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Motpart

Göteborgs kommun
404 82 Göteborg

Överklagade beslut 1. Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut 2016-12-21, dnr. 403-98512016, gällande Kommunfullmäktiges i Göteborgs stad beslut 2016-01-28, §
19, dnr. 1540/15, att anta detaljplan för järnvägstunneln Västlänken;
tunnelmynningar, schakt m.m. inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass,
Vasastaden, Annedal, Landala, Guldheden, Johanneberg, Heden, Skår och
Kallebäck i Göteborgs kommun.
2. Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut 2016-12-21, dnr. 403-98542016, gällande Kommunfullmäktiges i Göteborgs stad beslut 2016-01-28, §
20, dnr. 1541/15, att anta ändring av detaljplaner för järnvägstunneln
Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal inom stadsdelarna
Gullbergsvass, Nordstaden, Inom Vallgraven, Pustervik, Haga, Vasastaden,
Lorensberg, Bö och Skår i Göteborgs kommun.
Saken

Detaljplan för järnvägstunneln Västlänken i Göteborgs kommun

Undertecknade ombud för ovan angivna klaganden, hädanefter Föreningen Trädplan Göteborg
m.fl., får härmed inkomma med en komplettering av överklagandena av ovan angivna beslut, med
följande yrkanden och under åberopande av nedanstående grunder och omständigheter.
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1

YRKANDEN
I sak

1.1

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. yrkar att Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs
tingsrätt upphäver:
1. Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut 2016-12-21, dnr. 403-9851-2016, samt
Kommunfullmäktiges i Göteborgs stad beslut 2016-01-28, § 19, dnr. 1540/15, att anta
respektive fastställa detaljplan för järnvägstunneln Västlänken; tunnelmynningar, schakt
m.m. inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Vasastaden, Annedal, Landala,
Guldheden, Johanneberg, Heden, Skår och Kallebäck i Göteborgs kommun; samt
2. Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut 2016-12-21, dnr. 403-9854-2016, samt
Kommunfullmäktiges i Göteborgs stad beslut 2016-01-28, § 20, dnr. 1541/15, att anta
respektive fastställa ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken mellan
Gullbergsvass och Almedal inom stadsdelarna Gullbergsvass, Nordstaden, Inom
Vallgraven, Pustervik, Haga, Vasastaden, Lorensberg, Bö och Skår i Göteborgs kommun.
Processuellt

1.2

... och ... yrkar därutöver att länsstyrelsens beslut om avvisning ska upphävas samt
att de ska tillerkännas talerätt i målet.

GRUNDER FÖR YRKANDENA
2
Rättsregler som detaljplanen jämte detaljplanändringen står i strid med

2.1

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. önskar inledningsvis anföra att den aktuella
detaljplanen jämte detaljplaneändringen strider mot följande rättsregler:

-

-

2 kap. 2-6 och 9 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, gällande oförenlighet med
anpassnings- och lämplighetskrav vid planläggning samt medförande av betydande
olägenheter,
3 kap. 1 § MB och 4 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), MB, gällande oförenlighet med
lämplig och god hushållning av mark och vatten,
3 kap. 6 och 10 §§ MB, gällande påtaglig skada på kulturvärden samt felaktig
avvägning mellan motstående riksintressen,
4 kap. 34 § PBL, 6 kap. 7 § första och andra styckena MB, 6 kap. 12 § MB jämte övriga
relevanta bestämmelser i miljöbalken gällande bristande MKB,
5 kap. 12 och 13 §§ PBL, gällande formella fel vid samrådsprocessen.
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Detaljplanen står i strid med regeringens tillåtlighetsbeslut
2.2

Detaljplanen samt detaljplaneändringen står i strid med regeringens tillåtlighetsbeslut,
2014-06-26, M2012/2992/Me. Detaljplanen och ändringen medför att villkor 1 i
regeringens tillåtlighetsbeslut, det vill säga att järnvägstunneln planeras och utförs ”så att
negativa konsekvenser för kulturmiljön och stadsmiljön i övrigt, inklusive parker och
grönområden, så långt möjligt begränsas”, förhindras. Såväl länsstyrelsen som Göteborgs
kommun har vid antagandet av detaljplanen jämte ändringen inte beaktat det som
föreskrivs i regeringens tillåtlighetsbeslut för att villkor 1 ska anses vara uppfyllt.
Processuella fel

2.3

Den aktuella detaljplaneprocessen har varit föremål för ett antal processuella fel, såsom
förbiseende av de formella kraven på samråd enligt 5 kap. 12 och 13 §§ PBL, samt formella
fel gällande MKB:n, bland annat avseende bristande redovisning av kumulativa effekter.
Skador på riksintresset för kulturmiljö

2.4

Den antagna detaljplanen samt detaljplaneändringen kommer att medföra påtagliga och
irreversibla skador på ett flertal riksintressen för kulturmiljövård i Göteborgs kommun,
vilket strider mot 2 kap. 2 och 6 §§ PBL, samt 3 kap. 6 § MB. Därutöver har såväl
länsstyrelsen som Göteborgs kommun gjort felaktiga avvägningar mellan de motstridiga
riksintressena för kulturmiljövård respektive kommunikation enligt 3 kap. 10 § MB. I
aktuellt fall väger riksintressena för kulturmiljövård tyngre än det utpekade riksintresset
för järnvägstunneln.
Detaljplanen uppfyller inte anpassnings- och lämplighetskraven i PBL

2.5

Detaljplanen jämte detaljplaneändringen strider mot anpassnings- och lämplighetskraven
i 2 kap. PBL. Marken är från allmän synpunkt inte är lämplig för ändamålet, med hänsyn
till avsaknad av samhällsnytta, negativ påverkan på kulturmiljövården, minskade
grönområden samt ökade utsläpp. Därutöver kan projektet inte anses uppfylla kravet på
god hushållning av mark- och vattenresurser.
Betydande olägenheter

2.6

Detaljplanen samt detaljplaneändringen kommer att medföra betydande olägenheter för
närboende, näringsidkare, samt personer som regelbundet visats i projektområdet. Dessa
olägenheter, eller på vilket sätt dessa ska undvikas för att påverkningsgraden på för
människors hälsa och säkerhet ska kunna ses som acceptabel, har inte redogjorts för i
tillräcklig utsträckning. Att anta en detaljplan respektive detaljplaneändring, utan att
tillgodose att skyddet för människors hälsa och säkerhet upprätthålls står i strid med 2
kap. 9 § PBL.
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Negativ påverkan på samhällsnyttan och samhällsekonomin
2.7

Detaljplanen och detaljplaneändringen kommer att medföra negativa konsekvenser för
samhällsekonomin och samhällsnyttan i allmänhet och stadsutvecklingen i synnerhet,
vilket strider mot rekvisiten i 2 kap. 2 PBL. Den antagna detaljplanen och
detaljplaneändring lever inte upp till sina syften, eftersom samhällsnyttan och de
samhällsekonomiska fördelarna med järnvägstunneln är grovt överskattade. Vad gäller
detaljplanernas påverkan på stadsutvecklingen är dessa huvudsakligen negativa.

3

BAKGRUND

3.1

Arbetet med planering av en järnvägstunnel i Göteborgs stad påbörjades redan 1999, då
översiktsplan ÖP99 upprättades av Göteborgs kommun. I ÖP99 nämns och beskrivs
möjliga, alternativa, järnvägssträckningar inom Göteborgs kommun. I översiktsplanen
ÖP99 reserveras dessutom mark för det framtida byggandet av en järnvägstunnel. Åren
därefter följde järnvägsutredningar, samråd avseende järnvägsutredningen och andra
moment rörande genomförandet av järnvägstunnel i Göteborg. Under 2006 beslutade
Göteborgs kommun och Trafikverket om anläggandet av den nu aktuella
järnvägssträckningen, det vill säga mellan Göteborgs Centralstation, Haga och Korsvägen.

