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Förstudie Vändspår Floda - Lerums kommuns yttrande inför 
beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska yttra sig över Trafikverkets 

förslagshandling avseende förstudie för vändspår Floda och ta ställning till om 

projektet kan medföra betydande miljöpåverkan. Lerums kommun ges möjlighet 

att yttra sig inför länsstyrelsens beslut. Inför länsstyrelsen ställningstagande 

lämnar Lerums kommun följande synpunkter. 

Yttrande 

Lerums kommun bedömer att projektet vändspår Floda medför betydande 

miljöpåverkan. Följande skäl ligger till grund för bedömningen. 

 

 Projektet innebär troligen ökat buller och vibrationer för boende vid Floda 

station dels under exploateringsfasen samt när man tagit det nya spåret i 

bruk. Trafikverket bör ta fram en utförligt beskriva hur projektet kommer 

påverka buller och vibrationer i området samt vilka åtgärder som kommer 

att vidtas för att uppnå "god miljökvalitet" för detta.  

 Projektet innebär att man troligen kommer att gräva i förorenade 

markområden, risker finns då att man ökar spridningen av föroreningar 

från dessa områden både under exploateringen och efteråt om inte 

tillräckliga åtgärder vidtas. Detta är av ytterst stor vikt då man annars 

riskerar att man öppnar spridningsvägar till de skyddsvärda naturmiljöer 

som finns i anslutning till projektområdet. Konstaterade föroreningar finns 

på fastigheterna där Garveriet legat och fram till Brovägen även 

stationsområde, banvallar och marken vid närliggande plantskola kan 

antas vara förorenad. Trafikverket bör därför ta fram en utförlig 

beskrivning av hur man förhindrar spridning av föroreningar till följd av 

projektet och hur man hanterar förorenade massor och länsvatten inom 

projektet. I förstudien skriver man att länshållning från schaktgropar kan 

behöva renas innan det släpps ut i vattendrag som skydd för grumling. 

Man bör även utreda och ha beredskap för att kunna rena vattnet från 

andra föroreningar innan det släpps ut.  
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 Projektet kan antas ha betydande miljöpåverkan eftersom mycket höga 

naturvärden berörs, inklusive riksintresse för naturvård och Natura 2000-

område. Som underlag för miljökonsekvensbedömning finns också 

kommunens naturvårdsprogram och ny inventering av skyddsvärda träd i 

kommunen.  

 Strandskyddet återinträder när detaljplaner upphävs eller ändras. I de nya 

detaljplanerna ska nya strandskyddslinjer definieras. I samband med 

prövning av järnvägsplanen ska även strandskyddsfrågan beaktas.  

 

 Även höga kulturmiljövärden och lokalhistoriska värden berörs av 

projektet.  

 

 

 

Lerums kommun 

 

Per Sahlin 

Chef för sektor Samhällsbyggnad 

 

 

 


