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Komplettering av ansökan om inert deponi, Vråssered 4:6,  

Göteborgs stad 

Lst dnr 551-13198-2020 

Bakgrund 
Massoptimering Väst AB har lämnat in en ansökan om tillstånd för en inert deponi på fastigheten 

Vråssered 4:6 i de östra delarna av Göteborgs kommun. Det här dokumentet och tillhörande bilagor 

är Massoptimering Västs AB:s bemötande av begärda kompletteringar från länsstyrelsen, andra 

myndigheter och privatpersoner.  

Information om generella förändringar av ansökan 
 

Transportintensitet 
Med anledning av de förändrade förutsättningarna ovan behöver transportintensiteten beräknas om enligt 

följande, med 250 arbetsdagar som beräkningsgrund:  

Normalår 

Om totalt 2 550 000 ton ska transporteras i 20 år innebär det i snitt en årlig transportfrekvens på 127 500 ton. 

Cirka 80 % av transporterna beräknas att köras med bil med släp, vilken kan ta 35 ton. Resten, cirka 20 % av 

transporterna, beräknas köras med singelbil, vilken kan ta 17 ton.  Ovanstående betyder att i snitt kommer  

102 000 ton årligen kommer att köras med bil med släp och 25 500 ton kommer att köras med singelbil.  

Det i sin tur innebär att i snitt 2 914 transporter årligen kommer att gå med bil och släp och 1 500 transporter 

kommer att gå med singelbil. Sammantaget innebär det att det i snitt går cirka 4 414 transporter till området 

årligen. Det innebär det 18 (17,6) transporter kommer till området dagligen (36 tur och retur). 

Maximalår 

Under ett maximalår körs det 225 000 ton, vilket betyder att 180 000 ton årligen kommer att köras med bil 

med släp och 45 500 ton kommer att köras med singelbil.  

Det i sin tur innebär att i snitt 5 143 transporter årligen kommer att gå med bil och släp och 2 647 transporter 

kommer att gå med singelbil. Sammantaget innebär det att det i snitt går cirka 7 790 transporter till området 

årligen. Det innebär det 31 (31,16) transporter kommer till området dagligen (62 tur och retur). 

Transportdagar 
Vid tidigare transportberäkningar har Massoptimering räknat på 220 transportdagar per år, vilket motsvarar 

antalet normalarbetsdagar för en person. Men då verksamheten kommer vara öppen alla normalarbetsdagar 

så ökar antalet transportdagar till 250, då vi har öppet alla vardagar under året. Den här förändringen gör att 

transportintensiteten blir lägre, när man beräknar att transporterna ska fördelas på ytterligare 30 dagar/år.  

 

 Släntlutning 
Miljöförvaltningen i Göteborg har lämnat synpunkter på deponins utformning och anpassning till omgivningen. 

Med anledning av det kommer släntlutningen förändras från 1:2 till 1:3. Det leder till att den totala mängd som 

tas emot minskar från 2 929 000 ton till 2 550 000 ton. Det leder i sin tur till att volymen som tas emot under 

ett normalår minskar från 146 455 ton till 127 500 ton. 
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Länsstyrelsens begäran om komplettering 

Kompletteringsbegäran 1 
Behovsutredning behöver kompletteras med en redovisning av beräknade mängder inert avfall som 

behöver deponeras i upptagningsområdet. Jämför behovet av deponering av inert avfall med den 

omfattning som ansökan avser. 

Bemötande 
Det finns ett stort behov av att kunna deponera överskottsmassor i närområdet runt Göteborg både 

nu och framöver. Med tanke på pågående och tillkommande infrastrukturprojekt, kommunernas 

expansion genom privata och kommunala projekt och Västsvenska paketet bedömer Massoptimering 

att det finns ett behov av avsättning på åtminstone 1,5 miljoner ton per år.  

Samtidigt är det svårt att få en heltäckande bild över uppkomsten av massor och avsättningsbehov, 

då det i princip endast är Trafikverket som kan visa på siffror över sina överskottsmassor, och då 

endast för de större projekten.  

Det är med andra ord inte möjligt att nu på detaljnivå redovisa alla framtida aspekter av 

masshanteringen i göteborgsområdet, eftersom förutsättningarna idag inte är klara och de kommer 

även förändras under projektets anläggningstid. Men klart är att om Massoptimering inte hade sett 

att det både nu och framöver finns ett enormt behov för avsättning så hade den aktuella ansökan 

aldrig lämnats in.  

Det finns följande anläggningar inom skäligt avstånd från Göteborg som har tillstånd till deponering 

av inerta överskottsmassor:  

- Tagene avfallsanläggning får ta emot och deponera 300 000 ton inerta massor per år.  

Sammanfattning minskad transportintensitet 
Nedanstående tabell visar på hur den beräknade transportintensiteten nu är lägre jämfört med ursprunglig 

ansökan. Orsaken till detta är: 

• Ändrad släntlutning från 1:2 till 1:3 ger en minskad total mottagen mängd från 2 929 000 ton till 

2 550 000 ton. Det i sin tur ger en minskad mottagen mängd under ett normalår.  

• Ändrade beräknade transportdagar från 220 till 250 dagar. 

• Minskad mottagen mängd under ett maximalår från 300 000 till 225 000 ton per år. 

Ursprunglig ansökan 
normalår 

Nuvarande 
normalår 

Ursprunglig ansökan 
maximalår 

Nuvarande 
maximalår 

23 (46 tur och retur) 18 (36 tur och retur) 47 (94 tur och retur) 31 (62 tur och retur) 
 

 

Normalår körs 18 transporter till verksamheten, 36 tur och retur. Hälften via Lerum och hälften via 

Olofstorp.  

Maximalår körs 31 transporter till verksamheten, 62 tur och retur. Hälften via Lerum och hälften via 

Olofstorp.  
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- Alekrossen får totalt ta emot 360 000 ton inerta massor varav 100 000 ton per år (beslut från 

2015). Oklart hur stora mängder som kvarstår på beslutet.  

- Skälebräcke i Kungälv får ta emot högst 100 000 ton inerta massor per år. 

Totalt innebär det att cirka 500 000 ton inerta massor kan deponeras årligen i 

Göteborgsregionen.  