3.2

Under hösten 2013 genomfördes samråd avseende detaljplan för järnvägstunneln,
varefter kompletterade samråd skedde under sommaren 2014. Byggnadsnämnden i
Göteborgs kommun beslöt den 25 november 2014 att ställa ut detaljplaneförslaget för
granskning, som sedan ägde rum under tiden den 10 december 2014 – den 27 januari
2015. Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs kommun lämnade sitt granskningsyttrande i
ärendet den 29 september 2015, varefter Kommunfullmäktige i Göteborgs stad, den 28
januari 2016, antog detaljplanen och detaljplaneändringen gällande järnvägstunneln i
beslut, § 19, dnr. 1540/15 respektive 20 §, dnr. 1541/15.

3.3

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. överklagade ovan nämnda beslut till Länsstyrelsen i
Västra Götalands län. Den 21 december 2016 beslutade länsstyrelsen att fastställa
kommunens antagandebeslut gällande både detaljplanen och detaljplaneändringen, och
avslog därigenom överklagandena, i den del de inte avvisades. Föreningen Trädplan
Göteborg m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen vid
Vänersborgs tingsrätt den 25 januari 2017, där målet nu ligger för prövning. Föreningen
Trädplan Göteborg m.fl. önskar nu komplettera sitt överklagande genom att åberopa
följande.

4

UTVECKLING AV TALAN

4.1

Talerätt
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Övergripande inställning
4.1.1

Klagandena delar länsstyrelsens bedömning vad gäller tillerkännande av talerätt i fråga
om

4.1.2

... och .... gör gällande att även de påverkas på så sätt att de ska tillerkännas talerätt i
målet, varför domstolen bör förklara de talerättsberättigade i enlighet med ovan
framställda yrkanden.
Grund för talerätt

4.1.3

Talerätt beträffande antagande av detaljplan regleras i 13 kap. 8 § PBL, samt 22 §
förvaltningslagen (1986:223), FL. Då dessa bestämmelser endast ger en övergripande
vägledning avseende vem som har rätt att överklaga ett sådant beslut är de principer som
har fastställts i praxis avgörande för vägledningen. Det bör understrykas att enskilda
sakägares talerätt i ärenden enligt plan- och bygglagen även är skyddade enligt
Århuskonventionen samt MKB-direktivet (rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni
1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt). Av
både Århuskonventionen och MKB-direktivet följer ett krav på rätt till domstolsprövning
för enskilda sakägare samt miljöorganisationer avseende vissa beslut som fattas med stöd
av PBL.
Talerätt enligt Århuskonventionen

4.1.4

I Århuskonventionens artikel 9.3 stadgas att ”den allmänhet som uppfyller eventuella
kriterier i nationell rätt har rätt att få handlingar och underlåtenheter av personer och
myndigheter som strider mot den nationella miljölagstiftningen prövade av domstol eller i
administrativ ordning”.

4.1.5

Artikeln har ingen så kallad ”direkt effekt” gentemot de länder som är anslutna till
konventionen, vilket innebär att de nationella domstolarna har en möjlighet att i viss
utsträckning göra en egen tolkning av vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en
enskild eller en miljöorganisation ska kunna få igenom en rättslig prövning i miljöfrågor.
Trots denna tolkningsmöjlighet måste sådana nationella kriterier vara förenliga med
konventionens syfte.

4.1.6

Frågan huruvida de svenska domstolarna tillämpar en allt för sträng tolkning av
normskyddsläran beträffande klagorättens omfattning för enskilda, har bland annat
belysts av Mark- och miljööverdomstolen i MÖD 2015:8. I målet gällde frågan huruvida en
enskild fastighetsägare kunde ses som sakägare och därmed beviljas klagorätt i fråga om
schaktningsarbeten och nedläggning av VA-ledningar i ett område som omfattades av
strand- och landskapsbildskydd. Mark- och miljööverdomstolen företog en grundlig
utredning kring sakägarbegreppet, bland annat med utgångspunkt i Århuskonventionen
7 (23)
MARK- & MILJÖRÄTTSBYRÅN I SVERIGE AB
KUNGSGATAN 56 ▪ 411 08 GÖTEBORG
031-385 98 00 ▪ WWW.MMBYRAN.SE

och 16 kap. 12 § MB. Domstolen ställde sig bland annat frågan huruvida den avgränsning
av klagorätten som de svenska domstolarna har gjort, med utgångpunkt i artikel 9.3
Århuskonventionen, är förenligt med konventionens syften. Vidare uttalade domstolen att:
“(…) Det kan ifrågasättas om en strikt tillämpning av skyddsnormsläran är förenlig med
dagens syn på frågan om klagorätt på miljörättens område. Avgränsningen är också
tveksam ur ett Århuskonventionsperspektiv och behöver mot den bakgrunden analyseras
närmare i varje enskilt fall.”
Talerätt enligt förvaltningslagen m.m.
4.1.7

Bestämmelsen i 22 § FL stadgar att enbart den som har ett visst intresse i saken har rätt
att få denna prövad av en högre instans. Av kommentarerna till 22 § FL kan utläsas att
förvaltningslagen bland annat utgår från det traditionella partsbegreppet vid bedömning
av vem som har rätt att klaga över ett beslut; det vill säga sökande, klagande eller annan
part som har gett sig till känna i ärendet före dess avgörande. Ett beslut kan dock även
angå andra än parter. Exempelvis kan intressenter som inte tidigare uppträtt i ärendet
eller målet anses vara klagoberättigade. Därutöver kan utläsas att det för klagorätt allmänt
sett brukar krävas att beslutet antingen påverkar personens rättsliga ställning eller rör ett
intresse som på något sätt erkänts av rättsordningen. Vidare framgår av kommentarerna
till 13 kap. 8 § PBL att den krets som har rätt att överklaga huvudsakligen avgränsas på
samma sätt i såväl planärenden som ärenden om bygglov och marklov. Någon principiell
skillnad återfinns inte heller i rättspraxis gällande detta.
Relevant rättspraxis

4.1.8

I RÅ 2005 ref. 36, gällande fråga om klagorätt avseende bygglov för uppförande av en
telemast, anförde regeringen följande beträffande vem som kan anses vara
klagoberättigad:
Av förarbetena till plan- och bygglagen (1987:10), PBL, framgår att det i enlighet med
Lagrådets förslag inte i lagtexten har angivits vem som är behörig att överklaga beslut enligt
PBL. Lagrådet anförde bl.a. följande (prop. 1985/86:1 bil. s. 325 f.) "Att bestämmelser kan
avvaras beror på att det av allmänna grundsatser, som har utbildats i praxis, följer vem som
får överklaga beslut. Grundtanken har kommit till uttryck i 11 § förvaltningslagen där det
föreskrivs att besvär får föras av den som beslutet angår, om det gått honom emot. Att exakt
bestämma kretsen av besvärsberättigade med ledning av uttrycket "den som beslutet angår"
låter sig av naturliga skäl inte ofta göra. I allmänhet torde det beträffande beslut enligt PBL
ej vara tveksamt vem som får anföra besvär. De beslut där det enligt PBL kan vara vanskligt
att avgöra kretsen besvärsberättigade är beslut i planärenden. Här ger emellertid
bestämmelser om förfarandet god vägledning."
(…) En annan viktig utgångspunkt för en redogörelse av vilka som har rätt att överklaga är
att denna grupp avgränsas på huvudsakligen samma sätt i såväl planärenden som ärenden
om bygglov och marklov. Rättspraxis är sådan att någon principiell skillnad därvidlag inte
kan spåras. Enligt fast praxis anses beslut avseende detaljplan angå ägare till de fastigheter
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som ligger inom planområdet eller som gränsar direkt till detta, medan beslut om lov anses
beröra ägare till fastighet som direkt angränsar den fastighet som avses med lovet. Även om
en gata eller väg skiljer klagandens fastighet från den i ärendet aktuella eller från
planområdets gräns brukar rätt att överklaga anses föreligga. Därutöver anses beslutet
angå ägare till fastigheter i nära grannskap, om de är särskilt berörda med hänsyn till arten
och omfattningen av den aktuella åtgärden, natur- eller trafikförhållandena på platsen m.m.
(se Didón m.fl., Plan- och bygglagen, s. 13:11 f.). Den krets som skall ha rätt att överklaga bör
sålunda huvudsakligen avgränsas på samma sätt i såväl planärenden som ärenden om
bygglov.
4.1.9

