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Antagande av detaljplan för Gamlestadens 
fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, 
Olskroken och Bagaregården 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  
den 14 januari 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och 
Bagaregården i Göteborg, upprättad 2019-03-26 och reviderad 2020-12-15, antas. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 4 februari 2021. 

Daniel Bernmar (V), Jonas Attenius (S), Martin Wannholt (D) och ordföranden Axel 
Josefson (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från 
SD den 4 februari 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Daniel Bernmars m.fl. yrkande. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Representanterna från V och MP antecknade som yttrande en skrivelse från  
den 4 februari 2021. 

Representanterna från S antecknade som yttrande en skrivelse från den 9 februari 2021. 

 

 
Göteborg den 10 februari 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

Kommunfullmäktige 
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Yttrande angående antagande av detaljplan 
för Gamlestadens fabriker 
  
 
Det aktuella planområdet är komplicerat och ställer stora byggnadstekniska krav. Det är 
glädjande att man trots detta har lyckats åstadkomma ett planförslag med många goda 
stadskvaliteter. Den nya bebyggelsens föreslagna gestaltning passar bra in i Gamlestadens 
industrihistoriska miljö och kompletterar och skapar en god helhetsverkan tillsammans 
med den befintliga bebyggelsen. Det är en bra kombination av industriell och urban ka-
raktär som kommer att skapa en variationsrik och attraktiv stadsmiljö. Vi ställer oss där-
för positiva till liggande planförslag.

Kommunstyrelsen

Yttrande 

2021-02-09

Socialdemokraterna
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Yrkande – Antagande av detaljplan för 
Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna 
Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

1) Avslå detaljplanen 
2) Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som är anpassat till 

områdets arkitektur. Temat ska vara tegel i samma färg som närliggande 
byggnader samt samma arkitektoniska stil som dessa. 

3) Byggnaderna ska ha sluttande tak i traditionell stil som är anpassade för att förses 
med solceller  

Yrkandet  
 

När man betraktar gestaltningsförslaget i detaljplanen så kan man konstatera att det 
behöver jobbas vidare med anpassningen till befintlig bebyggelse. Man måste ställa högre 
krav på vad vi bygger i vår stad. Det finns byggnader i gammal stil i detta område som 
borde inspirera arkitekter till att presentera mer estetiskt tilltalande förslag. 

 

 

Detaljplanens förslag. Ett känt tema med fyrkanter och glas. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2021-02-04 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.1.1 
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Förvisso kan man konstatera att många av de befintliga byggnaderna i området knappast 
kan betecknas som arkitektoniska under, men det ska inte innebära att man lägger ribban 
så här lågt. Det finns flera vackra byggnader i området med traditionell gammal stil och 
man måste anpassa gestaltningen efter dessa. Ett exempel som borde vara vägledande är 
den vackra byggnaden på textilgatan (se bild nedan) 

 

 

 

 

En reflektion som Sverigedemokraterna gör vad gäller Stadens Göteborgs detaljplaner är 
att de är noggrant bearbetade, granskade samt remissbehandlade. Förslagen omarbetas 
och anpassas efter inkomna åsikter. Länsstyrelsen är även en tung instans som man måste 
ta hänsyn till. Men när det gäller gestaltning så hamnar man fel i 99% av fallen. 

Det finns en stark politisk vilja i Göteborg att förändra synen på gestaltning av nybyggen. 
De måste anpassas till traditionell klassisk arkitektur som de befintliga byggnaderna i 
staden har. Det finns även ett stort missnöje bland allmänheten när dessa vansinniga 
skapelser av klossar, fyrkanter och glas ständigt dyker upp. Göteborgarna har fått nog nu. 

Slutsatsen blir att byggnadsnämnden bör ta fram en ny detaljplan som bättre är anpassad 
till Gammelstadens arkitektur. 
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Yttrande angående Antagande av detaljplan 
för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna 
Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården. 
 

Det framgår att planen bedöms generera ett behov av 80 skolplatser och 45 
förskoleplatser. Detta behov ska tillgodoses dels genom befintliga skolor och förskolor i 
angränsande områden, dels i angränsande pågående och planerade detaljplaner. Vi 
rödgrönrosa vill poängtera att det är av mycket stor betydelse att frågan om förskole- och 
grundskoleplatser tillgodoses på ett för de boende bra sätt i det kommande arbetet framåt. 

Det är också viktigt att i den fortsatta processen prioritera framkomligheten för cykling. 
Både vad gäller lösningar inom området med t.ex. att förebygga skarpa svängar vid 
korsningar men också hur kopplingar till andra områden planeras, såsom Hisingen och 
Kviberg. Göteborgs Stads cykelprogram behöver integreras aktivt och tydligare i stadens 
samtliga detaljplaner, även denna. 

Bristen på tillgång till grönområden är en riskfaktor för de boendes hälsa. De gröna stråk 
och grönska som finns i närheten av bostadsbebyggelsen behöver därför hålla så hög 
kvalitet som möjligt och vara lättillgängliga. 

  

 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
2021-02-04 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
2.1.1 

https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzI5MTA2OTImYy0tZG9jdW1lbnQvMWE1YWFiZTktNDM0Ny00NTM1LWI3OTUtYTgwODg5YjI1MzgzJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzI5MTA2OTImYy0tZG9jdW1lbnQvMWE1YWFiZTktNDM0Ny00NTM1LWI3OTUtYTgwODg5YjI1MzgzJmQmMQ==
https://www.netpublicator.com/documents/read#LS1wcmVhZGVyLzI5MTA2OTImYy0tZG9jdW1lbnQvMWE1YWFiZTktNDM0Ny00NTM1LWI3OTUtYTgwODg5YjI1MzgzJmQmMQ==
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Antagande av detaljplan för Gamlestadens 
fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, 
Olskroken och Bagaregården  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och 
Bagaregården i Göteborg, upprättad 2019-03-26 och reviderad 2020-12-15, antas. 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att utveckla en blandstadskaraktär och att fysiskt och socialt knyta 
samman Olskroken och Östra Göteborg. Nybyggnationen inom planområdet har en 
preliminär bruttoarea (BTA) omfattande cirka 100 000 kvadratmeter/m2. Denna fördelas 
enligt följande; 60 000 m2 kontor, 4 500 m2 handel med mera i bottenvåningar på 
bostäder, 25 000 m2 bostäder med cirka 250–300 lägenheter. (exklusive lokaler) samt 11 
000 m2 parkeringsanläggning.  

Inkomna synpunkter under samråd, 2017, berörde bland annat invändningen som gäller 
brist på grönytor inom, eller i direkt anslutning till planområdet samt brist av skol- och 
förskoleplatser. Det finns behov av ytterligare utredningar eller förtydliganden kring 
bland annat Miljökvalitetsnorm/MKN för grundvatten, dagvattenrening, skyfall, 
markmiljö, geoteknik, vibrationer, buller, farligt godstransporter och annan risk. I 
utställningen inkom synpunkten gällande bland annat områdets förändring, brist på 
grönytor för vistelse och rekreation inom, eller i direkt anslutning till planområdet, skol- 
och förskoleplatser, grund- och dagvattenhantering, vibrationsnivåer och 
brandvattenförsörjning, Länsstyrelsen bedömde med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 
kap 1 § PBL och då kända förhållanden att planen inte kunde accepteras och därför skulle 
komma att prövas av Länsstyrelsen om den antogs. Efter utställningen har avstämning 
genomförts med Länsstyrelsen i syftet att fånga om att tillräckliga åtgärder blivit vidtagna 
inför tillstyrkande av detaljplanen i byggnadsnämnden.  

Detaljplanen upprättas enligt PBL (1987:10) (2010:900) och har efter tillstyrkande av 
byggnadsnämnden översänts till kommunfullmäktige dels utifrån dess ekonomiska konse-
kvenser, dels eftersom den är av större vikt med avseende på planområdets funktion som 
fysisk länk mellan centrala och östra/nordöstra Göteborg. 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-01-14 
Diarienummer 1642/20 
 

Handläggare  
Lena Risfelt 
Telefon: 031-368 03 61 
E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Gamlestadens fabriker utgör en strategisk del av stadsutvecklingen i Gamlestaden genom 
att området binder samman Bagaregården och Gamlestaden. Stadsutvecklingen i 
Gamlestaden har pågått under en längre tid. Den befintliga och tillkommande 
bebyggelsen stärker upp och bidrar också bland annat till förtätning vid Gamlestadens 
resecentrums omedelbara närhet. Tillkommande målpunkter och service ligger strategiskt 
i förhållande till de stråk som går mellan Gamlestaden och Bagaregården. 

Kommunens intäkt från markförsäljning täcker inte kommunens utgifter. Marken inom 
detaljplan för Gamlestadens fabriker är i huvudsak privatägd och kommunen äger en 
mindre del av den blivande kvartersmarken som säljs som tillskottsmark. Även om 
utbyggnaden av detaljplanen medför ett negativt projektnetto ser fastighetsnämnden 
positivt på planförslaget. Anläggningarna som skattefinansieras är till nytta för ett större 
områdes behov och en del av stadsutvecklingen i Gamlestaden.  

Fastighetsnämnden beslutade, 2020-10-19 § 189, att ge fastighetskontoret i uppdrag att 
redogöra för exploateringsekonomi och investeringsram för portföljen Gamlestaden. 
Detaljplan för Gamlestadens fabriker ingår som ett av flera exploateringsprojekt i 
portföljen för Gamlestaden. Uppdraget ska redovisas under första kvartalet 2021, förutsatt 
att inriktningsbeslut för Älvstaden har fattats i kommunfullmäktige och att erforderliga 
resurser inom förvaltningarna tillsätts.  

Ekonomiska konsekvenser vid detaljplanens genomförande: 

Kommunens investeringsekonomi  
Enligt projektkalkylen bedöms projektnettot bli cirka - 39 mnkr. Projektutgifterna 
bedöms uppgå till cirka 175 mnkr och består av gatuanläggningar (huvudgator, 
lokalgator, kaj och bro), myndighetsutgifter och markåtgärder (lantmäteriåtgärder, 
ledningsflytt, tillståndsprövning, arkeologi-, geoteknik- och markmiljöåtgärder). 
Projektinkomsterna bedöms uppgå till cirka 136 mnkr och består av markförsäljning (från 
kommunägd tillskottsmark) och exploateringsbidrag.  

Genomförande av detaljplanen medför, förutom exploateringsfinansierade investeringar, 
även skattefinansierade investeringar. De skattefinansierade investeringarna utgörs av del 
av huvudgatorna Gamlestadsvägen och Ånäsvägen, del av gångbro över Säveån och del 
av två lokalgator som leder till och från Gamlestadens resecentrum. Nämnda anlägg-
ningar är till nytta för ett större områdes behov och en del av stadsutvecklingen i 
Gamlestaden. Av projektutgifterna bedöms cirka 45 mnkr utgöras av skattefinansierade 
investeringar.  

Kretslopp och vattennämnden får en bedömd utgift om cirka 40 mnkr för pumpstation 
inklusive tryckledning samt utbyggnad av allmänna va-ledningar och en bedömd inkomst 
om cirka 5 mnkr. 

Medel för exploateringsfinansierade investeringar och skattefinansierade investeringar 
finns upptagna i kommunens budget, investeringsplan exploateringsinvesteringar.    
Erforderligt exploateringsavtal har tecknats av fastighetsnämnden med exploatören.                      

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi  
Detaljplanens genomförande bedöms medföra ökade driftkostnader för 
kommunaltekniska anläggningar.  
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Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningar i form av ränta och avskriv-
ningar samt för skötsel och underhåll av gator, bro, torg och kaj (konstruktionen). 

Park- och naturnämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och 
avskrivningar och för skötsel och underhåll av kaj (ytskikt).  

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 
och avskrivningar samt för driften av va-anläggningen inklusive pumpstation. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Detaljplanens placering, bland annat intill Säveåns mynning, har av byggnadsnämnden 
bedöms ha en påverkan på Natura 2000-område, varför en miljöbedömning med en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. 

Fler bostäder med god pendlingsmöjlighet, men också arbetstillfällen, skapas i Göteborg 
som regionskärna vilket är positivt för arbetsmarknadsregionen som helhet. De 
arbetsplatser, bostäder, service- och handelsinrättningar etcetera som utvecklas vidare 
eller tillkommer, som en följd av detaljplanen, får genom den omedelbara närheten till 
Gamlestads torg ett av Göteborgs bästa kollektivtrafiklägen vilket är positivt ur en klimat- 
och miljösynpunkt.  

Bedömning ur social dimension 
Detaljplanen bedöms bidra till ett mer socialt hållbart Göteborg genom att dess struktur 
och blandade innehåll på ett påtagligt sätt hjälper till att fysiskt knyta samman centrala 
Göteborg med Gamlestaden och de nordöstra förorterna.  

En befolkad plats med rörelser över fler timmar på dygnet är trygghetsskapande. Området 
får vid detaljplanens genomförande ett bostadsinnehåll, vilket blir ett komplement till 
dagens utformning som är bestående av verksamheter och tidigare industrimiljö.  

Ur ett barnperspektiv är bedömningen att området även efter planens genomförande 
kommer att omgärdas av trafikbarriärer. Kopplingen mot resecentrumet vid Gamlestads 
torg förbättras emellertid vilket gör att äldre barn och tonåringar har mycket goda 
möjligheter att nyttja kollektivtrafik för att exempelvis nå fritidsaktiviteter och nöjen. 

Under den sociala analysprocessen har det framkommit att området inte bedöms som 
lämpligt för att hysa allmänna parkytor eller exempelvis förskola. 

Bilagor 
1. Byggnadsnämndens handlingar 2020-12-15 § 634 
2. Plankarta med bestämmelser 
3. Planbeskrivning + Riktlinjer skydds- och varsamhetsbestämmelser  
4. Genomförandebeskrivning 
5. Grundkarta 
6. Illustrationsritning 
7. Samrådsredogörelse, samråd II, 2017 
8. Utställningsutlåtande 
9. Miljökonsekvensbeskrivning,  
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Samtliga handlingar i detaljplaneärendet finns tillgängliga i planpärm på 
stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Handlingarna är även möjliga att ladda ned 
från: www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Genomförande- och/eller exploateringsavtal finns tillgängligt på fastighetskontoret, 
Postgatan 10.  
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Ärendet 
Antagande av detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, 
Olskroken och Bagaregården, upprättad 2019-03-26 och reviderad 2020-12-15. 
Byggnadsnämnden har översänt detaljplanen för antagande i kommunfullmäktige dels 
utifrån dess ekonomiska konsekvenser, dels eftersom den är av större vikt med avseende 
på planområdets funktion som fysisk länk mellan centrala och östra/nordöstra Göteborg. 

Beskrivning av ärendet 
Tidigare fattade beslut av byggnadsnämnden: 

2007-05-15 uppdra att upprätta detaljplan 

2014-04-29     genomföra samråd om detaljplanen 

2017-11-28 omtag/genomföra samråd om detaljplanen 

2019-03-26     genomföra utställning om detaljplanen 

Inför beslut om samråd 2017 kunde det konstateras ett behov av omtag och tidigare 
underlag behövde omvärderas och nya underlag behövdes arbetas fram. 
Samrådsunderlagen från 2014 blev en del av detta underlag och samlades efter omtaget i 
samrådsredogörelse samråd II. 

Gällande stadsplan akt 3187 (1968-09-06) anger Trafik, parkering med mera. 
Genomförandetiden har gått ut.  

Gällande stadsplan akt 3223 (1969-04-09) anger Trafik, industri med mera. 
Genomförandetiden har gått ut. 

Gällande detaljplan akt 5178 (2014-03-13) anger Blandstadsbebyggelse. Genomförande-
tiden går ut 2019-03-13. 

För del av planområdet gäller tomtindelning 1480KIII-6392; 1969-11-24 (inom kvarteret 
18 Elefanten i Olskroken). Denna kommer att upphävas i och med tillkomsten av den nya 
detaljplanen. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommun-
fullmäktige 2009-02-26.  

Byggnadsnämnden har genomfört en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 
(1987:10) 5 kap. 18 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen 
konstaterades att detaljplanen kan komma att medföra åtgärder som kan kräva tillstånd 
enligt 7 kap. 28a § i Miljöbalken, det vill säga påverkan på Natura 2000-område, varför 
en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats.  

Miljödomen för vattenverksamhet vann laga kraft 2020-01-02, målnummer: M-4844-17. 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (1987:10). Planen bedöms vara av den karaktären att 
den ska hanteras med normalt (utökat) planförfarande och antas av Kommunfullmäktige.  

Planens syfte, innehåll och utformning 
Syftet med planen är att utveckla en blandstadskaraktär och att fysiskt och socialt knyta 
samman Olskroken och Östra Göteborg. Planen innehåller ett större bostadskvarter (nio 
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våningar) med cirka 250–300 lägenheter. En stor del av den befintliga bebyggelsen är 
bevarandevärd och säkras upp genom planbestämmelser. Dagens användning enligt 
gällande plan är till stor del industri och med föreslagen detaljplanen medges att flera 
befintliga verksamheter kan vara kvar, att nya verksamheter kan tillkomma samt att nya 
bostäder tillförs området. Ett sammanhängande gångstråk genom Gamlestadens fabrikers 
grändmiljöer möjliggörs. Nybyggnationen inom planområdet har en preliminär bruttoarea 
(BTA) omfattande cirka 100 000 kvadratmeter/m2. Denna fördelas enligt följande; 60 000 
m2 kontor, 4 500 m2 handel med mera i bottenvåningar på bostäder, 25 000 m2 bostäder 
(exklusive lokaler) samt 11 000 m2 parkeringsanläggning.  

 

 

Stadsutvecklingen i Gamlestaden har pågått under en längre tid. Planområdet ligger vid 
Säveåns mynning mot nordost. Den befintliga och tillkommande bebyggelsen stärker upp 
och bidrar till förtätning vid Gamlestadens resecentrums omedelbara närhet. 
Resecentrumet är en knutpunkt för kollektivtrafik (buss- och spårvagnstrafik samt pendel- 
och regiontåg). I anslutning till resecentrum, finns nya bostäder och ett bibliotek 
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(Världslitteraturhuset). Gamlestadens fabriker utgör en strategisk del av 
stadsutvecklingen i Gamlestaden genom att området nu binder samman Bagaregården och 
Gamlestaden.  

 

Detaljplaneområdets placering i förhållande till centrala staden, illustrerad i 
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplan för Gamlestadens fabriker,  

Samrådsredogörelse - samråd II /utställningsutlåtande 
Inkomna synpunkter under samråd II, 2017, berörde bland annat invändningen som gäller 
brist på grönytor för vistelse och rekreation inom, eller i direkt anslutning till 
planområdet, skol- och förskoleplatser samt behov av ytterligare utredning eller 
förtydliganden kring bland annat MKN för grundvatten, dagvattenrening, skyfall, 
markmiljö, geoteknik, vibrationer, buller, farligt godstransporter och annan risk. 

I utställningen inkom synpunkten vad det gäller bland annat områdets förändring, brist på 
grönytor för vistelse och rekreation inom, eller i direkt anslutning till planområdet, skol- 
och förskoleplatser, grund- och dagvattenhantering, vibrationsnivåer och 
brandvattenförsörjning,  

Länsstyrelsen bedömde med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och då 
kända förhållanden att planen inte kunde accepteras och därför skulle komma att prövas 
av Länsstyrelsen om den antogs. Länsstyrelsen påtalade att för att planens ska kunna 
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accepteras måste följande frågor hanteras: Förtydliga delar av de slutsatser som görs i de 
geotekniska utredningarna så att det med all tydlighet framgår att föreslagna 
stabilitetshöjande åtgärder är tillräckliga. Risken för spridning av föroreningar vid 
pålning till det undre grundvattenmagasinet behöver bedömas. Strandskyddet behöver 
fortsatt hanteras enligt äldre lagstiftning där staden begär ett upphävande från 
Länsstyrelsen. Detta måste vara klart innan detaljplanens antas. Länsstyrelsen yttrar sig 
kring att de önskar förtydliganden när det gäller geoteknik och MKN vatten 
(grundvatten).  

Byggnadsnämndens övervägande i sammandrag 
Byggnadsnämnden har bedömt att avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen 
har gjorts och att hänsyn tagits till platsens specifika egenskaper och förutsättningar.  

Kvarstående erinran från samråd gäller bland annat grönytor i anslutning till området, 
dagvattenhantering, geoteknik och MKN grundvatten. 

Byggnadsnämnden konstaterar bland annat att synpunkter i utställningen om grönytor är 
omhändertagen. Riktvärden enligt dokumentet Grönstrategi för en tät och grön stads 
sociala mål uppfylls inte (dock uppfylls Grönstrategins ekologiska mål). Park och 
Naturförvaltningen poängterar, med anledning av detta, vikten av att skapa 
förutsättningar för sociala värden vid gestaltning och genomförande av kaj och torgytor 
inom planområdet samt, så långt det är möjligt, minska barriärer och säkerställa planens 
genomförbarhet.   

Den största förändringen i planförslaget efter utställningen är: att två ytor som reglerar E 
(teknisk anläggning) har utökats för att kunna inrymma en pumpstation för dagvatten. 
Vidare har vissa förtydliganden rörande bland annat dagvattenhantering, geoteknik och 
MKN för grundvatten gjorts. För att säkra områdets dagvattenhantering har yta för en 
pumpstation fastlagts. Räddningstjänstens erinran under utställningen gällande att 
erforderlig ledningsdimension för släckvatten säkerställs har hanterats med hjälp av 
kretslopp och vattenförvaltningen  

Planen bedöms generera ett behov av maximalt 80 skolplatser och 45 förskoleplatser. En 
lägenhetsfördelning där merparten av de planerade lägenheterna blir små (ett och två rum 
och kök.) bedöms minska platsbehovet påtagligt. Skolplatserna tillgodoses huvudsakligen 
genom utrymme inom befintliga skolor i Gamlestaden och delvis inom aktuell detaljplan 
Gamlestads torg etapp 2 (inom vilken en skola F – 3 planeras). Förskoleplatserna 
tillgodoses huvudsakligen inom befintliga förskolor i Gamlestaden och delvis inom 
detaljplan Varnhemsgatan som planeras antas under 2021. Vald lösning är avstämd med 
stadsledningskontoret. 

Vidare görs bedömningen, efter avstämning med Länsstyrelsen, att frågeställningar som 
Länsstyrelsens haft under samråd och utställning är så långt som möjligt tillgodosedda 
inför att detaljplanen tillstyrkts. 

Byggnadsnämnden har vid sitt tillstyrkande av detaljplanen bedömt att planförslaget, med 
gjorda ändringar, bedöms lämpligt och genomförbart. Byggnadsnämnden har därefter 
tillstyrkt planen. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas då den möjliggör en fortsatt 
utveckling av Gamlestaden. Detaljplanen är viktig utifrån att den som fysisk och social 
länk knyter samman platsen med Olskroken och Östra Göteborg. Gamlestadens fabriker 
utgör en strategisk del av stadsutvecklingen i Gamlestaden genom att området nu binder 
samman Bagaregården, Gamlestaden (med dess resecentrum) och de nordöstra delarna av 
staden.  

Omvandlingen av Gamlestaden har en lång tidshorisont och stadsledningskontoret delar 
byggnadsnämndens bild att planförslaget är beroende av efterföljande planarbeten. Detta 
för att bland annat få tillstånd lösningar för förskola, grundskola och grön och 
bostadsnära rekreationsytor. Dessa frågor är av största vikt att följa i ett genomförande för 
att säkerställa att området utvecklas till den tätbebyggda blandstad som är planeringens 
utgångspunkt och som utgör en bärande del av stadsutvecklingen i Gamlestaden. 

 

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Tillstyrkande av detaljplan för Gamlestadens 
fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, 
Olskroken och Bagaregården 

§ 634, 0489/11 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna 
Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg, upprättad den 26 mars 
2019 och reviderad den 15 december 2020 

2. Översända förslag till detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna 
Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg, upprättad den 26 mars 
2019 och reviderad den 15 december 2020 till kommunfullmäktige för beslut 
om antagande 

3. Paragrafen justeras omedelbart  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-20, med bilagor. 

Yttrande 
MP och V lämnar ett yttrande, protokollets bilaga 2.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Dag för justering 
2020-12-16 

Vid protokollet 

Sekreterare 
Stina Petersson Moberg 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-12-15



YttrandeMP,V

Byggnadsnämnden2020-12-15

Ärende14

DiarienummerBN0489-11

TillstyrkandeavdetaljplanförGamlestadensfabrikerinomstadsdelarnaGamlestaden,

OlskrokenochBagaregården

Tilldenfortsattaprocessenvillviskickamedattframkomlighetförcykelbörprioriterasi

området,bådevadgällerlösningarinomområdetmedtexmindreskarpasvängarvid

korsningarmenocksåvadgällerkopplingartillandraområdentexHisingenochKviberg.

Göteborgsstadscykelprogrambehöverintegrerasaktivtochtydligareistadenssamtliga

detaljplaner,ävendenna.
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Tillstyrkande av detaljplan för Gamlestadens 
fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, 
Olskroken och Bagaregården  

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna 

Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg, upprättad den 26 mars 

2019 och reviderad den 15 december 2020.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna 

Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg, upprättad den 26 mars 

2019 och reviderad den 15 december 2020 till kommunfullmäktige för beslut om 

antagande.  

 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Uppdraget innebär att skapa blandstad med ett varierat innehåll av bland annat kontor, 

bostäder och service. 250–300 bostäder bedöms rymmas inom planområdet. Gamle-

stadens fabriker ligger i direkt anslutning till knutpunkten vid Gamlestads torg som är ett 

utpekat strategiskt område för stadsförnyelse. Planområdet utgör den saknade länken för 

att fysiskt binda samman den centrala staden med de nordöstra stadsdelarna. Planområdet 

är utsatt för förhöjda risker till följd av transporter med farligt gods på det nationella 

transportnätet runt området. Stora delar av områdets befintliga bebyggelse utgör 

Göteborgs industriella vagga och är därför bevarandevärd och ges skyddsbestämmelser. 

Planområdet ligger delvis inom gränsen för den senmedeltida staden Nya Lödöse. 

Enligt fastighetskontorets projektkalkyl bedöms projektnettot bli ca – 39 000 tkr.  

Parallellt med detaljplanearbetet har en ansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD) 

för tillstånd för vattenverksamhet tagits fram. Ansökan omfattar åtgärderna som rör 

anläggande av gångbro och höjning av stödmur och därtill hörande arbeten längs kajen 

(vid Natura 2000-objektet Säveån). Miljödomen vann laga kraft 2020-01-02, mål-

nummer: M-4844-17.  

Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-20 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 0489/11 

 

Handläggare 

Mattias Westblom 

Telefon: 031-368 17 93 

E-post: <fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se>      
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Investeringsekonomi 

Enligt projektkalkylen bedöms projektnettot bli ca. – 39 miljoner kronor. Projektutgift-

erna bedöms uppgå till ca. 175 miljoner kronor och består av gatuanläggningar (huvud-

gator, lokalgator, kaj och bro), myndighetsutgifter och markåtgärder (lantmäteriåtgärder, 

ledningsflytt, tillståndsprövning, arkeologi-, geoteknik- och markmiljöåtgärder). Projekt-

inkomsterna bedöms uppgå till ca. 136 miljoner kronor och består av markförsäljning 

(från kommunägd tillskottsmark) och exploateringsbidrag.  

Genomförande av detaljplanen medför, förutom exploateringsfinansierade investeringar, 

även skattefinansierade investeringar. De skattefinansierade investeringarna utgörs av del 

av huvudgatorna Gamlestadsvägen och Ånäsvägen, del av gångbro över Säveån och del 

av två lokalgator som leder till och från Gamlestadens resecentrum. Nämnda anlägg-

ningar är till nytta för ett större områdes behov och en del av stadsutvecklingen i 

Gamlestaden. Av projektutgifterna bedöms ca. 45 miljoner kronor utgöras av skatte-

finansierade investeringar.  

Kretslopp- och vattennämnden får en bedömd utgift om ca. 40 miljoner kronor för pump-

station inkl. tryckledning samt utbyggnad av allmänna va-ledningar och en bedömd 

inkomst om ca. 5 miljoner kronor. 

Medel för exploateringsfinansierade investeringar och skattefinansierade investeringar 

finns upptagna i kommunens budget, investeringsplan exploateringsinvesteringar.                            

Även om utbyggnaden av detaljplanen medför ett negativt projektnetto ser fastighets-

kontoret positivt på planförslaget. Marken inom detaljplan för Gamlestadens fabriker är i 

huvudsak privatägd och kommunen äger en mindre del som säljs som tillskottsmark. 

Anläggningarna som skattefinansieras är till nytta för ett större områdes behov och en del 

av stadsutvecklingen i Gamlestaden. Kommunens intäkt från markförsäljning täcker inte 

kommunens utgifter.  

Fastighetsnämnden beslutade (2020-10-19) att ge fastighetskontoret i uppdrag att redo-

göra för ”Exploateringsekonomi och investeringsram för portföljen Gamlestaden (§ 189 

4965/20)”. Detaljplan för Gamlestadens fabriker ingår som ett av flera exploaterings-

projekt i portföljen för Gamlestaden. Uppdraget ska redovisas kvartal 1, 2021 förutsatt att 

inriktningsbeslut för Älvstaden har fattats i kommunfullmäktige och att erforderliga 

resurser inom förvaltningarna tillsätts. I uppdraget ingår också bland annat att göra en 

bedömning om investeringsramen även bör lyftas för fastställande i kommunfullmäktige.  

 

Drifts- och förvaltningsekonomi 

Detaljplanens genomförande bedöms medföra ökade driftkostnader för kommunal-

tekniska anläggningar.  

Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningar i form av ränta och avskriv-

ningar samt för skötsel och underhåll av gator, bro, torg och kaj (konstruktionen). 

Park- och naturnämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och 

avskrivningar och för skötsel och underhåll av kaj (ytskikt).  

Kretslopp- och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 

och avskrivningar samt för driften av va-anläggningen inkl. pumpstation. 

 

Omvärlden, den enskilde invånaren, lokala näringsidkare 

Stadsutvecklingen i Gamlestaden har pågått under en längre tid och sedan några år är 

knutpunkten för kollektivtrafik samlad vid ett nytt resecentrum vid Gamlestads torg 

(buss- och spårvagnstrafik samt pendel- och regiontåg). I anslutning till resecentrum, som 

ingår som en del av utbyggnaden av detaljplan för Gamlestads torg etapp 1, har 117 nya 
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bostäder, ett bibliotek (Världslitteraturhuset) och Göteborgs första parkeringshus för 

cyklar färdigställts. Byggnationen norr om resecentrum pågår och den första detaljplane-

etappen bedöms i sin helhet vara färdigställd 2024. Utbyggnad av detaljplan för kvarteret 

Makrillen pågår också och kommer att färdigställas under 2021 innehållande ca 250 nya 

bostäder och en förskola.  

Gamlestadens fabriker utgör en strategisk del av stadsutvecklingen i Gamlestaden genom 

att området binder samman Bagaregården och Gamlestaden. Dagens användning enligt 

gällande plan är till stor del industri och med föreslagen detaljplanen medges att flera 

befintliga verksamheter kan vara kvar, att nya verksamheter kan tillkomma samt att nya 

bostäder tillförs området. Den befintliga och tillkommande bebyggelsen stärker upp och 

bidrar till förtätning i Gamlestadens resecentrums omedelbara närhet.   

Barnperspektivet 
Under den sociala analysprocessen har framkommit att området inte bedöms som 

lämpligt att hysa en förskola eller allmänna parkytor. Anledningen till detta är främst 

kombinationen av en befintlig tätbebyggd före detta industrimiljö, med hög andel 

hårdgjord yta, och den relativa närheten till omkringliggande tyngre infrastrukturstråk.  

Ur ett barnperspektiv bör betonas att området även efter planens genomförande kommer 

att omgärdas av trafikbarriärer. Kopplingen mot resecentrumet vid Gamlestads torg 

förbättras emellertid vilket gör att äldre barn och tonåringar har mycket goda möjligheter 

att nyttja det omfattande utbudet av kollektivtrafik och därmed förflytta sig inom staden 

för att nå fritidsaktiviteter och nöjen. 

Mångfaldsperspektivet 
Detaljplanen bedöms bidra till ett mer socialt hållbart Göteborg genom att dess struktur 

och blandade innehåll på ett påtagligt sätt hjälper till att fysiskt knyta samman centrala 

Göteborg med Gamlestaden och de nordöstra förorterna. Området får ett bostadsinnehåll, 

vilket tidigare har saknats, som i sig är trygghetsskapande. Tillkommande målpunkter och 

service ligger strategiskt i förhållande till de stråk som går igenom området. 

Jämställdhetsperspektivet 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Kontoret har genomfört en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (1987:10) 

5 kap. 18 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att 

detaljplanen kan komma att medföra åtgärder som kan kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § i 

Miljöbalken, det vill säga påverkan på Natura 2000-område, varför en miljöbedömning 

med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. 

De arbetsplatser, bostäder, service- och handelsinrättningar etcetera som utvecklas vidare 

eller tillkommer, som en följd av detaljplanen, får genom den omedelbara närheten till 

Gamlestads torg ett av Göteborgs bästa kollektivtrafiklägen vilket är positivt ur klimat-

synpunkt.  

Omvärldsperspektivet 
Detaljplanen bedöms bidra till ett mer socialt hållbart Göteborg genom att dess struktur 

och blandade innehåll på ett påtagligt sätt hjälper till att fysiskt knyta samman centrala 
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Göteborg med Gamlestaden och de nordöstra förorterna. Tillkommande målpunkter och 

service ligger strategiskt i förhållande till de stråk som går mellan Gamlestaden och 

Bagaregården. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning + Riktlinjer skydds- och varsamhetsbestämmelser (G. fabriker) 

3. Genomförandebeskrivning  

Övriga handlingar 

4. Samrådsredogörelse samråd II  

5. Utställningsutlåtande 

6. Grundkarta  

7. Illustrationsritning  

8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

9. MKB Gamlestadens fabriker 

Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås besluta tillstyrka förslag till detaljplan för Gamlestadens 

fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg inför 

kommande beslut i kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger vid Säveån omedelbart söder om den strategiska kollektivtrafikknut-

punkten vid Gamlestads torg. Syftet med planen är att utveckla en blandstadskaraktär och 

att fysiskt och socialt knyta samman Olskroken och Östra Göteborg.  

En stor del av den befintliga bebyggelsen är bevarandevärd och säkras upp genom plan-

bestämmelser. Området utgör i mångt och mycket Göteborgs industriella vagga och 

bebyggelsens karaktär och patina är påtaglig. Tillkommande byggrätter, framförallt i 

områdets södra del, skapar en rumslig stadga mot Gamlestadsvägens södra del och leder 

till en eftersträvansvärd förtätning. Planen innehåller ett större bostadskvarter (nio vån-

ingar) med ca 250–300 lägenheter. Ett sammanhängande gångstråk igenom Gamlestadens 

fabrikers grändmiljöer möjliggörs.  

