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Inbjudan till undersökningssamråd rörande 
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för 
förberedande åtgärder inför anläggande av 
en ny spårvägslänk längs Engelbrektgatan 
 

Trafikkontoret Göteborgs Stad har för avsikt att till mark- och 

miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt lämna in en ansökan om tillstånd 

enligt miljöbalken för ledningsarbeten med bland annat temporära 

jordschakter längs en sträcka om cirka 500 meter längs Engelbrektsgatan. I 

samband med schaktarbetena kan bortledande och infiltration av grundvatten 

komma att behöva genomföras. Åtgärderna syftar till att möjliggöra för en 

ny spårvägslänk längs Engelbrektsgatan som förbinder Södra vägen och 

Skånegatan.  

Innan ansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen ska sökanden, enligt 

6 kap. miljöbalken, bland annat samråda med de enskilda som kan antas bli 

särskilt berörda av planerade åtgärder genom ett så kallat 

undersökningssamråd.  

Trafikkontoret Göteborgs Stad har upprättat ett samrådsunderlag rörande 

ansökan om tillstånd till planerade åtgärder. Av underlaget framgår bland 

annat de planerade åtgärdernas utformning och omfattning, de preliminära 

alternativ som utreds, den förutsedda miljöpåverkan, preliminärt innehåll 

och övergripande utformning av miljökonsekvensbeskrivning samt 

bedömning i frågan om betydande miljöpåverkan. Trafikkontoret Göteborgs 

Stad har bedömt att fastighetsägare, ledningsägare och nyttjanderättshavare 

(såsom hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer) inom 

definierade påverkansområden för grundvattenavsänkning och buller ska 

anses omfattas av den krets enskilda som kan antas bli särskilt berörda av 

planerade åtgärder.  
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I kartan nedan illustreras det planerade arbetsområdet, påverkansområdet för 

grundvattenavsänkning och de områden som beräknats kunna beröras av 

buller.  

 

 

Berörda fastigheter som ligger helt eller delvis inom bedömda påverkansområden 

för grundvattenavsänkning och buller enligt naturvårdsverkets allmänna råd om 

byggbuller. Notera att på grund av närheten till grundvattenberoende skyddsobjekt 

kommer skyddsåtgärder att vidtas och påverkansområdet för grundvatten kommer 

att bli betydligt mindre eller obefintligt efter vidtagna åtgärder. 

Härmed bjuder trafikkontoret Göteborgs Stad in dig, i egenskap av 

enskild som kan antas bli särskilt berörd, att inkomma med synpunkter.  

Samrådshandlingarna kan hämtas från Göteborgs Stads webbplats 

Engelbrektslänken - Plan- och byggprojekt - Göteborgs Stad (goteborg.se)  

eller beställas på telefon 031-365 00 00 från och med den 11 februari 2022. 

Synpunkterna ska vara trafikkontoret tillhanda senast den 11 mars 

2022, ange diarienummer 5819/21.  

Adress: Trafikkontoret Box 2403 403 16 Göteborg 

E-post: trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se 

Med vänliga hälsningar 

Mikael Reidal 

Trafikkontoret 

E-post: mikael.reidal@trafikkontoret.goteborg.se 

Telefon: 031- 368 23 37 

https://goteborg.se/wps/myportal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/lYxBDoIwEEXP4glmQAK6BCNES0RFInRDilYkQiGluvA83sSLSVgY3RCdzeT_vP-AQgxUsFuRM1XUgpVdTqiZrrXlZuJoNgbe1MXFjqzdFfEDJAbsewC_zkZnqztjRC_Qgf6__zT9th8A6LA-6fZWaugeaktDIxPTsdD2yWxsEsskvgUhUKDtNasKFXImD2dI2v6fZF21iknVsJz3UF-HR9FJ39EteHmEZC5yXmaSX1RbPh_iwgU0VRTF9x3P7vboBXPa_yY!/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!TN4375QCP20==/
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