Detta förhållningssätt har även vidhållits i mål nr. P 1273–13, dom 2013-12-06, där Markoch miljödomstolen vid Nacka tingsrätt anförde att beslut om detaljplaner anses angå
fastighetsägare, rättsinnehavare, bostadsrättshavare, hyresgäster,
hyresgästorganisationer samt boende på fastigheter inom planområdet eller som gränsar
direkt till detta. Beslut om detaljplaner anses även angå ägare till fastigheter i ett nära
grannskap, om de är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av den
aktuella åtgärden, så som natur eller trafikförhållandena på platsen m.m.

4.1.10

I Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts avgörande, mål nr. P 268–14, dom 201407-09, specificerade domstolen vad som avses med ”andra som är särskilt berörda med
hänsyn till bland annat arten och omfattningen av den aktuella åtgärden, samt natur- eller
trafikförhållandena på platsen”. Domstolen anförde att:
”Avståndet mellan motparternas bostäder och platsen där åtgärden ska utföras inte har
någon självständig betydelse. I stället får avståndet respektive frågan om åtgärdens
synlighet sättas i relation till arten och omfattningen av den avsedda byggnationen. Vid en
sammantagen bedömning, med hänsyn till vad som framkommit om den planerade
åtgärdens storlek, utformning och användningssätt finner mark- och miljödomstolen –
oaktat avståndet mellan motparternas fastigheter och platsen för den planerade åtgärden –
att motparterna får anses berörda av beslutet om tidsbegränsat bygglov på ett sådant sätt
att talerätt föreligger.” Domen fastställdes därefter av Mark- och miljööverdomstolen i mål
nr. P 7171–14, dom 2015-04-24.
Sammanfattande slutsatser gällande talerätt

4.1.11

I förevarande fall har länsstyrelsen gjort bedömningen att bolagen
och
över huvud taget inte har talerätt i ärendet. I länsstyrelsens beslut återfinns
dock inte någon närmare förklaring till denna påstådda avsaknad av talerätt, utan enbart
en kort hänvisning till att dessa bolag inte driver verksamhet på ett sådant avstånd från
planområdena att klagorätt skulle föreligga. Klagandena finner detta anmärkningsvärt då
länsstyrelsen i sina beslut ändå menar att influensområdet torde vara relativt stort med
hänsyn till omfattningen av projektet, samt att talerätten bör bedömas generöst.

4.1.12

Mot bakgrund av ovan anförd rättspraxis, samt med hänsyn till det vad som stadgas i 22 §
FL och artikel 9.3 Århuskonventionen, är klagandena av den bestämda uppfattningen att
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både och bör tillerkännas talerätt i förevarande mål. Enligt anförd praxis är det
fastställt att det inte är avståndet mellan åtgärderna i fråga och de klagandes bostäder
eller affärsrörelse som är av huvudsaklig betydelse, utan i stället åtgärdernas art och
omfattning i det enskilda fallet. Därutöver har det ansetts att ett beslut enligt plan- och
bygglagen angår ägare till fastigheter i nära grannskap, om de är särskilt berörda med
hänsyn till arten och omfattningen av den aktuella åtgärden, natur- eller
trafikförhållandena på platsen m.m.
4.1.13

Med beaktande av den aktuella järnvägstunneln planerar att sträcka sig genom stora delar
av Göteborgs innerstad, och därigenom påverka de som bor, arbetar och vistas i
stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Vasastaden, Annedal, Landala, Guldheden,
Johanneberg, Heden, Skår, Kallebäck, Gullbergsvass, Nordstaden, Inom Vallgraven,
Pustervik, Haga, Vasastaden, Lorensberg och Bö, är det därmed naturligt att både ett stort
antal enskilda personer samt näringsidkare i dessa områden kommer att påverkas av
anläggningen på ett sätt att dessa bör anses vara taleberättigade.

4.1.14

Även de som bor och bedriver verksamhet utanför den så kallade rågrannesfären bör
härvid kunna tillerkännas talerätt, eftersom det i aktuellt fall handlar om en mycket
omfattande åtgärd med en beräknad anläggningstid mellan 8-10 år. Med hänsyn till arten
och omfattningen av den tilltänkta järnvägstunneln, dess beräknade negativa påverkan på
riksintressena för kulturmiljövård och natur- och trafikförhållandena i Göteborg, dess
främmande inslag i stadsmiljön, samt att åtgärden kommer att medföra betydande
olägenheter i form av bland annat buller för både vistande, boende och arbetande i
Göteborg, är det även rimligt att klagokretsen är vidare än vid ett mer normalt
detaljplaneärende. Då förevarande beslut om detaljplan onekligen berör de båda
verksamheterna
och
, bland annat genom att dessa verksamheter är belägna i
detaljplanens närhet (cirka 300 meter i från området), samt att verksamheterna riskerar
att drabbas av olägenheter i form av buller- och trafikstörningar samt sättningsskador
under både tunnelns anläggnings- och driftsfas, bör även dessa bolag tillerkännas talerätt
i enlighet med 22 § FL jämte övriga ovan åberopade bestämmelser.
Beträffande uppfyllande av regeringens tillåtlighetsbeslut

4.2
Tillåtlighetsbeslutet bör beaktas inom ramen för detaljplaneprocessen

4.2.1

4.2.2

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vidhåller att den nu antagna detaljplanen och
detaljplaneen står i strid med villkoren i regeringens tillåtlighetsbeslut. Vad gäller
regeringens tillåtlighetsbeslut anför länsstyrelsen att detta tillåtlighetsbeslut inte kan
prövas av länsstyrelsen i aktuellt mål. Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vill härvid
förtydliga att man självfallet inte har avsett att länsstyrelsen skulle pröva huruvida
regeringens tillåtlighetsbeslut varit korrekt eller inte, utan man har ansett att hänsyn ska
tas till de villkor som har ställts upp i beslutet även i förevarande detaljplaneprocess.
Vidare menar länsstyrelsen att tillåtlighetsbeslutet inte primärt har bäring på
detaljplaner, samt att projektets överensstämmelse med tillåtlighetsbeslutet ska prövas i
samband med
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tillståndsprövningen enligt miljöbalken samt prövning av järnvägsplanen. Föreningen
Trädplan Göteborg m.fl. står fast vid sin bedömning om att den antagna detaljplanen jämte
ändring av detaljplaner inte kan fastställas om de strider mot de villkor som ställs upp i
tillåtlighetsbeslutet.
4.2.3

Därutöver anser Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. det som anmärkningsvärt att
länsstyrelsen, trots det ovan sagda, anför att Trafikverkets åtgärder för att minska
påverkan på riksintresset för kulturmiljö uppfyller de krav som framgår av villkor 1 i
tillåtlighetsbeslutet. Detta medför att länsstyrelsens uttalanden gällande just detaljplanen
och tillåtlighetsbeslutet framstår som motsägelsefulla.
Hänsyn måste tas till villkor 1 i detaljplaneprocessen

4.2.4

Vad beträffar villkor 1 i tillåtlighetsbeslutet vill Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. även
göra mark- och miljödomstolen uppmärksam på att länsstyrelsen i sina beslut menar att
Västlänken påtagligt kommer att påverka och skada riksintresset för kulturmiljön. Av
villkor 1 i regeringens beslut framgår att lokaliseringen och utformningen av Västlänken
ska planeras och utföras så att negativa konsekvenser för kulturmiljön och stadsmiljön i
övrigt så långt som möjligt begränsas, samt att berörda fornlämningar så långt möjligt ska
bevaras, synliggöras och införlivas i den nya anläggningen. Av tillåtlighetsbeslutet följer
vidare att regeringen har gjort bedömningen att Västlänken inte kommer att medföra
påtaglig skada på kulturmiljön om villkoren uppfylls.

