dessa två störningsmoment utgöra en olägenhet enligt 
miljöbalken. Kommunen anser att fasadnära åtgärder (SK2) borde övervägas i de 
fall fastigheter är utsatt för både buller och vibrationer för att minska det samlade 
störningsmoment. Kommunen skulle vilja se ett förtydligande gällande den 
samlade bedömningen av både buller och vibrationer för främst fastigheten 
Dergården 1:11.

3.3.2 Ny byggnation vid Åsenvägen

Trafikverket har, i bullerberäkningarna, inte tagit hänsyn till det bullerskydd som 
de nya flerbostadshusen vid Åsenvägen kommer att bidra med. Byggnationen av 
dessa pågår just nu och byggnaderna kommer att stå klara innan det nya spåret 
tagits i drift. Hur kommer detta att påverka de fastigheter för vilka man beslutat 
om bullerdämpande åtgärder men som då kommer att ha en förbättrad 
bullersituation i och med byggnaderna som uppförs på Åsenvägen? Det är viktigt 
att Trafikverket ser till att dessa fastigheter klarar riktvärdena om några ändringar 
i bullerskyddsåtgärder ska göras samt kommunicerar detta med berörda 
fastighetsägare.  

3.3.3 Ny bullerskärm

Den tillkommande bullerskärmen inklusive fundament, eventuella stödmurar eller 
räcken som ska uppföras, om det inte finns något klart besked angående 
byggnation av resecentrum, måste hamna helt på Trafikverkets fastighet innanför 
den blå linjen. Blå linjen är en gränsdragningslinje som kommunen och 
Trafikverket gemensamt satt för att kunna ta höjd för planering av kommunal och 
statlig centrumbebyggelse och infrastruktur.
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Den får inte påverka byggnation eller tänkt användning av kommunens 
resecentrum. Det är också viktigt att den är visuellt tilltalande eftersom den, i det 
fall den uppförs, kommer att vara på plats under lång tid och vara väl synlig i 
centrum. Beslut kring gestaltning ska fattas i samråd med kommunen, det förslag 
som innebär en slät standardskärm är inte ett alternativ.

Vidare, när det gäller gestaltning av skärmen, vill kommunen även understryka 
vikten av att undvika att skapa instängda ytor.  Kommunen ser en stor risk att 
utformningen av den tillkommande bullerskärmen, standardutförandet utan 
genomsyn, kommer leda till klotter och annan skadegörelse som kommunen redan 
tidigare haft problem med på platsen kring stationsområdet och aktivt arbetar för 
att minska. Det finns också en risk att området kommer att bli tillhåll för annan 
brottslighet, exempelvis hantering och försäljning av narkotika. 
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4 Säkerhet och trygghet

4.1 Tidigare yttrande från Lerums kommun

Synpunkter från tidigare yttrande, se bilaga 1, kvarstår.

4.2 Tillägg till tidigare yttrande från Lerums kommun

4.2.1 Otrygga miljöer 

Platser som hamnar i skymundan och saknar naturlig övervakning och insyn 
tenderar att bjuda in till brottslighet som till exempel narkotikahandel, klotter och 
annan skadegörelse. Det finns sedan tidigare en växande problematik kring detta 
runt stationsområdet, något som under lång tid arbetats aktivt med att förändra. 
Det är därför av yttersta vikt att vi inte bygger in nya skrymslen/vrår/avskilda 
platser utan insyn och istället skapar så öppna ytor som möjligt med naturlig 
övervakning och som ser estetiskt tilltalande och städade ut. Dessa är mindre 
lockande att utföra brottslighet på. Den tillkommande bullerskärmen medför en 
stor oro för detta eftersom den riskerar att skapa instängda områden och smala 
passager på en plats som idag redan har ett sparsamt flöde av människor, och 
därmed en begränsad naturlig övervakning, under kvällar och nätter. Ett aktivt 
samarbete mellan kommunen och Trafikverket krävs gestaltningsfrågorna för att 
minimera ovanstående risker men samtidigt vidhålla en hög bullerskyddseffekt. 
Se även kapitel 3.3.3.
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5 Ras – och skredrisk

5.1 Tidigare yttrande från Lerums kommun

Synpunkter från tidigare yttrande, se bilaga 1, kvarstår. Kommunen ser 
fortfarande stora risker för ett bakåtgripande skred som kan komma att påverka 
planområdet. Det saknas även, genomgående, geotekniska risk-och 
konsekvensbeskrivningar.