Nybyggnationen inom planområdet har en preliminär bruttoarea (BTA) omfattande ca   

100 000 m2. Denna fördelas enligt följande; 60 000 m2 kontor, 4 500 m2 handel med mera 

i bottenvåningar på bostäder, 25 000 m2 bostäder (exklusive lokaler) samt 11 000 m2 

parkeringsanläggning.  

Planområdet utgör på ett påtagligt sätt ”den saknade pusselbiten” för att erhålla en 

sammanhängande stadsväv mellan centrala Göteborg och de nordöstra stadsdelarna. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommun-

fullmäktige 2009-02-26.  
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Gällande stadsplan akt 3187 (1968-09-06) anger Trafik, parkering med mera. 

Genomförandetiden har gått ut.  

Gällande stadsplan akt 3223 (1969-04-09) anger Trafik, industri med mera. 

Genomförandetiden har gått ut. 

Gällande detaljplan akt 5178 (2014-03-13) anger Blandstadsbebyggelse. Genomförande-

tiden går ut 2019-03-13. 

För del av planområdet gäller tomtindelning 1480KIII-6392; 1969-11-24 (inom kvarteret 

18 Elefanten i Olskroken). Denna kommer att upphävas i och med tillkomsten av den nya 

detaljplanen. 

Detaljplanen innebär att lovplikten, genom planbestämmelse o1, ändras så att hiss inte 

behöver anordnas i trapphus som betjänar mindre än 500 m2 bruttoarea.  

Bakgrund och förändringar efter utställning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-03-26 att genomföra utställning om detaljplan för 

Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i 

Göteborg. Granskningstiden var 22 maj – 18 juni 2019. Förslaget till detaljplan har under 

utställningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Synpunkter från utställningen och kontorets kommentarer och förslag med anledning av 

dessa har sammanställts i ett utställningsutlåtande upprättat 2019-05-29. Planförslaget har 

bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid utställningen. Ett förslag till planhandling 

för tillstyrkande har tagits fram.  

Den största förändringen i planförslaget efter utställningen är:  

- att två ytor som reglerar E (teknisk anläggning) har utökats för att kunna 

inrymma en pumpstation för dagvatten.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (1987:10). Planen bedöms vara av den karaktären att 

den ska hanteras med normalt (utökat) planförfarande och antas av Kommunfullmäktige.  

Detaljplanen ska antas av Kommunfullmäktige dels utifrån dess ekonomiska konse-

kvenser, dels eftersom den är av större vikt med avseende på planområdets funktion som 

fysisk länk mellan centrala och östra/nordöstra Göteborg. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2007-05-15 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2014-04-29 att genomföra samråd om detaljplanen 

2017-11-28 att genomföra samråd 2 om detaljplanen 

2019-03-26            att genomföra utställning om detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen kan antas medföra betydande miljöpåverk-

an, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning har gjorts.  
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Planen bedöms generera ett behov av maximalt 80 skolplatser och 45 förskoleplatser. En 

lägenhetsfördelning där merparten av de planerade lägenheterna blir små (1 r.o.k. och 2 

r.o.k.) bedöms minska platsbehovet påtagligt. Skolplatserna tillgodoses huvudsakligen 

genom utrymme inom befintliga skolor i Gamlestaden och delvis inom aktuell detaljplan 

Gamlestads torg etapp 2 (inom vilken en skola F – 3 planeras). Förskoleplatserna till-

godoses huvudsakligen inom befintliga förskolor i Gamlestaden och delvis inom detalj-

plan Varnhemsgatan som planeras antas under 2021. Vald lösning är avstämd med Lokal-

sekretariatet.  

Den viktigaste synpunkten som inkommit under utställningen gäller brist på grönytor för 

vistelse och rekreation inom, eller i direkt anslutning till planområdet - riktvärden enligt 

Grönstrategins sociala mål uppfylls inte (dock uppfylls Grönstrategins ekologiska mål). 

Park- och Naturförvaltningen poängterar, med anledning av detta, vikten av att skapa 

förutsättningar för sociala värden vid gestaltning och genomförande av kaj och torgytor 

inom planområdet samt, så långt det är möjligt, minska barriärer och säkerställa planens 

genomförbarhet.   

Vidare har vissa förtydliganden rörande bland annat dagvattenhantering, geoteknik och 

MKN för grundvatten gjorts. För att säkra områdets dagvattenhantering har yta för en 

pumpstation fastlagts.  

Räddningstjänstens erinran under utställningen gällande att erforderlig ledningsdimension 

för släckvatten säkerställs har hanterats med hjälp av Kretslopp och vatten. 

Kontoret bedömer att detaljplanen kan tillstyrkas med föreslagna ändringar.  

Stadsbyggnadskontoret 
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Detaljplan för Gamlestadens fabriker

inom stadsdelarna Gamlestaden,

Olskroken och Bagaregården

i Göteborg
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PLANKARTA 2     - 5515
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Linje som ligger 3 m

utanför planområdets

gräns.

Användningsgräns

Egenskapsgräns 1

Följande gäller inom områden med

vidstående beteckningar. Där beteckning

saknas gäller bestämmelsen inom hela

området. Endast angiven användning

och utformning är tillåten.

Lokal trafik.

Hårdgjord kajyta.

PLANBESTÄMMELSER

BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN

2. ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

1. ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

Göteborg 2020-12-15

Planchef

Åsa Lindborg Arvid Törnqvist

Cadritad av:

PLANHANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser

Plan- och genomförandebeskrivning

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

BN utställning

BN  godk./antag.

KF antagande

Laga kraft

Detaljplanen är upprättad enligt PBL

1987:10, normalt planförfarande.

Grundkartan upprättad genom utdrag

ur digitala primärkartans databas.

Referenssystem i plan/ höjd:

SWEREF 99 12 00/ RH 2000

Arvid Törnqvist

Ami Theleskog

Torgyta. Torghandel tillåts

ej. Får där så anges över-

byggas med kontor ( K₂),(K3) resp. (K4).

TORG

Centrum verksamhet.

C

Bostäder.

B

Kontor.

Parkering.

Trafikområde.

Teknisk anläggning.
E

9. STÖRNINGSSKYDD

Genomförandetiden är 10 år från den

dag planen vinner laga kraft.

Startbesked för byggnation får inte ges

innan markens lämplighet har säker-

ställts genom avhjälpande av

markföroreningar. Marken ska klara

gällande krav för aktuell markanvänd-

ning. Åtgärderna ska ske i samråd

med tillsynsmyndigheten.

Tomtindelning 1480KIII-6392 inom

kvarteret 18 Elefanten i Olskroken som

fastställdes 1969-11-24 upphävs.

UPPLYSNINGAR

Planarkitekt

Mattias Westblom

Projektledare

Värdefull byggnadsinteriör 

som inte får förvanskas,

avseende byggdelar, detaljer och skikt,

och som särskilt utpekats i planbeskriv-

ningens bilaga 1 (nr. för resp. byggnad enl.

littera figur 1 på plankartan).

q

3

De karaktärsdrag och 

värden hos byggnadens

exteriör som angivits i planbeskrivningens

bilaga 1 (nr. enl. littera figur 1 på plan-

kartan)  ska särskilt beaktas vid ändring.

k₁

k₂ De karaktärsdrag och 

värden hos byggnadens

interiör som angivits i planbeskrivningens

bilaga 1 (nr. enl. littera figur 1 på plan-

kartan)  ska särskilt beaktas vid ändring.

Dagvård t.ex. vårdcentral.
D₁

Gymnasieskola,

vuxenutbildning.

S₁

Centrumverksamhet

medges i markplan.

Handel medges i

markplan.

Odling.L

Parkeringshus.

Parkering som får

underbygga kvartersmark.

HUVUDGATA Trafik mellan områden.

11. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Utformning/utförande av allmän plats

och kvartersmark ska följa de

intentioner som redovisas i det till

planen hörande gestaltnings-

programmet.

För att anslutning med självfall skall

tillåtas måste lägsta höjd på färdigt

golv vara +0,3 meter över marknivå i

förbindelsepunkt, dock lägst +3,3.

Delar av planområdet utgör fast

fornlämning enligt kulturminneslagen.

Del av detaljplan för Gamlestads torg,

etapp I inom stadsdelarna

Gamlestaden och Olskroken i

Göteborg ersätts i och med tillkomsten

av denna detaljplan.

T₁

q₂ Byggnadens fasader och tak

ska bevaras till såväl helhet

och form som material, detaljer och färgsätt

ning/färgställning, så att dess kulturhistor-

iska kvaliteter, arkitektoniska egenart och

betydelse i stadsrummet inte förvanskas.

De karaktärsdrag och värden som ska

bevaras har angivits för respektive byggnad

(nr. enl. littera figur 1 på plankartan) i

planbeskrivningens bilaga 1.

· Om ekvivalent ljudnivå vid

bostadens fasad är >60 dBA ska

minst hälften av bostadsrummen

vara vända mot ljuddämpad sida.

Fasad mot ljuddämpad sida ska

ha ekvivalent ljudnivå högst 55

dBA samt maximal ljudnivå

nattetid högst 70 dBA.

· För små bostäder med boarea

max 35 m² gäller krav att minst

hälften av bostadsrummen ska

vara vända mot ljuddämpad sida

om ekvivalent ljudnivå vid

bostadens fasad är >65 dBA.

Fasad mot ljuddämpad sida ska

ha ekvivalent ljudnivå högst 55

dBA samt maximal ljudnivå

nattetid högst 70 dBA.

· Om bostaden har en eller flera

uteplatser ska ljudnivån vid minst

en uteplats vara högst 50 dBA

ekvivalent ljudnivå och 70 dBA

maximal ljudnivå.

Hiss behöver inte anordnas

i trapphus som betjänar

mindre än 500 m² bruttoarea.

o

1

Särskilt värdefull byggnad 

som omfattas av PBL 8 kap

§13. Byggnaden får inte rivas eller

förvanskas.

q₁

Gångpassage (Kontor) 

som där så anges får över-

bygga allmän plats och kvartersmark till

en fri höjd av 4,5 meter.

P₁

P

K

C₁

H₁

(K₂)

(P₁)

· Byggnader inom 50 meter från

farligt godsled ska kunna

utrymmas bort från riskkällan för

att möjliggöra säker utrymning i

händelse av olycka.

· Uteplatser, balkonger och dyl.

tillåts inte inom 50 meter från

farligt godsled.

Till ett djup av 10,0 meter 

från ytterfasad mot tran-

sportled för farligt gods får arbetslokaler

för stadigvarande vistelse inte skapas.

v

1

u

T₁

Entrévåning ska förberedas 

 för centrumfunktioner mot

HUVUDGATA/LOKALGATA/TORG genom

att färdigt golv anpassas till anslutande

marknivå. Våningshöjden på entrévåning

ska vara minst 3,6 meter. Ett demonterbart

mellanbjälklag som inte är en förutsättning

för byggnadens bärande konstruktion får

uppföras.

v

2

Kontor som får överbygga

befintlig byggnad.

(K₁)

Icke störande person-

extensiva verksamheter

(där få personer stadigvarande får vistas

på grund av risker från transporter av

farligt gods) såsom, tillverkning,

lagerhållning, laboratorier.

J₁

Icke störande person-

extensiva verksamheter

(där få personer stadigvarande får

vistas på grund av risker från

transporter av farligt gods) såsom,

tillverkning, lagerhållning, laboratorier

som får överbygga befintlig byggnad.

(J₁)

Kontor som får överbygga

allmän plats till en fri höjd

av 5,0 meter.

(K3)

Kontor som får överbygga

allmän plats till en fri höjd

av 4,5 meter.

(K4)

Läsanvisningar

Vid fler än en planbestämmelse i

vertikalled, redovisade i separat ruta,

ska de läsas enligt exempel i

nedanstående bild.

(CT )1

TORG

(CT )1

Överbyggnadsrätt

Markplan

Underbyggnadsrätt

Minst två bostadsentréer 

ska placeras ut mot

HUVUDGATA resp. LOKALGATA.

p

1

f₂ Fasad i bottenvåning mot 

HUVUDGATA/LOKAL-

GATA/TORG ska till minst halva sträckan

utgöras av glaspartier, fönster och

uppglasade entréer.

J

1

LP

1

E

 b

1

q

1

  q

2

v

1

f3
Inglasade balkonger får 

endast anordnas mot

innergård. Inglasade balkonger får

anordnas utöver angiven total bruttoarea.

Beteckningar: enligt Lantmäteriets

Handbok i mät- och kartfrågor

(HMK-Ka) med de avvikelser som

redovisats i beteckningarna.

Centrumverksamhet.

Översvämningsbar yta för 

magasinering av skyfalls-

regn ska anordnas.

C2

8. ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

Nivå på färdigt golv och öppningar i

konstruktioner ska vara lägst +2,9, om

inte annat översvämningsskydd

anordnas till denna nivå.

Nya byggnader ska utföras med en

vattentät konstruktion till en lägsta nivå

+3,3. Öppningar i nya byggnader på en

nivå lägre än +3,3 ska anordnas med

översvämningsskydd.

Samhällsviktiga anläggningar såsom

transformatorstationer ska kunna

skyddas till nivå +3,9 så att påverkan på

anläggningens funktion inte uppkommer.

Området ska skyddas mot skyfall genom

utbyggnad av dagvattensystem och ytor

för fördröjning enligt lösningar i till planen

hörande dagvattenutredning eller

motsvarande.

10. RISK OCH SÄKERHET

Figur 1, numrering befintliga byggnader

Stabilitetshöjande åtgärder

ska vidtas för att uppfylla

säkerhetskrav gällande planerad

markanvändning och planerad marknivå.

Se sidan 8, stycke 4 i planbeskrivningen.

m

1

m₂

f

4

Balkonger tillåts kraga ut 

högst 1,8 meter över

kvartersmark och allmän plats. Balkonger

ska ha en minsta fri höjd från mark på 3,6

meter. Mot innergård tillåts lägre fri höjd.

Marknivån får inte höjas 

utan stabilitetshöjande  

åtgärder.

  Transparent glasskärm 

  ska uppföras till en minsta

längd av 14 meter. Glasskärm ska upp-

föras till samma höjd som anslutande

byggnad.

· Ytor mellan järnväg och byggnader

närmast järnväg ska utformas så att

de inte uppmanar till stadigvarande

vistelse.

   Egenskapsgräns 2  - kan

förskjutas med +/-1 meter.

7. PLACERING, UTFORMNING OCH

UTFÖRANDE

Marken ska vara tillgänglig

för allmänna underjordiska

ledningar.

Mark där byggnad ej får

uppföras.

6. MARKENS ANORDNANDE

3. UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

4. UTNYTTJANDEGRAD

5. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS

BEBYGGANDE

u

Högsta nockhöjd  i

meter över nollplanet.

f₁

Mark som får överbyggas 

med körbart bjälklag.

Marken får bebyggas med komplement-

byggnader.

Högsta antal våningar

ovan mark.

Körbar förbindelse får inte

anordnas.

e₁ 000 Största totala bruttoarea

för angivna ändamål i m²

ovan mark för tillkommande bebyggelse.

+0,0

Föreskriven höjd över noll-

planet.

Minsta respektive högsta

antal våningar ovan mark.

Byggnad får där så anges

överbygga kvartersmark till

en fri höjd av 3,6 meter.

Befintliga muröppningar 

mot Västra Stambanan/

Hamnbanan resp. Norge/Vänerbanan

ska muras igen med tegel likvärdigt

befintlig fasad i en sättning som åter-

speglar tidigare muröppningar.

b₁

Fasad mot Västra Stam-

banan/Hamnbanan 

resp. Norge/Vänerbanan ska utgöras

av obrännbart material. Fasaden

inklusive fönster och andra öppningar

ska uppfylla lägst brandteknisk klass

EI30.

b₂

Vid nyuppförande av 

byggnad ska friskluftsintag

vara placerad högt i byggnaden, vänd

bort från farligt godsled. Ventilation ska

vara avstängningsbar.

b

4

Taket ska täckas med plåt 

som skydd mot risker från

transporter med farligt gods.

b

5

Byggnaden ska kon-

strueras för att klara

dimensionerande gasmolnsexplosion

(10 kg gasol med volymen 100 m

3

) på

Västra Stambanan/Hamnbanan resp.

Norge/Vänerbanan. Byggnaden ska

konstrueras så att den klarar

dimensionerande trycklast utan att

utsättas för fortskridande ras.

b

3

Passage för gångtrafik 

genom byggnaden får

anordnas till en minsta bredd av 3 meter

från en punkt på sträcka 1 - 2 till en punkt

på sträcka 3 - 4.

b

6

Passage för gångtrafik 

genom byggnaden får

anordnas till en fri höjd av minst 4,0 meter

mellan punkt 5 och 6.

b

7

e₂ 000 Utav maximal total brutto-

area ska bottenvåning mot

HUVUDGATA/LOKALGATA inrymma

minst angivet m² bruttoarea för centrum-

ändamål.

+0,0

Föreskriven höjd över noll-

planet.

f

5

Vid nyuppförande ska 

teknisk anläggning utföras

med en materialitet som ansluter till

omgivningens industriella karaktär.

+0,0
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Information 

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt  
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 
finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 
Mattias Westblom, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 17 93 
Arvid Törnqvist, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 50 
Charlotte Blomnell, Fastighetskontoret, tfn 031-365 00 00 
Camilla Graad, Trafikkontoret, tfn 031-368 23 30 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling 
Antagande 
Datum: 2020-12-15-26 
Diarienummer: 0489/11 
Aktbeteckning: 2-5515 

Mattias Westblom 
Telefon: 031-368 17 93 
E-post: mattias.westblom@sbk.goteborg.se

Detaljplan för Gamlestadens fabriker 
inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg 
Detaljplanen är upprättad med normalt planförfarande enligt PBL (1987:10) 

Planbeskrivning 

Planens syfte och huvuddrag 
Gamlestadens fabriker är ett av Göteborgs äldsta och bäst bevarade områden av 
industrikaraktär där delar av bebyggelsen uppfördes under 1700-talets början. Området 
kompletteras med verksamheter och bostäder samtidigt som den äldre bebyggelsen 
bevaras och ges nya användningar. Den historiska bebyggelsen skyddas genom skydds- 
och varsamhetsbestämmelser vilka beskrivs i bilaga 1 till planbeskrivningen. 

Handlingar 

Planhandlingar: 
• Planbeskrivning (denna handling) + Riktlinjer q och k; skydds- och

varsamhetsbestämmelser Gamlestadens fabriker (bilaga 1)
• Genomförandebeskrivning
• Plankarta med bestämmelser

Övriga handlingar: 
• Fastighetsförteckning + samrådskrets
• Gestaltningsprogram Gamlestadens fabriker
• Illustrationsritning
• Grundkarta
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Utredningar: 
• PM Skydds- och varsamhetsbestämmelser Gamlestadens fabriker, Stadsbyggnadskontoret 

2013-10-07, rev. 2017-11-02 (utgör bilaga 1 till planbeskrivningen) 
• Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplan för Gamlestadens fabriker, Jakobi 

Utveckling 2017-02-28, rev. 2019-05-08. 
• Arkeologisk förundersökning, Gamlestadens fabriker, Göteborg 218, Nya Lödöse, 

Kulturhistoriska rapporter 149, Rio Kulturkooperativ 2013 
• Arkeologisk förundersökning, Göteborg 218, Nya Lödöse, Gamlestadens fabriker, 

Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2014:29 
• Arkeologisk förundersökning, Göteborg 218, Slutredovisning, Statens Historiska Museer 

2017-10-25 
• Riskanalys för Gamlestadens fabriker – kompletterad rapport, COWI 2019-05-03. 
• Miljöteknisk markundersökning och fördjupad riskbedömning för Gamlestadens fabriker, 

WSP 2012-03-06, åtgärdsprogram rev 2017-03-27. 
• Trafikbullerutredning, ÅF 2017-11-06. 
• Industribullerutredning, Akustikforum 2014-06-02. 
• Dagvattenutredning för detaljplan för Gamlestadens fabriker, Ramböll 2016-04-06, rev. 

2018-07-13. 
• PM Geoteknik Gamlestads torg och Gamlestadens fabriker, Sweco 2011-10-28, rev. 2017-

11-01, rev. 2018-09-04 samt Sweco 2019-11-08. 
• Bedömning av luftkvaliteten i Gamlestadens fabriker efter genomförd detaljplan 

2013-05-03.  
• PM Svar på yttrande från länsstyrelsen ang. miljökvalitetsnormer grundvatten, Sweco 

2019-11-08.  
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Förutsättningar 

Läge 

Planområdet är strategiskt beläget cirka 3 km nordost 
om Göteborgs centrum. I kommunens översiktsplan 
utpekas området som en del av den framtida centrala 
staden. Läget invid två viktiga regionala infarter till 
Göteborg och invid en pendeltågsstation för Norge-
Vänerbanan samt ny knutpunkt för lokal kollektivtrafik 
gör området mycket intressant för stadsutveckling. 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar cirka 7,5 hektar (ca 75 200 m2) 
och ägs huvudsakligen av AB Platzer Olskroken 18:7. 
Detta aktiebolag ägs av Platzer fastigheter AB. Till en 
mindre del äger Göteborgs Stad mark inom plan-
området. 

Planförhållanden 

Översiktsplan/fördjupning av översiktsplan 
Översiktsplan för Göteborg (KF 2009-02-26) anger att 
utbyggnaden av staden ska inriktas mot komplettering 
inom den del av den befintliga bebyggelsestrukturen 
där god försörjning med kollektivtrafik kan erhållas. 
Utbyggnaden ska kombineras med ett ökat byggande i 
strategiskt belägna knutpunkter där City, Frölunda torg, 
Backaplan, Angereds centrum och Gamlestaden 
särskilt pekas ut. 
Fördjupad översiktsplan för delar av Gamlestaden - 
Bagaregården (KF 2006-09-14) anger att syftet med planen är att lägga fast en 
sammanhängande stadsstruktur som knyter samman Gamlestaden med utvecklings-
områdena i Kviberg och Marieholm samt med Bagaregården. Målet är att Gamlestaden 
ska utvecklas som centrum för de kringliggande stadsdelarna i form av en Blandstad 
med citykaraktär. 

Figur 2: De fem strategiska 
knutpunkterna enligt ÖP.  

Figur 1: Illustration ur ÖP där 
framtida centrala Göteborg 
motsvarar det mörkbruna området.  
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Den fördjupade översiktsplanen föreslår en förtätning med ett innehåll i de sydvästra 
delarna av 20 % bostäder och 80 % lokaler för kontor, kultur, fritidsverksamhet, handel 
och service med mera. Ett primärt ställningstagande i den fördjupade översiktsplanen är 
att de gamla industribyggnaderna i stadsdelen ska bevaras och att ny bebyggelse ska 
utveckla Gamlestadens identitet. Utmed Säveån föreslås att ett sammanhängande grönt 
promenadstråk anläggs längs vattnet. 

Bild 1: Markanvändningskartan i den fördjupade översiktsplanen för delar av Bagaregården - 
Gamlestaden visar på andel bostäder, handel m.m. fördelat per delområde.  

Detaljplan 
Planen ersätter hela eller delar av följande planer: 
Aktnummer (laga kraft)   Ändamål (för planområdet) 

Stadsplan 3187 (1968-09-06)   Trafik, parkering m.m. 

Stadsplan 3223 (1969-04-09)   Trafik, industri m.m. 

Detaljplan 5178 (2014-03-13)   Blandstadsbebyggelse  

Tomtindelning 6392 (1969-11-24) 

För stadsplanerna 3187 och 3223 har genomförandetiden gått ut.  

Mark och vegetation 

Den lägsta marknivån inom planområdet är idag ca +1,3 direkt öster om Kortedalabanan 
i planområdets nordvästra del. Marknivåerna är generellt som högst mot öster och slutt-
ar mot väster. Utanför planområdet ligger omgivande marknivåer mot väster generellt 
ännu lägre än inom planområdet. Planområdets norra del gränsar mot Säveåns södra 
strand vilken här utgörs av en knappt två meter hög kaj/stödmur.  
Inom planområdets södra och sydöstra delar finns flera öppna, hårdgjorda ytor före-
trädesvis nyttjade som markparkeringar. Det är sparsamt med vegetation inom plan-
området. Stadsgrönska i form av planteringar (rabatter och träd) samt spontant upp-
kommen växlighet på spårvägens banvall utgör den vegetation som finns. 
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Geotekniska förhållanden 

Jordlagren inom planområdet utgörs överst av fyllnadsjord som huvudsakligen består av 
olika blandningar av sten, grus, sand och lera men även inblandning av byggrester 
förekommer. Fyllningens mäktighet har konstaterats variera mellan 1-4 m, det kan inte 
uteslutas att det lokalt kan förekomma större fyllnadsmäktigheter. Fyllnadsjorden 
underlagras av lös siltig lera som via ett lager friktionsjord av varierande mäktighet vilar 
på berg. Lerans mäktighet inom planområdet är ca 30 m i väster och ökar successivt åt 
öster till mer än 40 m. Vid spårvägsbroarna över Säveån i nordväst har jorddjup på ca 
70 m registrerats. Leran inom området är relativt homogen utan några vattenförande 
skikt av friktionsjord. 
Längs den södra sidan av Säveån återfinns en pålad stödmur vars syfte är att fungera 
som kajkonstruktion samt som grundläggning för en större avloppsledning. Den 
befintliga stödmuren är nödvändig ur stabilitetshänseende, och har medräknats i 
analyserna. Kajen föreslås höjas till nivån +3,0 för att på så sätt skydda bakomvarande 
bebyggelse från översvämning från Säveån. Höjningen av markytan blir störst (ca 1,6 
m) inom västra delen av området där befintlig markyta är belägen på ca +1,4. Österut 
minskar höjningens omfattning för att längst österut i stort sett vara 0 m. Väster om den 
planerade gångbron kommer marknivån att höjas till +3 ända ut till kajkant. Öster om 
den planerade gångbron behålls dock befintliga marknivåer i ett stråk närmast ån. 
 
I väster ansluter aktuellt detaljplaneområde till spårväg och järnväg, med broar över 
Säveån. Dessa anläggningar har konstruerats i närtid, varför befintliga 
stabilitetsförhållanden väster om detaljplaneområdet förutsätts uppfylla gällande 
stabilitetskrav. I öster ansluter planområdet till detaljplan för Gamlestaden etapp 2 i 
vilket en ny trafikbro för Gamlestadsvägen ingår. I samband med utbyggnaden av den 
nya bron kommer området öster om aktuell detaljplan ges en ny utformning med 
stödmurar och grundläggning för bron. 
 
Utförda stabilitetsanalyser för befintliga förhållanden, där stödmurens inverkan beaktas, 
visar att stabilitetsförhållandet är tillfredställande inom den västra delen av området men 
inte inom den östra delen av området. Beräkningar visar för att uppfylla stabilitetskrav 
för planlagda förhållanden med en höjning av kajen erfordras förstärkningsåtgärder i 
alla beräknade sektioner längs ån. Förstärkningsåtgärder kan exempelvis utgöras av 
bankpålning/påldäck eller lättfyllning. I till planen hörande geotekniska PM (Sweco 
2011-10-28, rev. 2017-11-01, rev. 2018-09-04 samt Sweco 2019-11-08) redovisas en möjlig 
åtgärd där lättklinker används som fyllnadsmaterial vid höjning av kajen samt även för 
att avlasta de delar av kajen i öster där marknivån stämmer med planerad marknivå men 
stabiliteten beräknas vara otillfredsställande för befintliga förhållanden (se bild 2). Om 
andra stabilitetshöjande åtgärder vidtas än de som beskrivs i ovan nämnda PM ska dessa 
uppfylla minst motsvarande säkerhetskrav för de planlagda ytorna.  
 
Samtliga beräkningar och konstruktionsritningar för befintliga anläggningar redovisas i 
till planen tillhörande geotekniska utredning med tillhörande PM. 
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Bild 2: Förslag till stabilitetshöjande åtgärd genom utfyllnad med lättklinker. För fullständiga 
beräkningar se till planen hörande geotekniska PM (Sweco 2011-10-28, rev. 2018-09-04) 

Sättningar 
Leran inom området är enligt utförda CRS-försök normal-svagt överkonsoliderad (OCR 
= 1,2-1,4). Sättningar bedöms pågå inom de delar där utfyllningar utförts, pågående 
sättningar idag bedöms generera sättningar i storleksordningen 0-0,5 cm/år. All 
tillskottslast på oförstärkt mark samt grundvattensänkningar kommer att generera 
långtidsbundna sättningar. Inför projektering av blivande marknivåer bör 
sättningsförhållandena studeras tillsammans med funktionskraven på ytorna i syfte att 
bedöma behovet av sättningsreducerande åtgärder. 

Grundläggning 
Byggnader och tyngre konstruktioner måste på grund av den sättningskänsliga leran 
grundläggas med pålar. Vilken påltyp som är lämpligast är beroende på lastens storlek 
samt omgivningspåverkan vid installation. Grundläggning med pålar måste utföras på 
ett sätt så att risk för spridning av markföroreningar till den underliggande 
grundvattenförekomsten minimeras. I till planen hörande PM Sweco 2019-11-08 Svar på 
yttrande från länsstyrelsen ang. miljökvalitetsnormer grundvatten beskrivs möjliga 
riskminimerande grundläggningsmetoder. 
Källarvåningar rekommenderas utföras i vattentät betong utan dränering för att 
minimera risken för grundvattensänkningar.  

Markradon 

Marken inom planområdet utgörs av lera, varför det utgörs av lågriskområde för radon. 
Dock överlagras leran inom planområdet av fyllnadsmassor med okänt ursprung, vilket 
medför att kompletterande undersökningar behövs för mer noggrann klassificering vid 
bygglov. Ansvar för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. Byggnadsmaterial som är radon-
genererande får inte användas. Kunskap måste finnas om varifrån ballasten i betongen, 
makadamfyllningen till grundläggningen etc. härrör. Radonmätning på schaktbotten tas 
upp på byggsamrådet. 
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Markmiljö  

Under 2000-talet har ett flertal miljötekniska utredningar genomförts inom området för 
Gamlestadens fabriker. Tidigare utredningar sammanfattas och kompletteras i rapporten 
”Miljöteknisk markundersökning och fördjupad riskbedömning för Gamlestadens 
fabriker, Olskroken 18:7, Göteborgs kommun” (WSP, 2012-03-06). Utifrån rapporten 
har WSP även tagit fram en åtgärdsplan med förslag på detaljerade åtgärdsmål inom 
Gamlestadens fabriker (WSP, 2013-09-18, rev. 2017-03-27). Nämnda underlag bifogas 
planhandlingarna. 
Föroreningar förekommer inom hela fabriksområdet och är kopplade till den historiska 
verksamheten av främst textilindustri. De högsta halterna förekommer i den nordvästra 
delen av området där det tidigare funnits en gasklocka. 
Utifrån områdets planerade utveckling, historik och miljö har följande förslag på 
övergripande åtgärdsmål tagits fram: 

- Föroreningar i mark ska inte innebära oacceptabla risker för människors hälsa. 
- Föroreningar i mark ska inte innebära oacceptabla risker för spridning av 

föroreningar till Säveån och en eventuell spridning av föroreningar till Säveån 
ska minska. 

- Skydd av markmiljö beaktas i framtagandet av acceptabla resthalter. 
I åtgärdsplanen har förslag till platsspecifika riktvärden för acceptabla resthalter räknats 
fram. Halterna är kopplade till olika typer av markanvändning. Som exempel föreslås att 
högre resthalter accepteras under nyuppförda kommersiella byggnader och under 
bostäder/innergårdar som ligger över markplan medan lägre halter accepteras under 
bostäder/innergårdar i markplan.  
När det gäller befintliga byggnader föreslås att de som kan omvandlas till bostäder 
utreds med avseende på föroreningsrisker. Kvarstående kommersiella byggnader eller 
byggnader som omvandlas till kommersiella undersöks ifall det finns indikationer på 
föroreningspåverkan. 
Vilka riskreducerande åtgärder som slutligen kommer att genomföras varierar inom 
området beroende på föroreningssituation och aktuell exploatering just där. Markarbeten 
inom förorenade områden är anmälningspliktiga och i samband med kommande 
entreprenader kommer detaljerade åtgärdskrav tas fram av exploatören i samråd med 
kommunens miljöförvaltning. På plankartan återfinns följande planbestämmelse; 
”Startbesked för byggnation får inte ges innan markens lämplighet har säkerställts 
genom avhjälpande av markföroreningar. Marken ska klara gällande krav för aktuell 
markanvändning. Åtgärderna ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.” 

Fornlämningar och kulturhistoria  

Planområdets norra del omfattas av fornlämning RAÄ 218 Göteborg och ingrepp i forn-
lämning är förenat med tillstånd i enlighet med kulturminneslagen.  
RAÄ Göteborg 218 utgörs av lämningar efter den senmedeltida/tidigmoderna staden 
Nya Lödöse. Staden existerade mellan åren 1473–1624, med undantag för flytten till 
Älvsborgs fästning under 1500 talets mitt (1547–1563). Efter att man återvänt tvingades 
Nya Lödöses borgare under 1620-talet att återigen flytta, denna gång till den nyanlagda 
staden Göteborg.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 11(41) 

Landerierna 
Efter att Nya Lödöse förlorat sina stadsrättigheter delades marken upp i olika landerier. 
Planområdet berörs av mark som tillhörde Ånäs landeri. Vid förundersökningar som 
gjordes 2011 framkom bevarade lager och strukturer från landeriet Marieholm (strax 
utanför planområdet, norr om Säveån) som överlagrade lämningarna från Nya Lödöse.  

Industriepoken 

Inom Ånäs landeri etablerades 1733 ett sockerbruk, vars huvudbyggnad idag är en del 
av den bevarade fabriksmiljön inom Gamlestadens fabriker. Det är även Göteborgs 
äldsta bevarade fabriksbyggnad. Gamlestadens fabriker som ersatte sockerbruket var 
under många år Göteborg största textilindustri. Fabrikerna lades ned under 1980-talet 
och området har idag utvecklats till ett verksamhetsområde med huvudsakligen 
kontorsverksamhet, där stora delar av fabriksmiljöerna och fabriksbyggnaderna har 
tillvaratagits.  

 
Bild 3: Den beigea byggnaden, B1, uppförd som sockerbruk 1733. 

Befintlig bebyggelse 

Planområdets befintliga bebyggelse består av byggnader av industriell karaktär som har 
växt fram och utvecklats alltefter hur den industriella verksamhetens behov har skiftat. 
Den industrihistoriska karaktären avspeglas både exteriört och interiört.  I Gamlestadens 
fabriker pågick den industriella epoken från ca 1720-talet fram till 1980-talet. Vad 
gäller beskrivning av planområdets befintliga bebyggelse, byggnad för byggnad, hän-
visas till planbeskrivningens bilaga 1; Riktlinjer q och k; skydds- och varsamhets-
bestämmelser Gamlestadens fabriker. Tolv byggnader inom planområdet förses med 
bevarande- och varsamhetsbestämmelser. 
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Bild 4: Industribebyggelsens successiva framväxt är tydligt avläsbar.  