4.2.5

Av villkor 1 kan utläsas att det inte enbart är utförandet som ska beaktas vid uppfyllandet
av villkoret, utan även planeringen. Den planering som avses måste rimligen omfatta både
planering genom såväl järnvägsplan som detaljplan. Eftersom järnvägsplanen respektive
detaljplanen fyller två skilda syften i planeringen måste villkoren beaktas i de båda
prövningarna. Syftet med järnvägsplanen är att reglera lokalisering och utformning av
järnvägsanläggningen med de försiktighets- och skyddsåtgärder som behövs med hänsyn
till järnvägens omgivningspåverkan samt att underlätta markåtkomst för
järnvägsändamålet. Syftet med detaljplanen är i sin tur att pröva mark- och
vattenområdets lämplighet utifrån de krav som uppställs i plan- och bygglagen. Planerna
är trots sina olika syften avhängiga varandra. Med hänsyn till att villkor 1 omfattar hela
planeringsprocessen, är det därför inte rimligt att projektets förenlighet med regeringens
villkor begränsas till att endast prövas inom ramarna för järnvägsplanen samt
tillståndsprövningen enligt miljöbalken.

4.2.6

Det följer vidare av 2 kap. 2 § PBL att hushållsbestämmelserna för mark- och
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ MB ska tillämpas vid planläggning genom
detaljplan. Av 3 kap. 6 § andra stycket MB följer i sin tur att områden som är av
riksintresse för natur- och kulturmiljövården ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada natur- eller kulturmiljön. Liksom länsstyrelsen anger i sina beslut kommer skadan
på riksintresset för kulturmiljön att bli påtaglig även om den begränsas. Under dessa
omständigheter strider den nu antagna detaljplanen jämte ändringar av detaljplaner mot
tillämpliga och ovan redovisade bestämmelser i 2 kap. PBL och 3 kap. MB. Mot bakgrund
härav, samt att regeringen har gjort bedömningen att påtaglig skada på kulturmiljön
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endast kan undvikas under förutsättning att villkoren i tillståndsbeslutet efterlevs, måste
detaljplanens förenlighet med villkoren prövas inom ramen för detaljplaneprocessen.
Detta följer även av 13 kap. 17 § första och andra stycket PBL, vari det stadgas att en
prövning av ett överklagat beslut att anta eller ändra en detaljplan ska omfatta en
prövning av om detaljplanen strider mot en rättsregel.
4.2.7

Ett tillåtlighetsbesluts rättsverkningar i fråga om en detaljplanprocess regleras visserligen
inte i 17 kap. MB. Av förarbetena till miljöbalken kan dock utläsas att ett regeringsbeslut i
princip bör vara bindande vid efterföljande prövning enligt annan lagstiftning än
miljöbalken (prop. 1997/98:45 s. 443).

4.2.8

I sammanhanget vill Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. även understryka att
Riksantikvarieämbetet, i sitt yttrande över regeringens tillåtlighetsbeslut, påtalade att det
i järnvägsplanen saknas en tolkning av villkoren i regeringens tillståndsbeslut, samt en
förankring av denna tolkning hos länsstyrelsen. Vidare saknas enligt
Riksantikvarieämbetet en erforderlig beskrivning av hur regeringens villkor ska uppfyllas
i aktuell detaljplan (yttrande, Riksantikvarieämbetet, Anders Hedlund. PM TRV 2013/92
333 s. 20).

4.3

Detaljplaneprocessen har föregåtts av formella fel
Formella fel vid framtagande av MKB

4.3.1

Länsstyrelsen anför i sina beslut att framtagen MKB är godtagbar och att övrig utredning
på ett tillräckligt sätt beskriver ändringsbeslutets innehåll och konsekvenser. Föreningen
Trädplan Göteborg m.fl. bestrider länsstyrelsens uttalanden i denna fråga, samt vidhåller
sitt tidigare ställningstagande att den MKB som har framtagits i målet på många sätt är
bristfällig, samt att det förelegat formella fel vid framtagandet av densamma. Dessa brister
har inte heller adresserats av länsstyrelsen på ett erforderligt sätt.

4.3.2

Bland annat är Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. av uppfattningen att det i den aktuella
MKB:n inte finns något tillförlitligt underlag gällande risken för grundvattensänkning och
sättningsskador vid anläggandet av den aktuella järnvägstunneln. Med anledning härav
föreligger det starka skäl till att ifrågasätta såväl MKB:n och därmed förenligt
underlagsmaterial som antagandebesluten i dess helhet.

4.3.3

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vidhåller därutöver att det i den aktuella MKB:n
saknas en erforderlig beskrivning av projektets kumulativa effekter, samt även en
helhetsbild av tunnelns beräknade påverkan. Enligt 6 kap. 3 § första stycket MB ska en
MKB redogöra för de sammantagna, kumulativa effekter som en åtgärd medför för
människors hälsa och för miljön. Den aktuella MKB:n, som inte innehåller någon sådan
beskrivning, uppfyller således inte detta krav. Denna brist har länsstyrelsen inte heller
kommenterat i sina beslut, varför den aktuella detaljplanen och detaljplaneändringen,
liksom tidigare har framförts, inte borde antagits före en revidering av
miljökonsekvensbeskrivningen. Med anledning härav bör den antagna detaljplanen samt
detaljplaneändringen upphävas.
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Formella fel under samrådsprocessen
4.3.4

Föreningen Trädplan m.fl. vidhåller därutöver att de formella kraven på samråd enligt 5
kap. 12-13 §§ PBL delvis har förbisetts i förevarande planprocess, eftersom samråd även
borde omfattat angränsade kommuner. Länsstyrelsen anför i sina beslut att formella fel
inte föreligger eftersom samråd har genomförts med berörda parter. Vidare menar
länsstyrelsen att samråd inte behövde omfatta närliggande kommuner, då den aktuella
detaljplanen samt ändringen i sin helhet ligger inom Göteborgs innerstadsområde.
Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. bestrider detta uttalande, samt vidhåller att
åtminstone Partille och Mölndals kommun kommer att beröras av planen, med hänsyn till
planens påverkan på bland annat sjöfarten samt trafikförhållandena och övrig
kommunikation under såväl anläggnings- som driftperioden. Att detaljplanen och ändring
av detaljplaner som har antagits är förlagda inom Göteborgs innerstadsområde innebär
inte att närliggande kommunerna inte kommer att påverkas.