Andra anläggningar och andra typer av massor: 

- Ragn-Sells på Marieholm och RGS Nordic på Hisingen tar idag emot motsvarande typ av 

massor, men de får endast lagra/bearbeta massorna för att därefter köra dem till 

slutdestination.   

- Renova Fläskebo får ta emot IFA och FA. Då IFA och FA får tas emot här innebär det att även 

inerta massor får deponeras. Det är inte förenat med hushållningsprincipen att deponera 

inerta massor på en IFA/FA deponi! Lägg därtill till att en IFA/FA-deponi troligtvis inte är 

intresserade av att deponera inert avfall då det inte är ekonomisk lönsamt. 

- Angeredskrossen får totalt ta emot 5 miljoner ton KM-massor för efterbehandling. 

- Det finns ytterligare platser för lagring, sortering, behandling, vilka bland annat är Högsbo 

sorteringsanläggning, Kläpp i Stenungsund, Munkegärde i Kungälv, Rödingens 

avfallsanläggning i Gamlestaden och Skräppekärr sorteringsanläggning. Även det avfall som 

kommer in på dessa anläggningar får endast lagras/behandlas för att därefter skickas till 

slutdestination.  

Det pågår även några tillståndsansökningar för andra deponier i regionen, men inga ytterligare har 

fått tillstånd i dagsläget.  

Ovanstående visar att det totalt får deponeras 500 000 ton inerta massor i göteborgsområdet årligen 

samtidigt som den årliga uppskattade mängden troligtvis överstiger 1,5 miljoner ton. En viss del av 

dessa överskottsmassor kan återanvändas i andra anläggningar såsom till exempel på andra mindre 

anmälningspliktiga projekt som till exempel bullervallar, skogsbilvägar och annat. Men den delen är 

ringa i förhållande till den totala volym som uppstår. En viss del kan även tas omhand på 

Angeredskrossen, men då bara massor upp till KM. 

Ovanstående gör att det, trots att det finns flera anläggningar runt Göteborg, ändå är begränsat med 

platser för mottagning/slutmottagning i närområdet för inerta massor. Om anläggningen i Vråssered 

startar innebär det att 125 000 ton inerta massor årligen ytterligare kan hanteras i närområdet. 

Massoptimering Väst AB har idag en överenskommelse vid ett positivt beslut med ett av företagen 

ovan som hanterar avfall (typ schaktmassor och liknande material). De hanterar idag flera 

hundratusen ton årligen på sin anläggning och har även nyligen fått ett utökat tillstånd. Deras massor 

kommer idag ifrån projekt i hela Göteborgsområdet. Det gäller både mindre och större projekt. 

Deras tillstånd innebär att inkomna massor tas emot för mellanlagring innan de bearbetas på platsen 

för att därefter transporteras vidare till slutdestination. Eftersom deras anläggning inte är 

slutdestination är behovet stort att hitta nya mottagningar som inte ligger för långt från Göteborg 

som kan ta emot deras material efter bearbetning och provtagning på plats i Göteborg.  

Företaget har i överenskommelsen med Massoptimering sagt att de kan garantera minst 100 000 ton 

inerta massor till Vråssered per år, vilka idag körs till flertalet anläggningar i Västra Sverige som ligger 

i bland annat Falköping, Vårgårda, Alingsås, Skara och Borås. Avstånden till dessa anläggningar är 

betydligt längre än till Vråssered. Även kvarvarande tillståndstid och kvarvarande volym för flera av 

de här anläggningarna är begränsade. 
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Om ovanstående transporter (100 000 ton) ersätts med att gå till Vråssered istället för till Falköping, 

Vårgårda, Alingsås, Skara och Borås så minskar transporterna i snitt med cirka 55 km enkel väg på 

varje transport med bil och släp. För 100 000 ton ger det ca 3 300 transporter/år och därmed minskar 

transporterna med 360 000 km på våra vägar/år. Det i sin tur minskar lastbilstransporterna på våra 

vägar med cirka 7 000 timmar/år. Då transporter med bil och släp förbrukar cirka 5,5 liter diesel per 

mil kommer den årliga förbrukningen av diesel minska med cirka 198 000 liter per år om Vråssered 

väljs istället för ovanstående anläggningar. Under 20 år blir den totala minskningen därmed 

3 960 000 liter. 

Detta ser vi även som en stor miljövinst. 

Behovet för anläggningar nära centrala Göteborg är större än vad befintliga och planerade deponier 

klarar av att ta emot både idag och framöver. En anläggning i Vråssered innebär även att bland annat 

utsläpp, dieselförbrukning, kostnaderna för projekt och slitage på fordon och vägar blir mindre om 

anläggningen får tillstånd.  

Kompletteringsbegäran 2 
Bemöt Lerum kommuns kompletteringsyttrande, daterat 2020-09-30, punkt 5–28. Bedömningar bör 

vägas mot resultaten i Trafikverkets ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för väg 1937.  

Komplettera med Trafikverkets ÅVS för väg 1937. Ange vilka åtgärder ni åtar er att genomföra. 

Bemötande 
Nedan redovisas bemötandet av Lerum kommuns synpunkter var för sig. 

I bifogad bilaga 1 finns Trafikverkets ÅVS för väg 1937. I bifogad bilaga 7a finns en reviderad 

trafikutredning som även är anpassad till Trafikverkets ÅVS. 

I bifogad reviderad trafikutredning redovisas vilka förslag på åtgärder som kan utföras på olika 

platser längs den aktuella sträckan. Massoptimering kan egentligen inte formellt åta sig att utföra 

vissa åtgärder längs med vägsträckan då det måste ske i samråd med väghållaren. Däremot är 

Massoptimering beredd att diskutera en medfinansiering av vissa åtgärder och i samråd med 

väghållaren ta fram lämpliga förslag på åtgärder längs vägsträckan. Lerums kommun har i tidigare 

yttrande förkastat vissa förslag på åtgärder som lämnats, där andra aktörer varit positiva. Därmed är 

det viktigt att både kommunen och Massoptimering är överens om vilka åtgärder som är lämpligast 

att vidtas på vilken plats.   

Kompletteringsbegäran 3 
Redovisa förslag till hur transporterna kan regleras eller planeras så att hälften av transporterna går 

genom Lerum och hälften går genom Olofstorp. 