Service 

Inom planområdet finns idag följande offentliga service; vårdcentral med mödravård 
och rehab-enhet, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning med logopedi och psykiatri, 
ungdomsmottagningen Mini-Maria, Arbetsförmedlingen och Tillskärarakademin i 
Göteborg. 
Den kommersiella servicen består bland annat av Strike och CO:s bowlinghall, 
restaurang Pannrummet, Hannas salladsbar samt träningscentret Fysiken/Cross Fit. 

 
Bild 5: En av planområdets nuvarande målpunkter är Strike och Co inom byggnad B27 (bowlinghall, 
restaurang och konferens). 

Tyngdpunkten vad gäller stadsdelens kommersiella service- och handelsutbud finns i 
kvarteren längs Artillerigatan och Brahegatan (utom planområdet).  
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Gamlestaden har ett brett utbud av offentliga servicefunktioner. Dessa är bland andra: 
Lars Kaggsgatan 35/förskola, Måns Bryntessonsgatan 10-12/förskola, Gamlestads-
skolan (vid Lars Kaggsgatan)/förskola-årskurs 9, Allemanshälsan vårdcentral Gamle-
staden/Brahegatan, Gamlestadens medborgarhus/Brahegatan (samlings- och festlokal), 
Mötesplats Ungdom Gamlestaden (fritidsgård), Gamlestadsvallen (11- och 7-manna 
fotbollsplan), Gamlestadshallen (idrottshall), Gamlestadens spontanidrottsplats/vid 
Brandströmska skolan Nylöse, Gamlestadsskolans gymnastiksal (gymnastik) och 
Beväringsgatans träffpunkt (för äldre) i Kviberg. Planarbete pågår för SKF Nya Kulans 
handels- och bostadsetablering. Tyngdpunkten i Nya Kulans utveckling ligger i handel 
och bostäder av citykaraktär, som kan kompletteras med utbildnings- och kulturverk-
samhet.  

Detaljplanens innebörd och konsekvenser 

Bebyggelse 

En sammanhängande stad med blandstadsinriktning  
Utvecklingen av Gamlestadens fabriker utgör en mycket viktig ”pusselbit” i stadsut-
vecklingen av Gamlestaden och hela nordöstra Göteborg. Det är via stråken genom 
Gamlestadens fabriker som övriga Gamlestaden geografiskt knyter an mot Bagaregård-
en/Olskroken och vidare in mot Göteborgs city.  

 
Bild 6: Gamlestadens fabriker utgör den ”saknade pusselbiten” som behövs för att få en samman-
hängande stadsväv mellan centrala Göteborg och Kortedala/Bergsjön.  
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Bild 7: Ånäsvägen utgör ett mycket tydligt och viktigt urbant stråk från Redbergsplatsen ned mot 
Gamlestadens fabriker.  

 
Bild 8: Utsikt från SKF:s f.d. huvudkontor i riktning mot Gamlestadens fabriker och centrala Göteborg. 
Den numera rivna Gasklockan framträder tydligt. 

Där planområdets norra del möter Säveån skapas, tillsammans med bebyggelsen på 
Säveåns norra strandbrink, ett gemensamt urbant å-rum med en stark vattenkontakt. 
Denna miljö har mycket goda förutsättningar att utvecklas till ett område med en unik 
attraktivitet. 
Den strategi för att skapa blandstad i Gamlestaden som redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen (se bild 1) innefattar flera viktiga begrepp såsom trygghet och öppenhet, 
bra serviceunderlag, fotgängar- och cykelprioritering, effektiv kollektivtrafik, goda och 
spännande boendemiljöer, arkitektonisk variation m.m. Planförslaget är tydligt påverkat 
av dessa nyckelbegrepp. Planen möjliggör en tillräcklig volym med bostäder, ca 250 
stycken, för att skapa en trygg och levande miljö över dygnet. 
Inför samrådet utarbetades en målbild för utvecklingen av Gamlestadens fabriker. 
Kärnmeningen i målbilden för utvecklingen av planområdet talar om ”en levande och 
tillåtande blandstad med känsla av en hipp och ruff miljö”. Målbilden redovisas 
utförligt i det till planen hörande Gestaltningsprogrammet. 
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Bild 9: Situationsplan över planområdet. Befintliga byggnader är grå. Dessa hyser huvudsakligen kontor 
och verksamheter. Röd färg symboliserar tillkommande byggnader som innehåller kontor/verksamheter. 
Det tillkommande parkeringsgaraget i områdets sydöstra del har givits grön färg och tillkommande 
bostadskvarter är orangefärgade. Illustration av Gajd arkitekter.  
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Nybyggnationen inom planområdet har en preliminär bruttoarea (BTA) omfattande ca 
100 000 m2 fördelat på ca 60 000 m2 kontor, handel m.m. i bottenvåningar på bostäder 
ca 4500 m2, bostäder exklusive lokaler ca 25 000 m2 samt en parkeringsanläggning 
omfattande ca 11 000 m2.  
Befintliga byggnader (efter rivning) har en bruttoarea (BTA) omfattande ca 62 000 m2 
varav ca 10 000 m2 parkering och inlastnings-/kommunikationsytor i B27. Resterande 
ytor inom planområdet är uppdelat på användningarna lager, kontor, skola, vårdcentral 
och restaurang. 
Total BTA inom planområdet omfattar ca 165 000 m2.  

 
Bild 10: Förslag på utformning av JM:s bostadskvarter omfattande cirka 250 lägenheter. Illustration av 
Erséus Arkitekter. 

Centralt i området rivs byggnad B2:s södra del som bl.a. hyser en lastbrygga. Här ger 
detaljplanen möjlighet att uppföra ett bostadskvarter i nio våningar med sammanlagt 
cirka 250 lägenheter. Kvarteret regleras jämnhögt för att hantera bullerregn från externa 
bullerkällor. Inom en större del av kvarteret förbereds för centrumverksamhet i 
markplan. Detta bostadskvarter är strategiskt viktigt för att planområdet ska vara 
befolkat och nyttjat även på kvällar och helger och därmed fungera enligt intentionen att 
skapa blandad stadsbebyggelse. Väster om bostadskvarteret skapas en byggrätt för ett 
bostadshus i fem våningar. 
I planområdets sydöstra del vid korsningen Ånäsvägen-Gamlestadsvägen skapas en 
byggrätt för ett parkeringshus som får ett våningsintervall om 4 till 5 våningar. Denna 
byggnad ska konstrueras så att den klarar explosioner på närliggande transportleder utan 
att rasa. Detaljplanen reglerar även att en inre fasad ska skapas som uppförs i obrännbart 
material och därmed skyddar den bakomvarande bebyggelsen som kan rymma handel 
och kontor. Parkeringshusets gestaltning kräver särskild bearbetning då det både är en 
viktig byggnad för att skapa trygghet och attraktivitet i ögonhöjd längs med gång- och 
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cykelstråken men också för att annonsera Gamlestaden mot E20. I direkt anslutning till 
parkeringsgaraget norrut skapas en byggrätt för främst handelsändamål. Tanken är att 
inom denna yta etablera en livsmedelsbutik.  
Detaljplanen reglerar att en passage, huvudsakligen för gående, skapas mellan och igen-
om befintlig bebyggelse i Gamlestadens fabrikers norra del. Passagen utgör en del av ett 
stråk som genom en håltagning/öppning igenom byggnad B18 och via planerad gångbro 
över Säveån sammanbinder Gamlestadens fabriker med Gamlestads torg och rese-
centrum. Detta stråk utgör en del av ett större sammanhängande stråk som förbinder 
Bellevue/Gamlestaden med Redbergsplatsen/Olskroken. 
Byggnad B27 i planområdets sydvästra del planeras att bibehållas i sin helhet med 
möjlighet till påbyggnader (främst kontor) i norr och nordost. Stora delar av B27 
omfattas av en planreglering med lydelsen ”Icke-störande personextensiva verksamheter 
såsom tillverkning, lagerhållning, laboratorier”. Även denna reglering beror på att 
byggnaden vetter mot leder med farligt godstransporter. 
Inom detaljplanen skapas flera nya byggrätter för kontorsändamål. Gemensamt för 
dessa är att de tillkommer inom ytor som idag är obebyggda och i huvudsak används 
som parkeringar. Den förtätning som dessa kommande byggnader skapar ger en tydlig 
rumslig stadga både inom området och ut mot omkringliggande gator (se situationsplan 
bild 9). 

Lägre krav beträffande byggnaders tillgänglighet  
Inom tre befintliga byggnader, vilka delvis kan komma att omvandlas till bostäder, 
införs bestämmelsen o1; Hiss behöver inte anordnas i trapphus som betjänar mindre än 
500 m2 bruksarea. 

Offentlig service 
Inom planområdet planerar Göteborgs Stad ingen ny offentlig service. Utifrån stadens 
gällande normer rörande utformning av förskolor så bedömer staden att det inom plan-
området inte är lämpligt att uppföra en förskola.  
Fem förskoleavdelningar tillkommer emellertid inom planområdet för kv. Makrillen 
(mittemot SKF:s gamla huvudkontor längs Artillerigatan). Inom den nyuppförda be-
byggelsen öster om Bellevue har två förskoleavdelningar tillskapats. Inom planområdet 
som omfattar det f.d. kasernområdet på Kviberg planeras det för fyra till sex förskole-
avdelningar. Lokalsekretariatet, fastighetskontoret, stadsdelsförvaltningen Östra 
Göteborg och stadsbyggnadskontoret undersöker dessutom möjligheten att tillskapa 
förskoleavdelningar i anslutning till Brandströmska skolan/Ambrosiusgatan. Ovan-
stående redovisning ska sättas i relation till att den totala utbyggnaden inom 
Gamlestaden (enligt den fördjupade översiktsplanen från 2006) har bedömts kräva en 
utbyggnad om totalt 12–13 nya förskoleavdelningar. 
I den pågående detaljplanen för Gamlestads torg etapp 2 planeras för en F-3-skola (från 
och med förskoleklass till och med årskurs tre) med plats för ca 300 elever. Skolan är 
tänkt att placeras i södra delen av Banérsparken norr om Artillerigatan (se bild 11). 
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Bild 11. Planerad skola F-3 i förhållande till Gamlestadens fabriker. 

Friytor  

Lek och rekreation 
Inom planområdet föreslås en mindre grönyta för vistelse och skyfallshantering 
tillkomma mellan de befintliga byggnaderna B27, B19 och B22. Bryggor, kajer och 
trappor bildar vid Säveån ett, med Gamlestads torg, gemensamt urbant å-rum med stora 
rekreativa värden. 
Öster om dagens trafikviadukt/Gamlestadsvägen ändras karaktären på å-stråket (se bild 
11). Här övergår det till att bli ett längre sammanhängande grönstråk av stort rekreativt 
värde för boende i Gamlestaden, Bellevue, Kviberg och Utby. Å-rummet har från 
Gamlestadens fabriker/Gamlestads torg fram till och med Bellevue industriområde en 
lite mer parkartad karaktär för att därefter få en mer renodlad naturkaraktär. 
Söder om Gamlestadens fabriker, på andra sidan Ånäsmotet ligger Ånäsfältet. Inom 
denna grönyta, som bäst kan beskrivas som ett idrottsfält, dominerar ytor för fotboll. 
Likväl är det trädomgärdade Ånäsfältet med sina gräsytor värdefullt för boende i 
Gamlestaden och Bagaregården. 
Vid Ambrosiusgatan/Gamlestadsvallen i Gamlestaden finns det en tämligen nyanlagd 
spontanidrottsplats. 
För tillkommande bostadskvarter kan det bli flera bostadsfastigheter som delar på gårds-
ytor. Gemensamhetsanläggningar för gårdar kan därför behöva bildas. Det är väsentligt 
för en bra gårdsmiljö att uppdelning av gården inte sker utan att en stor sammanhäng-
ande gårdsyta med möjlighet till solbelysning säkerställs för alla bostäder i kvarteret. 
Upplysning på plankartan påtalar vikten av att bostadsgårdar samt uteplatsers utform-
ning ska tillgodose ett gott lokalklimat och en god ljudmiljö. 

Naturmiljö 
Planområdets enda naturmiljö är själva å-fåran av Säveån. Det återstår inga av Säveåns 
naturliga slänter eller strandbrinkar inom planområdet.  

Gamlestadens 
fabriker 

Skola F-3 

Resecentrum vid 
Gamlestads torg 

Säveån 
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Planområdets grönska/grönstråk utgörs av stadsgrönska i form av enskilda torgträd eller 
gatuplanteringar. Eventuell påverkan på Säveåns naturvärden, med anledning av nya 
och förändrade byggnadsverk samt av stabilitetsförbättrande åtgärder, ska behandlas 
enligt de krav som kommer att ställas i mark- och miljödomstolens miljötillstånd. 
Konsekvenserna av åtgärderna som berör naturvärdena i ån, liksom åns Natura 2000-
värde, redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 
Bild 12: Utsikt över Säveån österut. Fotot är taget strax utanför planområdet från den befintliga 
trägångbron som ligger bredvid trafikviadukten. 

Strandskydd 
Planområdet gränsar till Säveån som längs vissa sträckor omfattas av strandskydd. 
Strandskydd återinträder vid ändring eller upphävande av detaljplan. Eftersom aktuell 
detaljplan påbörjades före lagändringen 2009-07-01 är länsstyrelsen beslutsmyndighet 
för upphävande av strandskydd inom plan. Upphävande ska prövas mot de äldre 
strandskyddsbestämmelserna.  
Kommunen har ansökt till länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet. 
Länsstyrelsen har i sitt beslut daterat 2020-04-27 angett att detaljplanen inte ska 
omfattas av strandskydd där strandskydd inträder, förutsatt att detaljplanen vinner laga 
kraft. 

Trafik 

Övergripande trafikstruktur 

Planeringsinriktningen gällande den övergripande biltrafikstrukturen i Gamlestaden är 
att Munkebäcksmotet (E20), Ånäsmotet (E20) och det planerade Slakthusmotet (E45) 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 20(41) 

ska samspela trafikalt sinsemellan som ”kommunicerande kärl” för att erhålla en 
optimal utspridning av fordonstrafiken inom stadsdelen.  

Söder, sydväst och väster om planområdet ligger följande järnvägsinfrastruktur; Västra 
Stambanan, Hamnbanan samt Norge-Vänerbanan. Se vidare under rubrikerna 
Kollektivtrafik och Nytt stationsläge för Alingsåspendeln vid Ånäsmotet. 

Biltrafik 
Planområdet trafikmatas söderifrån via Ånäsvägen och österifrån via Gamlestadsvägen. 
Huvudsaklig trafikmatning in i Gamlestadens fabriker kommer att ske via den lokalgata 
som ska förbinda Gamlestadsvägen med pendeltågsstationens södra entré. Via Kalles 
väg (omedelbart väster om byggnad B27) trafikmatas Trafikverkets fastighet 
Gullbergsvass 703:6. Även byggnad B27:s garage har en trafikkoppling mot Kalles väg. 
Nyttjandet av Kalles väg är emellertid mycket lågt och bedöms så vara även framöver. 
Kalles väg ges planbestämmelsen T1 – trafikområde (markanvändning kvartersmark). 
Gamlestadsvägens befintliga trafikviadukt kommer i och med genomförandet av 
Gamlestads torg etapp 2 att rivas och ersättas av en ny bro som är bättre anpassad till 
omgivande marknivåer och stadens gatunät.  

Gamlestadsvägens ombyggnad 
Gamlestadsvägen (öster om planområdet) kommer i och med pågående stadsomvand-
ling att utvecklas från nuvarande gata, med ett svagt rumsligt sammanhang (som över-
går i en trafikviadukt), till att bli en stadsgata med tydlig rumslig stadga. I och med att 
Gamlestadsvägen framöver får en mycket tydligare rumslighet förändras upplevelsen av 
gatusekvensen. Gatans nuvarande breda, glesa intryck gör att den mer känns som en för-
flyttningssträcka mellan olika delområden i staden. Den planerade utformningen med en 
tätare och mer uppstramad gata ger istället en upplevelse av att förflytta sig längs med 
en gata i staden. Förutom den rumsliga förändringen så kommer de nya byggnadernas 
aktiverade bottenvåningar (med bl.a. en livsmedelsbutik) att förstärka flödet av 
människor som rör sig i området och därmed tryggheten längs med Gamlestadsvägen. 
Förändringen av gatusektionen kommer att leda till en positiv inverkan på trafikrytmen. 
  

 
Bild 13: Gamlestadsvägen från söder med Gamlestadens fabriker till vänster i bild. 

Angöring/varumottagning 
Angöring till pendeltågsstationen samt till byggnader inom planområdets centrala och 
norra delar kommer huvudsakligen att ske via lokalgatan som förbinder Gamlestads-
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vägen med pendeltågsstationens södra entré. Utmed gatan finns allmänna angörings-
platser. Vid torget i anslutning till tunneltråget/pendeltågsentrén kommer bil-, buss- och 
taxiangöring att kunna anordnas. Planområdets södra delar kan trafikangöras via 
infarten från Ånäsvägen. 

Bilparkering 
Vid genomritning av de parkeringsytor som detaljplanen medger har planförslaget 
bedömts rymma ca 1025 parkeringsplatser. Antalet parkeringsplatser som inryms inom 
planområdet ger härvid ett överskott i förhållande till parkeringstalens rekommen-
dationer. Fastighetsägaren Platzer anser dock att det i stort kommer att råda balans 
mellan tillgång och behov av parkering. 
Att antalet parkeringsplatser överskrider parkeringstalens rekommendationer beror på 
att riskutredningen för planområdet pekar på behovet av att uppföra skyddande bebygg-
else mot omkringliggande farligt godsleder åt söder, sydväst och väster. En av få möj-
liga användningar för tillkommande byggnader är då att nyttja dessa som parkerings-
garage. 
Stadsbyggnadskontoret har identifierat några tydliga möjligheter utifrån att planområdet 
har ett visst överskott av parkeringsplatser; 

• Planområdets centrala läge i staden, i kombination med att det är lättåtkomligt 
för fordonstrafik från både E20 och E45, gör det mycket lämpligt som utgångs-
punkt/depå för småskalig varudistribution/omlastning/lagerhållning och liknande 
verksamheter. Varudistributionsfordonen behöver dock ha tillgång till uppställ-
ningsplatser nattetid. 

• Samnyttjande av vissa av parkeringsanläggningarna inom Gamlestadens fabriker 
bör övervägas och utredas vidare. Planerad bostadsbebyggelse inom detaljplane-
etapp 2 av Gamlestads torg kommer att ligga på ett avstånd om ca 200–400 
meter ifrån berörda parkeringsanläggningar. Vissa planerade källargarage inom 
etapp 2 bör kunna undvikas om överskottsplaster inom fabriksområdet sam-
nyttjas.  

Gång- och cykelstråk och tillkommande gångpassage 
Gång- och cykelstråken behöver tillgodose såväl de som har målpunkter inom plan-
området/knutpunkten vid Gamlestads torg som de som bara passerar förbi. Cykelstråken 
som ingår i det kommunala huvudcykelnätet passerar planområdet på Gamlestadsvägen 
samt på det nya gc-stråket genom Gamlestadens fabrikers område och vidare mot väster 
under spårvägen/järnvägen via tunneltråget som visas på bilderna nedan. 
 

Bild 14 och 15.  

Huvudcykelnätet knyter ihop östra och nordöstra Göteborg med Olskroken och Gull-
bergs strand för cyklande mot centrum samt med Södra Marieholmsbron för cyklande 
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mot Hisingen (se bild 15). Utmed huvudstråken är det viktigt att de som cyklar långt 
och snabbt på ett effektivt sätt kan passera området.  

 
Bild 16. 

Som en del av Gamlestadens fabrikers planstruktur ingår ett inre stråk, huvudsakligen 
för gående, som knyter samman det befintliga Gamlestaden med Redbergsplatsen och 
vidare mot Olskroken. För att tillkommande stråk ska få en gen och konsekvent drag-
ning krävs det att det öppnas upp en gångpassage igenom byggnad B18. Passagen 
kommer norrut (mot Säveån) att mynna ungefär där det är skrivet ”Warner Bros.” på 
tegelfasaden (se bild 16). 

 
Bild 17. 

Passagen, där den går igenom byggnader, kommer söderut att mynna där fasaden är 
målad i grönt (se bild 17), vilket är i förlängningen av restaurang Pannrummet. Det 
tillkommande större bostadskvarteret kommer att uppföras där byggnad B2:s lastbrygga 
syns (se bild 17). Lokalgatan centralt i området ansluts mot Ånäsvägen söder om 
planområdet genom en lokalgata utformad som ett torgstråk parallellt med byggnad 
B27. Torgstråket utformas för blandtrafik men med tonvikt på gång- och cykeltrafik för 
att stärka den nord-sydliga rörelsen i planområdet. Den södra delen av stråket anknyter 
till landsvägens historiska dragning som varit kopplingen mellan Gamlestaden och 
Bagaregården.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 23(41) 

Bild 18. 

Cykelparkering 
För boende och arbetande i planområdet ska erforderlig cykelparkering tillgodoses inom 
respektive fastighet alternativt med gemensamma lösningar. För bostäder ska behovet 
tillgodoses delvis inom byggnad/bostadsgård och delvis vid entrén.  
Antalet allmänt tillgängliga cykelparkeringar i planområdet (inom allmän plats) i anslut-
ning till pendeltågsstationens södra entré kommer att uppgå till ca 100 st. Ca 20 st. all-
männa cykelparkeringar (inom allmän plats) föreslås även tillkomma i anslutning till 
gång- och cykelbrons södra landfäste invid Säveån. Omedelbart norr om planområdet 
(norr om Säveån) kommer det inom det framväxande knutpunktområdet att uppföras ett 
allmänt tillgängligt parkeringshus för cyklar. Antalet cykelparkeringsplatser inom denna 
anläggning beräknas till cirka 550 st. varav ett mindre antal består av specialcykelpark-
eringar (för lådcyklar etc.). Denna anläggning beräknas vara uppförd och i bruk år 2020. 

 
Bild 19: Illustration som visar det planerade cykelhusets volym (Sweco). 
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Kollektivtrafik 
Gamlestaden är en av översiktsplanens fem utpekade strategiska knutpunkter. De övriga 
är Angereds centrum, Backaplan, City och Frölunda torg. Satsningarna i Gamlestaden 
på bostadsbyggnation, utökad service och förstärkt kollektivtrafik leder till en stadsut-
veckling som gynnar hela östra och nordöstra Göteborg. Planområdet Gamlestadens 
fabriker kommer att vara direkt integrerat (över Säveån) med den strategiska kollektiv-
trafikknutpunkten vid Gamlestads torg genom en gångbro, en gång- och cykelbro samt 
genom den bro som kommer att utgöra Gamlestadsvägens framtida sträckning. Den 
stora förändringen av trafikeringen kring Gamlestads torg är att tågtrafik, i form av 
pendel- och regiontåg, sedan december 2012 stannar här. Med fortsatt utbyggnad av 
tågtrafiksystemet i regionen, bl.a. genom Västlänken, kommer Gamlestads torg att bli 
en ännu större knutpunkt för kollektivtrafiken framöver.  

 
Bild 20: Gamlestadens fabriker sett från Gamlestadens pendeltågsperrong. 

Spårvagnslinjerna mot Angered och Kortedala/Bergsjön fortsätter att trafikera området 
som idag men kan komma att förstärkas med ytterligare turer. Tågresenärer når perrong-
erna från resecentrum vid Gamlestads torg och från gångtunneln i Gamlestadens 
fabrikers västra del. Spårvagnshållplatserna lokaliseras i direkt anslutning till rese-
centrum och torgmiljön norr om Säveån (ca 150 m ifrån planområdets torgbildning 
framför den södra pendeltågsentrén). Busshållplatserna samt reservhållplatser för spår-
väg läggs omedelbart nordost om resecentrumbyggnaderna (ca 250 m ifrån plan-
områdets torgbildning framför den södra pendeltågsentrén). Lokala busslinjer som 
trafikerar Gamlestaden kommer att angöra dessa busshållplatser medan den mer lång-
väga busstrafiken samt ersättningstrafiken (med buss) för spårväg och järnväg får buss-
hållplatser utmed Waterloogatan (i Slakthusområdet omedelbart väster om 
Gamlestadens resecentrum ca 250 m ifrån planområdets torgbildning framför den södra 
pendeltågsentrén). Dagens busshållplatser längs med Gamlestadsvägen (i anslutning till 
Gamlestadens fabriker) försvinner när Gamlestadsvägen byggs om (rivningen av trafik-
viadukten m.m.). I rapporten ”Linbanans roll för stadens trafik- och gångnätverk” 
(Trafikkontoret, Göteborgs Stad april 2016) pekas några framtida möjliga linbane-
sträckningar ut. En av dessa är Selma Lagerlöfs torg – Östra sjukhuset som beskrivs 
enligt följande: ”Sträckningen knyter samman staden i en tätare del av mellanstaden. 
Linbanan fungerar som ett välintegrerat stråk och ger en betydande påverkan på övriga 
stadens gatunätverk. Man får en tät kärna som sträcker sig över älven från Hisingen i 
östlig riktning, mot Gamlestads torg och dess omgivning. Hållplatserna i sträckningen 
ingår i stadens utpekade stadsutvecklingsområden och vi förväntar oss att de redan 
positiva resultaten kommer att förstärkas mer i samband med utbyggnaden av 
områdena.” Något beslut om en framtida dragning av en linbaneförbindelse vid/förbi 
Gamlestads torg är inte taget och åtskilliga frågor återstår att utreda innan ett sådant 
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beslut skulle kunna tas. Med de expansiva satsningar som nu sker i Gamlestaden bör 
emellertid idén om denna linbanesträckning även fortsatt vara högintressant. 
Uppförandet av resecentrumbyggnaderna vid Gamlestads torg pågår med ett beräknat 
färdigställande 2018–2019. Målet är att skapa en effektiv och attraktiv knutpunkt som 
attraherar människor att resa kollektivt. På sikt när K2020 är genomfört och Västlänken 
finns utbyggd beräknas knutpunkten i Gamlestaden få ca 57 000 resenärer per dygn 
(jämfört med dagens ca 15 000). Det stora bytet sker idag från spårväg till spårväg och 
därefter kommer byten mellan buss och spårväg. 

Nytt stationsläge för Alingsåspendeln vid Ånäsmotet 
I den fördjupade översiktsplanen för delar av Gamlestaden-Bagaregården (antagen i 
kommunfullmäktige 2006-09-14) föreslås en ny pendeltågsstation anläggas för 
Alingsåspendeln på Västra Stambanan vid Ånäsmotet. Detta stationsläge skulle då 
komma att ligga omedelbart söder om Gamlestadens fabriker och ersätta nuvarande 
pendeltågshållplats i Sävenäs i höjd med Munkebäck. 
Avståndet mellan Alependelns station på Norge-Vänerbanan vid Gamlestads torg och 
en framtida pendeltågsstation vid Ånäsmotet är ca 400 meter. Det relativt korta 
avståndet i kombination med Gamlestadens påbörjade stadsomvandling och stora 
förtätningspotential visar på det strategiskt förnuftiga i att utveckla denna regionalt 
intressanta kollektivtrafiknod. Personer som rör sig mellan de nordöstra stadsdelarna, 
Göta älvs dalgång (Ale, Lilla Edet, Trollhättan) och Säveåns dalgång (Partille, Lerum, 
Alingsås) skulle inte behöva åka in till Göteborgs central för att göra ett 
kollektivtrafikbyte. Detta gäller även boende i Bagaregården, Kålltorp m.fl. stadsdelar. 
Trycket på Göteborgs central skulle minska vid ett anläggande av en pendeltågsstation 
vid Ånäsmotet.  
I GR:s (Göteborgsregionens) stråkstudie 2012-03-30 (Göteborg-Partille-Lerum-
Alingsås) av Västra Stambanans pendeltågstrafik redovisas en resandefördelning på de 
olika stationerna, enligt Västtrafiks stämplingsstatistik från 2011, enligt följande (ett 
urval stationer): Partille 7 %, Lerum 10 %, Floda 10 % och Alingsås 14 %. Sävenäs har 
en resandefördelning omfattande 2 %.  
Den fysiska gestaltningen i anslutning till Sävenäs station uppvisar stora och svårbe-
arbetade brister vad gäller tryggheten i anslutning till hållplatsmiljön. De som idag 
använder Sävenäs station bedöms lika gärna kunna nyttja ett stationsläge vid Ånäs-
motet. 
I pågående arbete med Projekt Västlänken beaktas att en framtida pendeltågsstation vid 
Ånäsmotet ska kunna anläggas (detaljplan för utökning av bangården i Olskroken inom 
stadsdelarna Bagaregården, Olskroken och Gullbergsvass i Göteborg). Detta möjliga 
framtida stationsläge ingår också bland de projekt som Göteborgs Stad har lämnat in till 
Sverigeförhandlingen. En viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka och förbättra till-
gängligheten till kollektivtrafiken i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö.  

Metrobussangöring 
Gamlestaden lyfts i ”Målbild Koll2035” fram som en möjlig stationsplacering inom 
pågående stomnätsplanering avseende framtida metrobusstrafikering i Göteborg med 
omnejd. Hållplatser diskuteras vid Gustavsplatsen (nära Ånäsmotet) och vid 
Waterloogatan (omedelbart väster om Gamlestadens resecentrum). I april 2018 antogs 
”Målbild 2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och 
Partille” av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Mölndals Stad och Partille 
kommun.  
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Bild 21: Utdrag ur ”Målbild Koll2035” som visar en möjlig dragning av metrobussnätet. 

Båttrafik 
Säveån utgörs av farled, där segelfri höjd om minst 2,2 meter ska tillgodoses över 
medelvattennivån, inom en farledsbred om minst 6 meter. Utöver fritidsbåtstrafik 
förekommer viss turisttrafik med Paddan/Lotsen.  

Risk och säkerhet  

Transporter av farligt gods  
Planområdet är utsatt för risker från transporter av farligt gods på Västra Stambanan, 
Partihallsförbindelsen och E20 i söder, Norge/Vänerbanan i väster samt de olika 
järnvägsbanor som ansluter till Hamnbanan via Marieholmsförbindelsen. De många 
riskkällorna samt den omfattande godstrafiken till och från hamnen medför en komplex 
riskbild där framförallt planområdets sydvästra hörn kräver särskild analys och åtgärder 
i samband med utbyggnaden. I till planen hörande riskanalys (Kompletterad rapport 
COWI 2019-05-03) presenteras den strategi och de åtgärder som införts i detaljplanen 
samt beräkningar av risknivåer före och efter åtgärder. Nedan presenteras en kort 
sammanfattning av strategi, resultat och de planregleringar som införts för att hantera 
riskfrågan i detaljplanen. 
Bakgrund och regelverk 
I Översiktsplan för Göteborg Fördjupad för sektorn TRANSPORTER AV FARLIGT 
GODS, nedan GÖP (1999), anges olika fysiska avstånd till riskkällor för att ge en 
fingervisning om var olika verksamheter kan placeras. I GÖP (1999) anges att området 
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inom 30 meter från vägkant/närmsta spår till farligt godsled skall utgöras av ett 
bebyggelsefritt område. Syftet med ett bebyggelsefritt område är att: 

• Förhindra att avåkande fordon kommer i konflikt med byggnader. Detta för att 
undvika förvärrad situation genom skada på farligt godsbehållare och/eller 
byggnad. 

• Möjliggöra räddningsinsatser. 

• Begränsa antalet personer som påverkas av en eventuell olycka. 

 
Bild 22: Avstånd till olika sorters etableringar, exempelvis bostäder och arbetsplatser, i enlighet med 
Göteborgs översiktsplan. (GÖP, 1999) 

Avståndet leder dessutom till en reduktion av buller och möjliggör för eventuella 
kompletteringar av riskreducerande åtgärder vid förändrad risksituation. I detaljplanen 
är avståndet mellan de närmsta farligt godslederna (Skäran och Norge/Vänerbanan) och 
ny bebyggelse idag 30 meter. Detta avstånd kan komma att minska till uppskattningsvis 
25 meter om ett ytterligare spår norr om Skäran byggs i framtiden. Inom 50 meter från 
Skäran planeras dock endast parkeringshus. 
Enligt GÖP (1999) ska kontor placeras på större avstånd än 30 meter från järnväg där 
farligt gods transporteras. Enligt samma riktlinjer anges att bostäder ska placeras på 
större avstånd än 80 meter från järnväg där farligt gods transporteras. Då närmsta 
kontorsbebyggelse planeras på ett minsta avstånd av 30 meter från Skäran och 
Norge/Vänerbanan och bostadsbebyggelse på ett minsta avstånd av 100 meter uppfylls 
dessa riktlinjer.  
I den riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods (2006) som 
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län gemensamt har tagit fram 
framgår att bostäder, handel och centrum bör förläggas i zon C där zon A är zonen 
närmast vägen (se bild 23). Enligt samma riktlinjer bör kontor placeras i zon B.  
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Planerad bebyggelse bedöms med ett undantag uppfylla riktlinjerna. En 
dagligvaruhandel planeras i områdets södra del och hamnar då i zon B istället för i zon 
C som anges i riktlinjerna. Dagligvaruhandeln planeras byggas som en del av 
parkeringshuset och skyddas genom planbestämmelser mot både brand och explosioner, 
se planregleringar nedan. 

 
Bild 23: Zonindelning där zonerna representerar föreslagen markanvändning utmed transportled för 
farligt gods. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län. 