4.3.5

Därutöver har Göteborgs kommun underlåtit att presentera samtligt planunderlag under
samrådsprocessen, så som projektets kostnader och samhällsnytta, samt planens
geotekniska förutsättningar. För de berörda sakägarna i målet har det således varit
mycket svårt att övergreppa detaljplanens effekter, som är själva syftet med
samrådsförfarandet. Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vidhåller även sin inställning att
det kan ifrågasättas huruvida det material och de beräkningar som presenterats av
Trafikverket under samrådet är korrekta.

4.4

Skador på riksintresset för kulturmiljö

4.4.1

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vidhåller att den nu aktuella detaljplanen jämte
detaljplaneändringen står i strid med 3 kap. 6 § MB. Så som tidigare anförts i processen
ställs det höga krav för att tillåta anläggningar som riskerar att medföra påtaglig skada på
riksintressen för kulturmiljövård. För att avgöra vad som skyddas som riksintresse för
kulturmiljövård, samt på vilket sätt skyddsvärdet av detsamma ska bedömas krävs att
hänsyn tas till ett omfattande underlag bestående av såväl lagtext, praxis, doktrin,
rapporter, kulturmiljöutredningar och annat relevant material.

4.4.2

Till skillnad från vad länsstyrelsen anför i sina beslut har i processen inte tagits erforderlig
hänsyn till de riksintressen för kulturmiljövård som riskerar att påtagligt skadas av
järnvägstunneln. Länsstyrelsen anför i sina beslut att det är av vikt att detaljplanen
utformas för att i möjligaste mån ta hänsyn till kulturmiljön, vilket länsstyrelsen menar att
Trafikverket har gjort, trots att länsstyrelsen samtidigt anför att Västlänken påtaglig
kommer skada detta riksintresse. Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. finner detta
uttalande från länsstyrelsen anmärkningsvärt, samt önskar även understryka att det inte
har skett någon kumulativ bedömning av påverkan på samtliga olika riksintressen för
kulturmiljövård i centrala Göteborg. Såväl länsstyrelsen, i egenskap av planmyndighet,
som Göteborgs kommun har därmed företagit bristande värderingar av riksintressenas
helhet som värdefull kulturmiljö.
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4.4.3

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vidhåller även att detaljplanen står i strid med
Boverkets riktlinjer avseende riksintressen enligt 3 kap. 6 § MB samt Naturvårdsverkets
allmänna råd om påtaglig skada, NFS 2005:17, samt lagstiftarens intentioner med
bestämmelserna, prop. 1997/98:45, del 2. Detta eftersom detaljplanen inte har framtagits
för att undvika påtaglig skada på riksintressena utan snarare kommit till stånd utifrån den
bedömningen att sådan skada kommer att ske, men att skadorna är acceptabla. Enligt
Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. är det uppenbart att förfarandet är olovligt med
hänsyn till gällande rätt och fast praxis på området.

4.4.4

Riksintressena för kulturmiljövård i Göteborgs kommun utgör, både sammantaget och var
för sig, ett unikt kulturmiljöarv för vilket det inte finns någon motsvarighet i landet, varför
stor restriktivitet bör råda vad gäller antagande av detaljplaner som riskerar att skada
dessa miljöer. Detaljplanen kommer att påverka hela stadsmiljön i en negativ riktning,
vilket länsstyrelsen över huvud taget inte har beaktat i sina beslut.

4.4.5

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vidhåller att det är högst anmärkningsvärt att
länsstyrelsen i egenskap av planmyndighet har gjort bedömningen att detaljplanen kan
tillåtas trots att den kommer att medföra påtaglig skada på flera riksintressen för
kulturmiljön. Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. är av uppfattningen att nämnda
bedömning inte kan ses som annat än bristfällig och felaktig, eftersom det i länsstyrelsens
beslut saknas faktiska resonemang kring vad begreppet påtaglig skada innebär och på
vilket sätt det skulle vara acceptabelt att tillåta påtagliga skador på Göteborgs
kulturmiljövärden under förevarande omständigheter.

4.4.6

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. önskar återigen hänvisa till Statens fastighetsverk
uttalande gällande järnvägstunneln, med anledning av dess negativa påverkan på
kulturmiljöerna i Göteborg (Statens fastighetsverks yttrande, 2015-06-26, PM TRV
2013/92333, s. 15 ff.). I detta yttrande menar Statens fastighetsverk att tunneln kommer
medföra omfattande konsekvenser på de statliga byggnadsminnena i Göteborg, samt att
Trafikverket inte kunnat visa på vilket sätt irreversibla skador på de statliga
kulturminnena ska undvikas, eller på vilket sätt uppkomsten av dessa skador skulle vara
tillåtlig. Även Götiska Förbundet har ställt sig negativ till anläggandet av tunneln med
hänsyn till påtagliga skador på kulturfastigheter i Göteborg (dnr. 0635/11, 0486/13,
Aktbeteckning: 2-55281, 2-5282). Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. ansluter sig till
dessa uttalanden.

4.4.7

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vidhåller därutöver att järnvägstunneln kommer att
motverka ett bevarande av stadsmiljön, med hänsyn till de påtagliga skador på ett antal
riksintresseområden för kulturmiljövård som antas uppstå. Mot bakgrund av detta bör
den antagna detaljplanen samt detaljplaneändringen upphävas.

4.5

Felaktig avvägning mellan motstående riksintressen
Riksintresset för kulturmiljön väger tyngst
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4.5.1

I aktuellt mål berör detaljplanen två stycken riksintressen; riksintresse för
kommunikation (3 kap. 8 § MB), samt riksintressen för kulturmiljö (3 kap. 6 § MB). Det rör
sig därmed om två oförenliga riksintressen inom samma geografiska område. Enligt 3 kap.
10 § MB ska det riksintresse som bäst tillgodoser miljöbalkens målsättning samt
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB ges företräde vid bedömningen. I
förevarande fall ska därmed en avvägning ske mellan behovet av att skydda riksintressen
för kulturmiljövård i Göteborgs innerstad, och behovet av att skydda riksintresset för
kommunikation, dvs. järnvägstunneln.

4.5.2

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vidhåller sin inställning att riksintresset för
kulturmiljö väger tyngre än riksintresset för kommunikation i aktuellt mål, samt att
länsstyrelsen har vidtagit en felaktig bedömning gällande dessa två motstående
riksintressen. Länsstyrelsen anför i sina beslut att skadan på riksintresset för kulturmiljön
kommer bli påtaglig även om den begränsas så långt som möjligt inom vald sträckning.
Länsstyrelsen har därefter gjort bedömningen att riksintresset för kommunikation väger
tyngre än riksintresset för kulturmiljövård och därför ska ges företräde. Länsstyrelsen
anför vidare att förlusterna av kulturmiljön är påtaglig men nödvändig för att utveckla
regionen i riktning mot ett samhälle med mindre utsläpp av växthusgaser.

4.5.3

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. bestrider länsstyrelsens uttalanden vad gäller
skadornas nödvändighet och projektets positiva effekter, samt vidhåller att länsstyrelsen
har gjort oriktiga antaganden samt en felaktig avvägning mellan riksintresset för
kulturmiljövård och riksintresset för kommunikation. Länsstyrelsen har inte heller tagit
hänsyn till de brister som Trafikverkets utredning i frågan om Västlänken som riksintresse
uppvisar.

4.5.4

I sina beslut anför länsstyrelsen vidare att den sträckning som bäst uppfyller projektmålen
och miljömålen i järnvägsutredningen, samt som ger störst nytta, har bedömt vara
alternativet Centralen-Haga-Korsvägen. Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. bestrider
detta med hänvisning till att Västlänkens syften kan uppnås på andra sätt med en lägre
kostnad samt med en mindre påverkan på kulturmiljön. Även de alternativa sträckningar
som föreslagits under processens gång hade inneburit en mindre skada på riksintresset
för kulturmiljö samt ett lämpligare nyttjande av markresursen, vilka därmed, i enlighet
med 3 kap. 10 § MB, borde utretts närmare. Det är heller inte visat, såsom länsstyrelsen
skriver, att Västlänken kommer öka järnvägsnätets kapacitet och därmed gynna all
tågtrafik i Sverige. Västlänken kommer tvärt om att minska kapaciteten på järnvägsnätet
(se avsnitt 4.8).