Bemötande 
Det har föreslagits att Massoptimering behöver garantera att 50 % av transporterna kör via Lerum 

och 50% via Olofstorp, vilket leder till att vi behöver kunna styra transportvägarna. Genom avtalet 

med det aktuella företaget, som redovisas i fråga 1, kan vi styra vilka vägar transporterna går och 

därmed garantera att transporterna körs 50/50 vardera vägen. Styrning kommer ske på daglig basis 

och uppföljning kommer ske som en del av kontrollprogrammet.  

Utöver ovanstående överenskommelse återstår därmed ett snitt om ca 25 000 ton/år under ett 

normalår. Dessa massor kommer från den lokala marknaden i närliggande kommuner, där vi kan 

styra transportvägarna. Även detta leder till kortare transportvägar.  

Ovanstående leder till att verksamheten bara är öppen för projekt där vi kan styra transporterna.   
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För att minimera transporterna genom Olofstorps centrum finns det en möjlighet att nyttja 

Olofstorpsvägen för de tomma ekipage som kör norrut från Vråssered. Dessa ekipage klassas som 

BK3 och kan därmed köra på Olofstorpsvägen för att nå väg 190, och därmed undviks transporter 

genom Olofstorp. Det gör att transporterna genom Olofstorps centrum minskar med 50%.  

Kompletteringsbegäran 4 
Redovisa en plan för avslutning och efterbehandling av deponiverksamheten. 

Planen bör upprättas på vedertaget sätt. Följande bör dock framgå i planen: hur deponin på ett 

naturligt sätt kan anslutas till omgivande mark och hur deponin kan utformas på bästa sätt för 

naturmiljön i området. Ange även hur utformningen anpassas för att minimera infiltration i 

deponerade massor samt hur utformningen kommer att anpassas så att risken för ras och skred 

minimeras så att marken blir stabil efter avslutad verksamhet. 

Bemötande 
I bifogad bilaga 2 finns ett förslag till avslutnings- och efterbehandlingsplan för verksamheten. Då 

förhållanden kan ändras under deponins drift kan åtgärder med hänsyn till skyddet för människors 

hälsa och miljön behöva revideras. Inför varje etappavslutning kommer därmed en separat 

avslutningsplan tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.   
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Lerums kommun begäran om komplettering 
Nedan redovisas bemötande av kompletteringsbegäran från Lerums kommun. Frågeställningarna 

redovisas inte nedan, utan istället hänvisas till bilaga 3, där kommunens yttrande finns i sin helhet. 

Kompletteringsbegäran 5 
Se bemötande till länsstyrelsen kompletteringsbegäran 3.  

Då vi har en överenskommelse med ett företag i Göteborg att ta emot deras massor så styrs 

transportvägarna i det avtalet där det kommer stå att inga transporter får ske över Häradsbron. För 

övriga transporter gäller samma styrning.  

Kompletteringsbegäran 6 
Klar. 

Kompletteringsbegäran 7 
Klar. 

Kompletteringsbegäran 8 
Kommunens trafikprognos är räknad fram till år 2040. Osäkerheten i trafikprognoser är ofta stor och 

beror på vilka förutsättningar, såsom trafikutveckling, befolkningsutveckling och resmönster, som 

Allmänt 
Den aktuella sträckan 1937, 1938 och del av 1940 som ansökan avser är allmänna vägar, 

klassade som BK 1, öppen för all trafik utan särskilda restriktioner eller begränsningar. 

Väghållare är Trafikverket och Lerums kommun. Väghållningsgränsen går vid Solåsvägen. Som 

väghållare har man ett väghållningsansvar som innefattar byggande och drift av väg. Vid 

väghållning ska tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna intressen, såsom 

trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning skall eftersträvas. 

En väg ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och 

andra åtgärder. 

Som trafikanter och transportörer har alla en skyldighet att följa lagar, regler och andra 

föreskrifter som gäller samt ta hänsyn till rådande förhållanden vid tillfället för färden. 

Trafikverket skriver i sin ÅVS att man inte får hindra allmän trafik på allmän väg. 

I trafikutredningen redovisas även att trafik som är tyngre än BK1 har godkänts längs sträckan. 
Följande information är hämtat från trafikutredningen:  
 
Befintliga förhållanden längs hela den föreslagna sträckan har bedömts att vara så goda att 
dispenstransporter, avseende vikt, har tillåtits av Trafikverket. Dispenser för vikt gäller ett 
överskridande av antingen axelvikt, boggivikt eller totalvikt. Det kan också gälla för flera av 
viktbestämmelserna. En godkänd dispens innebär inte att någon transport har genomförts, 
men den har varit tillåten. En dispens innebär inte heller att enbart en transport har eller har 
kunnat genomföras.  
 
Trafikverket har under perioden 2016 – 2020 beviljat 56 dispenser för väg 1937 mellan 
Olofstorp och cirkulationsbron vid Häradsbron, vidare har man beviljat 12 dispenser för väg 
1940, Alingsåsvägen, mellan cirkulationsplatserna vid Häradsbron och Dageborgsleden. För 
Dageborgsleden har 133 dispenser beviljats. Eftersom Lerums kommun är väghållare för delar 
av sträckan kan det vara möjligt att det har beviljats ytterligare dispenser. 
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använts. Strax efter denna tidpunkt (år 2040) är det tänkt att deponin skall avslutas. Den trafik som 

alstras genom deponins tillkomst, 36 tur- och retur transporter ett normalår, varav 50 % via Lerum, 

kommer enbart att påverka trafikvolymerna marginellt. 

Trafikmätningen på Alingsåsvägen visar på en årsdygnstrafik på 10 413 med 5,9% tunga fordon  

(616 st). En uppräkning med 40% till år 2040 ger 14 578 respektive 860 transporter. Med 18 tur- och 

returtransporter blir det 14 596 respektive 878 transporter. Massoptimerings bidrag leder således till 

en ökning med 0,1% av de tunga transporterna (som då utgör 6%). Det är inte denna ökning som 

kommer att innebära att Lerums vägnät når kapacitetstaket. Vid de 4 tillfällen när maximalåren 

inträffar skulle Massoptimerings bidrag bli 0,2% och andelen tung trafik ökar då till 6,1%. 