5.2 Tillägg till tidigare yttrande från Lerums kommun

5.2.1 Risken för bakåtgripande skred

Kommunen har nu fått tillgång till en del av efterfrågade beräkningar, men delar ändå 
inte Trafikverkets bedömning när det gäller risken för ett bakåtgripande skred i de 
strandnära områdena vid Säveån, se bilaga 1 punkt 20 och 21. Kommunen har även 
fortsatt samma synpunkter angående stabiliteten för området på sträckan 437+200-
437+250, där fördröjningsyta för dagvatten planeras, se bilaga 1 punkt 22.

5.2.2 Erosion och strömningar till följd av dagvattenutlopp

Kommunen ställer sig frågande till hur Trafikverket planerar att leda dagvattnet 
från dagvattendammen i östra delen av planområdet ner i Säveån utan att göra 
några ingrepp i vattenmiljön eller vegetationen. Det handlar om omfattande 
mängder vatten som ska släppas med ett riktat utlopp. En felaktigt utformad 
lösning kan skapa nya strömningar och förstärka erosionen i Säveån vilket kan 
öka risken för ras och skred. 

Om utloppet ska kunna stängas vid eventuella föroreningar innebär det att 
området måste vara tillgängligt. 
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6 Klimatanpassning/avvattning/dagvatten

6.1 Tidigare yttrande från Lerums kommun

Synpunkter från tidigare yttrande, se bilaga 1, kvarstår

6.1.1 Tillägg till tidigare yttrande

Trafikverket har fortfarande inte redovisat vilka dagvattenvolymer som behöver 
fördröjas eller om det i praktiken kommer att vara tekniskt möjligt att göra detta 
på den yta man har att tillgå inom planområdet.

6.1.2 Omhändertagande av dagvatten

De uppdaterade plankartor som redovisats förstärker ytterligare kommunens oro 
kring bristfälligt omhändertagande och fördröjande av dagvatten i samband med 
kraftig nederbörd, framförallt i planområdets västra delar. Detta kommer 
oundvikligen att påverka kommunal infrastruktur, befintlig bebyggelse samt 
möjligtvis även Trafikverkets egen väginfrastruktur, E20, negativt med 
omfattande översvämningar som följd.

Trafikverkets föreslagna lösning för bankroppen vid spår 4, med större möjlighet 
till infiltration, står i praktiken direkt i strid med tidigare identifierade 
hydrogeologiska förhållanden, beskrivna i kapite3.8.3, bilaga 1, som tydligt anger 
att infiltrationsmöjligheterna på grund av rådande geologi består av mäktiga silt- 
och lerlager som är täta och skärmande. 
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7 Natur

7.1 Tidigare yttrande från Lerums kommun

Synpunkter från tidigare yttrande, se bilaga 1, kvarstår.

7.2 Tillägg till tidigare yttrande från Lerums kommun

7.2.1 Hantering av invasiva arter

Enligt planbeskrivningen framgår det att invasiva arter ska tas bort och fraktas till 
avfallsmottagare. Det framgår dock inte vilka kontrollprogram som Trafikverket 
ska följa för att säkerställa att spridning av invasiva arter inte sker på 
byggarbetsplats, etableringsytor eller vid transporter. 