4.5.5

Länsstyrelsen nämner även den betydelse som godstrafiken till Göteborgs hamn har för
Sveriges ekonomi. Enligt Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. är detta irrelevant eftersom
ingen ökad kapacitet till och från detta område kommer att uppnås genom Västlänken.
Vidare anför länsstyrelsen att Västlänken kommer bidra till en regionförstoring för
Göteborg och att detta har stor betydelse för hela Västsveriges arbetsmarknad. Det
stämmer visserligen att regionförstoring är av betydelse för arbetsmarknaden i
Västsverige, emellertid är Västlänkens effekt på regionförstoringen beräknad till maximalt
en promille. Länsstyrelsens antagande att Västlänken kommer bidra till Färdplan 2050
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och sålunda regeringens mål om inga nettoutsläpp av växthusgaser stämmer därmed inte.
Dessa omständigheter kan därmed inte läggas till grund för att riksintresset för
kommunikation väger tyngre i aktuellt mål.
Marken är bäst lämpad för bevarande av kulturmiljön
4.5.6

Utgångspunkten för den avvägning som ska göras enligt 3 kap. 10 § MB är att den ska vara
fri och i princip motsvara den som görs enligt 3 kap. 1 § MB. Avvägningen ska sålunda
göras mellan å ena sidan intresset av att bevara ett mark- eller vattenområde för
framtiden, å andra sidan värdet av att ta det i anspråk för ett visst ändamål. Liksom
tidigare framförts i processen framgår det även av lagtexten att det långsiktiga
tidsperspektivet har stor betydelse, liksom möjligheten att finna lösningar som tillgodoser
flera intressen. Bedömningen ska även, i enlighet med miljöbalkens målsättning, innefatta
ekologiska, kulturella och samhällsekonomiska hänsynstaganden (prop. 1985/86:3, s. 78
879 och prop. 1997/98:45, del 2, s. 35).

4.5.7

Länsstyrelsens argumentation gällande denna fråga stödjer sig, liksom ovan anförts, på
felaktiga antaganden om Västlänkens påverkan på kulturmiljön, dess beräknade kapacitet
och kostnad, dess effekt på regionförstoringen samt dess bidrag till Färdplan 2050.
Länsstyrelsens skäl underbygger på detta sätt inte påståendet att riksintresset för
kommunikation ska väga tyngre än riksintresset för kulturmiljövård. Detta ska även ses i
ljuset av att länsstyrelsen har medgett att förlusterna och påverkan på riksintresset för
kulturmiljö i Göteborgs stad kommer att innebära irreversibla ingrepp på ett flertal
byggnadsverk, samt att omfattande ingrepp kommer göras i park- och allémiljöer. På detta
sätt kan länsstyrelsen i sin bedömning varken tagit hänsyn till ett långsiktigt
tidsperspektiv eller en lösning som tillgodoser flera intressen i enlighet med 3 kap. 10 §
MB.

4.5.8

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vill härvid understryka att anläggandet av en
järnvägstunnel inte är det lämpligaste sättet att använda marken på enligt 2 kap. 2 § PBL
respektive 3 kap. 10 § MB. En sådan markanvändning kan inte anses främja en god och
långsiktig hushållning med mark- och vattenresurser enligt bestämmelserna i 3 kap. och 4
kap. MB. I 3 kap. 1 § MB stadgas just att ”Mark- och vattenområden skall användas för det
eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning.” I 4 kap. 1 § andra stycket MB stadgas vidare att
”Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om:
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

4.5.9

Oaktat att bestämmelsen inte utgör ett hinder för utveckling av befintliga tätorter, vill
Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. göra gällande att Västlänken varken kommer att
medföra någon ökad samhällsnytta eller bidra till minskade utsläpp av koldioxid på ett
sådant sätt att utvecklingen av tätorten kan betraktas som positiv. Projektet strider
därmed både mot 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § andra stycket 2 MB. Med hänsyn till de mycket
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värdefulla riksintressen för kulturmiljövård som återfinns i Göteborgs innerstad, bör
således företräde ges till detta riksintresse, då marken är bäst lämpad för att nyttjas till
dessa ändamål, dvs. för bevarandet av kulturmiljön.
Avsaknad av beskrivning kring riksintresset för kommunikation
4.5.10

Vidare önskar Föreningen Trädplan m.fl. att återigen lyfta frågan om Västlänkens status
som riksintresse för kommunikation. Liksom tidigare anförts i processen uppvisar
Trafikverkets utredning i denna fråga mycket stora brister, vilket verkar gälla generellt för
Trafikverkets utpekanden av riksintressen för kommunikation. Föreningen Trädplan
Göteborg m.fl. vidhåller att det även saknas en funktionsbeskrivning som redogör på vilket
sätt anläggningen är av riksintresse. En funktionsbeskrivning är för de flesta anläggningar
uppdelade i två delar, en generell för den aktuella kommunikationsanläggningen, samt en
specifik för själva vägsträckan. Eftersom det inte finns någon erforderlig beskrivning av
Västlänken som riksintresse är det i förevarande fall inte heller möjligt att göra en korrekt
avvägning mellan å ena sidan riksintresset för kulturmiljövård och å andra sidan
riksintresset för kommunikation.

4.5.11

Mot bakgrund av de felaktiga antaganden som länsstyrelsens gjort i sina beslut, samt de i
övrigt mycket bristfälliga skäl som angetts vid länsstyrelsens avvägning mellan de olika
riksintressena, samt Trafikverkets bristande utredning vad gäller Västlänken som
riksintresse, kan inte den bedömning som Länsstyrelsens företagit enligt 3 kap. 10 § MB
anses såsom riktig. Mot bakgrund av detta ska riksintresset för kulturmiljön anses väga
tyngre.

4.6

Detaljplanen uppfyller inte anpassnings- och lämplighetskraven i PBL

4.6.1

I plan- och bygglagens 2 kap. stadgas om allmänna och enskilda intressen vid tillämpning
av bestämmelserna i lagen. Av den inledande bestämmelsen i 2 kap. 1 § PBL framgår att
”Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda
intressen.”

4.6.2

Av 2 kap. 2 § PBL kan vidare utläsas att ”Planläggning och prövningen i ärenden om lov
eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.”

4.6.3

I 2 kap. 3 § första stycket 1 och 3 PBL stadgas därtill att ”Planläggning enligt denna lag ska
med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala
och regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt,”
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4.6.4

I 2 kap. 4 § PBL ”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt
denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt
är lämplig för ändamålet.”

4.6.5

I 2 kap. 6 § PBL återfinns vissa grundläggande krav på anpassning till omgivningen och
befintlig bebyggelse som ska beaktas vid utformningen av bebyggelsemiljön. Enligt
bestämmelsen ska lovpliktiga byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen, samt intresset av en god
helhetsverkan. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

4.6.6

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. är av den bestämda uppfattningen att den aktuella
detaljplanen, jämte detaljplaneändringen, inte uppfyller ovan redovisade krav på
anpassning och lämplighet. Att anlägga en järnvägstunnel i ett område 1) där de
geologiska förutsättningarna inte är gynnsamma, 2) som inhyser ett flertal
kulturhistoriska skyddade objekt inom riksintresse för kulturmiljö, 3) där ett flertal grönoch rekreationsområden kommer behöva avlägsnas, kan inte ses som en lämplig plats som
medför en god hushållning av markområdet. Därutöver kan projektet inte anses vara
förenligt med 2 kap. 3 § första stycket 1 och 3 PBL, eller 2 kap. 4 § PBL, då marken från
allmän synpunkt inte är lämplig för ändamålet, med hänsyn till avsaknad av samhällsnytta,
negativ påverkan på kulturmiljövården, minskade grönområden samt ökade utsläpp. Även
mot bakgrund av detta bör detaljplanen samt detaljplaneändringen upphävas.

