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781 89 Borlänge 

 

 

angående Staten genom Trafikverkets ansökan om tillstånd för anläggandet av 

Västlänken och Olskroken planskildhet inom Göteborgs och Mölndals kommuner 

_________________________________________________________________________ 

I målet är huvudförhandling planerad till veckorna 40 – 42 2017 (vecka 42 reserv). 

Inför huvudförhandlingen erfordras nedanstående kompletteringar. Kompletteringar 

måste vara tillgängliga viss tid före huvudförhandlingens början för att domstolen 

och parter ska ha möjlighet att förbereda huvudförhandlingen. Komplettering måste 

därför ske senast den 1 september 2017. 

1. Den information om hur stabiliteten vid Gullbergsån kommer att säkerställas 

som utlovas under punkt 2.9.2 i Ert svarsyttrande. 

2. Projektet innefattar åtgärder som påverkar grundvattennivåerna i stora delar 

av centrala Göteborg. I berörda områden finns ett stort antal fastigheter 

(enligt Er 551 kvarter med 2483 fastigheter). Ett icke ringa antal av dessa har 

en grundläggning som är känslig för ändrade grundvattennivåer. Ni har under 

punkt 2.9.4 i Ert svarsyttrande angett att Ni arbetar med att utreda riskobjekt 

och ta fram dessa åtgärdsnivåer. Under hand har Ni uppgett att dessa 

uppgifter ska vara framtagna innan förhandlingsstart. Det är emellertid av 

yttersta vikt att uppgifterna kan föreligga ovan nämnt datum. 

3. Enligt föreslaget villkor 4 ska processvatten mm under anläggningsskedet 

avledas till det kommunala reningsverket. GRYAAB har emellertid framställt 

invändningar mot en sådan ordning och Ni har uppgett att diskussion förs 

med GRYAAB. Svar på de frågor och synpunkter som föreligger här 

emotses. 

4. Domstolen har tidigare ifrågasatt storleken på det inläckage av grundvatten i 

tunnlar och anläggningar under driftsskedet som enligt föreslaget villkor 3 

ska tillåtas och Ni har i flera inlagor argumenterat för Er ståndpunkt i frågan. 

Ni bör dock ytterligare utveckla vilka tekniska svårigheter och ekonomiska 

konsekvenser ett snävare villkor (25 resp. 50 % av ursprungligen angiven 

mängd) skulle medföra.  

5. Rutin för hur okända föroreningar ska upptäckas och hanteras.  

 

 

Handlingarna ska lämnas i 15 exemplar. I kompletteringen ska Ni ange domstolens 

målnummer M 638-16. 

 

 

 

Göran Stenman 

Telefon 0521-270 216  