Strategi 
Planområdet utformas så att den mest känsliga markanvändningen, bostäder, skola, 
dagvård mm, placeras i den del av planområdet som beräknas få lägst risknivåer. 
Genom en koncentration av känsliga verksamheter i områdets centrala och nordöstra 
delar kan en skyddande yttre mur av mindre känsliga byggnader skapas. I södra delen 
av planområdet som är mest exponerat mot riskkällorna föreslås parkeringsanläggning 
och kontor med skyddande konstruktioner och i sydväst anpassas den befintliga 
byggnaden B27 för att bidra till ett sammanhängande skydd. I väster tillkommer 
kontorsbyggnader som även de får utformningsbestämmelser för fasaderna. I väster 
ligger risknivåerna betydligt lägre än i söder och avståndet till befintlig transportled för 
farligt gods är långt. Detaljplanen tar dock höjd för att transporter med farligt gods 
skulle kunna ske närmre planområdet i framtiden. 
Planregleringar 
Detaljplanen reglerar att området mellan spår och närmaste bebyggelse inte får 
uppmana till stadigvarande vistelse. Uteplatser och balkonger tillåts inte inom 50 meter 
från riskkälla. Byggnader inom 50 meter från farligt godsled ska kunna utrymmas bort 
från riskkällan för att möjliggöra säker utrymning i händelse av olycka. 
För all nybyggnation, även vid återuppförande av skyddade, kulturhistoriskt intressanta 
byggnader, regleras ventilationen genom planbestämmelse: 
b4 –Vid nyuppförande av byggnad ska friskluftsintag vara placerad högt i byggnaden, 
vänd bort från farligt godsled. Ventilation ska vara avstängningsbar. 
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För byggnader närmast riskkällor anges planbestämmelserna b2 och/eller b3 beroende på 
avståndet mellan aktuell riskkälla och närmaste fasad. 
b2 – Fasad mot Västra Stambanan/Hamnbanan resp. Norge/Vänerbanan ska utgöras av 
obrännbart material. Fasaden inklusive fönster och andra öppningar ska vara av lägst 
brandklass EI30. 
b3 – Byggnaden ska konstrueras för att klara dimensionerande gasmolnsexplosion (10 
kg gasol med volymen 100 m3) på Västra Stambanan/Hamnbanan resp. 
Norge/Vänerbanan. Byggnaden ska konstrueras så att den klarar dimensionerande 
trycklast utan att utsättas för fortskridande ras. 
B27 
Planområdets sydvästra hörn domineras av en stor äldre industribyggnad som idag 
används för parkering, bowling, konferens, glasstillverkning och i vissa delar som 
kontor. Detaljplanen anger för denna byggnad planbestämmelserna J1 och (J1) vilka 
endast medger personextensiva verksamheter såsom tillverkningsindustri, lager, 
laboratorium och odling. 
För att säkerställa att personal inte stadigvarande vistas i zonen närmast riskkällorna 
söder och väster om byggnaden har bestämmelse v1 införts som reglerar att arbetsplatser 
inte får inrättas inom 10 meter från fasad mot riskkälla. I den södra delen av B27 har 
planbestämmelse b5 - Taket ska täckas med plåt som skydd mot risker från transporter 
med farligt gods, införts för att minska risken med befintliga glaslanterniner. 
Byggnaden omfattas även av bestämmelse b1 – befintliga muröppningar mot Västra 
Stambanan/Hamnbanan resp. Norge/Vänerbanan ska muras igen. 
Individrisk 
Jämfört med Den Norske Veritas (DNV) kriterier hamnar den samlade individrisken 
inomhus med avseende på Skäran, utan hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, på 
en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad/nytta-synpunkt 0-50 meter från 
Skäran. På större avstånd än 50 meter hamnar den samlade individrisken inomhus på en 
nivå som anses som låg och där behov av ytterligare skyddsåtgärder ej anses föreligga. 
Införande av den kvantifierade skyddsåtgärden minskar individrisken och leder till att 
den anses vara låg på avstånd längre än 25 meter från Skäran. Inga byggnader ligger 
inom 25 meter från bedömt framtida närmsta spår (tillkommande spår norr om Skäran). 
Individrisken utomhus hamnar, utan hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, på en 
nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt 0-75 meter från 
Skäran. På större avstånd än 75 meter hamnar den samlade individrisken utomhus på en 
nivå som anses som låg och där behov av ytterligare skyddsåtgärder ej anses föreligga. 
Införande av den kvantifierade skyddsåtgärden påverkar ej individrisknivån utomhus. 
Samhällsrisk 
Jämfört med DNV:s kriterier hamnar den samlade samhällsrisken högt i zonen mellan 
DNV:s övre och undre kriterie (se bild 24) när hänsyn ej tas till rekommenderade 
skyddsåtgärder. Detta innebär att samhällsrisken hamnar på gränsen till en oacceptabel 
nivå men ändå på en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad/nytta-synpunkt. 
Samhällsrisken utan skyddsåtgärder hamnar även över GÖP:s kriterie för arbetsplatser. 
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Bild 24: Samlad samhällsrisk, utan hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, för det studerade 
området (punktad linje) i förhållande till föreslagna riskkriterier enligt DNV (grön och mörkblå linje) 
samt Göteborgs översiktsplan (turkos linje = verksamheter/kontor och röd linje = bostäder). Kriterierna 
är justerade för att gälla 400 meter. Prognosår 2040. 

Samhällsrisken reduceras när hänsyn tas till rekommenderade skyddsåtgärder. När detta 
görs hamnar den samlade samhällsrisken fortsatt mellan DNV:s övre och undre kriterie 
men nu betydligt lägre inom denna zon (se bild 25). Risknivån tangerar kriteriet för 
kontor enligt GÖP och över kriteriet för bostäder enligt GÖP. Detta innebär att 
ytterligare skyddsåtgärder skall vidtagas ifall det är kostnadsmässigt rimligt enligt 
DNV:s kriterie. 

 
Bild 25: Samlad samhällsrisk, med hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, för det studerade 
området (punktad linje) i förhållande till föreslagna riskkriterier enligt DNV (grön och mörkblå linje) 
samt Göteborgs översiktsplan (turkos linje = verksamheter/kontor och röd linje = bostäder). Kriterierna 
är justerade för att gälla 400 meter. Prognosår 2040. 
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Det bör noteras att det planeras en blandning av bostäder, kontor/verksamheter, handel 
och offentlig verksamhet inom det studerade området. Baserat på fördelningen av den 
planerade bebyggelsen inom området samt respektive verksamhets närhet till farligt 
godsleder, bedöms det rimligt att i det här fallet i första hand jämföra samhällsrisken 
mot kriteriet för kontor i GÖP. Detta innebär att planerad bebyggelse tangerar det 
relevanta kriteriet när hänsyn tas till skyddsåtgärder. 
Tidigare beräkningar för området baserades på prognosåret 2030 för trafik på de statliga 
vägarna och järnvägarna. Inför utställning togs beslutet att uppdatera beräkningarna 
med prognosår 2040 då det ansågs vara en mer rimlig tidsrymd att ta höjd för. Vid en 
jämförelse av värden som baseras på tidigare prognosår 2030 och på nuvarande 
prognosår 2040 erhålls att både individ- och samhällsrisk minskar när prognosår 2040 
beaktas. Detta kan förklaras med att antalet transporter förväntas minska jämfört med 
prognosen för 2030 på de leder som har störst inverkan på den totala risknivån och de 
transportleder där antalet transporter väntas öka har mindre inverkan på den totala 
risknivån. 
 
Beräknade risknivåer bedöms som rimliga när hänsyn tas till rekommenderade 
skyddsåtgärder och möjligheterna att ytterligare minska risknivån. Att utöver detta 
ytterligare minska risknivån bedöms svårt utan att kraftigt minska mängden bebyggelse 
i området. Inga ytterligare skyddsåtgärder, med avseende på farligt godstransporter förbi 
studerat område anses nödvändiga att lyfta in i detaljplanen. 

Räddningsvägar  
Planområdet är gynnsamt beläget i förhållande till tänkbara angöringsvägar för 
Räddningstjänsten. Vid ett dimensionerande framtida skyfall beräknas ytorna under det 
nationella vägnätet söder om planområdet översvämmas till nivåer som omöjliggör 
räddningstjänstens framkomlighet från E20 och från Bagaregården. Planområdet får vid 
en extremhändelse angöras och utrymmas norrut via Gamlestadsvägen mot Gamlestads 
torg och E45. 
Den omfattande äldre bebyggelsen i området gör att framkomligheten i vissa delar av 
planområdet är begränsad. Dock säkerställs i planen att Räddningstjänstens krav på 
avstånd och tillgänglighet kan uppfyllas.  
Brandkrav vid utrymningshöjder över 11 meter är att tillräckligt breda räddningsvägar 
eller uppställningsplatser anordnas för bilburen maskinstege. Alternativt att byggnader 
utförs med trapphus enligt Tr2-utförande. Släckbil ska ha högst 50 meter till byggnad 
där insats ska göras. För gruppbostäder samt för hotell- och kontorslokaler krävs två av 
varandra oberoende utrymningsvägar. Räddningstjänsten ska även ha tillgänglighet till 
spårområdet vid en olycka på spårvägen eller på järnvägen.  

Stigande vatten  
Planområdet är delvis lågt beläget med en lågpunkt mot Säveån i nordväst och en annan 
lågpunkt strax utanför detaljplanens sydöstra hörn. Enligt Göteborgs Stads simuleringar 
av framtida flöden i Säveån respektive skyfall måste planområdet skyddas med en 
kombination av olika åtgärder. Den stora mängd befintlig och bevarandevärd 
bebyggelse som finns i området gör det omöjligt att genom höjdsättning av gator, 
kvartersmark och planerade byggrätter säkra upp de från staden angivna säkra 
planeringsnivåerna (+2,9). Den primära åtgärd som planeras för att säkra området är att 
höja den inre delen av kajen mot Säveån till en nivå som kan hantera framtida högsta 
vattennivåer samt att komplettera kajområdet i planområdets nordvästra hörn där 
kajkanten idag endast delvis är utbyggd. Genom att säkra kajens nivå skapas ett 
sammanhängande skydd från Gamlestadsvägen i öster via kajen till Norge-Vänerbanans 
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nya banvallar i väster. I sydväst bildar byggnad B27 långa obrutna fasad en mur och de 
planerade byggrätterna i söder planläggs med en skyddsfasad mot söder till följd av 
risker med transporter av farligt gods. 
 
De stora trafikanläggningar som ligger i direkt anslutning till planområdets södra gräns 
är av nödvändighet höjdsatta så att de kan komma att översvämmas vid framtida skyfall. 
Om trafikanläggningarna inte utformas så att de får en adekvat avrinning kan södra 
delen av planområdet komma att översvämmas. Dock påverkas enligt simuleringar 
endast planerad parkeringsanläggning samt delar av det kontorshus som utformas med 
en sluten fasad åt söder. Planområdet kan på detta sätt skyddas mot översvämning från 
söder upp till +2,9. För scenarion där planområdet i framtiden kommer behöva skyddas 
till en nivå över +2,9 kommer portabla och/eller tillfälliga lösningar komplettera det 
skydd som bebyggelsen utgör. Ett permanent heltäckande skydd för nivåer över +2,9 
kan inte uppföras till följd av höjdsättning och placering av trafikområdet under 
E20/Västra Stambanan samt de stora ledningsstråk som ligger under södra delen av 
planområdet. Se även rubrik Räddningsvägar ovan. 

Skyfall  
Då planområdet är lågt beläget och utformas med motsvarande en yttre skyddsmur mot 
stigande vatten, se Stigande vatten ovan, kommer skyfall inte kunna avledas genom 
ledningar eller ytliga vattenvägar. Ett förslag finns därför framtaget i dagvatten-
utredningen som visar på hur en omsorgsfull höjdsättning kan avleda skyfall till platser 
som kan översvämmas under kontrollerade former. Skyfallsvatten från större delen av 
området är tänkt att avledas till den planerade grönytan väster om byggnad B19. Ytan 
föreslås utformas som en skålning eller med gradänger nedsänkt med minst en 
halvmeter jämfört med omkringliggande mark. Även torgytan öster om byggnad B19 
föreslås delvis sänkas. I den norra delen av planområdet föreslås små justeringar av 
marknivåerna vilket skulle skapa en mindre skålning mellan byggnaderna B2, B3 och 
B15. Befintliga gränder och planområdets nordvästra del justeras så att skyfallsvatten 
samlas vid planerat torg i anslutning till tunnelmynningen centralt i planområdet. Totalt 
bedöms ett framtida 100-årsregn kunna hanteras i området om föreslagna åtgärder 
vidtas. 
En strukturplan finns framtagen som analyserar hela det avrinningsområde som 
Gamlestadens fabriker tillhör. Det skyfallsvatten som ansamlas i Bagaregården samlas 
till stor del i lågpunkterna under det nationella vägnätet söder om planområdet. Då 
planområdet är lågt beläget och vid Gamlestadsvägen lutar från norr mot söder bedöms 
möjligheten att skapa en skyfallsled genom planområdet som mycket liten. 
Planområdets unika förutsättningar med bevarandevärda byggnader, hårdgjorda ytor 
och arkeologiska lämningar gör att det inte bedöms lämpligt att skapa större 
skyfallsmagasin inom Gamlestadens fabriker. 

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 
Området är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.  
Avloppsnätet inom planområdets kvartersmark ska utformas som ett duplikatsystem 
med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Vid ny-
anläggning och omläggning av avloppsnätet införs det nya systemet successivt.  Lägsta 
höjd på färdigt golv, för att anslutning med självfall ska tillåtas, ska vara minst 0,3 
meter över marknivå i förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt 
dag- och spillvattensystem, dock lägst +3,3. Brunnar inom byggnader belägna under 
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den översvämningssäkra höjden får pumpas och backventiler ska finnas för att säkra 
byggnad mot extrema vattennivåer.  
En stor spillvattenledning är belägen utmed kajen på Säveåns södra sida. Denna del av 
planområdet utgör allmän plats (KAJ och TORG). Spillvattenledningen har i dagsläget 
en sned dragning när den korsar spårväg och järnväg omedelbart väster om (och utan-
för) planområdet. Ett framtida läge (inom planområdet) där spillvattenledningen istället 
förläggs utmed spårvägsbanken (inom kvartersmark som anger P - markparkering) och 
korsar spårväg och järnväg (utanför planområdet) vinkelrätt norr om gc-porten för-
bereds genom att plankartan anger u (marken ska vara tillgänglig för allmänna under-
jordiska ledningar).  
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten kommer efter ledningsombyggnad 
att medge ett uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A2; VAV publikation P83. 

 
Bild 26: Den senmedeltida staden Nya Lödöses stadssigill återfinns numera i form av brunnslock inom 
planområdet (och runt det framväxande resecentret). Dessa specialdesignade brunnslock är en lokal 
företeelse som enbart kommer att finnas inom den yta där Nya Lödöse en gång låg. 

Dagvatten  
Befintligt dagvattensystem har troligtvis byggts ut och byggts om i takt med områdets 
förändrade utbyggnad och användning. Idag består dagvattensystemet av en mängd 
ledningar med oklar status. Dagvattensystemet mynnar huvudsakligen i tre punkter rakt 
ut i Säveån utan föregående rening. En mindre del leds istället till en spillvattenledning. 
Den föreslagna dagvattenhanteringen i området består av en kombination av olika 
dagvattenlösningar. Dimensionering har gjorts enligt svenskt vattens P90 och enligt 
Göteborgs Stads fördröjningskrav på 10 mm/m2 hårdgjord yta. Dagvattenhanteringen 
delas in i kvartersmark och allmän platsmark. På kvartersmark fördröjs takavrinningen, 
som har ett mindre reningsbehov, i rörmagasin. Avrinningen från hårdgjorda körbara 
ytor fördröjs och renas till viss del i underjordiska makadammagasin. 
Allmän platsmark inom planområdet består främst av körbara ytor i form av 
Gamlestadsvägen, Ånäsvägen och lokalgator. Dagvattnet från dessa gator föreslås 
hanteras genom fördröjning och rening genom bland annat växtbäddar i samband med 
trädplantering och genom underjordiska makadammagasin.  
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Utförda föroreningsberäkningar av de totala utsläppen från planområdet visar att 
samtliga ämnen förutom kadmium renas ner till en nivå under gällande gränsvärden 
redan med enbart föreslagna makadammagasin. Resultatet överensstämmer med 
resonemang i till planen hörande MKB att åtgärderna medför en stor minskning av 
spridning av föroreningar från dagvattnet till Säveån jämfört med nollalternativet. 
Konsekvenserna är måttliga och positiva (liten påverkan på nationellt värde eftersom 
förbättringen sker inom en liten del av hela avrinningsområdet) för de naturvärden som 
är knutna till Säveån, jämfört med nollalternativet. 
Enligt Göteborgs stads nya riktlinjer kring behov av pumpning vid högvatten Påverkan 
på dagvattensystem från högvattenskydd (Sweco, 2019) ska utlopp för dagvattensystem 
förses med backventiler och pumpstationer för att klara av att hantera en regnhändelse 
vid ett scenario av högvatten. Det dimensionerande regnet för sådana pumpstationer i 
Gamlestadens fabriker är ett 1-årsregn. Utrymme för pumpstationer finns i områden 
reglerade som E, teknisk anläggning centralt respektive i södra delen av planområdet. 
Pumpstationer bör samordnas inom samma klimatskal som kommande 
transformatorstationer och utformas med hänsyn till områdets höga kulturmiljövärden. 
Exakt utformning och dimensionering av dagvattensystemet får göras i projektering då 
flera okända faktorer, främst arkeologi, kommer att spela in i möjligheterna till ytlig 
resp. underjordisk fördröjning för de olika delområdena. Med föreslagna åtgärder 
bedöms området få en markant förbättrad dagvattenhantering. Sammantaget finns goda 
möjligheter att uppnå stadens krav på fördröjning och rening.  

Värme/Kyla 
Fjärrvärmenätet är utbyggt inom planområdet och tillkommande bebyggelse kan an-
slutas till befintligt nät. Om intresse uppkommer kan planområdet även förses med 
fjärrkyla. En större fjärrvärmeledning korsar planområdets södra del vilket medför 
anpassningar av den planerade bebyggelsens utformning.  

El  
Inom planområdet finns det två befintliga transformatorstationer; en i planområdets 
norra del norr om byggnad B18 (ut mot kajstråket) samt en i planområdets södra del 
mellan byggnad B27 och B22 samt en i anslutning till byggnad B27 (inbyggd).  
Föreslagna platser för placeringar av transformatorstationer är utmärkta på plankartan 
med byggrätt för ändamålet E (teknisk anläggning). På föreslagna platser centralt 
respektive i planområdet södra del möjliggörs ett samordnat anläggande av 
transformatorstationer och pumpstationer för dagvatten. Med hänsyn till områdets höga 
kulturmiljövärden bör funktionerna samordnas inom ett klimatskal som utformas med 
hänsyn till den omkringliggande historiska bebyggelsen. 

Tele och IT-nät 
Tele- och IT-nät finns inom området. 

Eventuella störningar på CNS-utrustning på grund av tillkommande bebyggelse 
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning 
(Communication, Navigation, Surveillance). Luftfartsverket har som sakägare av CNS-
utrustning inget att erinra mot etableringen inom Gamlestadens fabriker.  

Avfall 
Insamling av hushållsavfall inom planområdet planeras ske med kärl som töms med 
vanlig sopbil. Sopbilar bedöms kunna angöra och vända på ett säkert sätt inom 
planområdet. Någon återvinningsstation (för insamling av hushållsförpackningar) finns 
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inte och planeras inte tillkomma inom planområdet. Befintlig återvinningsstation ligger 
på Stockholmsgatan bredvid Ånäsfältet (se röd ring på bild 21). Närmaste kompletta 
återvinningscentral är Kretsloppsparken Alelyckan, belägen ca 3 km norr om 
planområdet längs med Gamlestadsvägen. 
 

 
Bild 27. Återvinningsplatsen vid Ånäsfältet. 

Konsekvensbeskrivning 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m.  
Stadsbyggnadskontoret har genomfört en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och 
bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen 
prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning 
med mark och vattenområden m.m.  
Stadsbyggnadskontoret har bedömt att området ur allmän synpunkt är lämpligt för den 
markanvändning som föreslås i planen. Stort allmänt intresse föreligger av att utveckla 
områdena kring knutpunkten vid Gamlestads torg genom att tillföra ny bebyggelse med 
täthet och med blandade funktioner vid en av stadens viktiga strategiska knutpunkter. 
Vidare kan en förtätning i Gamlestadens fabriker skapa en tydligare och tryggare kopp-
ling mellan Bagaregården och Gamlestaden. Planområdet har en för Göteborg unik 
blandning av industribebyggelse från olika epoker som genom planens genomförande 
kan bevaras, lyftas fram och utvecklas. Planförslaget är förenligt med gällande 
översiktsplan och med den fördjupning av översiktsplanen som finns framtagen för det 
aktuella området. Planen berör riksintressen knutna till Natura 2000-området Säveån 
och fornlämning RAÄ 218 Göteborg, Nya Lödöse. Planens genomförande bedöms inte 
medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Behovsbedömning 
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken 
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan vilket också stämts av mot Länsstyrelsen. I 
Länsstyrelsens yttrande över den första samrådshandlingen (2014-06-27) framkom dock 
att en annan bedömning gjorts och att detaljplanen nu ansågs medföra skada på Natura 

Gamlestadens fabriker 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 36(41) 

2000-området Säveån. Kommunen bedömer att detaljplanen visserligen kan tänkas 
påverka Säveån i och med dess direkta närhet men att påverkan är av den karaktär och 
ringa omfattning att den inte kan anses medföra skada på Natura 2000-området. Den 
nya behovsbedömning som Göteborgs Stad har gjort medför att en MKB upprättas då 
detaljplanen medför åtgärder som skulle kunna kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a§ MB. 
Risk finns även för påverkan på förekomsten av fornlämning RAÄ 218 Göteborg, Nya 
Lödöse. Ingen betydande miljöpåverkan bedöms dock uppstå. 

Tillstånd miljöbalken 
Parallellt med detaljplanearbetet har en ansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD) 
för tillstånd för vattenverksamhet tagits fram. Ansökan omfattar åtgärderna som rör 
anläggande av gångbro och höjning av stödmur och därtill hörande arbeten längs kajen. 
Miljödomen vann laga kraft 2020-01-02, målnr: M-4844-17. 

Miljökonsekvensbeskrivning  
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats för detaljplanen i vilken 
effekterna av detaljplanens genomförande beskrivs. Miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll och resultat är samordnat med den MKB som upprättats för tillståndsärendet 
för påverkan på Natura 2000-området Säveån gällande samtliga pågående detaljplaner 
inom influensområdet i Gamlestaden. 
Konsekvenser av planförslaget samt skyddsåtgärder  
Planförslaget innebär minskade utsläpp av föroreningar till Säveån från dagvatten med 
29-86% genom att dagvattnet omhändertas och renas. Endast kadmium (Cd) överstiger 
gränsvärdet efter föreslagen rening med makadammagasin. Recipienten Säveån har 
enligt till planen tillhörande dagvattenutredning och VISS – MKN vatten sedan tidigare 
inte uppvisat någon problematik med kadmium. Konsekvenserna av reningen är 
måttliga och positiva (liten påverkan på nationellt värde) för de naturvärden som är 
knutna till Säveån, jämfört med nollalternativet. 
Planförslaget innebär att många av de markbundna föroreningarna inom planområdet tas 
bort. Föroreningar under vissa fastigheter kommer dock att vara kvar då det inte är 
möjligt att sanera. Konsekvenserna för naturresursen grundvatten inom planområdet är 
mycket stora och positiva (betydande påverkan på nationellt värde då grundvattnet rör 
sig mot Säveån och Göta älv). Planförslaget bidrar till att förbättra miljökvalitets-
normerna. För att miljökvalitetsnormen för hela grundvattenförekomsten ska kunna 
uppnås krävs dock även åtgärder inom förorenade områden utanför planområdet. Ett 
förorenat område mellan byggnad B18 och Säveån kommer att saneras vilket medför att 
en stor del av förekomsterna av PAH tas bort och risken för att föroreningar ska spridas 
ytterligare till grundvattnet och Säveån minskar markant. En särskild PM (Sweco 2019-
11-08 Svar på yttrande från länsstyrelsen ang. Miljökvalitetsnormer grundvatten) har 
tagits fram för att analysera risken för spridning till grundvattenförekomsten i samband 
med pålning. Enligt resultaten är risken för spridning till grundvattenförekomsten 
mycket liten och de mängder som skulle kunna spridas är så små att de genom 
utspädning inte ger någon påverkan på grundvattenförekomsten. I utredningen föreslås 
flera möjliga tekniska lösningar för att helt eliminera risken för spridning.  
Under byggtiden uppstår buller och vibrationer från byggnadsarbetena i anslutning till 
Säveån liksom risk för utsläpp av till exempel oljeföroreningar från arbetsmaskiner eller 
förorenat länsvatten om åtgärder inte vidtas. Påverkan på vandrande fisk såsom säveålax 
blir obetydlig. Med inarbetade skyddsåtgärder uppstår inga eller små negativa 
kumulativa effekter av de planerade arbetena för säveålaxens eller övriga fiskarters 
vandringsmöjligheter till respektive lekplatser i Säveån i nollalternativet jämfört med 
nuläget. 
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Konsekvenserna för naturmiljön under byggtiden med inarbetade skyddsåtgärder 
bedöms som små (liten påverkan på nationellt värde) då påverkan är liten. 
Konsekvensen har minskats jämfört med Tabell 1 då påverkan är liten, tillfällig och 
övergående. 
Under drifttiden sker ingen negativ påverkan på fisk och andra vattenlevande 
organismer och inga negativa konsekvenser kvarstår, jämfört med nollalternativet. 
Någon bestående påverkan på Säveålaxen eller på havsöringen bedöms inte uppkomma 
eftersom det påverkade området är mycket litet och utgör en transportsträcka. 
Kumulativa effekter till följd av andra planerade arbeten i Säveån bedöms som 
obetydliga till små. 
Natura 2000  
Planområdet tangerar Natura 2000-området Säveån nedre delen samt riksintresse för 
naturvård Säveån. Natura 2000-området avser att skydda kungsfiskare, säveålax samt 
det fennoskandiska vattendraget. Ingen påverkan sker på det fennoskandiska 
vattendraget, Säveålaxen eller kungsfiskaren. Konsekvenserna är positiva då spridning 
av föroreningar från dagvatten och förorenad mark minskar markant. 
Riksintresse och miljökvalitetsnormer 
Riksintresset för naturvård, som avser att skydda laxen, strandmiljöer samt flora och 
fauna påverkas positivt av åtgärderna för rening av dagvatten och borttagande av 
förorenad mark. 
Det finns en liten risk att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid per timme kan 
överskridas i södra delen av planområdet vilket i så fall berör ett planerat parkeringshus. 
Miljökvalitetsnormerna för ytvatten, grundvatten och fisk- och musselvatten påverkas 
positivt av att dagvattnet renas och förorenad mark saneras. Åtgärder behöver vidtas 
under byggtiden för länsvatten. 

Hållbart stadsbyggande  
Hushållning av naturresurser i ett större perspektiv påverkas positivt av utbyggnad och 
förtätning med blandade verksamheter, i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik, i 
ett redan ianspråktaget område. Detaljplanens genomförande bidrar till att stadens östra 
delar förstärks och att Gamlestaden på sikt kan avlasta regionens centrala delar. Befint-
lig teknisk och social infrastruktur utnyttjas bättre. Bilberoendet minskar, vilket är posi-
tivt för klimatet samt för luftkvaliteten i staden. Detaljplanens genomförande bedöms ge 
stora positiva miljöeffekter genom avhjälpande av markföroreningar och rening av 
dagvatten vilket idag orenat släpps till Säveån.  

Stadsbild  
Planförslagets struktur tar sin utgångspunkt i det bebyggelsemönster som inom ramen 
för fabriksmiljöns utveckling har växt fram successivt över tiden. Idén om att området 
övergår till att bli en blandstadsmiljö visar sig bland annat genom en ökad fysisk täthet 
(rumslighet), en förstärkning av stråken genom området och en strävan mot ett breddat 
utbud av verksamheter.  
Planområdets omedelbara närhet till Gamlestads torgs resecentrum (strategisk knut-
punkt) gör det extra intressant för etablering av regionala funktioner. I planområdets 
möte med Säveån, som södra halvan av ett gemensamt å-rum, finns goda möjligheter att 
utveckla en mycket attraktiv och unik plats i Göteborg. 
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Kulturmiljö 
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av byggnader av industriell karaktär som 
har växt fram, byggts om och utvecklats alltefter hur den industriella verksamhetens 
behov har skiftat över tiden. I Gamlestadens fabriker pågick den industriella epoken 
från ca 1730-talet fram till 1980-talet. Den före detta fabriksmiljöns idag öppna och 
inbjudande karaktär beror på att området numera helt har övergått till att hysa annan 
verksamhet än industri, främst kontorsverksamhet.  
För att säkerställa den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljön innehåller plan-
förslaget bevarande- och varsamhetsbestämmelser (q- och k-bestämmelser) för de 
befintliga byggnaderna. En detaljerad genomgång, byggnad för byggnad, görs i den till 
planbeskrivningen tillhörande bilagan; Riktlinjer q och k – skydds- och 
varsamhetsbestämmelser Gamlestadens fabriker (bilaga 1).   
Vad gäller planförslagets påverkan på Gamlestadens fabrikers kulturmiljö så omnämns 
detta översiktligt även i den till planen hörande miljökonsekvensbeskrivningen.  

Luftmiljö  
Utförda beräkningar och bedömningar för halter av partiklar samt kvävedioxid visar på 
värden klart under gränsvärdena för MKN vad gäller partiklar. Enligt de 
spridningskartor som tagits fram för kvävedioxid finns det en liten risk för överskrid-
ande av MKN per timme i planområdets sydöstra del. Luftmiljön påverkas av trafiken 
på det nationella vägnätet (E20) i anslutning, söder om planområdet. Risken för 
överskridande av MKN bedöms som relativt låg och den enda byggnad som skulle 
kunna påverkas är planerat parkeringshus. Ytorna mellan planerad bebyggelse och 
omkringliggande infrastruktur regleras för att inte uppmana till stadigvarande vistelse.  

Påverkan på vatten  
Ett omfattande system för fördröjning och rening av dagvatten förutsätts byggas ut i 
samband med detaljplanens genomförande. Då dagvattnet renas och flödesutjämning 
sker ger det minskad påverkan på vattenkvaliteten och vattenmiljöerna jämfört med 
nuläget. Sammantaget finns goda möjligheter att uppnå stadens krav på fördröjning och 
rening. Konsekvenserna är små och positiva. Påverkan på grundvatten bedöms ge stora 
och positiva effekter. Se även under rubrikerna Dagvatten och Miljökonsekvens-
beskrivning ovan. 

Störningar  
Trafikbuller 
Området är utsatt för höga bullernivåer från omkringliggande trafikstrukturer. 
Bullerregn gör att det är svårt att skapa goda ljudmiljöer i de offentliga miljöerna i 
området. Fokus bör ligga på att skapa goda ljudmiljöer inomhus samt att där det så är 
möjligt att skapa skyddade uteplatser. Ett omfattande utredningsarbete har gjorts för att 
skapa goda ljudmiljöer enligt förordningen (2016:215) inom planerat bostadskvarter 
vilket redovisas utförligt i till planen tillhörande bullerutredning. Merparten av 
lägenheterna kommer att utformas genomgående med högst 55 dBA på bullerskyddad 
sida. Ett mindre antal lägenheter, främst i kvarterets översta våningar, kommer att 
utformas med en bostadsyta på mindre än 35 m2 och där accepteras en ekvivalent 
ljudnivå på max 65 dBA. Maximala ljudnivåer beräknas till högst 70 dBA på skyddad 
fasadsida där genomgående lägenheter skapas vilket innebär att förordningens krav 
uppfylls även för detta villkor. Innergården i bostadskvarteret beräknas ha en ekvivalent 
ljudnivå upp till 50 dBA och det finns därmed goda möjligheter att skapa en tyst 
utemiljö för de boende.  
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För punkthuset klaras riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Det innebär att 
bostäder kan ordnas i detta hus som klarar riktvärde enligt förordningen. Om uteplats, 
egen eller gemensam, anordnas för bostäder i punkthuset behöver en bullerskyddad yta 
skapas där riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå dagtid 
kan klaras. Med noggranna studier av bostadshusens utformning och placering av 
lägenheter bedöms samtliga bostäder kunna erhålla bullernivåer enligt gällande 
riktvärden. 
Skuggning 
Bostadsgården har utformats för att ge de boende och gården så goda ljusförhållanden 
som det under omständigheterna är möjligt. För att klara bullernivåerna behöver 
kvarteret vara jämnhögt vilket skapar problem med dagsljus där ett kvarter med lägre 
höjder mot söder skulle vara önskvärt. Ett ”urbant fönster” sparas ur kvarteret där det 
regleras att kvarteret endast får byggas i två våningar medan resterande höjd får tas upp 
med en glasskärm. På så sätt regleras att kvarterets trängsta och mörkaste hörn öppnas 
upp mot den öppna torgytan söder om bostadskvarteret vilket skapar både utblickar och 
dagsljusinstrålning.  

Sociala konsekvenser 
Planens genomförande bedöms ge positiva effekter socialt. Nya bostäder och verksam-
heter tillkommer vilket leder till en ökad social blandning avseende boende och verk-
samma i stadsdelen. Ambitionerna att skapa citykaraktär med resecentrum i Gamle-
staden som utgångspunkt bidrar till en dynamisk utveckling där Gamlestadens roll som 
nordöstra Göteborgs ”motor” bedöms förstärkas. Boende och besökande från olika delar 
av staden kan mötas här. En stadsmiljö av citykaraktär som är levande och öppen över 
en stor del av dygnet främjar tryggheten i stadsdelen och kopplingen mellan 
Bagaregården och Gamlestaden förstärks.  

Folkhälsa 
De stora satsningar på utbyggnad av kollektivtrafiken som sker i planområdets närhet 
minskar behovet av vardagliga transporter med bil. När fler personer nyttjar kollektiv-
trafik, i kombination med att gå eller cykla till och från Gamlestadens resecentrum (eller 
andra hållplatslägen), bidrar detta till en förbättrad folkhälsa. Att stadsdelens stråk upp-
fattas som attraktiva att röra sig längs och att dessa når attraktiva målpunkter (Gamle-
stadens resecentrum, handel och service, Säveåns grönstråk, torg och platsbildningar 
etc.) främjar människors benägenhet att ta sig runt i stadsdelen gående, joggande eller 
per cykel.  

Barns och ungas perspektiv 
Som barn betraktas alla människor under 18 år. När det gäller barns och ungas koppling 
till fysisk planering har Göteborgs Stad genom sin barnkonsekvensanalys identifierat 
fem parametrar att utgå ifrån när ett område eller en stadsdel ska planeras. Dessa är; 1. 
sammanhållen stad, 2. samspel, lek och lärande, 3. vardagsliv, 4. identitet och 5. hälsa 
och säkerhet.  
Planförslaget bedöms bidra positivt till att knyta samman och förstärka flera stadsdelars 
inbördes koppling till varandra och till Göteborgs citykärna. Planförslaget leder alltså 
till en mer sammanhållen stad vilket bl.a. innebär att antalet ödsliga platser minskar. 
Inom planområdet handlar detta bl.a. om att merparten ytor som idag utgörs av öppna 
markparkeringar förtätas och därmed fylls med liv och innehåll.  
Gårdsmiljöerna utgör viktiga platser för barn och ungas samspel, lek och lärande där 
kvartersstrukturen skapar helt eller delvis slutna skyddade utemiljöer där barn och unga 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 40(41) 

kan vistas tryggt och säkert. Den bostadsbebyggelse som föreslås i detaljplanen kommer 
att ha gårdsmiljöer tydligt avskärmade från utanförliggande gatumiljöer. 
Mycket som rör parametern vardagsliv handlar om att kunna förflytta sig mellan olika 
målpunkter på ett smidigt och miljömässigt hållbart sätt. Med förbättrade pendlings-
möjligheter ökar också smidigheten för skolungdomar att nå skolor och fritidsaktiviteter 
även utanför den egna stadsdelen.  
Gamlestadens fabrikers karaktäristiska äldre bebyggelse står för kontinuitet och är 
tydligt identifikationsskapande. Stadsdelens omdaning i stort leder till att ”bilden av 
Gamlestaden”, i Göteborgssamhället, förstärks avsevärt på ett positivt sätt. Med tanke 
på Gamlestadens nära geografiska koppling till nordöstra Göteborg är detta positivt för 
alla som växer upp i denna del av Göteborg.  
Vad gäller frågor som rör barns och ungas hälsa och säkerhet kopplat till planförslaget 
så kan bl.a. konstateras att förbättrad kollektivtrafik är positivt för folkhälsan på grund 
av minskat bilåkande. Planförslagets utformning bedöms leda till en ökad känsla av 
trygghet, vilket är positivt för alla, och inte minst för unga som uppehåller sig mycket i 
det offentliga rummet. Rent säkerhetsmässigt kommer dock Gamlestadsvägen att utgöra 
en fysisk barriär även för lite äldre barn. Att gator i sig utgör väldigt tydliga barriärer 
skapar å andra sidan ingen tvekan om att man måste vara försiktig. Det är av största vikt 
att gatumiljöer utformas så att hastighetsbegränsningar inte överskrids.  
 

