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Presentation
Enheten Strategisk planering på sektor Samhällsbyggnad
Enheten har ansvaret för geoteknik, klimatanpassningsplanen,
naturvårdsprogrammet, översiktsplanen, färdplanen, trafikstrategin-, kollektivtrafik
mm.
Nära samarbete med Projekt- och Planenheten, men ska även arbeta
sektorövergripande tex med VA- och Vägenheten samt mot myndigheten Miljö
och Byggnadsnämnden.
Granskning av inkommande bygglov varje vecka
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Lerum, en uppmärksammad geoteknisk riskkommun
Lerum har mycket av sin infrastruktur och bebyggelse i tätorterna knutet till Säveån
och dess biflöden (Lerån, Alebäcken, Torpabäcken) där kvicklera förekommer.
En del av Lärjeåns dalgång ligger även inom kommunen vilken är känd för branta
slänter och förekomst av kvicklera.
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Att bygga tryggt är inget nytt!
Matteusevangeliet 7:24-27 B2000
Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som
byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och
kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund.
Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som
byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och
störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort.«

Generellt är det mer lönsamt
att förebygga en naturolycka i
bebyggda områden än att ta
konsekvensen av att den
inträffar.
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Större geotekniska incidenter i Lerum i modern tid
1913 skredet vid Svartå Grindar/Jonsered där stambanan drogs ner i Aspen
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Större geotekniska incidenter i Lerum i modern tid
Skredet vid Torpadal 2006. Villafastighet vars tomt skredade ner mot en mindre
bäck.
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Större geotekniska incidenter i Lerum i modern tid
Ras och skred på grund av erosion på villatomt vid Knappekulla under ca 10 år.
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Större geotekniska incidenter i Lerum i modern tid
Stora markrörelser vid Höjden 2018. Avlastningsschakt utfördes om ca 5000 m3 lera.
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Vilka är de geotekniska riskerna att ta hänsyn till i samhällsplaneringen?
Inför bygglov och detaljplaner behöver de geotekniska riskerna utredas.
Geotekniska risker är följande;
•
•
•
•
•

Skredrisk
Rasrisk
Blocknedfall
Bergras
Markradon

Klimatrelaterade orsaker som påverkar
geotekniken;
• Ökad nederbörd-höga flöden, ökad
erosion, ökad risk för ras och skred
• Långa perioder av torka-minskat mothåll
av vatten i sjöar och vattendrag ökar
risken för skred.
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Hur samhällsplanerar man med hänsyn till geotekniska risker?
Lagkrav i PBL 1augusti 2018
” Krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på
den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.”
Exempel på åtgärder för att minska de geotekniska riskerna är;

Dra sig undan från raviner, åar, sjöar och vattendrag där man ser att det
förändrade klimatet kommer att få stora konsekvenser.
Ras, skred och erosionsäkra befintlig bebyggelse och anläggning.
Förlägga ny bebyggelse på säker mark.
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Översiktsplanering (ÖP)
Riskanalys enligt PBL 2018 - möjligheter att se storskaligt på riskerna i samhället,
vilket kan göra samhällsplaneringen mer långsiktigt hållbar.
Det är viktigt att ge så tydliga planeringsförutsättningar som möjligt i ÖP:n.
Tydliga planeringsförutsättningar förenklar processen avseende nya bygglov och ger
exploatörer tydligare riktlinjer hur och var man kan etablera en viss verksamhet eller
bostadsbebyggelse.
För äldre översiktsplaner där man inte har haft möjlighet att göra en riskanalys kan
det vara ett alternativ att ta fram ett tematiskt tillägg avseende tex geoteknik (ras,
skred, erosion, översvämning).
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Strategisk samhällsplanering och geotekniska risker
Lerums kommun och ÖP?
Lerums kommun arbetar just med en ny översiktsplan som varit ute på samråd
sommaren 2021. Den har precis varit hos Länsstyrelsen för granskning.
Hur har Lerums kommun gjort sin riskanlys till ÖP:n?
Kartunderlaget för ras, skred och erosion är grunden till riskanalysen
https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
SGI:s skredriskkartering av Säveån har även nyttjats
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/skredriskutredningar/savean/
Till riskanalysen har även tidigare riskanalyser och geotekniska undersökningar
inom kommunen tagits i beaktande.
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Geotekniska risker i översiktsplanen
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Utdrag från SGI:s utredning av Säveån i ett förändrat klimat
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Gamla detaljplaner och byggrätter
Detaljplaner äldre än 2010, har de geotekniska riskerna utretts?
Kan man samhällsplanera tryggt med gamla planföresskrifter?
Juridiskt svårt samt dyrt att upphäva detaljplaner.

Att bebygga områden och fastigheter
som inte har prövats avseende de
geotekniska riskerna, kan innebära
att samhället och den enskilde
fastighetsägaren utsätts för fara.
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Hur hanterar man gamla detaljplaner och byggrätter i Lerums kommun?
För tillfället har Lerum inte börjat arbeta med att upphäva äldre detaljplaner och
byggrätter.
Målet är att ta tag i frågan under 2022.
Hur hanterar man bygglov i äldre detaljplaner i Lerum för tillfället?
Om det finns en detaljplan kan man inte neka bygglov.
Villkora startbesked, en tillfällig lösning?
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Hur arbetar Lerums kommun med geotekniska risker i samhällsplaneringen?
En styrgrupp med chefer har tillsatts för att
effektivare kunna arbeta med klimat- och
geotekniska frågeställningar.
För att kunna arbeta enligt lagkravet i PBL har
vi även startat en skredpreventionsgrupp
(SKP).
SKP arbetar dagligen med att avhjälpa
geotekniska risker för befintlig byggnation och
anläggning.
SKP informerar även förvaltningen om risker i
samhällsplaneringen.

Hur arbetar Lerums kommun med geotekniska risker i samhällsplaneringen?
Skredpreventionsgruppen (SKP)
En sektorövergripande arbetsgrupp där olika funktioner tas in för att kunna
fullfölja projekten.
Kommunens olika funktioner (medarbetare), enheter och sektorer måste
samarbeta och kommunicera med varandra.
Stort behov av olika kompetenser- geotekniker, naturvårds-handläggare,
exploateringsingenjörer, dagvattenstrateger, jurister, kommunikatörer mfl.
Acceptans från ledning och styrning att arbeta aktivt med frågorna och en
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avsatt budget.

Svårigheter i arbetet med geotekniska risker
Mål- och intressekonflikter tex naturvärden-kulturvärden-nyexploateringskredsäkring
Svårt att få gehör för att få göra geotekniska riskanalyser på grund av stora
omkostnader och bristande kunskap och kompetens hos styrning och ledning.
Gamla detaljplaner och byggrätter och vilken oreda de ställer till med avseende
risker i samhället!
Åtgärder kan behövas på ickekommunal mark-rådighet saknas samt
kommunallagen ”icke gynna enskild fastighetsägare” gör det svårt att få framdrift.
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Ekonomi-geotekniska risker?
Att utföra geotekniska åtgärder är ofta mycket dyrt.
Samfinansiering av åtgärder. Både mellan kommun och privat fastighetsägare
och mellan kommun och tex statligt verk såsom Trafikverket.
Söka 1:10 bidrag från MSB för förebyggande av naturolycka. Både för
kommunens projekt och för privata fastighetsägare, men det är kommunen som
måste söka bidraget för privat fastighetsägare.
Ha en tydlig plan på förvaltningen hur och varför man behöver arbeta med
klimatanpassning och geotekniska risker för att få möjlighet till en budget-dyra
utredningar och åtgärder.
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Tack för er uppmärksamhet!
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