Kompletteringsyttrande 9  
• På delsträcka 4 finns en ny trafikmätning som redovisats felaktigt på delsträcka 3. Ytterligare 

trafikuppgifter har erhållits från kommunen som nu är inkluderade i Trafikutredningen. 

• Olycksstatistiken är uppdaterad.  

• Belysningsinformationen har uppdaterats. Belysningen har studerats i Trafikverkets ÅVS och 

har, enligt Trafikverket inte någon trafiksäkerhetshöjande effekt. Trafikverket skriver att 

vägen inte uppfyller kriterier för när belysning prioriteras. 

• Busstrafiken har uppdaterats. I Trafikverkets ÅVS står det ”Vid Stenared bedöms det dagliga 

resandet vara runt 50. Vid Södra Häcksjöbäcksvägen är motsvarande siffra runt 5 – 10 på- 

och avstigande. Vid resterande åtta hållplatser är dock resandeunderlaget lågt och ligger runt 

1 – 5 resande per dag.” Inga förslag till åtgärdade busshållplatser eller gångvägar finns 

inkluderade i Trafikverkets ÅVS förutom de som ligger i direkt anslutning till ny planerad GC-

väg. 

• Trafiksäkerhetssituationen är beskriven i samband med Trafikverkets ÅVS samt i den 

reviderade trafikutredningen. 

• Bolaget har inte påstått att väg 1937 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet, men 

fortsatt är vägen allmän och öppen för allmän trafik.  

• Gällande kommentaren ”I kommunens översiktsplan ej utpekat som industriområde som 

genererar tunga transporter.” Massoptimering är medvetna om att området inte är utpekat 

som industriområde i Göteborgs stads ÖP. ÖP är dock heller ej juridiskt bindande. 

Kompletteringsyttrande 10 
Föreslagna åtgärder vid Torpskolan är förslag som bolaget vill diskutera med väghållaren för att 

förbättra trafiksäkerheten och öka tryggheten för de oskyddade trafikanterna samtidigt som man vill 

begränsa problemen med buller och vibrationer från nuvarande och framtida trafiksituation.  

Bostadsrättsföreningen Utsikten på fastigheten Torp 2:75 har en önskan att vägguppen vid 

Häradsvägen/Torpskolan tas bort och att korsningen istället ljusregleras.  

Kompletteringsyttrande 11. 
Se bemötande till Lerums kommun kompletteringsbegäran 5.  

Kompletteringsyttrande 12 
Klart 

Kompletteringsyttrande 13 
Nya trafikmätningar från kommunen Delsträcka 8: 2016; 13  600 ÅDT 7 % tung trafik (952) 

                 Delsträcka 8: 2019; 13 400 ÅDT 7,5 % tung trafik (1005) 
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Trafikflödesdata har redovisats för de år dom utförts och med de resultat som har uppmätts. Vid en 

eventuell revidering till ett gemensamt år uppstår flera problem som visas med nedanstående 

uppgifter. 

Uppgifter från Trafikverket visar att trafikutvecklingen varierar både upp och ner under tidsperioden  

2015 – 2020. Trafiken på en övrig länsväg, i genomsnitt i Sverige, har förändrats mellan år 2015-2020: 

2015-2016:  0,9% 

2016-2017: -0,1% 

2017-2018: -0,3% 

2018-2019: 1,0% 

2019-2020: -1,8% (senaste 12 mån) 

Totalt innebär ovanstående en generell minskning av trafiken med 0,3% sedan 2015. 

Trafikutredningen innehåller uppgifter om totala trafiken och andelen tung trafik som generellt 

används vid redovisning av trafikmängder. I utredningen redovisas delsträckorna även i kartform.  

Alla tunga transporter kommer inte köra via Lerum, utan transporterna kommer styras så att 50% kör 

via Olofstorp. Se även kompletteringsbemötande till länsstyrelsen.  

Kompletteringsyttrande 14 
Förekomsten av busshållplatser, övergångsställen och cirkulationsplatser finns beskrivna i 

trafikutredningen. Utdrag ur STRADA och olycksstatistik finns. 

Kommunen skriver i sitt yttrande: ” Lerum är kommunens centralort som i och med planerad 

förtätning med bostäder, verksamheter och samhällsservice kommer medföra ökat behov för 

oskyddade trafikanter att korsa vägarna i centrum”. Då kommunen är väghållare åvilar detta ansvar 

på kommunen. Tidigare har Massoptimering lämnat förslag på åtgärder som bolaget vill diskutera 

med väghållaren för att förbättra trafiksäkerheten och öka tryggheten för de oskyddade 

trafikanterna samtidigt som man vill begränsa problemen med buller och vibrationer från nuvarande 

och framtida trafiksituation.  

Kompletteringsyttrande 15 
Kompletteringsyttrande 15a 

Frågan har besvarats av konsulten som utfört bullerutredningen. Se bilaga 4a-4d, där finns även den 

tabell som det hänvisas till i texten. 

Förutsättningarna gällande antalet transporter till och från deponin har ändrats. Nu gäller att 

trafikmängden ett normalår utgörs av 36 fordonsrörelser, varav 50% går söderut genom Lerum och 

50% går norrut genom Olofstorp.  

I tabell 1 visas vilka bostäder och undervisningslokaler i Lerums kommun som beräknas ha buller över 

55 dBA ekvivalentnivå under ett medelårsdygn för nollalternativet, för ett normalår samt för ett 

maximalår. Inga bostäder eller undervisningslokaler tillkommer till listan på grund av transporterna 

till och från deponin. 

Kompletteringsyttrande 15b 

Frågan har besvarats av konsulten som utfört bullerutredningen. Se bilaga 4a-4d, där finns även de 

bilagor och tabeller som hänvisas till i texten. 
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Ekvivalenta och maximala bullernivåer för samtliga berörda bostäder och undervisningslokaler i 

Lerums kommun framgår av tabell 1.   

För skolor och förskolor redovisas ekvivalentnivåer och maximalnivåer på ytor för utevistelse i bilaga 

4b och 4c. Bullerkartorna är gjorda för trafik enligt nollalternativet. Skillnaden i ekvivalentnivå för ett 

normalår och ett maximalår är mindre än 0,1 dBA, vilket är försumbart på kartan. Maximalnivån är 

identisk för nollalternativet, ett normalår och ett maximalår. 