7.2.2 Natur- och vattenmiljö vid Säveån

Trafikverket framför att inga ingrepp i vattenmiljön eller vegetationen längs med 
Säveån kommer att göras. Kommunen ställer sig frågande till detta med tanke på 
det tänkta dagvattenutloppet i Säveån, vid Brobacken, dit allt vatten från den östra 
fördröjningsytan kommer att ledas. Ett riktat utlopp med en omfattande mängd 
dagvatten innebär ingrepp och påverkan på natur- och vattenmiljön. Nya 
vattenströmningar kan även påverka stabiliteten negativt, se även kapitel 6.1.2

Dagvattenutloppet innebär även ett ingrepp i kantzonen. Strandskyddet 
återinträder i samband med planupphävandet och Trafikverket måste söka dispens 
för en sådan åtgärd. 
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8 Kulturmiljö

8.1 Tidigare yttrande från Lerums kommun

Synpunkter från tidigare yttrande, se bilaga 1, kvarstår

8.2 Tillägg till tidigare yttrande

8.2.1 Järnvägsplanens påverkan på Brobackenområdet och dess kulturhistoriska 
värde och betydelse för Lerum samhälles framväxt

I arbetet med Järnvägsplanen har Trafikverket låtit ta fram ett PM för 
kulturarvsanalys. I analysen beskrivs konsekvenser för kulturmiljön i förhållande 
till uppförande av bullerskärmar och teknikbyggnader i området. Det beskrivs 
däremot inte vilka konsekvenser som järnvägsplanens utbyggnad medför på 
Brobackenområdet och dess spårnära byggnaders framtida användning eller 
fortsatta existens.  
 
I järnvägsplanen föreslås bland annat att godstrafik förläggs på spår 1, det spår 
som ligger närmast Brobackens bebyggelse, samt att perrongen mellan 
bebyggelsen och spår 1 tas bort. Detta medför att det närmsta spåret kommer att 
ha passerande tåg i högre hastighet och med risk för farligt godsolycka och 
urspårning. Trafikverket har bedömt att skyddsåtgärder mot vibrationer inte är 
tekniskt möjliga och inte heller ekonomiskt rimliga inom projektet. Trafikverket 
överväger därför erbjudande om förvärv för ett litet antal bostadsfastigheter i 
Brobacken, som har vibrationsnivåer över riktvärdena, för att förhindra att 
fastigheterna används för boende. 
 
Lerums kommun bedömer bebyggelsemiljön som särskilt värdefull (PBL 8 kap 
13) och att delarna (byggnaderna) av miljön är viktiga. Brobacken har en tydlig 
koppling till framväxten av Lerums tätort. Detta är den ursprungliga 
bebyggelsestrukturen för stationssamhället. Bebyggelsen kring Brobacken är 
placerad längs med den äldre landsvägen, vars vägsträckning är betydligt äldre än 
bebyggelsen. Noterbart är att bebyggelsen ofta i andra orter har vänts mot 
järnvägen för att visa en representativ sida av orten. I detta fall har dock ingen 
stads- eller byggnadsplan gjorts utan bebyggelsen har blivit av mer oplanerad art. 
Detta mycket varierade bebyggelsemönster är i sig värdefullt i den meningen och 
visar på en viktig del av Lerums tillkomst. 
Bebyggelsemiljöns sammanhang och samspel mellan byggnader, vägdragning, 
bro, struktur och volym är det mest väsentliga att beakta vid förändring. 
Kontrasten mellan de modernistiska ideal som förkroppsligas kring Bagges torg 
och Brobacken är av stort värde. Den tydliga gräns som finns mellan dessa två 
kan tillskrivas stort värde. Fokusområdets tre huvudbyggnader har placerats 
mycket nära varandra och trots att deras tillkomst har mycket att göra med 
järnvägen vänder de sig mot landsvägen. Detta innebär att deras identitetsbärande 
och miljöskapande värde främst är mot landsvägen. 
Lerums kommuns bedömning är att utförandet av järnvägsplanen riskerar att 
medföra att byggnaderna längs Brobacken förvanskas och blir obrukbara. 
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Byggnaderna bedöms ha kulturhistoriskt värde och vara del av en särskilt 
värdefull bebyggelsemiljö och det finns krav på att byggnaderna underhålls. 
Således innebär det en ekonomisk konsekvens för kommunen och/eller de privata 
fastighetsägarna om byggnaderna inte ges förutsättningar för att kunna användas. 
Lerums kommun anser att Trafikverket bör komplettera det PM för 
kulturarvsanalys som är framtaget samt föreslå lämpliga skyddsåtgärder vid 
Brobacken, som säkerställer byggnadernas fortsatta existens och möjlighet till 
användning. 
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9 Markmiljö

