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Mål nr T 5443-19, R 23 

Komplettering av överklagan till Högsta 
domstolen av Svea Hovrätts, Mark- och 
miljööverdomstolens dom mål nr M 3600-18 
Ärendet 
Stadsdelsnämnden Angered överklagade Mark- och Miljööverdomstolens dom till Högsta 
domstolen den 15 oktober 2019. Högsta domstolen har beviljat stadsdelsnämnden 
Angered anstånd till den 23 oktober 2019 för att komplettera överklagandet. 

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande och 

komplettering till Högsta domstolen. 

2. Stadsdelsnämnden Angered förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Komplettering - Utvecklande av grunder  
En god samhälls- och bebyggelseplanering är en del av det förebyggande sociala arbetet 
för ett hållbart samhälle. Detta bildar utgångspunkt för den koppling som finns mellan 
miljöbalken, socialtjänstlagen och plan- och bygglagen.  

Angered är en starkt stigmatiserad stadsdel som lider av segregationens negativa verkan. 
För att råda bot på verkningarna är en av de viktigaste fysiska planeringsåtgärderna att 
minska den tunga trafiken och dess barriäreffekter invid Angereds bostadsområden. Inte 
öka den. 

Verksamheter som är störande eller inte ses som önskvärda i andra stadsdelar i Göteborg 
eller i andra delar av regionen trängs ut till Angered, eller får fortsätta sin drift, trots 
olägenheter för de som bor här, och de hindrar nödvändig stadsutveckling och en 
utjämning av livsvillkoren, liksom stadsdelens och nationella mål om en ökad folkhälsa 
och trygghet. Ansvar för materialförsörjning måste tas av hela regionen. Lokaliseringen 
är helt olämplig och har inte prövats utifrån grunderna i lagstiftning.  

Att denna störande verksamhet som också ger upphov till svåra följdföretag längs väg 
190 har tillåtits är endast möjligt utifrån att Angered sedan länge är en stigmatiserad 
stadsdel och så varit sedan den byggdes. I början var det bostadsområdena och husen som 
pekades ut, idag är det också människorna. Det betyder att samhället inte bryr sig lika 
mycket om grupper som redan är marginaliserade, vilket i sin tur är en grogrund för en än 
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mer ökad ohälsa och ökad kriminalitet. Detta är en av anledningarna till att det är av stor 
vikt att Högsta domstolen ger prövningstillstånd i ärendet.  

Buller  
Buller från trafik och verksamheter påverkar välbefinnande i hög grad, det skapar 
dessutom stora samhällskostnader och lidande. Störning under längre tid kan leda till 
sjukdom. Bland människor som är exponerade för högre bullernivåer under en längre tid 
kan det utlösas en stressreaktion som ökar frekvensen av olika sjukdomar. En annan 
effekt av högre bullernivåer kan vara försämrad inlärning bland barn.  

Den bullerutredning Skanska har gjort som ligger till grund för tillståndet för 
verksamheten är mycket grund och visar inte de faktiska störningar som uppstår i och 
med den tunga trafiken. Forskning visar att kopplingen mellan störning och buller från 
tung trafik, mätt eller beräknat som en dygnsekvivalent ljudnivå i decibel A inte är 
särskilt bra på grund av det stora innehållet av lågfrekvent ljud. När man mäter ljud 
brukar man uttrycka resultatet i dBA, där A står för den A-vägda ljudnivån och det är den 
viktning som anses bäst representerar det ljud som vi normalt hör. Det är generellt känt 
att störningar orsakade av att ljudkällor som innehåller mycket ljudenergi i det låga 
frekvensområdet också underskattas av A-vägningen. Ljudkällor som domineras av eller 
innehåller mycket låga frekvenser representeras bättre med C-vägning. Skillnaden mellan 
dBA och dBC används som ett mått för att se om ljudet innehåller mycket energi i det 
låga frekvensområdet. Förutom upplevelse av ljud används måtten också som ett mått på 
störning. Enligt forskning upplevs ljudkällor med mycket lågfrekvent ljud som 4–7 dB 
starkare och 5–8 dBA mer störande än ljudkällor med mer högfrekvent ljud vid lika dBA 
ljudnivå (SP och Göteborgs stad, SP Rapport 2016:89, Nyttoberäkningar av minskat 
buller från elbusstrafik i Göteborg, Krister Larsson, Maria Holmes). 

Redan idag är bostäder och skolor drabbade av buller invid väg 190, där 
miljökvalitetsnormer för buller överskrids.  

 

Trafikbuller ekvivalentnivå vid Eriksbo och Hjällbo, Göteborgs stad ortovisaren 
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Trafikbuller maxnivå vid Eriksbo och Hjällbo, Göteborgs stad ortovisaren 

Kartorna visar bullerpåverkan i Hjällbo och Eriksbo, situationen är densamma längs hela 
väg 190 fram till kommungränsen. Bullerpåverkan har dessutom ökat längs sträckorna i 
och med den nya vägsträckningen förbi Gunnilse. Vilka åtgärder för att förhindra 
bullerstörningar har inte utretts. 

Trafiksäkerhet 

 
Ett maximalt uttag av 2 200 000 ton ballast och omhändertagande av massor/år vid 
bergtäkten i Angered motsvarar nästan 10 procent av den totala godsmängden, 22 
328 000 ton, som under år 2016 fraktades med start och slut inom Stor-Göteborg. Till 
Stor-Göteborg räknas Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö (Trafikanalys, Tunga fordon i urbana miljöer - 
en kartläggning, Rapport 2017:23). 