De uppskattade transportrörelserna per timme uppgår ett normalår till 1-2 transporter/timme. Ett 

maximalår uppgår transporterna till 2-3 stycken/timme.  

Gällnade frågan om 50/50 så hänvisas till bemötande av länsstyrelsen fråga 3.  

Kompletteringsyttrande 16 
Föreslagna åtgärder vid Torpskolan är förslag som bolaget vill diskutera med väghållaren för att 

förbättra trafiksäkerheten och öka tryggheten för de oskyddade trafikanterna samtidigt som man vill 

begränsa problemen med buller och vibrationer från nuvarande och framtida trafiksituation. Har 

kommunen, som väghållare, andra förslag på att lösa trafiksituationen och begränsa problemen med 

buller och vibrationer är vi intresserade av att diskutera dessa och se på vilket vi kan bidra. 

Se även svar på kompletteringsyttrande 10.  

Kompletteringsyttrande 17 
Frågan om transporter 50/50 via Lerum/Olofstorp är beskrivna i kompletteringsbegäran 3 från 

länsstyrelsen.  

Kompletteringsyttrande 18 
Frågan om transporter 50/50 via Lerum/Olofstorp är beskrivna i kompletteringsbegäran 3 från 

länsstyrelsen.  

Kompletteringsyttrande 19 
Klar 

Kompletteringsyttrande 20 
Detta är ingen begäran om komplettering. 

Kompletteringsyttrande 21 
Hanteras i kompletteringsyttrande 10, 14 och 20. 

Kompletteringsyttrande 22 
Hanteras i kompletteringsyttrande 13 och 14. 

Kompletteringsyttrande 23 
Hanteras i kompletteringsyttrande 5, 13 och 14. 

Kompletteringsyttrande 24 
Trafikutredningen har uppdaterats. 

Hanteras i kompletteringsyttrande 13. 

Slitage och skador framförallt på refuger och rondeller ingår i väghållningsansvaret. 

Kompletteringsyttrande 25 
Hanteras i kompletteringsyttrande 26 
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Kompletteringsyttrande 26 
Massoptimering kan säkerställa att trafiken kör 50/50. Se svar på kompletteringsbegäran 3 från 

länsstyrelsen.  

Kompletteringsyttrande 27 
Kommunen pekar på att en ny anslutning norrut, från deponin till väg 190, är en bättre lämpad väg 

för tunga transporter. 

Sträckan mellan väg 190 och den norra delen av planerad deponi är cirka 2,1 kilometer, se bild från 

Eniro nedan.

 

Den nu planerade tillfartsvägen är 980 meter (ca 700 meter fågelvägen). Då den tillfartsväg som 

istället föreslås från Lerums kommun inte kommer kunna dras helt rak antas att vägen kommer 

uppgå till knappt 3 km. Den vägen skulle även bland annat behöva dras genom följande skyddade 

områden:  

• Regionalt värdefullt odlingslandskap (Lärjeåns dalgång). 

• Riksintresse för friluftsliv (Lärjeåns dalgång). 

• Riksintresse för naturvård (Lärjeån). 

• Område med strandskydd. 

• Område som klassas som värdefullt/särskilt värdefullt vatten (Lärjeån). Klassas som detta av 

Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmydigheten. 

De skyddade områdena ligger i anslutning till Lärjeån. En tillfartsväg norrifrån behöver passera ån. Att 

få strandskyddsdispens för en bro över Lärjeån bedöms inte vara möjligt. Uppskattningsvis berör en 

sådan vägdragning även 4-8 andra fastighetsägare beroende på hur tillfartsvägen dras.  

I ansökan redovisades andra alternativa tillfartsvägar, där befintlig tillfartsväg norrifrån och andra 

alternativa tillfartsvägar valdes bort av olika anledningarna.  

Den väg som har valts i ansökan omfattar inga andra ytterligare fastighetsägare eller skyddade 

områden enligt ovan. Ingreppet i naturen är dessutom påtagligt mindre än förslaget från Lerums 

kommun.  
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Kompletteringsyttrande 28 
Kommunen har ett ansvar för säkerhet och stabilitet för vägarna i anslutning till Säveån eftersom 

kommunen är väghållare för de aktuella vägarna. Genom åren har man gjort omfattande geotekniska 

undersökningar och mätningar som fortfarande pågår, där även SGI har varit och fortsatt är 

involverade. Vi har önskat att få ta del av kommunens undersökningsmaterial och om det finns några 

förutsättningar som vi särskilt skall beakta.  

Enligt uppgifter ifrån tjänsteman på kommunen har kommunen inte utrett förekomsten av kvicklera i 

kommunen och inga pengar finns i dagsläget avsatta för att denna utredning skall bli genomförd.  

Vi känner till att man har gjort fysiska åtgärder, i form av avschaktningar på två ställen vid tillflöden 

till Säveån och att man har en avspärrning i direkt anslutning till Säveån på södra sidan. 

Två områden finns föreslagna för planerade åtgärder. Ett är vid Dergården och ett är vid Häradsbrons 

landfäste vid Torpskolan. Den senare platsen uppfattar vi som att det sker i samband med en 

planerad byggnation. 

Kommunen är väghållare och har upplåtit Häradsvägen, Alingsåsvägen och Degeborgsleden för 

allmän trafik och där vägarna har högsta Bärighetsklass 1 (BK1). Ur ett totalsäkerhetsperspektiv 

innebär det att vägarna dimensionerats med en statisk dimensionerande geoteknisk trafiklast, som 

beaktar en rad olika osäkerheter som normalt förekommer, så som tex hastighet, 

fordonskombinationer, axelkonfigurationer, axellaster, trafikintensitet, dynamiska belastningar tex 

från vibrationer från trafik etc.  

I praktiken innebär det att den applicerade geotekniska statiska lasten har väl tilltagna marginaler 

som beaktar ovanstående osäkerheter, och därmed tas ingen hänsyn gällande trafikmängd, hastighet 

etc vid stabilitetsberäkningar, så länge fordonen uppfyller gällande Transportstyrelsens- och 

Trafikverkets författningssamlingar.  