 
Bild 28: Inom planområdet och övriga Gamlestaden finns det mycket goda kollektivtrafikförbindelser 
vilket underlättar för skolungdomar att förflytta sig mellan hem, skola och fritidsaktiviteter. Fotot visar 
pendeltågsstationens södra entré. 

Nollalternativ  
Om detaljplanen inte kan genomföras kommer befintliga industribyggnader i 
Gamlestadens fabriker stå kvar som de ser ut idag. Befintliga byggnader är idag till 
övervägande del fyllda av verksamheter med tillfälliga bygglov i väntan på detaljplan. 
Permanenta bygglov kan i de flesta fall inte ges då området är planlagt som industri. 
Den riskproblematik som finns i området med avseende på transporter av farligt gods, 
stigande vatten och skyfall gör att stora delar av området anses olämpligt för befintliga 
verksamheter om inte de i detaljplanen föreslagna åtgärderna kan genomföras. Den 
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befintliga bebyggelsen anses samtidigt så bevarandevärd att byggnaderna i de flesta fall 
inte får rivas och heller inte anpassas i den omfattning som skulle krävas för att 
bibehålla befintliga verksamheter. Att bevara områdets funktion så som den är idag utan 
ny detaljplan anses därför omöjligt. Det skulle sannolikt ge ett område med många 
tomma lokaler, stora bevarandevärda byggnader som inte kan användas och problem 
med att få in verksamheter som skapar den positiva förändring som området behöver för 
att bli en attraktiv och tillgänglig del av stadsväven. Utan ny detaljplan kommer området 
sakta dö ut vilket kommer bygga på barriäreffekten mellan stadens centrala delar och 
Gamlestaden.  
 
 
 
 
 
 

Genomförandetid  
Genomförandetiden utgår 10 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 
 
 
Åsa Lindborg Mattias Westblom Arvid Törnqvist 
Planchef  Projektledare  Planarkitekt 
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Riktlinjer Skydds- och varsamhetsbestämmelser Gamlestadens Fabriker / Byggnader som tilldelats rivningsförbud  
 

 q1 q2 Skydd Exteriör k1 Varsamhet Exteriör q3 Skydd Interiör k2 Varsamhet Interiör  
 

         
 

 
 

 

B1 / 1733 
SOCKERBRUKET 

     

Bestämmelsetext 
 
 

Särskilt 
värdefull 
byggnad som 
omfattas av 
PBL 8:13. 
Byggnaden får 
inte rivas eller 
förvanskas  
 

Byggnadens fasader och tak skall 
bevaras till såväl helhet och form som 
material, detaljer och färgställning, så 
att dess kulturhistoriska kvaliteter, 
arkitektoniska egenart och betydelse i 
stadsrummet inte förvanskas. De 
karaktärsdrag och värden som ska 
bevaras redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och värden 
hos byggnadens exteriör som 
särskilt skall beaktas vid 
eventuell ändring redovisas 
enligt nedan. 

Värdefull interiör som inte får 
förvanskas. Byggdelar, detaljer 
och skikt vilka inte får bortagas, 
förändras till sin form eller 
byggas in redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och värden hos 
byggnadens interiör som särskilt 
ska beaktas vid eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

Kvalitet 
 

 
 

Spritputsat trevåningshus i stram och 
symmetrisk 1700-tals-arkitektur. Står på 
låg granitsockel. Fasaden ramas in av 
profilerade lister och fönsteromfattning-
ar i slätputs. Fönstren är av 2-
luftsmodell.  Enkla entréer i södra och 
östra fasaden. Taket är valmat och 
belagt med svartmålad falsplåt. Hög-
resta takkupor inklädda med falsplåt i 
lika utförande som taket. Längs takfoten 
löper en profilerad taklist. Äldre detaljer 
i form av smidda ankarjärn. 

Igenmurade fönster utmed 
norra fasaden får tas upp med 
ursprunglig storlek och form. 
Begränsad möjlighet till 
ytterligare håltagning på norra 
sidan för något större glasparti 
och entré på bottenplan kan 
övervägas efter fasadens 
friläggning. Dessa eventuella 
åtgärder skall ske med strikt 
hänsyn tagen till befintliga 
egenskaper såsom fasadindel-
ning, murverkan, materialval, 
utförande och det samlade 
industrihistoriska uttrycket.. 
Samma varsamhet skall 
beaktas i östra gavelfasaden. 
Vidare är det möjligt att pröva 
ytterligare en takkupa i västra 
sidans respektive takfall med 
identiskt utförande som 
befintliga och en placering 
som ger en symmetrisk  
paruppställning. 
 
 

• Tunnvalv med pelarsystem 
• Äldre travers 
• Äldre ankarjärn 
• Kreneleringen i B1:s fd yt-
termur   
  mot B14. 

Varsamhet skall iakttagas med 
speciell hänsyn till ett bevarande 
av interiörens industrikaraktär, där 
särskilt den ursprungliga konstrukt-
ionen med tunnvalv och pelarsy-
stem skall uppmärksammas. Andra 
intressanta detaljer är ljusschakt 
och ankarjärn i trapphuset samt en 
äldre travers och de igenmurade 
fönstren som vittnar om en tid då 
B1 fortfarande var en fristående 
byggnad. Igenmurade fönster 
utmed norra sidan får tas upp med 
identisk storlek och form. 

Kommentar  
 

Den enda bevarade byggnaden från 
1730-talet. En av Göteborgs äldsta 
bevarade industribyggnader. B1 uppför-
des som sockerbrukets huvudbyggnad 
för produktion. Den har blivit om- och 
tillbyggd i omgångar. Sockertillverk-
ningen lades ner 1835 och år 1854 
byggdes B1 om till spinneri för Ro-
senlunds Fabriker. Karaktären av den 
gamla sockerbruksbyggnaden är bibe-
hållen. Ger förståelse för området och 
dess historiska utveckling och minner 
om den allra tidigaste produktionsepo-
ken.  

  . 
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 q1 q2 Skydd Exteriör k1 Varsamhet Exteriör q3 Skydd Interiör k2 Varsamhet Interiör    
    
 

       
 

       
 

B14 / 1850-t 
SMEDJAN 

     

Bestämmelsetext 
 

Särskilt 
värdefull 
byggnad som 
omfattas av 
PBL 8:13. 
Byggnaden får 
inte rivas eller 
förvanskas  
 

Byggnadens fasader och tak skall 
bevaras till såväl helhet och form som 
material, detaljer och färgställning, så 
att dess kulturhistoriska kvaliteter, 
arkitektoniska egenart och betydelse i 
stadsrummet inte förvanskas. De 
karaktärsdrag och värden som ska 
bevaras redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och värden 
hos byggnadens exteriör som 
särskilt skall beaktas vid 
eventuell ändring redovisas 
enligt nedan. 

Värdefull interiör som inte får 
förvanskas. Byggdelar, detaljer 
och skikt vilka inte får bortagas, 
förändras till sin form eller byggas 
in redovisas enligt nedan. 

 

Kvalitet 
 

 
 

Vitputsad byggnad under sadeltak med 
en stram och symmetrisk arkitektur, 
starkt präglad av de klassicerande 
gavelmotiven och nedtrappningen mot 
väster. Takfoten är profilerad och taket 
täckt med papp.  

 • Kreneleringen i B1:s fd yttermur 
i gymsalen. 

 

Kommentar  
 

En av områdets äldre byggnader. Ger 
förståelse för området och dess histo-
riska utveckling. Upfördes sannolikt i 
samband med Rosenlunds Fabrikers 
övertagande 1854. Med tanke på sin 
placering vid den tidigare B1s skorsten 
fungerade byggnaden troligen som 
pannhus, maskinhus, smedja eller någon 
liknande verksamhet med behov av 
närhet till skorsten. 

 Ett intressant spår från äldre tider 
då B1-byggnaden låg fri. 
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 q1 q2 Skydd Exteriör k1 Varsamhet Exteriör q3 Skydd Interiör k2 Varsamhet Interiör      

 

    
 

      
 

     
 

B13 / 1883 
GASVERK 
MASKINHUS 

     

Bestämmelsetext 
 

Särskilt 
värdefull 
byggnad som 
omfattas av 
PBL 8:13. 
Byggnaden får 
inte rivas eller 
förvanskas  
 

Byggnadens fasader och tak skall bevaras till 
såväl helhet och form som material, detaljer 
och färgställning, så att dess kulturhistoriska 
kvaliteter, arkitektoniska egenart och bety-
delse i stadsrummet inte förvanskas. De 
karaktärsdrag och värden som ska bevaras 
redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och 
värden hos byggnadens 
exteriör som särskilt 
skall beaktas vid 
eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

Värdefull interiör som inte får 
förvanskas. Byggdelar, detaljer 
och skikt vilka inte får bortagas, 
förändras till sin form eller byggas 
in redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och värden hos 
byggnadens interiör som särskilt 
ska beaktas vid eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

Kvalitet 
 

 
 

Murad i handslaget tegel med ett återhåll-
samt formspråk med god detaljering. Säker-
hetsaspekten är avläsbar genom tak i lättare 
material, vilket vid en explosion skulle 
tryckas ut, samt genom det faktum att 
byggnaden är mindre påkostad än övriga. I 
söder har en högrest överbyggnad i trä klädd 
med plåt tillkommit. Fönstren består av 
bågformade partier med överstycken samt 
spröjsade 3-lufts-fönster. Äldre detaljer i 
form av ankarslut. 

Utmed södra och västra 
fasaderna ges möjlighet 
till öppning av en entré i 
ett befintliga fönsterläge 
samt att öppna en del av 
befintliga fönster  ner 
mot mark. Dessa 
eventuella åtgärder skall 
ske med strikt hänsyn 
tagen till befintliga 
egenskaper såsom 
fasadindelning, murver-
kan, materialval, 
utförande och det 
samlade industrihisto-
riska uttrycket. – vari 
också måste inbegripas 
bevarade fönsteröpp-
ningar.  

• Travers 
• Äldre lastlucka 
• Pärlspont 
• Gjutna tunnvalv 
 

Varsamhet skall iakttagas med 
speciell hänsyn till ett bevarande av 
interiörens industrikaraktär, där 
särskilt den synliga stommen med 
pelar- balkkonstruktion, de gjutna 
tunnvalven, de stora ytorna med 
högt i tak, lanterninerna, en travers 
och en äldre lastlucka skall upp-
märksammas. Andra intressanta 
detaljer är pärlspont i tak samt på 
vägg.  
 
 
 

Kommentar  
 

Tidstypisk byggnad i tegelarkitektur. Bygg-
nadens funktion och säkerhetsaspekten är 
tydligt avläsbar i fasaden. Ett maskinhus 
byggdes till mot B1 år 1883, vilket med 
tiden kom att förlängas och bli en del av 
B13. Ernst Krüger var ansvarig för utbygg-
naden. Tillbyggnaden var främst avsedd för 
stenkol som användes för produktion av 
belysningsgas. Byggnaden konstruerades 
därför med säkerhetstänkandet i fokus. 
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 q1 q2 Skydd Exteriör k1 Varsamhet Exteriör q3 Skydd Interiör k2 Varsamhet Interiör  

 
 

    
 

    
 

B11 / 1903 
PANNHUS 
MAGASIN 

     

Bestämmelsetext 
 

Särskilt 
värdefull 
byggnad som 
omfattas av 
PBL 8:13. 
Byggnaden får 
inte rivas eller 
förvanskas  
 

Byggnadens fasader och tak skall bevaras till 
såväl helhet och form som material, detaljer 
och färgställning, så att dess kulturhistoriska 
kvaliteter, arkitektoniska egenart och bety-
delse i stadsrummet inte förvanskas. De 
karaktärsdrag och värden som ska bevaras 
redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och 
värden hos byggnadens 
exteriör som särskilt 
skall beaktas vid 
eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

Värdefull interiör som inte får 
förvanskas. Byggdelar, detaljer 
och skikt vilka inte får bortagas, 
förändras till sin form eller byggas 
in redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och värden hos 
byggnadens interiör som särskilt 
ska beaktas vid eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

Kvalitet 
 

 
 

I huvudsak en tvåvåningsbyggnad i en 
historicerande tegelarkitektur med inslag av 
mönstermurning. Fönstren består dels av 
rundbågiga fönsterpartier, dels småspröjsade 
2-luftsfönster - de senare i original. Takfoten 
är krenelerad mot norr och taket är klätt med 
papp. Mot nordväst finns en torndel.  
 

Utmed östra sidan ges 
begränsad möjlighet till 
öppning av fasaden 
(norr om skorstensfun-
damentet). Dessa 
eventuella åtgärder skall 
ske med strikt hänsyn 
tagen till befintliga 
egenskaper såsom 
fasadindelning, murver-
kan, materialval, 
utförande och det 
samlade industrihisto-
riska uttrycket. 
 

• Dekorationstegel på väggar 
• Pärlspont i tak 
• Äldre trappa 
 

Kvar från den ursprungliga bygg-
naden finns dekorationstegel på 
väggarna i restauranglokalen. 
Dessutom är pärlsponten i taket 
bevarad. I rum 107 finns även en 
äldre trappa och på vinden äldre 
takbalkar. Industrikaraktären 
förstärks av de öppna ytorna med 
högt i tak samt de synliga instal-
larionerna och konstruktionen. 
 

Kommentar  
 

Byggnaden illustrerar dels det sena 1800-
talets ideal för industribyggnader samt 
industrins behov av fria ytor och ett stort 
ljusinflöde. Byggnaden bestod ursprungligen 
av B11, B7 och B9. 
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 q1 q2 Skydd Exteriör k1 Varsamhet Exteriör q3 Skydd Interiör k2 Varsamhet Interiör  

B10 / 1875 
ÅNGMASKINHUS 

      

       ??   

Bestämmelsetext 
 

Särskilt 
värdefull 
byggnad som 
omfattas av 
PBL 8:13. 
Byggnaden får 
inte rivas eller 
förvanskas  
 

Byggnadens fasader och tak skall bevaras till 
såväl helhet och form som material, detaljer 
och färgställning, så att dess kulturhistoriska 
kvaliteter, arkitektoniska egenart och bety-
delse i stadsrummet inte förvanskas. De 
karaktärsdrag och värden som ska bevaras 
redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och 
värden hos byggnadens 
exteriör som särskilt 
skall beaktas vid 
eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

  

Kvalitet 
 

 
 

Tidstypisk industribyggnad i tegelarkitektur 
med mönstermurning i gult tegel och putsad 
överdel i ljusgrå nyans, stora fönsterytor och 
lanterniner. Byggnaden illustrerar dels det 
sena 1800-talets ideal för industribyggnader 
samt industrins behov av ett stort ljusinflöde. 

Eventuella exteriöra 
åtgärder skall ske med 
strikt hänsyn tagen till 
befintliga egenskaper 
såsom fasadindelning, 
murverkan, materialval, 
utförande och det 
samlade industrihisto-
riska uttrycket. 

  

Kommentar  
 

Uppfördes som ångmaskinhus efter ritningar 
av Ernst Krüger. Huset ingick som en del av 
B2s byggnadskropp. Då ångkraften spelat ut 
sin roll expanderade spinneriverksamheten 
in i byggnaden. 
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 q1 q2 Skydd Exteriör k1 Varsamhet Exteriör q3 Skydd Interiör k2 Varsamhet Interiör  

      
 

      
 

      
 

B2a / 1875 
NYA SPINNERIET 

 

     

Bestämmelsetext 
 

Särskilt 
värdefull 
byggnad som 
omfattas av 
PBL 8:13. 
Byggnaden 
får inte rivas 
eller förvans-
kas  
 

Byggnadens fasader och tak skall bevaras till 
såväl helhet och form som material, detaljer 
och färgställning, så att dess kulturhistoriska 
kvaliteter, arkitektoniska egenart och bety-
delse i stadsrummet inte förvanskas. De 
karaktärsdrag och värden som ska bevaras 
redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och 
värden hos byggnadens 
exteriör som särskilt 
skall beaktas vid 
eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

Värdefull interiör som inte får 
förvanskas. Byggdelar, detaljer 
och skikt vilka inte får bortagas, 
förändras till sin form eller byggas 
in redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och värden hos 
byggnadens interiör som särskilt 
ska beaktas vid eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

Kvalitet 
 

 
 

Fyravåningshus av rött tegel utfört i tidsty-
pisk 1800-tals-industriarkitektur med 
mönstermurningar i gult tegel samt stora 
fönsterytor. Består av ett gytter av tillbygg-
nader. Försett med torn. En rad olika fönster-
typer förekommer. Mot väst finns rundbåge-
fönster samt långsmala och småspröjsade 
fönster i original. Pappbelagt sadeltak med 
lanterniner. 

I norra och östra sidans 
fasader får befintliga 
fönster öppnas neråt. 
Dessa eventuella 
åtgärder skall ske med 
strikt hänsyn tagen till 
befintliga egenskaper 
såsom fasadindelning, 
murverkan, materialval, 
utförande och det 
samlade industrihisto-
riska uttrycket. – vari 
också måste inbegripas 
bevarade fönsteröpp-
ningar. 
Borttagen vägg mot 
söder kan återställas 
efter eventuellt bortta-
gande av senare till-
byggnader. Denna 
eventuella åtgärd skall 
ske med strikt hänsyn 
tagen till befintliga 
egenskaper såsom 
fasadindelning, murver-
kan, materialval, 
utförande och det 
samlade industrihisto-
riska uttrycket. 

 Industrikaraktären med öppna ytor, 
högt i tak och rå materialbehand-
ling samt synlig konstruktion. 

Kommentar  
 

B2 är genom sin arkitektur typisk för Gamle-
stadens Fabriker med sitt torn som länge 
utgjorde en symbol för anläggningen. Torn 
var också synonymt för industribyggnader 
som uppfördes under 1800-talet. Ger förstå-
else för den tidiga produktionsprocessen. 

    

 
 
 
 
 
 
 



Riktlinjer Skydds- och varsamhetsbestämmelser Gamlestadens Fabriker / Stadsbyggnadskontoret 

7 
 

 
 

 q1 q2 Skydd Exteriör k1 Varsamhet Exteriör q3 Skydd Interiör k2 Varsamhet Interiör     

     
 

     
 

     
 

B3 / 1917 
RENS OCH SPIN-
NERI 

     

Bestämmelsetext 
 

Särskilt 
värdefull 
byggnad som 
omfattas av 
PBL 8:13. 
Byggnaden får 
inte rivas eller 
förvanskas  
 

Byggnadens fasader och tak skall bevaras till 
såväl helhet och form som material, detaljer 
och färgställning, så att dess kulturhistoriska 
kvaliteter, arkitektoniska egenart och bety-
delse i stadsrummet inte förvanskas. De 
karaktärsdrag och värden som ska bevaras 
redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och 
värden hos byggnadens 
exteriör som särskilt 
skall beaktas vid 
eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

Värdefull interiör som inte får 
förvanskas. Byggdelar, detaljer 
och skikt vilka inte får bortagas, 
förändras till sin form eller byggas 
in redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och värden hos 
byggnadens interiör som särskilt 
ska beaktas vid eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

Kvalitet 
 

 
 

En delvis välbevarad exteriör som ett 
spritputsat fyravåningshus med ett klassice-
rande uttryck som skapas av vertikala band i 
slätputs. Östfasaden kröns av ett torn med 
balustrad, vilken utgör en symbol för Gamle-
stadens fabriker. Symmetriskt placerade och 
spröjsade fönster av olika form och storlek, 
ej original. Västra fasaden sitter ihop med 
B1 och har en utbyggnad med hiss. 

Efter eventuell rivning 
av motbyggnad (B18), 
skall norra fasaden 
återställas till sitt gamla 
utförande i harmoni 
med ovanförliggande 
våningar, med möjlighet 
till ny entré. Nya 
öppningar i fasad mot 
passage i väster och 
sydfasaden kan prövas. 
Dessa eventuella 
åtgärder skall ske med 
strikt hänsyn tagen till 
befintliga egenskaper 
såsom fasadindelning, 
murverkan, materialval, 
utförande och det 
samlade industrihisto-
riska uttrycket. 

• Pelar-/balkkonstruktionen 
• Spegeldörrar 
• Ursprungliga trappräcken i  
  smide 
• Granittrappa 

Ett välbevarat trapphus med 
granittrappa och originalräcken 
samt tamburdörrar i form av 
spegeldörrar. Likaså är det ur-
sprungliga pelar-/balksystemet 
intakt. Industrikaraktären är delvis 
avläsbar genom synlig konstruktion 
och installationer, enkel material-
behandling samt genom de öppna 
ytorna med högt i tak. 

Kommentar  
 

Uppfördes som spinneri efter ritningar av 
Ernst Krüger. Byggnaden ger förståelse för 
produktionsprocessen i området. 
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 q1 q2 Skydd Exteriör k1 Varsamhet Exteriör q3 Skydd Interiör k2 Varsamhet Interiör  

 

   
 

   
 

   
 

B15 / 1928 
FÄRG, BLEK & 
BEREDNING 

     

Bestämmelsetext 
 

Särskilt 
värdefull 
byggnad som 
omfattas av 
PBL 8:13. 
Byggnaden får 
inte rivas eller 
förvanskas  
 

Byggnadens fasader och tak skall bevaras till 
såväl helhet och form som material, detaljer 
och färgställning, så att dess kulturhistoriska 
kvaliteter, arkitektoniska egenart och bety-
delse i stadsrummet inte förvanskas. De 
karaktärsdrag och värden som ska bevaras 
redovisas enligt nedan. 

Byggnadens karaktärs-
drag och värden enligt 
kvalitetsredovisning här 
intill skall särskilt 
beaktas vid eventuell 
ändring. 

Värdefull interiör som inte får 
förvanskas. Byggdelar, detaljer 
och skikt vilka inte får bortagas, 
förändras till sin form eller byggas 
in redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och värden hos 
byggnadens interiör som särskilt 
ska beaktas vid eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

Kvalitet 
 

 
 

Putsat tegelhus i fyra våningar utfört i 20-
talsklassisistiskt formspråk. Fasaden är 
infärgad i en djupröd kulör och varje vå-
ningsplan markeras med en dragen gesims. 
Fönstren består av stora 8-luftsfönster samt 
de för tiden så typiska runda fönstren. 
Fasaden mot vägen är dekorerad med 
gesimser och en skylt med texten ”Gamle-
stadens fabrikers aktiebolag”. Byggnaden 
har ett karaktäristiskt svängt tak och vilar på 
en naturstenssockel. 

 • Originalräcken 
• Originalfönster 
 

Den ursprungliga pelar-/balk-
konstruktionen fortfarande synlig 
och flera fönsterbågar och karmar 
finns  kvar i original. De stora 
fönstren, tillsammans med den 
synliga konstruktionen, gör också 
industrikaraktären tydlig. I ett 
trapphus finns de ursprungliga 
räckena i smide kvar. 

Kommentar  
 

Den aktuella byggnaden var avsedd för 
blekeri, färgeri och apparatur och stod färdig 
1928. Den ritades av Conny Nyqvist och 
uppfördes av betongaktiebolaget Västra 
Sverige. Tidstypiskt utformad byggnad som 
även är mycket karaktärsskapande för hela 
området. Ger förståelse för 
produktionsprocessen. 
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 q1 q2 Skydd Exteriör k1 Varsamhet Exteriör q3 Skydd Interiör k2 Varsamhet Interiör  
 

 
 

 
 

B17 / 1926 
FÄRGERI 

     

Bestämmelsetext 
 

Särskilt 
värdefull 
byggnad som 
omfattas av 
PBL 8:13. 
Byggnaden får 
inte rivas eller 
förvanskas  
 

Byggnadens fasader och tak skall bevaras till 
såväl helhet och form som material, detaljer 
och färgställning, så att dess kulturhistoriska 
kvaliteter, arkitektoniska egenart och bety-
delse i stadsrummet inte förvanskas. De 
karaktärsdrag och värden som ska bevaras 
redovisas enligt nedan. 

Byggnadens karaktärs-
drag och värden enligt 
kvalitetsredovisning här 
intill skall särskilt 
beaktas vid eventuell 
ändring. 

  

Kvalitet 
 

 
 

Putsat envåningshus med källare. Har 
ursprungligen haft ett 20-talsklassiserande 
formspråk, men en modern ombyggnad har 
givit byggnaden ett intressant modernt 
uttryck med ett kraftfullt entréparti. Fönstren 
är moderna och entrépartiet är senare till-
kommet. 

   

Kommentar  
 

B17 ingår i B15 och byggdes upp efter 
branden 1926, men kopplades samman med 
B15 först 1929. Ger förståelse för produkt-
ionsprocessen. 
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 q1 q2 Skydd Exteriör k1 Varsamhet Exteriör q3 Skydd Interiör k2 Varsamhet Interiör  
 

   
 

     
 

   

B27 / 1947 
VÄVERI 

     

Bestämmelsetext 
 

Särskilt 
värdefull 
byggnad som 
omfattas av 
PBL 8:13. 
Byggnaden får 
inte rivas eller 
förvanskas  
 

Byggnadens fasader och tak skall bevaras till 
såväl helhet och form som material, detaljer 
och färgställning, så att dess kulturhistoriska 
kvaliteter, arkitektoniska egenart och bety-
delse i stadsrummet inte förvanskas. De 
karaktärsdrag och värden som ska bevaras 
redovisas enligt nedan. 

Byggnadens karaktärs-
drag och värden enligt 
kvalitetsredovisning här 
intill och nedan skall 
särskilt beaktas vid 
eventuell ändring. 
 

  

Kvalitet 
 

 
 

Tidstypisk industribyggnad med inslag av 
funktionalismen och 1940-talets stilepoker 
inom industriarkitektur. Det är en långsträckt 
tegelbyggnad med inslag av mönstermurning 
och karaktäristiskt sågtandad volymprofil 
mot väster och karaktäristiska taklanter-
ninger. Formspråket präglas av enkelhet och 
byggnaden karakteriseras av nyttoarkitektur. 
Nästan alla fönsterpartier är nya, men det 
finns även några ursprungliga bevarade. 
Taket är försett med lanterniner. Två garage-
nedfarter leder ner till husets parkeringsplat-
ser. 

Byggnadens för inte 
påbyggas i liv med 
befintlig fasadlinje eller 
på ett sätt som negativt 
påverkar det arkitekto-
niska uttrycket utmed 
gaturummen. 
 
 

  

Kommentar  
 

Byggnaden består egentligen av B27, B29 
och B30. Uppfördes som fabriksbyggnad. 
Byggnaden expanderade 1952 söderut med 
en ny väveridel (egentligen B29). Dessutom 
bereddes möjligheter för parkering i dess 
undre våning. Två år senare skedde ytterli-
gare expansion av väveriet öster ut. Ger 
förståelse för den under 1940-talet utveck-
lade produktionsprocessen. 
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 q1 q2 Skydd Exteriör k1 Varsamhet Exteriör q3 Skydd Interiör k2 Varsamhet Interiör  
 

   
 

    

B22 / 1942 
KONFEK.FAB 

     

Bestämmelsetext 
 

Särskilt 
värdefull 
byggnad som 
omfattas av 
PBL 8:13. 
Byggnaden får 
inte rivas eller 
förvanskas  
 

Byggnadens fasader och tak skall bevaras till 
såväl helhet och form som material, detaljer 
och färgställning, så att dess kulturhistoriska 
kvaliteter, arkitektoniska egenart och bety-
delse i stadsrummet inte förvanskas. De 
karaktärsdrag och värden som ska bevaras 
redovisas enligt nedan. 

Byggnadens karaktärs-
drag och värden enligt 
kvalitetsredovisning här 
intill skall särskilt 
beaktas vid eventuell 
ändring. 

 De karaktärsdrag och värden hos 
byggnadens interiör som särskilt 
ska beaktas vid eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

Kvalitet 
 

 
 

Tidstypisk industribyggnad med inslag av 
funktionalism och 1940-talets stilepoker 
inom industriarkitektur. Tvåvåningsbyggnad 
i gult tegel utformad med utgångspunkt i 
folkhemmets ideal. Formspråket är enkelt 
med flackt sadeltak och symmetriskt place-
rade fönster. Grundmurar, bjälklag och 
bärande väggar är av betong, medan ytter-
väggarna är i tegel. Alla fönsterpartier och 
dörrar är moderna. 

  På plan 1 är  industrikaraktären tyd-
lig med en öppen planlösning med 
stora spännvidder, synliga installat-
ioner och konstruktion samt rå 
materialbehandling. Dessutom är 
fönstren i detta plan generellt i 
original. 

Kommentar  
 

Uppfördes efter ritningar av FO Petersson 
som konfektionsfabrik för AB Carma. I 
bottenvåningen fanns pressrum och perso-
nalutrymmen. I övervåningen fanns vävla-
ger, tillskärning, sysal och avsyning. Ger 
förståelse för den under 1940-talet utveck-
lade produktionsprocessen. 
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 q1 q2 Skydd Exteriör k1 Varsamhet Exteriör q3 Skydd Interiör k2 Varsamhet Interiör     

      
 

      
 

      

B19 / 1903 
HUVUDKONTOR 

X X  X X 

Bestämmelsetext 
 

Särskilt 
värdefull 
byggnad som 
omfattas av 
PBL 8:13. 
Byggnaden får 
inte rivas eller 
förvanskas  
 

Byggnadens fasader och tak skall bevaras till 
såväl helhet och form som material, detaljer 
och färgställning, så att dess kulturhistoriska 
kvaliteter, arkitektoniska egenart och bety-
delse i stadsrummet inte förvanskas. De 
karaktärsdrag och värden som ska bevaras 
redovisas enligt nedan. 

 Värdefull interiör som inte får 
förvanskas. Byggdelar, detaljer 
och skikt vilka inte får bortagas, 
förändras till sin form eller byggas 
in redovisas enligt nedan. 

De karaktärsdrag och värden hos 
byggnadens interiör som särskilt 
ska beaktas vid eventuell ändring 
redovisas enligt nedan. 

Kvalitet 
 

 
 

Fyravåningsbyggnad i karakteristisk jugend-
arkitektur med fasader av gult förbländerte-
gel och inslag av mönstermurningar i rött 
tegel samt inslag av fasadornamentik med 
blomstermotiv. Översta våningen är utfor-
mad som en attikavåning. Östra och södra 
sidan har en rusticerad bottenvåning utförd  i 
natursten. Välvda fönsterpartier med smås-
pröjsade fönster i nederkant, ej original. Den 
vackra porten, en kopia av originalet, med 
överljus är fernissad. 

 • Ursprungligt snickeri 
• Äldre dörrar 
• Stuckaturer 
• Trapphus med dekormåleri. 
 

På plan 2 finns flera bevarade 
detaljer så som bröstningslister, 
takrosetter i stuck, profilerade 
fönsteromfattningar, spegeldörrar 
med överstycken och överljus, 
profilerade dörrfoder och golvlister, 
sektorsradiatorer osv. 
Dessutom är huvudtrapphuset 
relativt välbevarat med dekorat-
ionsmåleri.På övriga våningar finns 
bland annat järnbalkar av I-
balkstyp, kassaskåpsdörrar och 
fönsterbänkar i marmor. Vinden 
domineras av den öppna takstols-
konstruktionen med träbjälkar och 
dragjärn.  
 

Kommentar  
 

En viktig symbolbyggnad för Gamlestadens 
Fabriker och en typisk representant för sin 
tid med inslag av jugend. Byggnaden är 
delvis välbevarad. Uppfördes som kontor. 
Tidigare låg kontoret på Norra Hamngatan i 
Sahlgrenska huset. Det fanns kontor och 
personalrum i bottenvåningen medan de 
resterande tre våningarna användes till lager. 
Norra delen av byggnaden hade ursprunglig-
en en stor inglasad ljusgård. 

  Dekorationsmåleriet i trapphuset är 
utfört efter en förlaga som skrapa-
des fram på 1990-talet. 
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Planhandling 
Antagande 
Datum: 2020-12-15 
FN Diarienummer: 1143/12  
Plannummer: 11/0489 (FIIa 5515)                                  

Exploateringsavdelningen 
Handläggare: Charlotte Blomnell 
Telefon: 031-365 00 00  
E-post: 
charlotte.blomnell@fastighet.goteborg.se

 

Detaljplan för Gamlestadens fabriker 
inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i 
Göteborg 
 

Genomförandebeskrivning   

Inledning      
 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande 
föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
För detaljplanen gäller följande tidplan
Utställning 
Antagande 
Laga kraft

2 kv. 2019 
1-2 kv. 2021 
2 kv. 2021 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills 
kommunen tar fram en ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger 
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efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter 
som fanns i den ursprungliga planen.  

Markägoförhållanden 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 
Planområdet omfattar cirka 7,5 hektar och marken ägs huvudsakligen av AB 
Platzer Olskroken 18:7 (Olskroken 18:7). Kommunen äger viss del av marken 
inom planområdet (del av Olskroken 743:21, 743:27, 743:63, 743:70. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet.  

Anläggningar inom kvartersmark 
Fastighetsägaren ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark avseende 
utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. 
Ett område är utlagt som T1, trafikområde, där kommunen ansvarar för framtida 
drift och underhåll. 

Avtal 

Avtal mellan kommunen och exploatör (fastighetsägare till Olskroken 18:7)  
Gällande avtal: 

- Överenskommelse mellan kommunen och Gbg Olskroken 18-7 AB. 
(Fastighetsbildningsbeslut avseende reglering av markområde, bildande av 
ledningsrätt och bildande av tidsbegränsat servitut för gång- och cykeltrafik 
har vunnit laga kraft.) 

- Föravtal med AB Platzer Olskroken 18:7 såsom ägare till fastigheten 
Olskroken 18:7.  

Kommande avtal: 
- Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för 

exploateringsavtal, avtal tecknas mellan kommunen och exploatören 
angående genomförandet av planen. Genom exploateringsavtalet regleras 
bland annat utbyggnaden av kommunaltekniska anläggningar inom 
avtalsområdet. Exploatören förbinder sig att betala ett exploateringsbidrag 
till kommunen och att ställa en ekonomisk säkerhet i samband med 
avtalets tecknande. Exploateringsavtalet medför bland annat att planens 
genomförande säkerställs ekonomiskt samt att samordningen mellan 
exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvartersmark 
respektive allmän plats. För exploatören innebär exploateringsavtalet att 
kostnader för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner 
till kommunens intentioner avseende utbyggnad av allmän plats m.m.  
Avtal angående avstående av ersättningskrav på kommunen på grund av 
att skyddsbestämmelser och rivningsförbud införs för fastigheten ska 
träffas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas. 
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Överenskommelse om fastighetsreglering m.m. samt köpekontrakt ska 
upprättas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas. 
 