4.7

Betydande olägenheter
Buller

4.7.1

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vidhåller att järnvägstunneln kommer att medföra
betydande olägenheter både för enskilda och näringsidkare som bor, driver näring eller på
annat sätt regelbundet visats i projektområdet, även under tunnelns driftsfas. Föreningen
Trädplan Göteborg m.fl. anser att det saknas tillräcklig utredning om dessa olägenheter
under själva driftsfasen, samt på vilket sätt dessa ska undvikas för att behålla en god
tillvaro för människors säkerhet och hälsa enligt 2 kap. 9 § PBL.

4.7.2

Utöver buller och vibrationer under anläggningsfasen, kommer buller från
järnvägstunneln att uppstå även under efterkommande driftsfas. Exempelvis finns risk att
ventilationsschakt ger upphov till störande buller, främst vid Västra Nordstan,
Hagakyrkan och runt Fogelbergsparken. Föreningen Trädplan m.fl. vill härvid framhålla
att långvarigt störande buller kan påverka människors hälsa genom hörselskador,
sömnstörningar, koncentrationsstörningar, förhöjt blodtryck och huvudvärk. Även
effekter på koncentration, inlärning och psykosocial hälsa kan påvisas av långvarigt buller.
Nämnda olägenheter kan inte accepteras före det har redogjorts för på vilket sätt dessa
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olägenheter ska undvikas, eller i vart fall begränsas, för att behålla en god tillvaro för
människors säkerhet och hälsa.
4.7.3

Länsstyrelsen anför i sina beslut att projektet oundvikligen kommer innebära stor
påverkan på omgivningen. Vad gäller den maximala ljudnivån inomhus för bostäder anger
länsstyrelsen att denna inte får överskrida 30 dB (A) med anledning av stomljud enligt
detaljplanen. Med anledning störningarnas långvariga karaktär är det dock nödvändigt att
även aktuell detaljplan samt ändring av detaljplaner innehåller en tydligare
villkorsregleringar avseende buller, stomljud och vibrationer under driftsfasen, vilket
enligt Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. nu saknas.
Påverkan på grönområden

4.7.4

Av planhandlingarna framgår att grönområden i hela Göteborgs stadsmiljö kommer att tas
i anspråk eller i alla händelser förändras till förmån för att bygga Västlänken.
Länsstyrelsen anger i sina beslut att stadsmiljöns grönområden visserligen måste bevaras
i möjligaste mån, men att detta intresse också måste vägas mot intresset av att genomföra
en viss detaljplan. Vidare anger länsstyrelsen att ianspråktagandet kan accepteras med
hänsyn till Västlänkens betydelse för riksintresset kommunikation. Föreningen Trädplan
Göteborg m.fl. motsätter sig detta uttalande, med hänvisning vad som ovan anförts
gällande riksintresset för kommunikation.
Grundvattensänkning och sättningsskador

4.7.5

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vidhåller att projektet kommer att ge upphov till
olägenheter i form av grundvattenförändringar och sättningsskador, vilka även riskerar
att uppstå under själva driften av tunneln. Länsstyrelsen har i sina beslut anfört att det
föreligger en risk för påverkan på byggnader i samband med att mark grävs upp i
Göteborgs innerstad. Länsstyrelsen har emellertid inte ansett att det är visat att detta
utgör ett så pass påtagligt att hinder att detaljplanen inte kan genomföras, vilket
Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. bestrider. Länsstyrelsen menar även att de allmänna
försiktighetskrav som åligger all byggverksamhet, samt de särskilda skyddsbestämmelser
som gäller enligt detaljplanerna, skyddar befintlig bebyggelse. Den utredning som finns
kring geotekniska konsekvenser är således enligt länsstyrelsens mening godtagbar. Vidare
hänvisar länsstyrelsen till tillståndsprövningen av projektet enligt 11 kap. MB, där en
fördjupad utredning av dessa frågor kommer att ske.

4.7.6

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. bestrider länsstyrelsens uttalanden om att den
geotekniska utredningen ska anses vara godtagbar samt att allmänna försiktighetskrav är
tillräckliga för att skydda byggnader mot bland annat sättningsskador. Det stämmer
visserligen att de geohydrologiska förhållandena även prövas enligt 11 kap. MB, dock
innebär detta inte att dessa frågor även bör beaktas i den aktuella detaljplaneprocessen.

4.7.7

Risken för grundvattensänkningar och sättningsskador är även under själva driftsfasen
överhängande. Även länsstyrelsen anför i sina beslut att de flesta delar av markområdena
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är känsliga för grundvattenpåverkan eftersom grundvattenmagasinen är relativt
begränsade och grundvattenbildningen liten. Föreningen Trädplan Göteborg m.fl.
ifrågasätter även förändringen av stabilitetssituationen jämfört med befintliga
förhållanden. Detta eftersom att ett återställande av marken inte nödvändigtvis kommer
leda till att några skador inte uppkommer vid driften av järnvägstunneln. Förändringar i
grunden kommer, liksom länsstyrelsen anför i sina beslut, att uppstå i samband med att
mark grävs upp. Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. delar därmed inte länsstyrelsens
uppfattning om att dessa typer av skador inte är så generellt påtagliga att hinder mot
detaljplanen inte föreligger. Att fastställa en detaljplan som inte tillgodoser skyddet för
människors säkerhet och hälsa enligt 2 kap. 9 § PBL bör inte kunna godtas.

4.8

Avsaknad av samhällsnytta

4.8.1

Mot bakgrund av vad som ovan anförts kan det fastställas att den nu antagna detaljplanen
jämte detaljplaneändringen står i strid med de grundläggande lämplighets- och
lokaliseringskraven i 2 kap. PBL, bland annat med hänsyn till den grad av intrång och
olägenhet som projektet innebär, inte minst i förhållande till de oskäliga kostnaderna för
dess genomförande.

4.8.2

Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. vidhåller därmed sin inställning att den nu antagna
detaljplanen jämte detaljplaneändring kommer, till skillnad från Trafikverkets egna
antaganden, att medföra omfattande negativa konsekvenser för samhällsekonomin och
stadsutvecklingen i Göteborg, vilket sammanfattningsvis innebär att den tilltänkta
järnvägstunneln grundar sig i ett mycket dåligt avvägt beslut som saknar rimlig
samhällsnytta. Beträffande de negativa konsekvenser som projektet kommer att medföra
för bland annat samhällsekonomi och stadsutvecklingen hänvisar Föreningen Trädplan
Göteborg m.fl. till de åberopade bilagorna.

5

SAMMANFATTNING
Talerätt

5.1

Av vägledande praxis framgår att det inte är avståndet mellan boende/arbetande och
åtgärderna i fråga som har självständig betydelse, utan åtgärdernas art och omfattning
som är det väsentliga vid bedömningen om talerätt föreligger i mål enligt plan- och
bygglagen. Med hänsyn till att Västlänken är ett mycket omfattande projekt som kommer
att påverka hela Göteborgs innerstad bör kretsen av talerättsberättigade därmed anses
vara vid.