De största osäkerheterna för ett vägnäts stabilitet ligger normalt i osäkerheter och spridning tex i 

jordart, jordlagerföljd och djup, jordens skjuvhållfasthet- och egenskaper. Det är naturligt eftersom 

dessa egenskaper som inte kan detekteras annat än med geotekniska undersökningar och 

utredningar med specialistkompetens.   

Vi kommer inte till någon annan slutsats än den som kommunen har kommit fram till att vägarna 

fortsatt kommer att upplåtas för allmän trafik i bärighetsklass 1 utan några specifika begränsningar 

gällande trafikbelastning, trafikintensitet, hastighet etc. Att ålägga en enskild trafikant att undersöka 

de geotekniska förutsättningarna kan heller inte rimligen vara ens ansvar så länge allmän trafik tillåts.  

Vi anser därför att extra åtgärder i vägnätet inte erfordras för att tillåta den trafikökning som 

uppkommer på grund av att deponin etableras.  

Kompletteringsyttrande 29  

Se punkt 30B. 

 

Kompletteringsyttrande 30A 
Frågan har besvarats av konsulten som utförde vattenutredningen, se bilaga 5. 

För förtydligande så är normalnederbörden för området redovisat under period 1961-1990 och den 

effektiva nederbörden under perioden 1961-2004. Den effektiva nederbörden eller 

årsmedelavrinningen kommer från Trafikverkets rapport ”Avvattningsteknisk dimensionering och 

utformning- MB 310” där man har använt sig av tidsperioden 1961-2004 för att bedöma hur stor del 
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av nederbörden som bildar avrinning efter avdunstning. Det är således ingen period som utredningen 

kan ändra för att ta hänsyn till ett annat klimat. Det är beräkningar och klimatmodeller som 

Trafikverket och SMHI har gjort och det ligger mycket arbete bakom den typen av bedömningar.  

Medelvärdet för nederbörden mellan åren 1990-2019 hade varit relevant att ha med, men SMHI har 

ingen station i området med nederbördsstatistik under perioden 1990-2019. I och med att det är den 

effektiva nederbörden som är intressant i sammanhanget och som ligger till grund för 

bedömningarna i rapporten anses det som godtagbart att ha med medelvärdet för nederbörden 

under perioden 1961-1990 för jämförelse med den effektiva nederbörden. 

Kompletteringsyttrande 30B 
Frågan har besvarats av konsulten som utförde vattenutredningen, se bilaga 5. 

Eftersom både deponin och planerade diken kommer förses med en barriär med låg 

genomsläpplighet är risken att transportera föroreningar genom barriären mycket låg. Barriärens 

täthet förväntas ge mycket god rening av allt vatten som infiltrerar genom den. Ingen direkt 

förbindelse med grundvattnet finns utan att det först genomgår omfattande rening.  

Området har ingen direkt förbindelse med Natura 2000-områden. Närmsta Natura  

2000-område finns först efter ca 4 km avrinning i nedströms belägna dikes-/bäcksystem och därefter 

på andra sidan av recipienten som är över 2 km bred. Risken att planområdet kommer att ha en 

påverkan på dessa områden är mycket liten.  

Deponins utformning ska i så stor mån som möjligt bevara befintliga rinnvägar som redovisas i utförd 

Vattenutredning. Följaktligen är det endast ca 20 % av deponin som riskerar att brädda mot Aspens 

avrinningsområde vid regn som överskrider dikessystemets kapacitet.  

För att kompromissa föreslås att det södra diket samt kulvertering dimensioners för ett 100-årsregn 

med 30 min varaktighet. Detta innebär att förorenat vatten ej kommer brädda mot Aspens 

avrinningsområde utan istället avrinna till föreslaget dagvattendamm och därefter brädda nordligt. 

Det bör dock noteras att kraftigare regn innebär lägre föroreningshalt i det avrinnande vattnet 

(utspädning), och ytligt avrinnande vatten från deponin har ej lika höga halter som det vatten som 

infiltrerar ner i massorna. Det södra diket och kulverteringen kommer följaktligen dimensioneras för 

ytan 3,7 ha (Aspens avrinningsområde) och en avrinningskoefficient om 0,6 på öppen deponi, se 

vattenutredning.  

Ett 100-årsregn med 30 min varaktighet ger en regnintensitet om 309 l/s red ha och ger ett 

dimensionerande flöde om ca 690 l/s. Detta inkluderar klimatfaktorn 1,25. 
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Kompletteringsyttrande 30C 
Se svar på kompletteringsyttrande 30B. 

Kompletteringsyttrande 30D 
Se svar på kompletteringsyttrande 30B. 

Kompletteringsyttrande 30E 
I dagsläget finns det inga planer att förlänga verksamheten efter 20 år. Den tiden ses som väl 
tilltagen. Om det blir aktuellt att förlänga verksamheten efter 20 år behöver ett nytt tillstånd sökas 
och ett nytt prövningsförfarande göras.  
 

Kompletteringsyttrande 31 
Klar. 
 

Kompletteringsyttrande 32 
Flera förebyggande åtgärder kommer vidtas för att undvika att material följer med bilarnas däck. Om 

behov ändå finns av städning av allmänna vägar kommer det utföras.  

Kompletteringsyttrande 33 
Frågan har hänskjutits till Naturcentrum, som utfört naturvärdesinventeringarna i området, se  
bilaga 8. 
 
Det så kallade ”triangelområdet”, mellan Lärjeån och Lerum är förvisso ett intressant och delvis 
opåverkat område som hyser skyddade arter såsom klockgentiana (§), knärot (VU, §), nattskärra 
(EU), spillkråka (NT, EU), storlom (EU) och en (sannolikt gles) tjäderpopulation (EU).  
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Delar, såsom det tänkta deponiområdet med omnejd är emellertid starkt påverkade av skogsbruk 
och utnyttjas sannolikt inte i någon större utsträckning av vare sig skyddade arter (med undantag för 
nattskärra) eller som rekreationsområde för människor. Det bedöms således inte bidra till områdets 
naturvärden, i synnerhet som det ligger i utkanten av detsamma. Gällande nattskärra hänvisas till 
tidigare föreslagna kompensationsåtgärder (Svedholm 2019). 

Begäran om komplettering -miljöförvaltningen i Göteborg  
Nedan redovisas kompletteringsbegäran från miljöförvaltningen i Göteborg och bemötande av detta.  