9.1 Tidigare yttrande från Lerums kommun

Synpunkter från tidigare yttrande, se bilaga 1, kvarstår

9.2 Tillägg till tidigare yttrande

9.2.1 Hantering av massor och lakvatten 

Massor ska förvaras så att avrinning minimeras. Anmälningsplikt till miljöenheten 
på Lerums kommun är aktuellt om massorna inte används inom närområdet 
och/eller om de är förorenade i nivåer över MKM. 
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10 Etableringsytor och massupplag

10.1 Tidigare yttrande från Lerums kommun

Synpunkter från tidigare yttrande, se bilaga 1, kvarstår

10.2 Tillägg till tidigare yttrande

10.2.1 Etableringsyta H (Hulan, bakom Shell)

Trafikverket behöver tydligt redovisa beräkningar för dagvattenflöden som 
kommer att påverka etableringsyta H, både under etableringstiden och efter 
återställandet. Trafikverket behöver redovisa tydliga lösningar för rening och 
fördröjning av dagvatten som är dimensionerade utifrån framtagen dagvattten- 
och skyfallsutredning för området. Utredningen ska följa kommunens 
dagvattenstrategi. 

Etableringsyta H ligger inom område där dagvattnet har avrinning till Aspen. 
Avståndet är kort, och särskild försiktighet behöver iakttas för att förebygga 
utsläpp till mark och vatten från fordon och annan kemikaliehantering, se även 
kapitel 9.2.1. 

Under etableringstiden ska tillfällig GC-väg anläggas i slänten upp emot 
bostadsområdet och återställande av permanent GC-väg ske längs med 
Aspenvägen, i samråd med kommunen, se även kapitel 2.2.1.
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11 Markanspråk

11.1 Tidigare yttrande från Lerums kommun. 

Synpunkter från tidigare yttrande, se bilaga 1, kvarstår.

11.2 Tillägg till tidigare yttrande från Lerums kommun

Lerums kommun har följande tillägg till tidigare yttrande. Övriga synpunkter 
gällande markanspråk behandlas i avtalsdialog med Trafikverket.

11.2.1 Giltighetstid för nyttjanderätter

I PM Ändringar framgår det att nyttjanderätten gäller 3 år från planens antagande. 
Detta kan ställa till problem för den kommunala planeringen i det fall antagandet 
skulle dröja eller bli överklagat så att det drar ut på tiden. Kommunen räknar med 
att få tillgång till tillfälliga etablerings- och arbetsytor i Lerums C för andra 
projekt utifrån angiven tidplan som kommunicerats på samrådsmötena. 

11.2.2 Tillkommande bullerskärm

Tillkommande bullerskärm inklusive fundament, eventuella stödmurar eller 
räcken ska uppföras på Trafikverkets sida av blå linjen och inte inskränka yta för 
resecentrum eller infartsvägar till resecentrum, se även kapitel 3.3.3.
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12 Program, detaljplaner och angränsande planering

12.1 Tidigare yttrande från Lerums kommun

Synpunkter från tidigare yttrande, se bilaga 1, kvarstår med undantag av 
kommentaren kring tidplanen för byggnation av gång- och cykelbro över Västra 
Stambanan och E20, se avsnitt 12.2.1.

12.2 Tillägg till tidigare yttrande från Lerums kommun

12.2.1 Tidplan för byggnation av ny gång- och cykelbro 

Tidplanen för den gång- och cykelbro som är tänkt att byggas över E20 och 
Västra Stambanan i Lerum C har ändrats. Projektet är framflyttat ytterligare och 
kommer inte att genomföras förrän någon gång mellan år 2026 och år 2029.
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13 Bygglov

13.1 Tidigare yttrande från Lerums kommun

Synpunkter från tidigare yttrande, se bilaga 1, kvarstår. 

13.2 Tillägg till tidigare yttrande från Lerums kommun

Kommunen har inga tillägg till det tidigare yttrandet.
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14 Bilagor

Bilaga 1. KS18.536 Granskningsyttrande över Järnvägsplan (2019)
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