Att en så stor del av den tunga godstrafiken kommer gå på väg 190 som i första hand är 
utpekat som pendlingsstråk, i främsta hand för kollektivtrafiken, är inte rimligt. Särskilt 
som här rör sig många personer som måste korsa vägen. Den enda åtgärd som Skanska 
kommer göra är signalreglering vid på- och utfarten Rågårdsvägen - väg 190. En 
signalreglering som dessutom kan skapa köer, stress och omkörningar som kan få 
olyckliga följdverkningar längre fram, särskilt vid cirkulationen där vägen övergår från 2-
körfält till 4-fältsväg.  
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Det är allmänt vedertaget att olycksrisken ökar med ökat trafikarbete, vilket ökar 
exponeringen av fordon och därmed konflikter mellan fordon, och mellan fordon och 
oskyddade trafikanter. Trafiksäkerheten påverkas av hur trafikarbetet fördelas på vägar 
och gator med olika konfliktslag och konfliktmängder. Exempelvis minskar normalt 
trafikregleringar och yttre förbifartsleder antalet konflikter med oskyddade trafikanter. 
När ett tungt fordon är inblandat i en olycka ökar risken avsevärt för allvarliga 
konsekvenser såsom personskador och materiella skador på grund av fordonets storlek 
och vikt. Således behöver det säkerställas att ett ökat trafikarbete med tunga lastbilar kan 
hanteras i den aktuella trafikmiljön med bibehållen trafiksäkerhet.  

Att ta i beaktande för trafiksäkerheten är också att statistik från Transportstyrelsen visar 
att 39,2 % av tunga lastbilar och 34,6 % av de tunga släpvagnarna i Västra Götalands län 
underkändes vid kontrollbesiktning i september 2019. 

Skanska har inte visat hur de kommer ta hand om den ökande olycksrisken i och med den 
stora ökningen av den tunga trafiken längs väg 190. Skanska måste visa vilka 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder de avser att göra, alternativt anlägga ny väg så att 
transporterna inte kommer gå på väg 190.  

Behov av material – försörjning i regionen 
Behovet av bergtäkten i Angered för materialförsörjningen är inte styrkt. Skanska har inte 
som stadsdelsnämnden Angered efterfrågat preciserat behovet av bergmaterial och hur 
Skanska kommit fram till att bergtäkten i Angered är den mest lämpliga att utveckla. 
Miljööverdomstolen har förbisett detta och har inte krävt en ordentlig utredning av 
lämplighet och behov.  

Skanska uppger att det år 2026 kommer vara behov av knappt 5,5 miljoner ton 
bergmaterial i Göteborg, Partille och Lerum, och att man inte kommer klara försörjningen 
av bergmaterial utan att fördubbla uttaget av bergtäkten i Angered. Skanska har i sin 
ansökan, som ligger till grund för domen i Mark- och miljödomstolen liksom domslutet i 
Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, upprättat en lista över täkter de ser som 
aktuella att material levereras från.  

I Skanskas lista saknas till exempel Kållereds bergtäkt som har tillstånd att leverera 
1 100 000 ton årligen, man har inte heller med till exempel Skälebräcka bergtäkt i 
Kungälv, Ålanda bergtäkt i Alingsås eller Grönbo bergtäkt i Härryda. Detta är 
anmärkningsvärt särskilt som Skanska anger att materialet inte bara ska försörja 
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Göteborgs kommun utan också behov i Partille och Lerum. Man beskriver heller inte 
andra pågående ansökningar avseende bergtäkter i regionen. 

 

I Skanskas lista saknas till exempel Kållereds bergtäkt som har tillstånd att leverera 
1 100 000 ton årligen, man har inte heller med till exempel Skälebräcka bergtäkt i 
Kungälv, Ålanda bergtäkt i Alingsås eller Grönbo bergtäkt i Härryda. Detta är 
anmärkningsvärt särskilt som Skanska anger att materialet inte bara ska försörja 
Göteborgs kommun utan också behov i Partille och Lerum. Man beskriver heller inte 
andra pågående ansökningar avseende bergtäkter i regionen.  

Samtidigt som behovet av bergmaterial dessutom inte enbart försörjs av material från 
bergtäkter. En väsentlig mängd material kommer även från entreprenadberg och 
återvunnet material. Resurser som Skanska beräknat i ansökan.   

Enbart byggandet av Västlänken i Göteborg kommer till exempel under flera år vara en 
viktig resurs för behovet av ballast. Entreprenadberg från Västlänkens tunneldrivningar 
beräknas ge 1 710 000 m3 bergmassor motsvarande ca 2 900 000 ton.  

Göteborg är en storstadsregion där större avstånd än 2 mil mellan täkter och plats för 
avsättning måste accepteras. Sveriges Geotekniska undersökningar, SGU, anger att en 
sträcka av 5 mil inte bör överstigas i storstadsregioner. Vidare anger SGU att för att inte 
kraftigt öka transportsträckorna krävs det att fler bergtäkter placeras på, ur 
transportsynpunkt, gynnsamma platser, samt att det skapas fler upplagsplatser i 
tätortsregionerna (SGU Grus, sand och krossberg 2017, Aggregates, Periodiska 
publikationer 2018:2, sid 8).  

Att Skanska ser bergtäkten i Angered som attraktiv att utveckla torde vara av rent 
ekonomiska skäl. Kostnader för transporter hålls nere på bekostnad av en god livsmiljö 
för boende i Angered.  

Att tillåta fortsatt och utvidgad bergtäkt i Angered grundar sig inte på en 
materialförsörjningsplanering som säkrar att materialförsörjning kan ske på ett 
ändamålsenligt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.  
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Stadsdelsförvaltningen Angered 
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Sektorschef Samhälle och Kultur 
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