Utformning av deponin 
Miljöförvaltningen anser inte att bolagets bemötande i denna punkt motsvarar det som vi 
efterfrågar. Bolagets bedömning att stabiliteten kan säkerställas vid den branta släntlutningen saknar 
referenser. Vi önskar en beskrivning över vilka beräkningar och uppgifter som man grundar 
bedömningen på. Bolaget har inte bemött hur utformningen påverkar infiltration och uppkomst av 
förorenat lakvatten. Inte heller hur den påverkar framtida återställning och landskapsbilden när 
området ska planteras med skog och återgå till naturmark. Vi anser därför fortfarande att bolaget 
borde presentera förslag på en mer naturlig utformning av deponin, med anslutning till omgivande 
mark samt en utformning som minimera infiltration av vatten i deponimassorna. 
  

Bemötande 

För att tillgodose den här synpunkten kommer släntlutningen ändras till 1:3. Den ändringen innebär 
att den totala mottagna volymen minskar till 1 500 000 m3, se bilaga 6.  
 
Minskningen av den totala volymen får ett par tydliga konsekvenser: 

• Slänterna kommer upplevas som mer naturliga i landskapsbilden.  

• Transporterna under ett normalår blir färre då den totala mängden som tas emot minskar, se 
informationsruta i början av det här bemötandet. 

 

Påverkan på gröna kilar 
Miljöförvaltningen anser att det behövs ett mer utförligt svar på frågan hur verksamheten kommer 
att påverka den sammanhängande gröna kil som området är en del av. Vi bifogar ett brev som vi 
nyligen har fått från Bergum Gunnilse Utveckling. De påpekar även i tillhörande e-post att Vråssered 
utgör en viktig del av ett sammanhängande ostört område med stor artrikedom där just storleken 
samt att det är ostört innebär att många arter trivs och kan fortplanta sig. Detta påstående samt de 
frågor och farhågor som framgår av bifogat brev behöver bemötas utförligt. 
 

Bemötande 
Frågan har hänskjutits till Naturcentrum, som utfört naturvärdesinventeringarna i området, se  
bilaga 8. 
 
Generellt kan påpekas att det är svårt att ta hänsyn till observationer som inte finns i Artportalen, 
vilket är det verktyg som myndigheter och konsulter använder sig av i artskyddssammanhang. Det 
är därför bra om observationer som de i brevet hamnar där så att de kan utredas i ett tidigt skede 
vid exploateringsplaner. Emellertid bör uppgifter om skyddade arter naturligtvis utredas oavsett när 
i processen de framkommer. Gällande påverkan på områdets allmänna naturvärden samt gröna kilar 
hänvisas till resonemanget under yttrandet till Lerums kommun.  
 
Uppgifter om skyddade arter kommenteras i bifogat naturvårdsutlåtande från Naturcentrum, se 
bilaga 8. 
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Vatten 
Miljöförvaltningen bedömer att ansökan ska komplettera med förslag på villkor för klorid i vatten 
som avleds från reningsdammen. Med anledning av att stora mängder lera, marin lera, kan bli aktuell 
för deponering ska denna parameter kontrolleras och regleras i utgående vatten från deponin och 
dammen.  
 
Med anledning av att ansökan avser en stor deponi med lång verksamhetstid håller 
miljöförvaltningen fast vid bedömningen att det är viktigt och fullt rimligt att bolaget har kartlagt och 
känner till alla befintliga brunnar inom området, både grävda och borrade brunnar.  
 
Miljöförvaltningen anser även att bolaget behöver ta reda på och ha kunskap om grundvattennivån 
vid planerad damm för att veta om anläggningsarbeten kräver åtgärder under högsta 
grundvattenytan samt i så fall vilka skyddsåtgärder som krävs i samband med detta.  
 

Bemötande 
Frågan har besvarats av konsulten som utförde vattenutredningen, se bilaga 5. 

Då varken Göteborgs Stad eller Miljöförvaltningen har bedömningsgrunder för klorider föreslås att 
utloppet från planerad dagvattendamm kontrolleras mot de nationella riktvärdena för grundvatten1, 
motsvarande 100 mg/l. Detta bedöms vara ett strikt riktvärde då utloppet är långt från recipienten 
och Lärjeån hade enligt utförda mätningar en halt om 69 mg/l år 20192. Risken för klorid 
rekommenderas därför att utvärderas genom att även mäta konduktiviteten i den planerade 
dammens utlopp. Det nationella riktvärdet för konduktivitet i grundvatten är 150 mS/m.  
 

Inom det tilltänkta deponiområdet finns det inga brunnar och inte inom området för tillfartsvägen. 
Den närmsta fastigheten med bostad ligger ca 300 meter söder om deponiområdet och där finns en 
bergborrad energibrunn. Allt vatten och avrinning sker norrut från deponin. Det bedöms att inget 
vatten från deponin riskerar att nå den fastigheten i söder. Norr om deponin, i avrinningens riktning, 
och västerut ligger närmsta bostad ca 600 meter från deponiområdet. Med tanke på att 
föroreningshalten i vattnet från deponin förväntas bli låg och att boende där brunnar finns eller kan 
finnas är långt ifrån deponin bedöms en brunnsinventering inte vara motiverad.   
 

Vid plats för planerad damm kommer moräntäcket som ligger på urberg att schaktas bort så att 
dammen kommer ligga direkt på berg eller med ett tunt moränlager under. Att mäta 
grundvattennivån i berget ses inte som nödvändigt då berggrundvatten oftast ligger ett par meter 
under markytan och kommer då inte påverka dammen. Att borra observationsrör i berg är svårt då 
man måste påträffa sprickor i berget för att kunna mäta grundvattnet. Beroende på vilka 
spricksystem man träffar kommer grundvattennivån att variera. Kostnaden för att installera 
grundvattenrör i berg är stor och ofta förknippat med osäkerheter. Syftet och ändamålet med en 
sådan undersökning bedöms inte som motiverat i detta fall. 

Bemötande av yttrande från Trafikverket 
Trafikverket meddelar i sitt yttrande (ärendenummer TRV 2020/45763) att tidigare synpunkter 

kvarstår. Trafikverkets tidigare synpunkter redovisas och bemöts nedan. 