Arrendatorer  
Kommunen och Platzer har ett arrendeavtal avseende dagvattenpump med 
bakvattenventil i anslutning till planområdet på fastigheten Olskroken 743:70. 
Arrendet kan komma att påverkas tillfälligt vid arbeten med kajen.  

Avtal mellan ledningsägare och kommun respektive exploatör 
Markupplåtelseavtal finns mellan Göteborgs Stad och Göteborg Energi som 
reglerar Göteborg Energikoncerns ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad. 
Vid eventuell ledningsrätt i kommunens mark tecknas överenskommelse om 
ledningsrätt. 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med 
kommunen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna 
ledningsinnehavet. Vid omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan 
ledningsägaren och kommunen/exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller 
kostnader, utförande samt ledningsrätt.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 
Detaljplanen medför en rättighet och en skyldighet för kommunen att lösa in mark 
utgörande allmän platsmark. 
Inom planförslaget redovisas allmän plats TORG, LOKALGATA, HUVUDGATA och 
KAJ. 

Allmän platsmark som inte är kommunägd överförs till en kommunägd fastighet.  

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. 
Fastighetsbildning inklusive inrättande av gemensamhetsanläggningar, bildande 
av servitut och upplåtelse av ledningsrätt ska vara genomförd innan bygglov 
beviljas.  
Den mark som ingår i allmän plats ska genom fastighetsreglering överföras till 
lämplig fastighet ägd av kommunen. 
Detaljplanen möjliggör bildande av tredimensionella fastigheter och 
fastighetsutrymmen (s.k. 3D-fastigheter och 3D-utrymmen).  
En eller flera fastigheter kan bildas inom respektive kvarter. Om tredimensionella 
fastigheter bildas inom kvartersmark behöver nödvändiga rättigheter säkerställas 
genom bildande av gemensamhetsanläggningar och/eller servitut för exempelvis 
stomme, teknisk försörjning och utrymningsvägar.  



 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, Genomförandebeskrivning 4(10) 

Gemensamhetsanläggningar 
Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda fastighetsägare 
gemensamt ansvariga för anläggningens utförande och framtida drift. 
Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas antingen direkt av delägarna i 
gemensamhetsanläggningen eller av en särskilt bildad samfällighetsförening.  
Gemensamhetsanläggningar kan komma att bildas för ändamål gemensamma för 
flera fastigheter. Vid bildande av tredimensionella fastigheter kan rättigheter 
behöva säkerställas genom inrättande av gemensamhetsanläggningar.  

Servitut  
Befintliga servitut inom planområdet får behållas, omprövas eller upphävas 
beroende på hur de påverkas av exploateringen. 
Det finns ett tidsbegränsat servitut som avser gång- och cykeltrafik beläget inom 
allmän plats (lokalgata och torg) i detaljplanen. Servitutet är till förmån för 
kommunen och belastar fastigheten Olskroken 18:7. Servitutsområdet ingår för 
närvarande i detaljplan för Gamlestads torg etapp 1 som x-område. Servitutet ska 
upphöra att gälla när marken övergår till allmän plats.  
Vid tredimensionell fastighetsbildning kan vissa servitut erfordras. 
 

Ledningsrätt 
Inom den norra delen av planområdet finns en ledningsrätt för starkström till 
förmån för Göteborg Energi AB. I den nordvästra delen av planområdet finns en 
ledningsrätt för dag-och spillvattenledningar till förmån för kommunen. 
Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell 
ledningsrätt omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga 
allmänna ledningsområden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya 
detaljplanen ska säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive 
ledningsägare. 
Exploatören upplåter utan ersättning ledningsrätt för erforderlig pumpstation med 
tillhörande anordningar till förmån för kommunen (kretslopp och vatten) inom 
fastigheten Olskroken 18:7. 
Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i kommande avtal att exploatören 
utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer 
inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata 
ledningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt 
upplysa kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. 
Respektive ledningsägare ansöker om ledningsrätt. 
Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas 
med ledningsrätt. 
Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar 
placeras. Dessa kan säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna 
fastigheter.  
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Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning inom allmän 
platsmark. Kommunen ansöker vidare om och bekostar (via kretslopp- och 
vattennämnden) ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar och pumpstation. 
Fastighetsägaren till fastigheten Olskroken 18:7 ansöker om och bekostar 
erforderlig fastighetsbildning för övriga åtgärder inom planområdet. 
Respektive ledningshavare ansöker om lantmäteriförrättning avseende ny 
ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter. 

Tillstånd miljöbalken                                                                 
Parallellt med detaljplanearbetet har en ansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD) 
för tillstånd för vattenverksamhet tagits fram. Ansökan omfattar åtgärderna som rör 
anläggande av gångbro och höjning av stödmur och därtill hörande arbeten längs kajen. 
Miljödomen vann laga kraft 2020-01-02, målnr: M-4844-17. 
 

Upphävande av strandskydd   
Strandskydd längs ån återinträder med anledning av den nya detaljplanen. 
Kommunen har ansökt till länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet.  
Länsstyrelsen har beslutat att detaljplanen inte ska omfattas av strandskydd där 
strandskydd inträder, förutsatt att detaljplanen viner laga kraft. 

Upphävande av tomtindelning 
Tomtindelning 1480K-III-6392 inom kvarteret 18 Elefanten i Olskroken som 
fastställdes 1969-11-24 upphävs, vilket sker genom administrativ bestämmelse på 
plankartan. 
 

Tekniska frågor  

Trafik 
Trafikkontoret har tagit fram ett trafikförslag som ligger till grund för 
planförslaget och för regleringar på plankartan.  
Tillfart för biltrafik till området kommer i huvudsak att ske via den lokalgata som 
ska förbinda Gamlestadsvägen med pendeltågsstationens södra entré. Det kommer 
också kunna gå att nå området från söder. Ett område är utlagt som T1, 
trafikområde. Detta tjänar som infart för berörda fastighetsägare direkt väster om 
Angeredsbanan samt för att kommunen ska kunna nå spåranläggningen samt 
tillhörande tekniska anläggningar.  
 
Gator 

Genomförandet av detaljplanen leder till att en delvis ny gatustruktur behöver 
skapas. Inom detaljplanen finns LOKALGATA och HUVUDGATA. En sträcka är 
utlagd som T1, trafikområde, kvartersmark. 
 
Kommunen ansvarar för projektering och iordningställande av gator. För framtida 
drift och underhåll är Trafiknämnden ansvarig. 
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Kaj 
I anslutning till Säveån har ett område lagts ut som KAJ.  
Kommunen ansvarar för projektering och iordningställande av kajen. För framtida 
drift och underhåll ansvarar Trafiknämnden för konstruktionen och Park- och 
naturnämnden för ytskiktet. 
 

Torg 
Inom planområdet har ett område lagts ut som TORG. 
Kommunen ansvarar för projektering och iordningställande av torgyta. För 
framtida drift och underhåll är Trafiknämnden ansvarig. 
 

Anläggningar utanför planområdet 
Utanför planområdet planeras en bro uppföras över Säveån. 
Kommunen ansvarar för projektering och iordningställande av bron. För framtida 
drift och underhåll av bron är Trafiknämnden ansvarig. 

Bil- och cykelparkering 
Erforderligt behov av parkering för bil och cykel ska tillgodoses inom 
planområdet. 
Allmänt tillgängliga cykelparkeringar kommer att finnas i anslutning till 
pendeltågsstationens södra entré.  
 

Vatten och avlopp 
Området är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Berörd 
fastighetsägare/byggherre ska kontakta kretslopp och vatten för information om de 
tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 
Nya vatten- och avloppsledningar förläggs i allmänna gator. 
Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Gamlestadsvägen och i 
Kalles väg.  
Befintliga va-ledningar som kommer i konflikt med planerad bebyggelse kommer 
att behöva flyttas. 
En stor spillvattenledning är belägen inom allmän platsmark utmed kajen på 
Säveåns södra sida. Där ledningen ska gå inom kvartersmark i den nordvästra 
delen av planområdet finns en ledningsrätt för dag-och spillvattenledningar till 
förmån för kommunen (markerat med u på plankartan på ytan för markparkering). 
Inom detaljplanens u-områden ska marken vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Ledningar inom u-område kan säkerställs med servituts- 
eller ledningsrätt 

Dagvatten 
Dag- och dräneringsvatten från hårdgjorda ytor ska i första hand tas om hand 
lokalt inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin 
och vid behov avledas till allmän dagvattenledning. Dagvattenanslutning kan ske 
till allmänt ledningsnät eller till internt dagvattensystem. 
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En dagvattenutredning daterad 2016-04-06 har tagits fram av Ramböll.  
En kompletterande dagvattenutredning, PM - kompletterande utlåtande för 
dagvattenutredning Gamlestadens fabriker, daterad 2018-07-13, har tagits fram av 
Ramböll. Se även kretslopp- och vattens utställningsyttrande daterat 2019-06-27 samt 
tilläggsyttrande 2020-03-26. En pumpstation kommer behövas inom planområdet. 
 
Se även planbeskrivningen. 

El   
Befintliga ledningar som kommer i konflikt med planerad bebyggelse behöver 
flyttas. 
Inom detaljplanens u-områden ska marken vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Ledningar inom u-område kan säkerställs med servituts- 
eller ledningsrätt 
Inom den norra delen av planområdet finns en ledningsrätt för starkström till 
förmån för Göteborg Energi AB. Förutom transformatorstationen som ingår i den 
ledningsrätten finns ytterligare transformatorstationer inom området. Planen 
medger placering av tekniska anläggningar inom områden som på plankartan 
markerats med E. 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeledningar finns inom planområdet. Befintliga fjärrvärmeledningar 
behöver flyttas i de delar de kommer i konflikt med planerad bebyggelse. 
Inom detaljplanens u-områden ska marken vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Ledningar inom u-område kan säkerställs med servituts- 
eller ledningsrätt 

Gas, fiber 
Gasledningar och fiberledningar finns inom planområdet. Gasledningen längs 
Gamlestadsvägen är inte i drift. 
Inom detaljplanens u-områden ska marken vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Ledningar inom u-område kan säkerställs med servituts- 
eller ledningsrätt. 

Tele 
Tele- och IT-nät finns inom området. Skanova har befintliga ledningar som 
behöver flyttas i de delar de kommer i konflikt med planerad bebyggelse. 
Inom detaljplanens u-områden ska marken vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Ledningar inom u-område kan säkerställs med servituts- 
eller ledningsrätt 

Övriga ledningar 
Inom planområdet finns ett flertal ledningar som på grund av föreslagen 
bebyggelse kan behöva flyttas eller skrotas.  
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med 
exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal 
avseende omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och 
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exploatören innan detaljplanen antas av kommunen. Detta för att säkerställa 
åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.  

Markmiljö  
Under 2000-talet har ett flertal miljötekniska utredningar genomförts inom 
området för Gamlestadens fabriker. Tidigare utredningar sammanfattas och 
kompletteras i rapporten ”Miljöteknisk markundersökning och fördjupad 
riskbedömning för Gamlestadens fabriker, Olskroken 18:7, Göteborgs kommun” 
(WSP, 2012-03-06). Utifrån rapporten har även WSP tagit fram en åtgärdsplan 
med förslag på detaljerade åtgärdsmål inom Gamlestadens fabriker (WSP, 2013-
09-13). 
Föroreningar förekommer inom hela fabriksområdet och är kopplade till den 
historiska verksamheten av främst textilindustri. De högsta halterna förekommer i 
den nordvästra delen av området där det tidigare funnits en gasklocka. 
Utifrån områdets planerade utveckling, historik och miljö har följande förslag på 
övergripande åtgärdsmål tagits fram: 

• Föroreningar i mark ska inte innebära oacceptabla risker för människors 
hälsa. 

• Föroreningar i mark ska inte innebära oacceptabla risker för spridning av 
föroreningar till Säveån och en eventuell spridning av föroreningar till 
Säveån ska minska. 

• Skydd av markmiljö beaktas i framtagandet av acceptabla resthalter. 
I åtgärdsplanen har förslag till platsspecifika riktvärden för acceptabla resthalter 
räknats fram. Halterna är kopplade till olika typer av markanvändning. Som 
exempel föreslås att högre resthalter accepteras under nyuppförda kommersiella 
byggnader och under bostäder/innergårdar som ligger över markplan medan lägre 
halter accepteras under bostäder/innergårdar i markplan.  
När det gäller befintliga byggnader föreslås att de som ska omvandlas till bostäder 
utreds med avseende på föroreningsrisker. Kommersiella byggnader eller 
byggnader som omvandlas till kommersiella undersöks ifall det finns indikationer 
på föroreningspåverkan. 
Vilka riskreducerande åtgärder som slutligen kommer att genomföras varierar 
inom området beroende på föroreningssituation och aktuell exploatering just där. 
Markarbeten inom förorenade områden är anmälningspliktiga och i samband med 
kommande entreprenader kommer detaljerade åtgärdskrav att tas fram av 
exploatören i samråd med kommunens miljöförvaltning. 
 

Geoteknik   
En geoteknisk PM, Kompletterande analys av stabilitetsförhållandet vid 
Gamlestadens fabriker, har tagits fram av Sweco, rev B, daterad 2018-09-04.  

En PM, Svar på yttrande från länsstyrelsen ang. Miljökvalitetsnormer 
grundvatten, har tagits fram av Sweco, daterad 2019-11-08. 
En PM, Svar på yttrande från SGI 5.2-1801-0021 Gamlestadens fabriker GH 
180617, har tagits fram av Sweco, daterad 2019-11-08. 
Se vidare i planbeskrivningen. 
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Markradon 
Marken inom planområdet utgörs av lera, varför det utgörs av lågriskområde för 
radon. Dock överlagras leran inom planområdet av fyllnadsmassor med okänt 
ursprung, vilket medför att kompletterande undersökningar behövs för mer 
noggrann klassificering vid bygglov. Ansvar för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den 
som ska bygga. Byggnadsmaterial som är radongenererande får inte användas. 
Kunskap måste finnas om varifrån ballasten i betongen, makadamfyllningen till 
grundläggningen etc. härrör. Radonmätning på schaktbotten tas upp på 
byggsamrådet.  
 

Risk 
Kommunen har låtit ta fram riskutredningar för planområdet och planbestämmelser har 
införts med avseende på risk. En beskrivning av de åtgärder som planeras att vidtas 
finns i planbeskrivningen. 

 
Arkeologi 
Delar av planområdet omfattas av fornlämning RAÄ Göteborg 218:1 som utgörs 
av lämningar efter den senmedeltida/tidigmoderna staden Nya Lödöse. Ingrepp i 
fornlämning är förenat med tillstånd enligt kulturminneslagen. Arkeologiska 
förundersökningar har utförts. Slutundersökning ska utföras inom delar av 
planområdet. 

Bevarande 
Detaljplanen innebär att skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser med 
rivningsförbud, q1-3 och k1-3 införs för vissa av byggnaderna på fastigheten 
Olskroken 18:7. Detta kan innebära att fastighetsägaren får rätt till ekonomisk 
ersättning för del av den värdeminskning som bestämmelserna medför för 
fastigheten. Det är kommunen, genom antingen fastighetsnämnden eller 
byggnadsnämnden, som är ansvarig för sådan ersättning. Se vidare under 
avsnitten Avtal samt Ekonomiska konsekvenser för exploatören. 
Fördjupad beskrivning av skydds- och varsamhetsbestämmelser ges i dokumentet 
Riktlinjer q & k; skydds- och varsamhetsbestämmelser Gamlestadens fabriker. 

Ekonomiska frågor 
 
Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen 
Kommunens investeringsekonomi 
Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av kvartersmark samt 
exploateringsbidrag. Fastighetsnämnden får utgifter för bl.a. utbyggnad av allmän 
platsmark, eventuella arkeologi-, geoteknik- och markmiljöåtgärder på 
kommunägd mark, ledningsflytt, lantmäteriåtgärder och tillståndsprövning enligt 
Miljöbalken.  
Kretslopp- och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter 
för utbyggnad av VA-anläggningar inkl. pumpstation. 
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Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 
Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningar i form av ränta och 
avskrivningar samt för skötsel och underhåll av gator, bro, torg och kaj 
(konstruktionen). 
 
Park- och naturnämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta 
och avskrivningar och för skötsel och underhåll av kaj (ytskikt).  
 
Kretslopp- och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för 
ränta och avskrivningar samt för driften av VA-anläggningen inkl. pumpstation. 
 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören (fastighetsägaren till 
Olskroken 18:7) 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 
Exploatören får utgifter för förvärv av kvartersmark, exploateringsbidrag, åtgärder 
inom kvartersmark, utredningar, sanering, geoteknik, tillståndsprövning enligt 
Miljöbalken, arkeologiska undersökningar, planavgift, ledningsomläggning, 
bygglov, lantmäterikostnader samt anläggningsavgifter för va, el, tele m.m.  

 
Avstående av ersättningsanspråk på grund av 
skyddsbestämmelser och rivningsförbud 
För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av vissa byggnader på fastigheten 
Olskroken 18:7 innehåller detaljplanen varsamhetsbestämmelser och skydds-
bestämmelser med rivningsförbud.  
Fastighetsägaren till Olskroken 18:7 förutsätts acceptera skyddsbestämmelser och 
rivningsförbud på befintliga byggnader inom fastigheten utan att ställa några 
ersättningskrav på kommunen med anledning av denna detaljplan. Denna fråga 
avses regleras i kommande exploateringsavtal mellan kommunen och 
fastighetsägaren innan detaljplanen antas.  
 

 
 
  
Maria Brandt Charlotte Blomnell 
Projektledare    Handläggare 
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Detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna 
Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg 

Samrådsredogörelse 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt 2017-11-28 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. 

Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, under 

tiden 2018-01-10 – 2018-02-21. 

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på stads-

delsbiblioteket i Gamlestaden. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads 

hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/.  

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller brist på grönytor för vis-

telse och rekreation inom, eller i direkt anslutning till planområdet, samt behov av ytter-

ligare utredning eller förtydliganden kring bland annat MKN för grundvatten, dagvat-

tenrening, skyfall, markmiljö, geoteknik, vibrationer och risk. 

Kontoret har bedömt att planförslaget kan gå på utställning med de revideringar som 

gjorts utifrån genomförda utredningar.  

Planområdet har minskats genom att föreslaget vattenområde W1 över Säveån tagits 

bort. Vissa av de synpunkter som framförts under samråd II relaterar till åtgärder som 

bedöms inom ramen för pågående ansökan om vattenverksamhet vilket anges i texten. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt/
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Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets 
kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag med flera 

1. Fastighetsnämnden 

Förslaget till detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, 

Olskroken och Bagaregården tillstyrks. 

 

Fastighetsnämnden tillstyrkte den 13 juni 2014 detaljplanens samrådsförslag (samråd 1), 

med beaktande av att x-området ses över samt att riskfrågan löses. Detta är beaktat i nu-

varande planförslag. 

 

Utbyggnad av detaljplanen förutsätter skattefinansierade exploateringsinvesteringar som 

bedöms uppgå till ca 30 Mkr för del av utbyggnad av allmän plats samt ökade driftkost-

nader för kommunaltekniska anläggningar. Fastighetsnämndens utgifter bedöms täckas 

av fastighetsnämndens inkomster. 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 

2. Trafiknämnden  

Framhåller att: 

Gång-och cykel 

Poängterar att utrymmet för cykelparkeringen i anslutning till pendeltågsstationens 

södra entré säkras. Cirka 20 stycken allmänna cykelparkeringar (inom allmänplats) före-

slås även tillkomma i anslutning till gång- och cykelbrons södra landfäste invid Säveån. 

 

Kollektiv- och biltrafik 

Trafiknämnden påpekar en förändring sen första samrådet gällande gatan som ligger i 

nord-sydlig riktning som tidigare var kvartersmark. Trafiknämnden anser att gatan som 

ligger i nord-sydlig riktning med planangivelsen ”torg” istället bör ändras till ”lokal-

gata” med anledning att gatan kommer att få en mer likvärdig funktion som den andra 

lokalgatan inom området. 

 

Parkering 

Överskottet av parkeringsplatser enligt planförslaget bör diskuteras vidare utifrån ett 

eventuellt samutnyttjande med det parkeringsbehov som uppkommer inom Gamlestads 

torg etapp 2.  

 

Buller 

Viktigt att uppnå en ljuddämpad sida in mot gården oavsett riktlinjer som följs. Kon-

torets främsta bidrag till att reducera bullerstörningar inom planområdet är att trafikflö-

dena på Gamlestadsvägen planeras minska till år 2020 i förhållande till dagens flöden. 

Detta är uppenbart inte tillräckligt, utan att även åtgärder på bebyggelsen måste vidtas. 

 

Ekonomi 

Exploatören kommer att få ta kostnader för delfinansiering av utbyggnad av allmän 

plats. 
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Kommentar: 

Den nord-sydliga allmänplatsförbindelsen ”TORG” som går mellan byggnad B27 och 

B22 ändras, enligt Trafiknämndens synpunkt, till att istället benämnas ”LOKAL-

GATA”.  

3. Park- och Naturnämnden  

Anser att planförslaget inte uppfyller Grönstrategins sociala mål avseende: 

Riktvärden för boendes närhet till bostadsnära park inom 300 meter utan att man behö-

ver korsa en barriär. Behovet av park ökar av att den föreslagna bostadsgården kommer 

att ha begränsat med dagsljus. 

 

Genom en enklare justering enligt Bilaga 1 kan den sociala aspekten öka. Röd marke-

ring visar offentlig torgyta i detaljplanen. Utredningar kan göras gällande om mindre yt-

krävande lösning för angöringstrafik på torget och på så sätt lyfta entrén positivt och 

göra utrymme för fler sociala vistelsekvaliteter. Samt utreda möjligheten att flytta bygg-

rätten för 5-våningshuset söder om lokalgatan (röd pil) för att utöka torgytan i planen 

(röd streckat område). 

 

Viktigt att säkerställa park i detaljplaner för Gamlestaden. Genom att följa den fördju-

pade översiktsplanens för Gamlestadens intentioner att skapa en sammanhängande yta 

för parkändamål längs med Säveån kan framtida brist på park i Gamlestaden undvikas. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  4(33) 

Plankartan kan kompletteras med egenskap ”träd” eller ”trädrad ska finnas” för att tyd-

liggöra ambitionen om trädkantade gator. Viktigt att Göteborgs Stads Teknisk handbok 

följs vid projektering och genomförande av planen för att säkerställa utrymme för träd 

att växa även i hårdgjorda miljöer. Det är viktigt att park- och naturförvaltningen är med 

i tidigt skede vid projektering av växtbäddar för träd som ska infiltrera dagvatten.                         

Kommentar: 

Torgytan vid pendeltågstationens södra entré regleras som TORG och den exakta ut-

formningen bestäms inte i detaljplan utan av TK/PoNF inför genomförande. Torgytan 

bör inte utformas så att stora mängder människor kan vistas stadigvarande på platsen, 

dock ser Sbk positivt på åtgärder som syftar till att stärka sociala vistelseaspekter.  

GF är ett område med väldigt speciella förutsättningar som starkt begränsar möjlighet-

erna till att skapa grönytor. Planförslagets genomförande medför en tydlig förbättring 

jämfört med nuläget då den urbana grönskan (trädrader i gatumiljö) avsevärt stärks samt 

att befintliga markparkeringar omvandlas till olika platser såsom torg och parkliknande 

miljöer. Gamlestadens fabriker är ett område med en hög urbanitet i det avseendet att 

det är den kulturhistoriska bebyggelsen och mellanrummen mellan byggnaderna som 
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skapar kvaliteten och spänningen i miljön. Att bryta upp området med en större park-

miljö skulle inte bara vara svårt tekniskt utan skulle även gå emot den industriella ut-

veckling som skett i området under århundraden. 

 

För de boende i bostadskvarteret skapas en större innergård vars utformning blir viktig 

för trivseln i kvarteret. Kajområdet mot Säveån kan och bör utformas som en vistelseyta 

av hög kvalitet och kopplingar över Gamlestadsvägen upp mot grönytorna vid Säveån 

bör utformas så att de skapar självklara stråk. Inget av ovanstående kan säkerställas i de-

taljplan utan planhandlingens utformning ger möjlighet för att skapa de kvaliteter som 

önskas i vidare projektering och genomförande. 

4. Miljö- och klimatnämnden  

Planhandlingarna måste kompletteras enligt följande: 

Ljudmiljö  

Planhandlingarna behöver kompletteras så att det framgår att alla lägenheterna kommer 

att klara riktvärdena för buller. 

Naturmiljö 

Det saknas redovisning om hur miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten i Säveån ska 

uppfyllas. Naturmiljö för utevistelse inom området saknas. Hur mer grönska ska skapas 

i området bör framkomma i planbeskrivningen. Ett målvärde för grönytefaktor bör räk-

nas fram. 

Markmiljö 

Föroreningssituationen behöver beskrivas bättre, också för hur riskerna ska minimeras. 

Bestämmelse i plankarta bör finnas. Det behöver framgå av planbeskrivningen att käns-

lig markanvändning (KM) gäller under nyuppförda flerfamiljshus med bostäder, på 

markplan, innergårdar på markplan, skolor är känslig. Mindre känslig markanvändning 

(MKM) gäller under nyuppförda kommersiella byggnader, gatumark, bostäder och in-

nergårdar som inte ligger på markplan. 

Bestämmelse i plankarta bör finnas. Förslag till formulering ”Riskreducerande åtgärder 

i områdets ska ske så att mätbara åtgärdsmål uppnås och ske i samråd med tillsynsmyn-

digheten.  

Miljömål 

Detaljplanen måste kompletteras med ett stycke som beskriver hur miljömålen påver-

kas, både negativt och positivt av ett genomförande. 

Dagvatten – Stadsbyggnadskontoret bör överväga om övriga två platser av fyra också 

ska betecknas C2 i plankartan gällande utpekade platser för att hantera skyfall. 

Mobilitet och parkering 

I plankartan bör beteckningen W1 förtydligas från bro till att en gång-och cykelbro avses 

Kommentar: 

Ljudmiljö: I trafikbullerutredningen tillhörande detaljplanen framgår att samtliga lägen-

heter klarar förordningens krav om lägenheterna görs genomgående förutom på den in-

dragna våningen på plan nio. Situationen med bullerregn från de stora transportlederna 

ger en så komplex ljudbild att den översta våningen i kvarteret får liknande bullervärden 

även om kvarteret skulle sänkas. I de mest utsatta lägena får byggnaden utformas med 

enkelsidiga lägenheter alternativt tekniska anläggningar eller andra utrymmen. Exakt ut-

formning av kvarteret, dess lägenheter samt uppföljning och kontroll är en fråga som får 

hanteras i en kommande bygglovsansökan. 
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Naturmiljö för utevistelse saknas i planområdet. Områdets karaktär med en äldre indu-

stribebyggelse omöjliggör en utbyggnad av lämpliga grönytor. Den förhöjda risknivå 

som råder i området till följd av transporter av farligt god runt om planområdet medför 

att det inte är önskvärt att skapa offentliga ytor i området som uppmuntrar till stadigva-

rande vistelse. Bostadskvarteret får en skyddad innergård men i övrigt får rekreativa 

ytor sökas västerut längs med Säveån, söderut vid Ånäsfältet eller norr om Lars 

Kaggsgatan norr om Säveån. Planbeskrivningen har uppdaterats med en skrivning angå-

ende förutsättningarna för att uppnå MKN vatten i Säveån.  

 

Markmiljö: Beskrivningen av föroreningssituationen ses över och en bestämmelse har 

införts på plankartan att sanering måste ske i samråd med tillsynsmyndigheten innan 

startbesked för byggnation kan ges. 

 

Miljömål: Planbeskrivningen kompletteras med ett stycke kring påverkan på miljömå-

len. Då beteckning C2 är en tvingande bestämmelse kring anordnande av skyfallsåtgär-

der bedömer stadsbyggnadskontoret att det inte är lämpligt att placera ut en sådan be-

stämmelse på fler platser inom planområdet. Skyfallsåtgärder kan anordnas även på 

andra platser men de åtgärder som nu föreslås bedöms enligt dagvattenutredningen som 

tillräckliga för att hantera dimensionerande skyfall inom planområdet. 

 

Mobilitet och parkering: Området som i samrådet betecknades W1 har utgått. Skälen till 

detta anges under svar till Länsstyrelsen nedan. 

5. Kretslopp- och Vattennämnden  

Önskar textändringar i planbeskrivning under rubriken Avfall.  

Viktig information till exploatörer vid genomförandet av detaljplanen  

Avfallshanteringen för bostäder och verksamheter måste placeras i delar av kvarteren 

där sopbilen kan angöra vid tömning. Kretslopp och vatten rekommenderar separat av-

fallshantering för bostäder och verksamheter men det går även att ha gemensamma mil-

jörum. Tillräckliga ytor för källsortering av avfall måste också avsättas inne i lägenheter 

och lokaler. 

 

Miljörum ska placeras så att dragvägen av kärl blir så kort som möjligt. Kärlen får inte 

dras längre än 25 meter från miljörummets mitt till bakre delen av sopbilen. Markbe-

läggningen längs dragvägen ska vara hårdgjord och jämn utan trottoarkanter eller 

trösklar. Avståndet mellan entréer och miljörum inte ska överstiga 50 meter enligt krav 

på tillgänglighet. Fler riktlinjer och krav på utformning av avfallsutrymmen finns i 

skriften ”Gör rum för miljön” på stadens hemsida. Använd denna skrift vid framtagande 

av bygglovshandlingar. 

  

Till bygglovet ska exploatören redovisa en fungerande avfallshantering avseende rest-, 

mat- och grovavfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar för samtliga bostä-

der i detaljplanen. För grovavfall rekommenderar Kretslopp och vatten grovavfallsrum 

då det medför en hög service för de boende samt att det även kan användas för återbruk 

i syfte att förebygga att grovavfall uppstår. Om en lösning med utplacering av container 

väljs behöver det finnas en yta där containern kan stå och som det enkelt går att hämta 

ifrån. Utrymmen för verksamheternas avfall ska också finnas med i bygglovsansökan. 

För verksamheter som serverar eller lagar mat krävs installation av fettavskiljare och 

placering av denna ska då redovisas.  

Det är viktigt att byggaktörerna även planerar in ytor och/eller vidtar åtgärder för att fö-

rebygga att avfall uppstår. Praktiska tips och goda exempel på hur avfall kan förebyggas 

hittas på stadens hemsida i checklistorna Förebygg avfall i flerbostadshus och Förebygg 
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avfall på kontoret. Kretslopp och vatten står gärna till tjänst framöver vad gäller plane-

ring av avfallshanteringen. Kontakta vid behov ansvarig avfallshandläggare. 

Tidigare utförd dagvattenutredning ”Dagvattenutredning för detaljplan för Gamle-

stadens fabriker, Ramböll 2016-04-06” behöver uppdateras med nya rutiner som till-

kommit för staden. Utredningen behöver också kompletteras med en skyfallsutredning 

enligt kommande tematiska tillägg till översiktsplan.  

Kommentar: 

Informationen angående avfallshantering i Kretslopp- och Vattens yttrande har förmed-

lats till berörda intressenter. Yttrandet hänvisar till riktlinjer avseende avfallshantering 

som verksamma och boende i staden ska följa och som inte bör regleras i detaljplan. 

Dagvattenutredningen har kompletterats med ett utlåtande daterat 2018-07-13. En för-

djupad skyfallsutredning kommer inte att utföras inom ramen för detaljplanen. Efter av-

stämning med Kretslopp- och vatten konstateras att pågående arbete med strukturplaner 

för skyfallshantering kommer att resultera i ett konkret förslag till hantering främst gäl-

lande översvämningsrisker söder om planområdet. Detaljplanen för Gamlestadens fabri-

ker bedöms kunna hantera skyfall inom planområdet med en dimensionering enligt för-

slag i till planen hörande dagvattenutredning. Områdets höjdsättning och karaktär med-

för att det inte bedöms som lämpligt för att fördröja ytterligare skyfallsmängder eller ut-

göra en del i en sammanhängande skyfallsled.  

6. Kulturnämnden 

Anser att kulturmiljöfrågorna är väl omhändertagna i varsamhets- och skyddsbestäm-

melser som ombesörjdes genom tidigare utredningar. Framhåller att Staden Nya 

Lödöses struktur måste kunna utläsas i den nya blandstaden, särskilt genom att fram-

häva där vall och vallgrav tidigare funnits. Med fördel kan detta göras som en del av 

den lokalgata och torg som är föreslagna i plan. Önskvärt är även att inarbeta andra ar-

keologiska resultat i den planerade miljön. Extra varsamhet bör tas mot Sockerbruket 

som är den sista kvarvarande byggnaden i området som representerar både en historisk 

landeriepok samt en tidig industrietablering i staden.  

 

Man ställer sig väldigt tveksamt mot den högre bebyggelsen som är tänkt mot Säveå, 

även byggnadsvolymernas form behöver ses över. Kulturnämnden kompletterade i ef-

terhand med ett förtydligande kring att de missförstått handlingarna gällande ny bebyg-

gelse mot Säveån och menade på att ny bebyggelse sett ut att vara i större omfattning än 

vad förslaget egentligen innebär. Man anser istället att nya byggnader i anslutning till 

den befintliga äldre strukturen blir mycket dominanta med sina 8 våningar mot 4 vå-

ningar. 

 

Vidare ser kulturnämnden att det finns ett värde i att genom fysiska uttryck framhäva 

den kulturhistoria som finns i området. T.ex. genom skyltar eller virtuella och pedago-

giska vandringar i området. 

- Presentation av arkeologiska fynd och historiska strukturer. 

- Kontakt med vattnet, byggnadshöjder, visuell kontakt 

- Stärkande åtgärder genom fysiska uttryck, skyltar, namnsättning, konst, vand-

ringar mm. Genomförandefrågor? 

Kommentar: 

Det viktigaste ställningstagandet som detaljplanen medför är att bevara och säkra upp 

industriepokens byggnader för framtiden. Spår i den fysiska miljön som påminner om 

Nya Lödöse och senmedeltiden tillkommer som åtgärder under genomförandefasen. 

Detta kan handla om val av växter, gatunamn, likartade brunnslock som vid Gamlestads 
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torg, arkeologiska fynd i montrar, markbeläggning som påminner om vallgravens 

sträckning etc. Landeriepoken är områdets minst synliga. Denna kan också komma att 

framhållas genom växt-val och någon form av konstnärlig utsmyckning. Den samlade 

”paletten” av åtgärder är inte slutligt framtagen utan är något som tas fram vartefter. 

 

Det tillkommande bostadskvarteret föreslås kunna uppföras i som mest nio våningar vil-

ket är en ”reslig” skala. Stadsbyggnadskontoret har rörande denna byggrätt prioriterat 

antal lägenheter (tillräckligt befolkningsunderlag) framför en anpassning till befintlig 

bebyggelseskala. 