5.2

Således bör även de som bor eller bedriver verksamhet utanför rågrannesfären ges
talerätt i målet. Då både
och
är särskilt berörda av järnvägstunneln och driften
av densamma, med hänsyn till bland annat arten och omfattningen av åtgärden, dess
påverkan på riksintressena för kulturmiljövård, natur- och trafikförhållandena, inverkan
på utsikt, främmande inslag i stadsmiljön, samt
20 (23)
MARK- & MILJÖRÄTTSBYRÅN I SVERIGE AB
KUNGSGATAN 56 ▪ 411 08 GÖTEBORG
031-385 98 00 ▪ WWW.MMBYRAN.SE

betydande olägenheter i form av buller på arbetsplatsen, bör talerätt medges även dessa
bolag.
Detaljplanen står i strid med regeringens tillåtlighetsbeslut
5.3

Prövningen av villkoren i regeringens tillåtlighetsbeslut måste göras för hela
planeringsprocessen, inklusive planläggningen genom detaljplan. Även aktuell detaljplan
måste därmed uppfylla de villkor som regeringen har beslutat om, vilket den i nuläget inte
gör. Då regeringen har gjort bedömningen att påtaglig skada på kulturmiljön (villkor 1)
endast kan undvikas under förutsättning att villkoren i tillståndsbeslutet efterlevs, måste
detaljplanens förenlighet med villkoren prövas inom ramarna för detaljplaneprocessen.
Formella fel

5.4

Den aktuella detaljplaneprocessen har förgåtts av formella fel, både avseende samråd och
den aktuella MKB. Den MKB som återfinns i ärendet är bristfällig då den bland annat
saknar en beskrivning av kumulativa effekter, samt en erforderlig helhetsbild av tunnelns
påverkan. MKB:n uppfyller därmed inte kraven i 6 kap. 3 § första stycket MB. Därutöver
har de formella kraven på samråd enligt 5 kap. 12-13 §§ PBL delvis förbisetts i
förevarande planprocess, då samråd även borde omfattat angränsade kommuner.
Projektet kommer innebära påtagliga skador på riksintressen för kulturmiljövård

5.5

Västlänken kommer att medföra påtaglig och irreversibla skador på nuvarande
riksintressen för kulturmiljön i Göteborgs innerstad. Detaljplanen strider därmed mot 3
kap. 6 § MB. De aktuella riksintressena för kulturmiljövård i Göteborg utgör både
sammantaget och var för sig, ett unikt kulturmiljöarv för vilket det inte finns någon
motsvarighet i landet, varför stor restriktivitet råda vad gäller antagande av detaljplaner
som riskerar att skada dessa miljöer. Då detaljplanen kommer att påverka hela
stadsmiljön i en negativ riktning kan densamma inte tillåtas.
Riksintressen för kulturmiljövård väger tyngst

5.6

Riksintresset för kulturmiljö väger i aktuellt fall tyngre än riksintresset för
kommunikation. Länsstyrelsen har därmed vidtagit en felaktig bedömning gällande dessa
två motstående riksintressen enligt 3 kap. 10 § MB. Den valda sträckningen är inte den
bäst lämpade då Västlänkens syften kan uppnås genom lägre kostnad samt med en mindre
påverkan på kulturmiljön genom alternativa sträckningar. Det är heller inte visat att
Västlänken kommer öka järnvägsnätets kapacitet.

5.7

Eftersom Västlänken varken kommer att medföra någon ökad samhällsnytta eller bidra till
minskade utsläpp av koldioxid på ett sådant sätt att utvecklingen av tätorten kan betraktas
som positiv, strider projektet både mot 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § andra stycket 2 MB. Med
hänsyn till de mycket värdefulla riksintressen för kulturmiljövård som återfinns i
Göteborgs innerstad, bör således företräde ges till detta riksintresse, då marken är bäst
lämpad för bevarande av kulturmiljön.
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Detaljplanen strider mot anpassnings- och lämplighetskraven
5.8

Detaljplanen, jämte detaljplaneändringen, uppfyller inte kraven på anpassning och
lämplighet vid planläggning i 2 kap. PBL. Mot bakgrund av att de geologiska
förutsättningarna inte är gynnsamma, att området inhyser ett flertal kulturhistoriska
skyddade objekt inom riksintresset för kulturmiljö, samt att ett flertal grön- och
rekreationsområden kommer att behöva avlägsnas, är platsen inte lämplig för anläggande
av en järnvägstunnel. Därutöver är marken från allmän synpunkt inte lämplig för
ändamålet, med hänsyn till avsaknad av samhällsnytta, negativ påverkan på
kulturmiljövården samt ökade utsläpp.
Betydande olägenheter

5.9

Projektet kommer att medföra betydande olägenheter både för enskilda och näringsidkare
som bor, driver näring eller på annat sätt regelbundet visats i det aktuella området, även
under tunnelns driftsfas, vilket strider mot 2 kap. 9 § PBL. Det saknas i nuläget tillräcklig
utredning har kring dessa olägenheter, samt på vilket sätt dessa ska undvikas för att
behålla en god tillvaro för människors säkerhet och hälsa. Därutöver riskerar projektet att
medföra betydande olägenheter i form av grundvattenförändringar och därigenom
sättningsskador på byggnader, vilka även kan uppstå under tunnelns driftsfas. Med
hänsyn till dessa olägenheter, samt avsaknad av utredning kring dessa, bör detaljplanen
jämte ändringen upphävas.
Sammanfattande skäl till upphävande av detaljplanen samt detaljplaneändringen

5.10

Mot bakgrund av ovanstående, samt med hänsyn till samtliga i målet åberopade
omständigheter, är Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. av den bestämda uppfattningen
att fördelarna med järnvägstunneln klart understiger nackdelarna med densamma.
Eftersom det dessutom saknas lagligt stöd för att anta en detaljplan som strider mot
rättsregler i såväl miljöbalken som plan- och bygglagen bör den antagna detaljplanen samt
detaljplaneändringen upphävas.

6

ÖVRIGT

6.1

I övrigt hänvisas till vad som tidigare har anförts av Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. i
det aktuella målet, samt även till Föreningen Trädplan Göteborgs m.fl. anföranden
avseende tillståndsprövningen i Mark- och miljödomstolens vid Vänersborgs tingsrätt mål
nr. M 638-16, samt till Föreningen Trädplan Göteborgs m.fl. anföranden avseende
järnvägsplanen i ärende N2016/04527/TIF, som ligger för prövning hos regeringen.
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7

BILAGOR
Till styrkande av i målet åberopade sakomständigheter åberopas följande bilagor

7.1

Bemötande av länsstyrelsens skäl till avslag (bilaga 1).

7.2

Syften och syftesuppfyllande - kapacitet, resenärsnyttor, framkomlighet, driftsäkerhet
(bilaga 2).

7.3

Projektmål och måluppfyllelse (bilaga 3).

7.4

Samhällsnytta - Samhällsekonomiska kalkyler (bilaga 4).

7.5

Samhällsnytta - Samhällsekonomisk bedömning och ej prissatta effekter (bilaga 5).

7.6

Träd, parkmiljöer, naturvärden och miljökvalitetsmål (bilaga 6).

7.7

Västlänkens negativa påverkan på riksintresset för kulturmiljövård ”Göteborgs innerstad”
samt andra kulturmiljöer i Göteborg (bilaga 7).

7.8

Påverkan på stadsutveckling (bilaga 8).

7.9

Koldioxidutsläpp (bilaga 9).

7.10

Grundvattenpåverkan (bilaga 10).

──────────────────────
Göteborg, såsom ovan

Giedre Jirvell
Jur.kand.

Josefine Gotting
Aff.jur. mag.
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