• Trafikverket anser att föreslagna trafiksäkerhöjande åtgärder inte är tillräckliga för att tillföra 
mer tung trafik på vägen. Trafikverket anser att det krävs ett helhetsgrepp utmed hela 
vägsträckan inför ett tillståndsbeslut. Trafikverket vill avvakta beslut om tillstånd tills dess att 

 
1
http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/miljokvalitetsnormer/Pages/Nationella-riktv%C3%A4rden-f%C3%B6r-

grundvatten.aspx  
2 Data som används i dokumentet är hämtade från SLU:s miljödatabas för mark-vatten-miljö. Data har tagits fram inom svensk 

samordnad miljöövervakning av Lerums kommun.   
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ÅVSen (åtgärdsvalsstudien) för väg 1937 är klar. ÅVSen beräknas vara klar årsskiftet 
2020/2021.  

Bemötande: ÅVS:en är nu klar och bifogas i bilaga 1.  

• Vid föreslagen ny anslutningsväg ställer Trafikverket krav på ett vänstersvängfält i 
södergående riktning in till deponin.  
 
Bemötande: Massoptimering ser att det råder delade meningar om ett västersvängfält krävs 
eller inte. Det finns i Krav VGU 2020 samt Råd VGU 2020 krav och beskrivningar för när en 
vänstersväng ska utföras. Massoptimering tolkar regelverket så att en vänstersväng av 
korsningstyp C inte är motiverat för den planerade korsningen. Efter det att ursprunglig 
ansökan lämnades in har även antalet dagliga transporter minskat och antalet 
vänstersvängar utgör nu endast 9 stycken per dag ett normalår.  
 
För att säkerställa att bedömningen är riktig har en kapacitetsberäkning tagits fram med 
beräkningsverktyget Capcal 4.6 (se PM bilaga 7b). Enligt PM konstateras att kraven på 
högsta belastning understigs och att ett vänstersvängfält därmed inte är nödvändig.  
 
Om Trafikverket ändå anser att ett vänstersvängfält av korsningstyp C ska byggas vill 
Massoptimering se en tydlig argumentation för detta baserat på de krav som ställs i 
Krav/Råd VGU 2020. Massoptimering vill ha en dialog med Trafikverket inför ett eventuellt 
ställningstagande gällande om korsningstyp C krävs eller ej. Det finns eventuellt möjlighet att 
ytterligare minska antalet vänstersvängande fordon.  
 

• Krav på ”färist” d.v.s. anordning för att inte jordmassor ska hamna på väg 1937 vid ett 
eventuellt tillstånd. Detta är i enighet med förslag i trafikutredningen.  

Bemötande: En färist kommer etableras på tillfartsvägen innan utfart på väg 1937. 

• Exploatören kommer att få stå för alla kostnader kopplade till tillståndet för deponin.  
 
Bemötande: Dessa kostnader finns budgeterade. 
 

• Vid ett eventuellt tillstånd kommer ett medfinansieringsavtal att krävas för de åtgärder som 
beslutas på det statliga vägnätet i samband med tillståndet. Detta inkluderar även 
Trafikverkets interna kostnader. Trafikverket kommer att utföra byggnationen för de 
åtgärder som är kopplade till den statliga vägen.  
 
Bemötande: Massoptimering är införstådda med att detta krävs.  
 

• Trafikverkets sammanfattande synpunkter: 
Trafikverkets tidigare ståndpunkt kvarstår trots minskning av den totala mängden massor 
och därmed viss minskning av tung trafik. För att ytterligare belasta vägen med tung trafik 
krävs åtgärder såsom gång- och cykelbanor och säkrare busshållplatser utmed vägen. 
Trafikverket anser att föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder inte är tillräckliga och att 
det inte är lämpligt att tillföra mer tung trafik på vägen utifrån dagens standard. Bristerna 
gäller främst för oskyddade trafikanter längs hela vägsträckan och inte bara i 
korsningspunkterna. Trafikverket anser att det krävs ett helhetsgrepp utmed hela 
vägsträckan inför ett tillståndsbeslut. Trafikverket vill avvakta beslut om tillstånd tills dess att 
ÅVSen (åtgärdsvalsstudien) för väg 1937 är klar för att få en samlad bild över vägsträckan. 
ÅVSen beräknas vara klar årsskiftet 2020/2021. 
 

http://www.massoptimering.se/


 

 

Massoptimering Väst AB, Magasinsgatan 5, 434 37 Kungsbacka 
 Org. nr 556974-6828 www.massoptimering.se 

Bemötande: ÅVS:en är klar och Massoptimering önskar en fortsatt diskussion med 
Trafikverket för att medverka till en god framkomlighet och trafiksäkerhet.   
 

Synpunkter inlämnade från privatpersoner  
Det har även inkommit några yttranden från privatpersoner, både under yttrandetiden och därefter. 

Yttrandena handlar främst om trafik, trafiksäkerhet och buller. Massoptimering gör bedömningen att 

dessa frågeställningar är besvarade ovan. 

Slutord 
De åtgärder som Massoptimering har åtagit sig att utföra beskrivs i ansökan, MKB och tillhörande 
bilagor och kompletteringar. Beskrivna åtgärder är till för att verksamheten inte ska påverka 
människors hälsa och miljö.  
 
För att tillgodose inlämnade synpunkter har bland annat följande förändrat och tillagt från 
ursprunglig ansökan: 

• Minskad mottagen mängd under ett maximalår, vilket ger färre transporter dessa år.  

• Förändrad släntlutning och därmed minskad mottagen mängd och transporter under ett 
normalår. 

• Säkerställande av att transporterna kör 50/50 genom Lerum och Olofstorp. 

• Förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder är inlämnade som bekostas eller medfinansieras 
av Massoptimering, om väghållaren godkänner åtgärderna.  

• För att minska transporter genom Olofstorps centrum kommer tomma ekipage som kör 
norrut från Vråssered i första hand använda Oloftorpsvägen för att nå väg 190, vilket 
genererar färre transporter genom Olofstorp centrum.  

 
Det bör anses att den planerade verksamheten är tillåtlig då dess inverkan på människors hälsa och 
miljö inte är av sådan omfattning att ansökan ska avslås. 
 

Med vänliga hälsningar  
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