7. SDN Örgryte Härlanda 

Anser ur: 

Barn- och ungdomsperspektiv 

Att det är en stor brist av trygga ytor för lek och lärande i planförslaget. Området är om-

gärdat av barriärer vilket gör det svårt för barn att röra sig självständigt utanför planom-

rådet. Utformningen och tillgången till lokaler inom planområdet som kan användas för 

verksamheter som riktar sig till barn och unga är väldigt viktig. Tillgängligheten till om-

rådets del av Säveån behöver säkras och å-rummet vid kajen behöver bli tryggt och sä-

kert för barn och unga att vistas där. 

 

Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv 

En risk finns att höjningen av kajkanten inom planområdet försvårar tillgängligheten till 

vattnet för personer som använder rullstol eller rullator. Målbilden som beskrivs enligt 

förslaget för området ”en levande och tillåtande blandstad med känsla av en hipp och 

ruff miljö”. Riskerar att skapa en identitet som stänger ut vissa målgrupper exempelvis 

barn och vuxna som inte identifierar sig med den beskrivningen. Risken med målbilden 

är också att den blir styrande i valet som rör gestaltning, bostadstyp, näringsidkare/nä-

ringar etc. och därmed bara vänder sig mot en viss typ av grupp/människor.  

 

Önskar en mer utförlig redogörelse om hanteringen av kommunal service i planbeskriv-

ningen inför granskningen. Gällande förskoleplatser anser man att en analys kring hur 

fördelningen av förskoleplatser mellan stadsdelarna kommer att påverkas i och med or-

ganiseringen i ny förskolförvaltning behövs. Det bör även finnas med en mer utförlig 

redogörelse om hanteringen av kommunal service i planbeskrivningen inför gransk-

ningen. Utifrån ett trygghetsperspektiv krävs en genomtänkt gestaltning med fokus på 

överblickbarhet och tydlighet. Utformning av bland annat passager, befintlig och ny 

byggnation i ögonhöjd kan underlätta för att skapa en tryggare upplevelse. En synpunkt 

som lyftes under samrådsmötet var vikten av tvingande planbestämmelser för att säkra 

upp allmänhetens tillgång till passagen som föreslås på privat mark, delvis planerad att 

gå genom befintliga byggnader i norra delen av planområdet. Stråket är en viktig sam-

manlänkning mellan Redbergsplatsen och Gamlestadens knutpunkt som anses av ytterst 

vikt att den faktiskt blir av.  

 

Området präglas starkt av en urban och industriell identitet. Att skapa gröna utblickar 

som gröna tak och fasader som frångår denna identitet hade varit önskvärt. Att planera 

bostäder i ett område med luft-, buller- och riskproblematik kräver en öppenhet för in-

novativa lösningar, speciellt för barn som eventuellt kommer att bo och röra sig i områ-

det. Friytor som främjar ekosystemtjänster och trygga utrymmen för lek är något som 

fattas i planförslaget.  
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De åtgärder som det redogörs för i planbeskrivningen för att minska översvämningsris-

ken i området måste stämmas av med Förslag till översiktsplan – tillägg för översväm-

ningsrisker när det beslutas och med hänsyn till klimatförändringarnas succesiva påver-

kan på vattenhöjningen. Hänsyn ska under hela processen tas till Säveån som Natura 

2000-område och den påverkan åtgärder i direkt anslutning till Säveån kan ha på Sä-

veålaxens vandring  

Kommentar: 

Gamlestadens fabrikers framväxt sedan decennier tillbaka har resulterat i ett område 

som än idag är mycket starkt präglat av sitt industriella arv. Parametrar som logistik, 

storskalighet och hårdgjorda ytor märks alltjämt på platsen. Detta, tillsammans med att 

majoriteten av de före detta industribyggnaderna bevaras, gör att området i nuläget och 

även framöver kommer att ha ett underskott på den typ av miljöer som brukar betraktas 

som barnvänliga. Trygga ytor för lek och lärande bedöms ändå kunna åstadkommas 

inom området men däremot är det svårare att göra något åt den barriäreffekt som fram-

förallt Gamlestadsvägen utgör för mindre barn. Likaså är avsaknaden av naturytor något 

som karaktäriserar Gamlestadens fabriker. Hur blivande bostadsgård på bästa sätt utfor-

mas utifrån ett barnperspektiv blir därmed en central fråga att ha med sig in i genomfö-

randeskedet. 

 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att planerad, och ur högvattenhänseende nödvän-

dig höjning av kajen, inte kommer att försämra tillgängligheten till vattnet jämfört med i 

dagsläget. Målbilden för området som lyder ”en levande och tillåtande blandstad med 

känsla av en hipp och ruff miljö” är framtagen med tanke på att åstadkomma en miljö 

präglad av tolerans, spontanitet och ”lekfullhet” gällande exempelvis det offentliga 

möblemanget. Strävan är att skapa en miljö som inte upplevs strikt, stram och alltför 

tillrättalagd. Stadsbyggnadskontorets uppfattning är att en målbild med så tydliga 

”mjuka förtecken” rimligen tilltalar ett brett spektrum av människor.  

 

En tvärgrupp (ledd av Lokalsekretariatet) bestående av representanter från Lokalsekre-

tariatet, SDF Östra Göteborg, Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret har under 

en tid arbetat med att se över den framtida förskole- och skolförsörjningen inom hela 

Gamlestaden. I detta arbete inkluderas även Gamlestadens fabriker trots att dess geo-

grafi ingår i SDN Örgryte-Härlanda. Till detta tvärgruppsarbete kommer SDF Örgryte-

Härlanda att bjudas in i fortsättningen. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer, när det gäller att skapa en ny gångpassage igenom 

byggnad B18, att det är att gå väl långt att införa absolut tvingande planbestämmelser. 

Fastighetsägaren Platzers intention sedan många år är tydligt inriktad mot att skapa 

denna nord-sydliga passage/grändmiljö. 

 

Gamlestadens fabriker är ett område med en hög urbanitet i det avseendet att det är den 

kulturhistoriska bebyggelsen och mellanrummen mellan byggnaderna som skapar den 

huvudsakliga kvalitéten och spänningen i miljön. De tillkommande byggnadernas de-

taljutformning vad gäller gröna tak, gröna fasader etc. klarläggs inte i planskedet. Kon-

stateras kan dock att med en utbyggnad enligt planförslaget kommer området att få mer 

grönska och växtlighet än i dagsläget. Det kommer att planteras träd längs med gatu-

stråk, på platser och på torg inom hela området. Särskilt god tillgång till gröna utblickar 

kommer att fås från bostadskvarteret.  

 

En åtgärd som tillkommer inom ramen för planarbetet, för att minska översvämningsris-

ken, är bland annat en höjning av marknivån i planområdets nordvästra del mot Säveån. 
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Denna åtgärd bedöms gå helt i linje med vad som framkommer i ”Tillägg till översikts-

plan för översvämningsrisker”. Ett resultat av planens genomförande som kommer att 

gynna Säveån (med sin Natura 2000-status) är förbättrad rening av planområdets dag-

vatten. I nuläget rinner en stor del av dagvattnet orenat ut i ån.  

 

8. SDN Östra Göteborg 

Anser att frågan om tillgång till förskola och skola behöver lösas på ett mer tillfredstäl-

lande vis än att hänvisa till de undervisningsenheter som finns eller planeras i Gamle-

staden norr om Säveån. Omvandlingen av gaturummet för Gamlestadsvägen är viktig att 

ske i samklang med vägens fortsättning norrut och övrigt pågående planarbete för områ-

det. Exempelvis Detaljplan för Gamlestads Torg etapp 2. 

 

Stadsdelsförvaltningen lyfter att i förslaget till detaljplan för utökning av bangård i 

Olskroken diskuteras ett läge vid Gustavsplatsen. Som troligen inte är möjlig fullt så 

långt västerut som vid de angivna platserna, men ett nytt stationsläge kan vara möjligt i 

höjd med kvarteret öster om Gamlestadsvägen. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det gällande denna detaljplan är fullt rimligt att 

hänvisa till undervisningsenheter (kommande och befintliga) i Gamlestaden norr om Sä-

veån. De platser som hänvisas till erbjuder tydligt grönare omgivningar och har inte 

samma höga exploatering som Gamlestadens fabriker.  

 

Gamlestadsvägen utvecklas i samklang med det pågående planarbetet inom Gamlestads 

torg etapp 2. Frågan om en framtida eventuell flytt av Sävenäs pendeltågsstation väs-

terut (närmare Gamlestadens fabriker) kvarstår även om det just nu inte arbetas aktivt 

med frågan.  

9. SDN Angered 

Påtalar vikten av att fasader och områden närmast spårvagnsspåren gestaltas omsorgs-

fullt, så att de upplevs som vackra och spännande för resenärer som reser till och från 

Angered. Förvaltningen vill se att detta bevakas under genomförandeskedet av stads-

byggnadskontoret och fastighetskontoret då det är en viktig del i att minska det mentala 

avståndet mellan Angered, Gamlestaden och centrala staden.  

 

Det är också av vikt att stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret påtalar till ägarna 

vikten av att lokalhyror i befintligt byggnadsbestånd kan hållas nere för att stödja ett di-

versifierat näringsliv i området. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret kommer att framföra och bevaka SDN 

Angereds synpunkter i den fortsatta dialogen med berörda intressenter. 

10. Göteborgs Stads Parkering AB 

Framhåller att: 

- All parkering ska vara öppen för samnyttjande i möjligaste mån. 

- Tillgängligheten, såväl till, från som inom ett område/stadsdel bör beaktas vid 

beräkning av behovet av parkeringsplatser. 

- Parkeringen bör placeras så att den främjar den blandade hållbara resan med 

olika färdmedel. 
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- System för beläggningsmätningar bör byggas in från början där så är lämpligt, så 

att parkeringen kan kopplas till parkeringsledsystem (hänvisningssystem) för att 

minimera söktrafiken. 

- Parkeringarna ska utformas så att de både är och upplevs som trygga och säkra. 

 

- En möjlighet som bör beaktas är i vilken mån ett samutnyttjande av parkering 

kan tas tillvara även för tillkommande bebyggelse i kommande planer söder om 

planområdet. 

 

Bland förutsättningar för parkering i området behöver till exempel prissättning på gatu-

parkering beaktas. 

Tyngdpunkten vad gäller stadsdelens kommersiella service- och handelsutbud finns i 

kvarteren längs Artillerigatan och Brahegatan (dvs utom planområdet). Om den plane-

rade parkeringsanläggningen skall kunna avlasta kringliggande områden är det viktigt 

med goda förhållanden för in- och utfart. 

Frågan om parkeringsbehov under byggtid behöver studeras. 

 

Parkeringsanläggningen som planeras i cirka 11000 BTA, motsvarar omkring 440 par-

keringsplatser. Eftersom ingen parkerings- eller mobilitets utredning är genomförd är 

det svårt att ta ställning till storleksordningen på samutnyttjandepotentialen. Det är 

också mycket positivt att utreda parkeringsanläggningens förutsättningar för bland annat 

varudistribution och omlastning. Parkeringsbolaget deltar gärna i ett utvecklingsarbete 

kring detta.  

Kommentar: 

Planområdets sydvästra, södra och sydöstra del vetter mot leder som trafikeras av far-

ligt-gods-transporter. Det finns alltså ett behov av att byggnader i dessa väderstreck 

också fungerar som skyddsbarriärer. En av få funktioner som kan inrymmas i ”första ra-

den” ut mot trafiklederna är parkering. 

 

Den planerade parkeringsanläggningen i planområdets sydöstra del (N12a) kommer 

alltså att fungera som en nödvändig fysisk skyddsbarriär mot omgivande trafikleders 

farligt-gods-transporter. Byggnaden behöver, för att uppfylla sin skyddsfunktion, uppfö-

ras i minst fyra våningar. Det antal parkeringsplatser som erhålls inom just denna parke-

ringsanläggning baserar sig alltså på ett indirekt behov snarare än utifrån ett parkerings-

platsbehov. Befintlig byggnad B27 hyser redan idag parkeringar. 

 

Ovan redovisade utgångspunkt i parkeringsfrågan förklarar varför en mer gängse parke-

rings- och mobilitetsutredning inte har tagits fram. Ett överskott på parkeringsplatser 

inom Gamlestadens fabriker kan emellertid fungera utmärkt som en parkeringsresurs för 

intilliggande kvarter och delområden.  

11. Räddningstjänsten storgöteborg  

Anser att stycket under rubriken ”Räddningstjänst” i planbeskrivningen behöver korri-

geras och ersättas med följande:  

Det behöver säkerställas att utryckningsfordon i en akut situation kan ställas upp 

på så vis att avståndet mellan fordon och byggnads entré inte överstiger 50 

meter. Räddningstjänsten skall även kunna nå spårområden vid en olycka på 

spår- och/eller järnväg. Räddningstjänstens förmåga och dimensionering av 

eventuell uppställningsplats för stegbil och bärbar stege finns beskrivet på 

räddningstjänstens hemsida (Råd och anvisning nr 110) www.rsgbg.se/ra. 

 

http://www.rsgbg.se/ra
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Vidare påpekar Räddningstjänsten att frågor angående de delar av Gamlestadsvägen 

som översvämmas vid ett 100-års regn till ett djup som överskriver det 

maximala för prioriterade utryckningsvägar enligt TTÖP Översvämning inte beaktas i 

planhandlingarna. TTÖP:n berör även maximalt översvämningsdjup vid utrymningsvä-

gar. 

 

Enligt räddningstjänstens kartstöd behöver det konventionella brandpostsystemet 

i området byggas ut i enlighet med VAV P76 och P83. Det innebär bland annat 

att det för detaljplaneområdet bör finnas brandposter med ett maximalt inbördes 

avstånd på 150 meter och som medgör ett uttag enligt områdestyp A.2. Frågan 

beaktas i planbeskrivningen men där anges att systemet skall medgöra ett uttag 

enligt områdestyp A.l vilket räddningstjänsten anser är fel. 

 

Räddningstjänsten anser att området är utsatt för ett flertal riskkällor vilket försvårar 

riskbilden och ställer särskilda krav på utredning. Räddningstjänsten har följande an-

märkningar och synpunkter på riskbedömningen gjord av COWI (version 2017 -05 -04): 

 

l. Beräknad samhällsrisk med hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder 

ligger inom ALARP-området och till största del mellan FOP99:s 

acceptanskriterier för arbetsplatser och bostäder. I vissa delar överskrids 

även acceptanskriteriet för arbetsplatser. Räddningstjänsten anser att 

FOP99:s acceptanskriterier för samhällsrik väger tyngre i Göteborg än det 

som anges i DNV:s rapport då det finns ett politiskt beslut om FÖP99:s 

giltighet. FÖP99 är föremål för översyn vid aktualisering av Göteborgs 

översiktsplan inför ny mandatperiod och gäller främst den del som ligger till 

grund för den fysiska ramen då acceptanskriterier inte åldras på samma vis 

som övriga delar av rapporten. Inom planområdet planeras arbetsplatser men 

även bostäder, handel, genomgående stråk och offentlig verksamhet vilket 

leder till att acceptanskriteriet för arbetsplatser inte kan ses som odelat 

representativt. Räddningstjänsten efterfrågar en viktning alternativt att 

enbart kriterier för bostäder används vilket i så fall skulle bli konservativt. 

 

2. I rapporten anges att alla rimliga åtgärder enligt ALARP vidtagits. 

Räddningstjänsten kan inte finna någon genomgång av möjliga åtgärder 

avseende kostnad-nytta varvid påståendet ifrågasätts. Samtidigt finns det 

inget ALARP-område i FÖP99:s kriterier vilket innebär att riskprofilen kan 

hamna i ALARP för samhällsrisk men inte kräva vidare åtgärder for de fall 

då FÖP99:s ej överskrids. Se även punkt l. 

 

3. Brandteknisk klass EI30 i fasad har valts som planbestämmelse och åtgärden 

bedöms i analysen ge ett fullständigt skydd vid yttre brand. 

Räddningstjänsten finner ingen specificering för vilka brandscenarier som 

tillgodoräknats skyddet och ifrågasätter att EI30 utan vidare utredning kan förutsätta att 

ingen omkommer i byggnaden vid annan brand än pölbrand. 

Räddningstjänsten efterfrågar därmed en tydligare transparens gällande 

skyddsåtgärden. 

 

4. l0 kg gasol som exploderar vid en volym på 100 m3 ansätts som 

dimensionerade olycka för skyddsåtgärd mot explosion. Räddningstjänsten 

saknar information om vad det motsvarar omräknat till ADR/RID-klass 1.1 

samt vad resulterande tryck blir på de byggnader där skyddseffekt 

tillgodoräknats. TNT-ekvivalentmetoden återfinns inte i refererad rapport 
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(FOA 1997). 

 

5. En av de skadebegränsande åtgärder som föreslås är att ventilationssystem 

skall förses med nödstopp. Räddningstjänsten anser att för att ett sådant 

nödstoppssystem ska fungera i praktiken och kunna antas uppnå en sådan 

hög skyddsgrad som ansatts i rapporten måste det finnas en organisation 

som vet när och vad som ska göras. Då det rör sig om ett antal olika 

byggnader med olika verksamheter som tilldelats planbestämmelse b2 anser 

räddningstjänsten att den organisatoriska aspekten måste framgå i rapporten 

och likaså en värdering av huruvida den ansatt skyddsåtgärden är realistisk. 

 

6. I rapporten anges att personantal är en kritisk parameter och att de ansatta 

antalen genomgående bedömts som konservativa och robusta. 

Räddningstjänsten anser att så inte är fallet för områdena Kontor/ 

verksamhet/handel och lager/laboratorium. För lager/laboratorium saknas 

källa och för Kontor/verksamhet/handel anges Länsstyrelsen i Hallands läns 

rapport som källa men däri ansätts ett schablonvärde utan källa. Om ansatta 

värden inte odelat kan ses som konservativa innebär det en osäkerhet som 

behöver analyseras. 

 

7. Vid beräkning av personantal och exponeringstid i P-huset saknas 

information kring hur länge varje bil förväntas vara parkerad. Med tanke på 

P-husets placering kan det bli stor skillnad på risken om personer förutsätts 

parkera sin bil på morgonen och sedan hämta den på kvällen eller om det 

löpande sker ett utbyte av bilar i byggnaden. Båda fallen kan innebära en 

100-procentig beläggning men den totala vistelsetiden skiljer sig åt. 

8. Andel av personer inom område kontor/verksamhethandel som befinner sig 

utomhus är ansatt till 2 %. I känslighetsanalysen påvisas att en ökning med 

endast två procentenheter skulle innebära att acceptanskriteriet för 

arbetsplatser överskrids. Parametern är kritisk och räddningstjänsten saknar 

en motivering till ansatt värde, både det ursprungliga och ökningen för det 

rimmar inte med vad som anges i planbeskrivningen. Där framhävs behovet 

av en blandstad (icke zonerad stadsbebyggelse) som ska vara befolkad och 

nyttjad även på kvällar och helger samt att de nya byggnadernas aktiverade bottenvå-

ningar (med bl.a. en livsmedelsbutik) kommer att förstärka flödet 

av människor som rör sig i området. 

 

9. Vid beräkning av personantal utomhus har det adderats "ett antal personer" 

för att inkludera personer som passerar i stråken genom detaljplaneområdet 

men det saknas information kring vilket värde som ansätts och motiv till det 

värdet. 

 

10. Räddningstjänsten efterfrågar transparens gällande personanatal i området 

och avstånd till lederna för farligt gods. Den information som ges i 

rapporten finns i tabell 1 och den avser enbart avstånd till Skäran vilket 

motiveras med att den är närmst av flertalet leder som påverkar området. 

Antalet personer i området är en kritisk faktor och behöver redovisas 

ordentligt. Informationen kan med fördel presenteras med grafik. 

 

11. Räddningstjänsten efterfrågar en tydligare transparens vad gäller justering 

av olycksfrekvenser. En justering för ett rektangulärt område utmed endast 

en led för farligt gods är okomplicerad men i detta fall är förutsättningarna 
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ovanligt komplexa. Informationen kan med fördel presenteras med grafik. 

 

12. Enheten för använd olycksfrekvens för väg är "olyckor/ farligt gods lastbils-km" 

och överensstämmer inte med analyserad sträcka. Vid justering se även 

punkt 11. 

 

13. I rapporten anges att vid beräkning av samhälls- och individrisk så har 

olyckan placerats mitt framfor området. Det är normalt ett konservativt 

antagande men för Gamlestadens fabriker är det oklart vad som är "mitt 

framför" då det finns flera riskkällor och de finns på flera sidor av området. 

Det är heller inte självklart konservativt då området är långt ifrån homogent 

med avseende på personbelastning. 

 

14. Figur 12 presenterar fördelning av RlD-klasser på respektive järnvägsled 

förbi planområdet. Det anges som konservativt att bruka snittvärden då 

flödet av farligt gods är högt på sträckan, att samtliga RlD-klasser är 

representerade och de är dessutom högre än det nationella snittet. 

Räddningstjänsten delar inte bedömningen om konservativ hantering då 

Hamnbanan (som i sin förlängning blir bland annat Skäran) de facto har ett 

flöde som är högre än det nationella snittet och om godstrafiken på Skäran 

blandas ut med övrig trafik i området leder det till en underskattning av 

transporterat gods närmst området. 

 

15. I rapporten anges en punkt i områdets sydvästra ytterkant som den mest 

ofördelaktiga med avseende på individrisk. Räddningstjänsten anser att val 

av punkt måste motiveras mer ingående då det finns andra platser som kan 

vara mer ofördelaktiga. Riskbilden i området är komplex då det finns flertalet leder 

inom konsekvensavstånd för olyckor med farligt gods som 

påverkar området från olika håll. 

 

16. Ansatt värde för antal farligt godsolyckor på väg per år bygger på en 

sammanställning med en spridning mellan 13 till 80 stycken. Att då välja 40 

olyckor/år kan inte med självklarhet ses som konservativt varför värdet 

kräver en känslighets-/osäkerhetsanalys. Det är ett viktigt värde som ligger 

till grund for samtliga scenarier. 

 

17. I bilaga A hänvisas till bilaga C gällande beräkning av andel farligt gods av 

de tunga transporterna på väg. Räddningstjänsten finner inte beräkningen i 

granskad handling varför den efterfrågas. 

 

18. Vid beräkning av individrisk används enbart risktillskottet från Skäran vilket 

blir fel. Det finns fler leder i området som bidrar till riskbilden och det 

räcker inte att enbart välja den som ligger närmst detaljplaneområdet. De 

värden som redovisas i rapporten gäller med andra ord för en fiktiv plats där 

enbart Skäran skulle finnas (och Skärans godstrafik är dessutom utspädd 

med annan trafik, se punkt 14) och inte för Gamlestadens fabriker. 

 

19. Vid beräkning av olycka med ADR/RID-klass 2.1 saknas scenarion där 

hålstorleken varieras. Endast ett startscenario med 50 millimetershål 

analyseras. Räddningstjänsten efterfrågar en motivering då det inte är en 

gängse metod alternativt att fall med olika hålstorlekar analyseras. 
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20. Vid beräkning av sannolikhet för gasläcka ansätts en reduceringsfaktor för 

tjockväggiga tankvagnar på 1/30. För samtliga tankvagnar ansätts ett 

läckageindex på 0,3. Räddningstjänsten anser att det blir fel om faktorn 1/30 

multipliceras med läckageindex för samtliga vagnar (inkluderar både tunn-och 

tjockväggiga tankar) då l/30 avser skillnaden i sannolikhet för läckage 

mellan tunn- och tjockväggiga tankar. 

 

21. Räddningstjänsten ser inte att det skett någon reducering av sannolikhet för 

olyckor med jetbrand och giftig gas med anledning av analysområdets 

placering i förhållande till vind- och jetriktning. Sker någon av de olyckorna 

förutsätts enligt beräkningsformel påverkan på området vilket innebär en 

överskattning av risken. En sådan hantering kan vara brukbar när den 

beräknade risken trots riskförhöjande förenklingar blir lägre än 

acceptanskriterierna. Så är det inte i detta fall, sammantaget övriga punkter. 

Görs förenklingen borde den tydligt framgå i rapporten. 

 

22.Värden för stor explosion i tabell B.2 går inte att hänföra från övriga delar 

av rapporten. De överensstämmer varken med de värden från FÖP99 som 

anges i tabell B.8 (vilka för övrigt gäller för l5 ton) eller med de som 

presenteras i tabell B.6. Räddningstjänsten efterfrågar en förklaring och transparens då 

värden i tabell B.2 är de som använts vid beräkning och de är 

lägre än de i tabell B.6. 

 

23.Det saknas motivering till varför enbart resultaten for 200 kg respektive 6 

ton i tabell B.6 och B.7 väljs för vidare analys och beräkning. Om värden 

inte kan anses vara konservativa behövs en osäkerhetsanalys. 

24. I bilaga A for redovisning av frekvensberäkningar framgår inte den 

uppdelning av ADR/RID-klass 1.1 i liten och stor explosion som anges i 

tabell B.2. 

 

25. Vid konsekvensberäkningar för olycka med BLEVE framgår att en 

infallande strålning på 35 kW/m2 utgör gräns for när samtliga som utsätts for 

strålning antas omkomma. Räddningstjänsten efterfrågar transparens 

gällande de fall strålningen understiger 35 kW/m2. I rapporten anges enbart 

att andel omkomna bestäms av exponeringstid och strålningsnivå. 

 

26. Avgörande parametrar vid beräkning av konsekvensområde för 

gasmolnsbrand är spridning och utblandning. I rapporten saknas information 

gällande ansatta värden för vindstyrka, atmosfärisk stabilitet samt topografi 

och hinder. 

 

27. Vid beräkning av konsekvens för gasmolnsbrand antas samtliga personer 

omkomma som befinner sig i brandmolnet, både utomhus och inomhus. Vid 

tillämpning av LEL-avståndet sträcker sig den yttre gränsen for gasmolnet 

cirka 100 meter, vilket med andra ord skulle innebära att personer som 

befinner sig på ett avstånd upp till 100 meter från led omkommer. Det 

stämmer inte överens med värden i tabell B.2 för området 26–100 meter. 

 

28. I rapporten används LEL för att beräkna konsekvensområdet vid 

gasmolnsbrand. Det anges kort att "i vissa sammanhang" används ½ LEL 

som gräns (vilket räddningstjänsten ser som relevant i de fall en 

antändningskälla saknas när gasmolnet når utblandning till LEL) men inget 
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mer. Räddningstjänsten saknar därmed en motivering till att scenario med 

fördröjd antändning inte analyserats. Används enbart LEL kan inte 

beräkningen anses vara konservativ vilket innebär att scenariot måste 

analyseras avseende osäkerheter. 

 

29. De riktlinjer som anges i rapporten för placering av olika verksamheter 

utmed led for farligt gods förutsätter närhet till en (1) led for farligt gods. Så 

är inte fallet för Gamlestadens fabriker vilket inte har beaktats när 

riktlinjerna används vid kvalitativa resonemang. 

 

30. Vid konsekvensberäkning for jetbrand antas utsläppet ske i gasfas samtidigt 

som det konstateras att ett utsläpp i vätskefas skulle leda till ett betydligt större konse-

kvensområde. En normalfylld cisternvagn har cisternytan till ca 

80% vått av gasol i vätskeform varvid FÖP99 ansätter 8/10 utsläpp i 

vätskefas. Räddningstjänsten saknar motivering till varför enbart utsläpp i 

gasfas analyseras i rapporten då det utan vidare hantering sammantaget ger 

en underskattning av olycksrisken vid jetbrand. 

 

31. I figur B.3 redovisas explosionsövertryck på olika avstånd från "ett 

maximalt stort gasmoln". Räddningstjänsten efterfrågar information kring 

hur gasmolnets storlek förhåller sig till gaskoncentrationen och optimal 

blandning. Det är med andra ord oklart huruvida ett mindre moln med en 

större explosionskraft inte kan ge en större konsekvens. 

 

32. Räddningstjänsten efterfrågar transparens gällande steget mellan tabell B.9 

som redovisar trycknivåer vid olika avstånd från explosionscentrum och 

värden för andel omkomna i tabell B.2. 

 

33. Värden för ammoniak används vid konsekvensberäkningar för ADR/RID klass 

2.3. Det saknas en motivering i rapporten till att enbart analysera 

ammoniak. Valet kan inte ses som konservativt och blir märkligt då fler 

antal giftiga gaser (svaveldioxid, ammoniak och klor) ingick i analysen vid 

Samråd I för planområdet. 

 

34. Vid konsekvensberäkning for utsläpp av giftig gas anges värden flor 

omkomna och skadade. Det framgår dock inte hur värden för skadade 

används i analysen och vilka gränsvärden som ansatts. I avsnitt 6.4 förs ett 

resonemang kring skadade personer och där anges att beräkningar enbart 

baserats på bedömt antal omkomna vid olika olycksscenarion men att det 

kan bli missvisande for toxisk gas att utelämna skadade. Det blir 

motsägelsefull och behöver förtydligas. 

 

35. Räddningstjänsten efterfrågar transparens gällande steget mellan värden i 

tabell B.10, B.11 och B.12 för andel omkomna och svårt skadade vid utsläpp 

av giftig gas och de som anges i tabell B.2 för andel omkomna och som i sin 

tur använts vid beräkning av individ- och samhällsrisk. Det finns värden i 

B.2 som inte överensstämmer med värden i de övriga tabellerna. 

 

36. Vid konsekvensberäkning for pölbränder finner räddningstjänsten att värden 

i tabell B.13 for scenario stor/200 m2 inte överensstämmer med redovisade 

strålningsnivåer i figur B.5. Det saknas även en tydlig koppling mellan 

strålningsnivåer för både stor och mellan pölbrand i tabell B.13 och B.14 
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och andel omkomna i tabell B.2. 

 

37. I rapporten hänvisas till FÖP99 gällande dimensionerande scenario för 

ADR/RID-klass 5. För vägtrafik ansätts det egna fordonets smörj- och 

drivmedel som en begränsningsfaktor och FÖP:en anger att en sådan begränsning kan 

resultera i en explosion motsvarande 3 ton trotyl. För 

järnvägstrafik räknar FÖP99 med en explosion motsvarande 25 tontrotyl. I 

rapporten tillämpas motsvarande 200 kg trotyl med hänvisning till FÖP99 

vilket således inte är korrekt. 

 

38. En livsmedelsbutik är planerad i garagets markplan i områdets sydöstra 

ytterkant. Placeringen följer inte Länsstyrelsens riktlinjer avseende möjlig 

markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods. I rapporten 

anges att riktlinjerna inte efterföljs men det finns inget utökat resonemang 

eller någon motivering till vald placering i förhållande till andra alternativ. 

 

39. I rapporten saknas en värdering av eventuella följder som orsakas av de 

ändringar som är planerade i Järnvägsplan Olskroken Planskildhet. Däri 

ingår bland annat en flytt av Skärans godsspår med anledning av ny 

järnvägsbro for gods över 4.näsvägen. I rapporten framgår att järnvägen kan 

komma att flyttas på så vis att avståndet mellan banvall och närmaste 

byggnad minskar från 30 till 25 meter men räddningstjänsten finner inte att 

flytten analyserats. 

 

40. Uppskattning av trafikmängder 2030 bygger på en källa från 2012. Det 

händer mycket i området och i Göteborg gällande infrastruktur och 

detaljplaneområdet ligger vid en knytpunkt vilket ställer höga krav på 

kvaliteten på analysunderlaget. Flera ändringar som idag är ett faktum finns 

inte med i analysen från 2012. Räddningstjänsten efterfrågar därmed en 

analys av risken utifrån en prognostiserad trafikmängd for 2040. 

Kommentar: 

Texten under rubriken Räddningstjänst i planbeskrivningen revideras enligt önskemål. 

Planområdet har utformats och dimensionerats för att kunna hantera ett dimension-

erande skyfall enligt TTÖP:s riktlinjer. De åtgärder som Räddningstjänsten efterfrågar i 

förhållande till skyfall ligger utanför detaljplanens område och rådighet. Den nationella 

infrastrukturen direkt söder om planområdet är dimensionerande för höjdsättning av det 

lokala gatunätet samt det utrymme som ges för tekniska åtgärder. Det går i nuläget inte 

att förutsätta att båda passagerna mellan Gamlestadens fabriker och Bagaregården kom-

mer att vara framkomliga för Räddningstjänstens fordon vid en framtida extremhän-

delse. Frågan utreds vidare av staden inom ramen för framtagande av strukturplaner för 

större geografiska områden. Detaljplanen kan inte säkra utrymning söderut. Vid ett di-

mensionerande skyfall får utrymning av området ske norr- respektive österut via Gamle-

stadsvägen alternativt Byfogdegatan för vidare transport till det nationella vägnätet.  

 

En ny riskberäkning har utförts av COWI baserad på trafikprognos för år 2040 enligt 

önskemål. Trafikprognosen visar på minskande trafik eller oförändrad trafik på de stora 

järnvägslederna medan antalet fordonsrörelser på E20 bedöms öka enligt Trafikverkets 

praxis med en rak uppräkning per år. Då järnvägens påverkan på planområdet utgör de 

tyngsta riskkällorna visar utförda beräkningar på en förbättring jämfört med riskana-

lysen i samrådsförslaget. Dock innebär inte de förbättrade beräkningarna att några av de 
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i samrådet föreslagna åtgärderna tas bort. Den positiva förändring i prognosen som skett 

mellan samråd och utställning används därmed som extra säkerhetsmarginal. 

 

Nedan följer korta svar på Räddningstjänstens 40 punkter. Stadsbyggnadskontoret bedö-

mer med stöd av COWI att ett antal av de 40 punkterna ska tolkas som underhandskom-

mentarer på ett arbetsmaterial snarare än som skarpa ifrågasättanden i ett yttrande. Hela 

COWI:s svar på Räddningstjänstens yttrande finns bifogat sist i dokumentet. 

 

1. Formuleringar i rapporten avseende hur resultaten bedöms i förhållande till kri-

terier i FÖP99 ses över och förtydligas. 

2. Rapporten förtydligas med vilka skyddsåtgärder som inte föreslagits och motiv 

till detta. 

3. I rapporten förtydligas vilka scenarier som avses. 

4. Scenariot har ansatts som dimensionerande scenario i de allra flesta utbyggnads-

projekt i Göteborg under senare år. Referensen ses över och resulterande tryck-

nivåer redovisas. 

5. Nödstopp av ventilation föreslås som åtgärd och regleras även på plankartan 

men tillskrivs ingen effekt i den kvantitativa riskanalysen. Organisatoriska 

aspekter kan inte beskrivas eller regleras genom detaljplan.  

6. De referenser som valts har använts i tidigare projekt och har bland annat accep-

terats av Länsstyrelsen i Hallands Län. Värdena har inte tidigare ifrågasatts i 

vare sig Göteborg eller andra kommuner. För kontor stämmer ansatt värde väl 

överens med vad som anges i Arbetsmiljöverkets råd och är konservativt jämfört 

med GÖP 99. Bedömningen är att ansatta värden är rimliga ur ett riskperspektiv. 

7. Det är svårt att idag förutse hur parkeringsanläggningen kommer att användas 

över tid. Att reglera användningen av parkeringshuset för att styra exponeringen 

mot riskkällan anses heller inte möjligt. I beräkningarna har personer som vistas 

i parkeringsyta antagits att befinna sig utomhus, detta är en konservativ ansats 

eftersom skydd mot leder kommer att finnas enligt plan. 

8. Planläggningen av Gamlestadens fabriker syftar bland annat till att skapa en 

bättre situation med avseende på risk för de människor som verkar i området 

idag och de som kommer att bo och verka i området i framtiden. Plankartan be-

gränsar användandet av de ytor på kvartersmark och allmän plats som är expone-

rade med de bestämmelser som PBL tillåter. Bland annat tillåts inte torghandel 

på de mest exponerade torgytorna och områden mellan bebyggelse och järnvä-

gen ska utformas så att de inte uppmanar till stadigvarande vistelse. Att ytterli-

gare begränsa vistelsemiljöer genom planreglering anses inte tekniskt möjligt. 

9. De värden som har ansatts har gällt från den ursprungliga utredningen och har 

inte ifrågasatts i tidigare remissomgång. Andel personer som vistas utomhus är 

ansatt till 2% vilket i COWI:s utredning har utökats med säkerhetsmarginal för 

personer som passerar området. 

10. BTA och samtliga antaganden framgår av kapitel 3 i riskutredningen. Personin-

tensitet presenteras utifrån Skärans risknivå eftersom denna bedöms bidra mest 

till riskbilden. I övrigt bedöms synpunkten främst vara av redovisningsteknisk 

karaktär där ett urval av underlag och resultat görs i sammanställningen för un-

derlagsrapporter. I detta fall bedöms ytterligare en tabell inte tillföra något till 

förståelsen då den primära riskkällan redovisas. Om en annan redovisning öns-

kas får det utarbetas en praxis för detta. 

11. På möte mellan Räddningstjänsten och COWI 180620 diskuterades frågan om 

beräkningsmetoder. Det fanns då inget som talade för att utförda beräkningar 

gjorts med en felaktig metod. COWI ser över formuleringar kring beräkningarna 

i rapporten. 
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12. Omräkning av basdata till analyserad sträcka har gjorts i beräkningarna. 

13. Olycksplacering har valts så att värsta punkt för varje enskild led har valts, risk-

nivåer från dessa har sedan adderats. COWI anser att detta är en konservativ an-

sats även för det aktuella området. 

14. COWI:s senaste beräkning är baserad på Trafikverkets uppdaterade prognoser 

för 2040. Inga nya siffor för andelen farligt gods har dock angivits. Det kan kon-

stateras att Trafikverkets prognoser, även med en nedskrivning av antalet tågrö-

relser genom området, ligger på gränsen eller över det antal tåg som tekniskt går 

att köra i det befintliga trafiksystemet. 

15. Stadsbyggnadskontoret anser med stöd av WSP:s utredning och COWI att vald 

punkt för mest ofördelaktiga placering avseende individrisk är korrekt. I WSP:s 

ursprungliga utredning (datum) gjordes en matris där ett antal punkter inom 

planområdet analyserades utifrån individrisk och där den nu valda punkten fram-

stod som den klart mest exponerade. 

16. COWI:s antagande bygger på en referens i en rapport för Länsstyrelsen i Hall-

and. COWI anser att referens till aktuell rapport är acceptabelt eftersom denna 

har granskats och godtagits av kommuner och Länsstyrelse i Hallands Län. Be-

dömningen i den rapporten baseras inte enbart på angivna siffror utan även ett 

flertal andra källor har beaktats och en samlad bedömning har gjorts.  

17. Rapporten kompletteras. 

18. Synpunkten bygger på en felaktig slutsats. En sammanläggning av riskbidrag 

från de olika lederna görs och presenteras i löpande text (s 30 i rapporten). 

19. Metoden har använts i ett flertal tidigare analyser i Göteborg och andra kommu-

ner utan att ha ifrågasatts. COWI anser att valt scenario är ett representativt sce-

nario. Risk för fullständigt haveri hanteras genom att en andel av scenarierna an-

tas kunna utvecklas till BLEVE. Vid jämförelse med t ex WSP rapport framgår 

att valt scenario (50 mm) motsvarar "stort läckage" (dvs det största av de tre sce-

narier som analyseras). 50 mm scenariot är valt eftersom det anses motsvara ett 

armaturbrott vilket bedöms vara en möjlig skada vid en olycka.  

20. COWI anser att bedömningen följer gällande praxis. Ett utförligare resonemang 

finns i COWI:s bilagda svarskommentarer. 

21. I beräkningarna görs reduceringar för vissa scenarier, detta redovisas i bilaga A 

till riskutredningen. Sammantaget innebär Räddningstjänstens resonemang att en 

överskattning av riskbidraget görs i beräkningen vilket får ses som en extra sä-

kerhetsmarginal för planförslaget. 

22. Underlaget har justerats i ny beräkning. 

23. Explosivämnen ger ett begränsat bidrag till den totala risken. COWI anser där-

med inte att det är motiverat med osäkerhetsanalys för denna parameter. COWI:s 

bedömning är att det vore extremt konservativt att utgå från max tillåten last. 

24. För järnvägstransporter används enbart "stor explosion". Fördelning förtydligas i 

tabellen. 

25. Inledningsvis bör framhållas att BLEVE inte ger ett betydande bidrag till den to-

tala risken. I tabell B2 framgår andel omkomna inomhus och utomhus på olika 

avstånd i händelse av BLEVE. Rapporten anses därmed tillräckligt transparent 

för att kunna bedömas. 

26. I tabell B2 framgår andel omkomna inomhus och utomhus på olika avstånd i 

händelse av gasmolnsbrand. Rapporten bedöms därmed som tillräckligt transpa-

rent för att kunna bedömas. Vindstyrka och atmosfärisk stabilitet framgår av fi-

gurer i phast-beräkningar Bilaga B. Avseende topografi och hinder ska noteras 

att genomförda beräkningar inte baseras på detaljerad analys, t ex CFD modelle-

ring av aktuell topografi och aktuella byggnader. Detta är inte praxis i denna typ 

av analyser. 
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27. Den skrivning som avses lyder att samtliga personer i byggnader som helt om-

sluts av gasmolnet antas omkomma. Ett gasmoln har inte en "rektangulär" ut-

bredning där alla personer på ett visst avstånd exponeras på samma sätt. Det är 

därför rimligt att reducera antal omkomna på länge avstånd från olycksplatsen. 

28. Halva LEL används (i vissa sammanhang) för att bedöma risk för antändning, i 

de fall tändkällor saknas i närområdet. Vi har redan ansatt en hög antändnings-

sannolikhet och bedömer inte att denna påverkas av att basera sig på halva LEL. 

Fördröjd antändning hanteras genom att det finns en fördelning mellan de hän-

delser som resulterar i jetbrand respektive/gasmolnsbrand/explosion, men dessa 

baseras fortfarande på LEL området, vilket vi anser är praxis. En fullständig osä-

kerhetsanalys med hänsyn till lokala spridningsförhållanden skulle visa på att det 

finns ett spann med såväl mindre allvarliga som allvarligare scenarier än de ana-

lyserade.  

29. Kriterierna (såväl GÖP99 som SRV) utgår från att en viss transportsträcka får 

lov att utgöra en viss risk för omgivningen. Frågan hanteras genom att vid beräk-

ning av såväl samhälls- som individrisk beaktas påverkan från samtliga leder. Se 

även svar 11.  

30. Bedömningen är att använd ansats ger en rimlig bedömning av total risk ef-

tersom beräkningarna dels baseras på att samtliga personer inom angivet avstånd 

och given riktning exponeras samt att det skydd som kommer att utgöras av 

byggnader inte tas hänsyn till.  

31. Större konsekvenser kan uppkomma om en ideal gas/luft-blandning åstadkoms, 

men syftet är att redovisa ett rimligt scenario, inte värsta tänkbara. I tabell B2 

framgår andel omkomna inomhus och utomhus på olika avstånd i händelse av 

gasmolnsexplosion. Rapporten bedöms därmed som tillräckligt transparent för 

att kunna bedömas.  

32. Tabell B2 är en sammanvägning av redovisade resultat, andra studier, mm och 

inte en exakt härledning från en tabell till en annan. I tabell B2 framgår andel 

omkomna inomhus och utomhus på olika avstånd i händelse av gasmolnsexplos-

ion. Rapporten bedöms därmed som tillräckligt transparent för att kunna bedö-

mas. 

33. I rapporten hävdas inte att valet av ammoniak skulle vara konservativt. Ammo-

niak används eftersom det bedöms utgöra den vanligaste gasen av de som ger 

allvarliga konsekvenser. Användandet av klor fasas ut i industrin och bedöms 

inte rimligt att beakta.  

34. Praxis i farligt gods analyser är att dessa enbart baseras på antal omkomna. Ak-

tuella kriterier baseras också enbart på antal omkomna. Antal skadade används 

ej i analysen. I kapitel 6.4 förs ett allmänt resonemang kring förhållandet mellan 

antal skadade och omkomna samt varför det skulle vara intressant med bedöm-

ningar av antal skadade och några exempel ges. Avsnitt 6.4 har tillkommit på 

grund av tidigare kommentarer från Räddningstjänsten i Göteborg där man öns-

kat att frågan om skadade personer ska belysas. 

35. Tabell B2 är en sammanvägning av redovisade resultat, andra studier, mm och 

inte en exakt härledning från en tabell till en annan. I tabell B2 framgår andel 

omkomna inomhus och utomhus på olika avstånd i händelse av utsläpp av giftig 

gas. Rapporten bedöms därmed som tillräckligt transparent för att kunna bedö-

mas. 

36. Se svar 35. De värden som angavs i tabell B13 justeras till ny beräkning. De ju-

sterade värdena påverkar inte resultat av analysen. 

37. Den gjorda bedömningen anses rimlig. Hänvisningen kontrolleras. 

38. Kvarteret i planområdets sydöstra hörn tillåter parkering och kontor samt handel 

i bottenvåningen. Såväl kontors- som handelsändamålet är placerat så att de 
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skyddas av de integrerade skyddsåtgärderna i parkeringshuset. Livsmedelsbutik 

är en möjlig användning som ryms inom Handel. En livsmedelsbutik i detta läge 

skulle fungera bra för att integrera Gamlestadens fabriker med Bagaregården. 

Riskanalysen har tagit höjd för handelsändamålet men föreslår inte alternativa 

placeringar då det inte ryms inom uppdraget för riskanalysen. 

39. Inom 50 meter från Skäran planeras tillkommande bebyggelse endast utgöras av 

parkeringsanläggningen i söder. En flytt av Skäran inom befintligt användnings-

område för trafikändamål bedöms därför ha marginell påverkan på utredningens 

resultat. En framtida utökning av kapaciteten i detaljplanens sydvästra hörn i an-

slutning till B27 kommer kräva en rivning av befintlig järnvägsbro samt en utök-

ning av trafikändamålet genom framtagande av ny detaljplan. Några planer på 

denna typ av utökning finns dock inte i dagsläget. Därmed anser kommunen inte 

att det är rimligt att ta höjd för en sådan utökning i denna detaljplan. Det bör 

uppmärksammas i framtida diskussioner kring utökning av kapaciteten på Skä-

ran/Hamnbanan att de förändringar som inte kunnat förutses i denna utredning 

behöver hanteras genom skyddsåtgärder vid riskkällan. 

40. En uppdaterad prognos för år 2040 har tagits fram och en ny beräkning har ut-

förts. Den nya beräkningen visar på något minskande risknivåer till följd av att 

lederna med störst riskbidrag t.ex. Skäran och Västra stambanan bedöms få 

minskande eller oförändrad trafikmängd. Se även svar till Trafikverket och 

Länsstyrelsen.  

  

12. Göteborg Energi Nät AB (GENAB) –Önskar klargörande och justeringar enligt 
följande: 

- I Gamlestadsvägen ligger ett stort antal högspänningskablar och styrkablar som 

är ett huvudstråk i stadens Transportnät. Delar av detta stråk hamnar enligt plan-

förslaget i konflikt med planerad bebyggelse vilket kräver flytt till nytt läge med 

anslutning från Gamlestadsbron till Ånäsvägen. GENAB kräver ledningsrätt för 

detta nya stråk. 

- Enligt planförslaget finns det fyra E-områden avsedda för transformatorstationer 

varav två ger planstöd för befintliga anläggningar. Förutsättningarna för place-

ring av transformatorstationer är att de är permanent lättåtkomliga för en stor 

lastbil med kran, att marken runt anläggningen kan klara stora laster och är fri 

från vatten- och avloppsledningar samt att det finns möjlighet till ett lednings-

stråk om 2–4 meters bredd. Även placering av träd i anslutning till ledningsstråk 

behöver studeras. 

Vidare meddelar GENAB att: 

Respektive byggherre initierar och bekostar erforderliga flyttningar av befintliga an-

läggningar i samband med byggnationen. Vi förutsätter att ledningsrätt upplåtes för våra 

nätstationer och för våra ledningar inom kvartersmark. Ingen ersättning skall utgå och 

byggherren skall bekosta förrättningen. 

Kommentar: 

Flytt av vissa ledningar i Gamlestadsvägen är en förutsättning för planens genomfö-

rande och har varit uppe till diskussion på flera ledningsägarmöten. Nya placeringar av 

befintliga ledningsstråk som behöver flyttas kan säkras på allmän plats inom trafikområ-

det intill den ombyggda Gamlestadsvägen. 

 

De två E-områden som möjliggör bevarande av befintliga transformatorstationer kom-

mer att ha samma funktion och möjlighet som idag. Föreslaget E-område i planområdets 

södra del är placerat i ett gynnsamt läge utifrån de tekniska förutsättningar som önskas. 
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E-området vid kajens västra ände tas bort efter samråd 2 då det har svåra tekniska förut-

sättningar. E-området ritades ursprungligen in för att möjliggöra en flytt av befintlig 

transformatorstation som är belägen längre österut på kajen. Den flytten är inte längre 

aktuell. Förutom de fyra ovan nämnda E-områdena finns även möjlighet att bevara be-

fintlig anläggning och eventuellt komplettera med ytterligare en i byggnad B27 där tek-

niska anläggningar tillåts. 

13. Göteborg Energi Fjärrvärme  

Planerad bebyggelse kan anslutas till Göteborg Energis fjärrvärmenät. Exploatörerna 

ombeds att i tidigt skede kontakta Göteborg Energi för diskussion kring lämpliga place-

ringar av fjärrvärmecentraler och framtida effektbehov. 

 

Göteborg Energi har flertalet fjärrvärmeledningar av varierande storlek i området. Bland 

annat passerar en större stamledning i planområdets södra del. Denna ledning matar 

stora delar av centrala Göteborg varför flytt av denna vore mycket olyckligt. Planerat 

parkeringshus bedöms placeras mycket nära stamledningen varför grundläggningsmetod 

och behov av spont mot ledningen måste utredas i tidigt skede. Spontning inom två me-

ter från ledningen tillåts ej. 

 

Planerade gångpassager mellan parkeringshuset och intilliggande kontorshus anges få 

en minsta fri höjd på 3,6 meter. Då Göteborg Energis stamledning löper under dessa 

gångbroar försvåras tillgängligheten avsevärt genom denna reglering varför Göteborg 

Energi kräver att den fria höjden sätts till minst 4,5 meter. 

 

Stamledningen löper i planområdets sydvästra hörn över Kalles väg. Göteborg Energi 

konstaterar att Kalles väg är reglerat som kvartersmark för trafik men att u-område för 

ledningar saknas. Göteborg energi önskar att u-område införs på aktuell sträcka på Kal-

les väg för att ledningen skall kunna ligga kvar. 

 

Den planerade bebyggelsen medför flytt av vissa ledningar vilket bekostas av exploatö-

ren. Nya lägen för ledningar får redas ut senare men diskussioner kring omläggning och 

eventuell anslutning av planerad bebyggelse bör inledas omgående. Göteborg Energi 

önskar därför att exploatörerna kontaktar dem. Göteborg Energi önskar vidare att samt-

liga ledningar inom planområdet ska säkras med ledningsrätt och vill därför medverka i 

kommande ledningsförrättning. 

Kommentar: 

Föreslagna byggrätter är placerade minst två meter från ytterkant på befintliga stamled-

ningar för fjärrvärme. Planerad bebyggelse måste av geotekniska skäl pålgrundläggas 

och sannolikt måste även spontning användas för att hantera områdets lerjordar. Exakt 

utformning och grundläggning utreds dock först i projektering. Information om avstånd 

till ledningar vidareförmedlas till exploatörerna. 

 

Den fria höjd som anges i bestämmelse (K2) justeras till 4,5 meter enligt önskemål. Li-

kaså kommer ett u-område anges på Kalles väg för att befintliga ledningar skall kunna 

ligga kvar. Övrig information vidareförmedlas till exploatörerna samt får tas upp på 

kommande ledningsägarmöten inom ramen för detaljplan och projektering. 

14. Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) 

Meddelar att det finns en driftsatt gasledning i planområdets södra del som måste beak-

tas i det fortsatta planarbetet. Även den potential som en möjlig gasanslutning skulle ge 

till den kommande stadsutvecklingen bör beaktas. 
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Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret har tagit höjd för att den befintliga gasledningen skall kunna 

ligga kvar samt att erforderliga säkerhetsavstånd till nybyggnationer uppnås. Informat-

ion om möjlig gasanslutning vidarebefordras till berörda intressenter. 

15. Göteborg Energi GothNet AB 

Meddelar att de har befintliga ledningar och kanalisation i området som behöver beaktas 

inom projektet. Intresse finns för att delta i kommande projektering för att tillgodose 

framtida behov av fibertjänster samt säkra befintliga anläggningar. 

Kommentar: 

Ledningsomläggning av vissa befintliga anläggningar kan vara aktuella. Informationen 

vidarebefordras till berörda intressenter. 

Statliga och regionala myndigheter bolag med flera 

16. Länsstyrelsen Västra Götalands Län 

Har följande synpunkter: 

Länsstyrelsen är positiv till en stadsutveckling i området och anser att staden sedan före-

gående samråd har löst frågor kring buller, luftmiljö och översvämning. Detaljplanen är 

avhängig pågående tillståndsprövning enligt framförallt 7 kap 28a – 29§ miljöbalken 

(MB). Det kan inom tillståndsprövningen enligt 11 kap MB och 7 kap 28b - 29 § MB 

komma krav som behöver utrymme i planen, vilket kommunen bör vara medveten om. 

 

Kvarstående kompletteringar/justeringar: 

- Geotekniska frågeställningar behöver klargöras i enlighet med yttrande från SGI. 

- Risker från transporter med farligt gods är i stort sett tillfredställande hanterat 

men vissa förtydliganden kring vilket underlag som ligger till grund för beräk-

ningen behöver göras och reglering av luftintags placering behöver införas på 

plankartan även för befintliga byggnader i händelse av nyuppförande till följd av 

t.ex. en brand. 

- Länsstyrelsen anser inte att det är lämpligt att upphäva strandskydd inom Na-

tura2000-området. Den planerade gångbro som reglerats med W1 bör därmed 

utgå från plankartan. 

- Beskrivningen av risk för påverkan av MKN för vatten behöver utvecklas. 

- Vibrationsmätningar behöver utföras i området som sedan sammanställas i en 

rapport och eventuellt även resulterar i planregleringar. 

- Det måste säkerställas att startbesked för nybyggnation inte får ges innan mar-

ken sanerats till lämplig nivå i enlighet med framtagen markmiljöutredning. 

- De åtgärder som hanteras i pågående tillståndsprocess behöver beskrivas bättre 

samt vilka andra gällande vattendomar som detaljplanen måste förhålla sig till. 

- Det behöver utredas om detaljplanens genomförande kan medföra åtgärder som 

innebär markavvattning. 

- Länsstyrelsen kommer att ställa krav på fler undersökningar enligt kulturmiljöla-

gen av fornlämning 218. 

 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

- Efter kontakt med SGI har den geotekniska utredningen samt planbeskrivningen 

kompletterats. En ny beräkning av kajens stabilitet före och efter höjning har ta-

gits fram och åtgärdsförslag presenteras i till planen hörande geotekniskt PM. 
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Plankartan har kompletterats med bindande plushöjder för hela kajområdet samt 

en bestämmelse att det krävs stabilitetshöjande åtgärder för att uppfylla säker-

hetskrav gällande planerad marknivå och planerad markanvändning. En hänvis-

ning görs till planbeskrivningens stycke där det uppdaterade geotekniska PM:ets 

slutsatser och åtgärdsförslag sammanfattas. Föreslagna åtgärder beskriver endast 

ett sätt att uppfylla dagens gällande krav och det bör hållas öppet att även andra 

typer av lättfyllnad kan användas alternativt andra geotekniska åtgärder liksom 

att säkerhetskraven kan komma att förändras. 

 

Den beräknade sektion strax öster om planområdet som visat på bristande stabi-

litet har till följd av pågående arbeten, bland annat det tidigare anläggandet av 

tillfälliga spårvägsbroar, bedömts uppfylla kraven för nuvarande markanvänd-

ning. Kommunen avser genom byggandet av ny bro för Gamlestadsvägen inom 

ramen för detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2, säkra upp områdets stabilitet 

på kort och lång sikt.  

- Riskanalysen har reviderats och kompletterats med ett förtydligande PM i vilket 

nya beräkningar för prognosåret 2040 har redovisats. En utförligare beskrivning 

av utförda revideringar återfinns under svar till Räddningstjänstens samrådsytt-

rande ovan. 

- Riskanalysen är baserad på ett planförslag som innehåller i det närmaste exakt 

lika stora byggrätter som det färdiga förslaget. Några mindre justeringar har 

skett men totalt tillkommer knappt 1,5% BTA som utgörs av parkeringsändamål 

och kontor i skyddade lägen. Avvikelsen bedöms därför gott och väl rymmas 

inom felmarginalen för redovisad beräkning. 

- Plankartans bestämmelse (b4) har kompletterats för att gälla samtliga byggrätter 

vid nybyggnation. På så sätt säkerställs att ventilationen byggs på ett säkert sätt 

även på befintliga byggnader i händelse av att de måste återuppföras. 

- Område betecknat med W1 på plankartan utgår. Den gångbro som ligger med i 

pågående tillståndsprocess för vattenverksamhet får, om Mark- och miljödom-

stolen meddelar tillåtlighet, byggas ut inom ramen för gällande stadsplan 

1480K-II-3187. 

- Planbeskrivningen kompletteras med en skrivning kring påverkan på MKN för 

grundvatten. Konsekvenserna för naturresursen grundvatten inom planområdet 

bedöms som mycket stora och positiva (betydande påverkan på nationellt värde 

då grundvattnet rör sig mot Säveån och Göta älv). Planförslaget bidrar till att 

förbättra miljökvalitetsnormerna. För att miljökvalitetsnormen för hela grundvat-

tenförekomsten ska kunna uppnås krävs dock även åtgärder inom förorenade 

områden utanför planområdet. 

- Nya vibrationsmätningar visar på låga vibrationsnivåer där samtliga uppmätta 

värden ligger under Göteborgs mål för högsta vibrationshastighet för nybyggnad 

av bostäder, 0,3 mm/s komfortvägd vibrationsnivå. Nivåerna bedöms inte vara 

av den storleksordningen att de kommer medföra uppenbara komfortstörningar 

hos individer eller vara av den art att de orsakar skador på konstruktioner. Utred-

ningen bifogas detaljplanen. 

- Plankartan har kompletterats med administrativ bestämmelse vilken anger: Start-

besked för byggnation får inte ges innan markens lämplighet har säkerställts ge-

nom avhjälpande av markföroreningar. Marken ska klara gällande krav för ak-

tuell markanvändning. Åtgärderna ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 

- Detaljplanens genomförande medför inte markavvattning då inga åtgärder görs 

som syftar till att dränera befintliga vattenområden. Teoretiskt skulle höjningen 

av delar av befintlig kaj kunna medföra att befintliga asfaltsytor inte längre ”na-

turligt översvämmas”. Översvämningsproblematiken i området härrör dock ifrån 
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uppträngning genom ledningssystemet snarare än att Säveån breddar över kaj-

kanten. Den lågpunkt som tidigare översvämmats i planområdets nordvästra 

hörn skyddas nu genom de åtgärder som vidtagits vid grundläggning av den 

gång och cykelbro som byggs ut inom ramen för detaljplanen för Gamlestads 

torg, etapp 1 med tillhörande vattendom. Den ”naturliga översvämning” av ka-

jens asfaltsytor som skulle kunna vara aktuell bygger på ett teoretiskt framtids-

scenario där Säveån genom höjning av nivån för högsta högvatten skulle kunna 

översvämma den befintliga kajen. En sådan händelse ligger dock flera årtionden 

fram i tiden och kan inte relateras till nu rådande förhållanden. 

- Fortsatta avstämningar mellan Länsstyrelsen och markägarna planeras för att sä-

kerställa rätt nivå på de arkeologiska utredningarna. 

17. Lantmäterimyndigheten 

Önskar följande justeringar: 

- Användningsbestämmelser som enbart gäller inom kvartersmark ska inte stå 

inom parentes. 

- E1 i sydvästra delen av planområdet. Om den tekniska anläggningen behöver an-

slutas till allmänna underjordiska ledningar så bör ett u-område läggas in över 

angränsande mark. 

- Området betecknat med f1 bör anges som prickmark. 

- Under rubriken fastighetsbildning finns meningen ” Tredimensionella utrymmen 

betecknas med användningsbestämmelser inom parentes”. Lantmäterimyndig-

heten vill förtydliga att 3D-fastigheter kan bildas för olika användningar, inom 

kvarteren, även om bestämmelserna inte står inom parentes. 

Kommentar: 

De användningsbestämmelser inom kvartersmark som står inom parentes, t.ex. (K1) och 

(P1), gör det för att markera att de utgör antingen en överbyggnads- eller underbygg-

nadsrätt i förhållande till bestämmelsen på marknivå/gatuplan. Vid fler än en planbe-

stämmelse i vertikalled bedöms parenteserna förtydliga tolkningen av bestämmelsen 

och därmed kvarstå. 

 

Om behov föreligger så kommer marken angränsande till E1-området att förses med be-

teckningen u. 

 

Lantmäterimyndighetens förtydligande att 3D-fastigheter kan bildas för olika använd-

ningar inom kvarteren även om bestämmelsen inte står inom parentes noteras.  

18. Statens geotekniska institut, SGI 

Saknar en hänvisning i planbeskrivningen till den senare kompletterande stabilitetsut-

redning utförd 2015 och reviderad 2017. De geotekniska utredningarna har utförts med 

höjdsystemet (GH88) men planhandlingarna refererar till höjdsystemet (RH2000). Skill-

naderna mellan höjdssystemen bör noteras i bägge geotekniska utredningarna för en 

ökad förståelse.  

 

I den nyare utredningen utifrån lerans skjuvhållfasthet hänvisas det till undersöknings-

material som visar på att leran inom hela planområdet har liknande egenskaper. SGI 

saknar redovisning av undersökningspunkternas läge samt ett diagram över lerans egen-

skaper inom planområdet som underlag för val av parametrar för stabilitetsberäkningar.  
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I utredningen har antagits att leran innehar anisotropa egenskaper, med stöd av under-

sökningar utförda utanför aktuellt planområde. SGI saknar en mer detaljerad redovis-

ning av lägen för aktuella undersökningspunkter, samt även en utvärdering som påvisar 

relevansen av dessa undersökningar för att åberopa anistropa egenskaper för leran inom 

området.  

 

Stabiliteten mot Säveån har kontrollerats i två sektioner, Sektion E och Sektion NY. I 

Sektion E visar resultatet på otillfredsställande stabilitetsförhållandenför befintliga för-

hållanden och man rekommenderar en avlastning på cirka 10 kPa genom kompensat-

ionsåtgärder med lättare material. SGI instämmer i att en stabilitetshöjande åtgärd är 

nödvändig för att uppfylla säkerhetskraven, både för befintliga och framtida förhållan-

den. SGI ställer sig dock frågande till hur bedömningen av att en avlastning om 10 kPa 

är tillräcklig har utförts, då utredningen saknar stabilitetsberäkning med åtgärdsförslag. 

SGI vill också lyfta frågan angående hur åtgärdens utförande säkerställs, då den är nöd-

vändig för at uppnå tillfredställande stabilitetsförhållanden även för befintlig geometri.  

 

SGI anser vidare i Stabilitetsberäkningar att indata för jordlager ”Last upptagen av pålad 

stödmur 2” är olika i flertalet av beräkningarna och ställer sig frågande till orsaken för 

detta, samt hur detta påverkar beräkningsresultatet. Sweco behöver se över val av densi-

tet för både vattenmättad och icke-vattenmättad fyllning för detta jordlager och kom-

plettera utredningen med uppdateraderade stabilitetsberäkningar.  

 

Gällande stödmurskonstruktionen vid kajen skriver SGI att Sweco sammanfattningsvis 

skrivit att stödmurskonstruktionen skick antagits vara fullt tillfredställande. SGI kan inte 

från de redovisade uppgifterna dra slutsatsen att kajen har tillfredställande stabilitet och 

kondition för det avsedda planändamålet och rekommenderar att detta närmare klarläggs 

i planskedet.  

Kommentar: 

En ny version av till planen hörande geotekniska PM har tagits fram. Med hjälp av nytt 

underlag i form av kaj- och stödmurskonstruktioner samt nu kända förutsättningar gäl-

lande områdets nya utseende och nivåer för planerad markhöjning har nya analyser ut-

förts för såväl befintliga som planlagda förhållanden. Den gör gällande att stabiliteten är 

otillfredsställande för delar av kajen för befintliga förhållanden och för i stort sett hela 

kajen för planerad användning. Stabilitetsproblemen uppstår när delar av kajen höjs upp 

för att skydda området mot översvämning från Säveån. 

 

På plankartan har införts två bestämmelser: 

- m1 - vilken reglerar att stabilitetshöjande åtgärder ska vidtas för att uppfylla gäl-

lande säkerhetskrav för planerad markanvändning och planerad marknivå. Be-

stämmelsen hänvisar vidare till ett specifikt stycke i planbeskrivningen i vilket 

det geotekniska PM:ets föreslagna lösning redovisas. Andra typer av stabilitets-

höjande åtgärder skulle dock kunna användas för att nå samma resultat varför 

det anses olämpligt att föreskriva en exakt lösning i planbestämmelse. Val av åt-

gärd, exakt utformning och dimensionering av de stabilitetshöjande åtgärderna 

sker först i projektering av kajen. 

- m2 - reglerar att den yttre delen av kajens östra ände inte får höjas utan stabili-

tetshöjande åtgärder. Denna del av kajen förutsätts ha kvar nuvarande marknivå 

för att på så sätt trappa ner mot Säveån. Vid eventuell framtida lovgivning för 

höjning av kajen kommer det att krävas stabilitetshöjande åtgärder. 
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Övriga revideringar i nytt PM omfattar bland annat byte av höjdsystem, bärighetsberäk-

ningar och ritningar över befintlig stödmur och nya lodningar i Säveån. I utredningen 

besvaras även frågor kring skjuvhållfasthet och lerans anisotropa egenskaper.  

19. Trafikverket  

Anser att kommunen använder sig av ett prognosår (2030) som ligger för nära i tiden. 

Utförda analyser för farligt gods, buller, luftmiljö mm. bör ta höjd för prognosåret 2040. 

Trafikverket saknar även redovisning av hur den tillkommande bebyggelsen genererar 

trafik som skulle kunna påverka riksintresset för kommunikation vid E20. Trafikverket 

önskar att detaljplanen tar höjd för en eventuell framtida utbyggnad av ytterligare ett 

tågspår som ska ansluta Västra Stambanan med Hamnbanan norr om befintlig bro för 

”Skäran”. En sådan utbyggnad ligger dock inte med i Nationell plan för transportsyste-

met år 2014-2025 utan bygger på ett antagande om en möjlig framtida utveckling av 

godstransporterna till och från hamnen. Slutligen anser Trafikverket att trafikbullerut-

redningens slutsatser behöver förtydligas då överskridande värden riskerar att erhållas i 

vissa punkter i bostadskvarteret samt att risk för vibrationer bör utredas och eventuellt 

även regleras genom planbestämmelse. 

Kommentar: 

Trafikverket har tagit fram en prognos för det nationella transportnätet i Gamlestadens 

fabrikers närområde för år 2040. Prognosen visar på något minskande eller oförändrade 

trafiksiffror på järnvägsnätet medan vägtrafiken bedöms öka enligt Trafikverkets teore-

tiska modell med en linjär uppräkning av mängden trafik per år. Stadens bedömning är 

att de relevanta trafikmängderna som staden råder över inte ska öka. Hur trafiken på det 

nationella väg- och järnvägsnätet vid planområdet utvecklas på längre sikt är svårare att 

förutse. Den linjära uppräkning som Trafikverket förordar inte kan komma till stånd 

utan omfattande utbyggnad av infrastrukturen. Någon sådan utbyggnad finns idag var-

ken planerad eller finansierad vilket Trafikverket också konstaterar i sitt yttrande. Hela 

Gamlestaden står inför en omdaning där inte minst trafiken kommer att förändras avse-

värt under de kommande åren. Exakt hur trafiken igenom området kommer att se ut om 

25 år finns det ingen som idag kan svara på. 

 

Sammanfattningsvis bedöms riskbilden i området bli något bättre utifrån den justerade 

prognosen medan buller och luftmiljö skulle kunna få något sämre förhållanden. De 

komplexa planeringsförutsättningarna i Gamlestadens fabriker har dock redan medfört 

ett omfattande införande av olika typer av skyddsåtgärder samt att planerad bebyggelse 

getts en sådan form och innehåll att eventuellt ökande nivåer inte bedöms få en avgö-

rande påverkan. Se även svar till Länsstyrelsen respektive Räddningstjänsten för utförli-

gare resonemang kring riskhantering. 

 

Stadsbyggnadskontoret anser att det skulle vara olämpligt att idag reglera in järnvägsän-

damål i detaljplanen enligt Trafikverkets önskemål för att på så sätt möjliggöra en teore-

tisk framtida utbyggnad av Skäran. En möjlig komplettering av Skäran har inte lyfts upp 

i arbetet med Detaljplan för utökning av bangård i Olskroken inom stadsdelen Bagare-

gården, Olskroken och Gullbergsvass i Göteborg och inte heller i relation till denna de-

taljplan under arbetets gång. De justeringar och minskningar av planområdet som Tra-

fikverket har önskat i relation till ovanstående detaljplan har stadsbyggnadskontoret hör-

sammat då det funnits ett konkret och finansierat projekt att ta ställning till. Skälen till 

att det anses olämpligt att införa regleringen är följande: 

- En reglering för järnvägsändamål kräver ytterligare utredningsarbete för att sä-

kerställa bland annat riskfrågor, buller och vibrationer relaterat till en teoretisk 

framtida utbyggnad som inte är planerad eller finansierad. 
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- Att möjliggöra för utbyggnad av anläggningen nu skulle lägga över ansvaret för 

att hantera den framtida utbyggnadens konsekvenser på staden respektive fastig-

hetsägaren istället för att Trafikverket utreder konsekvenser och vidtar erforder-

liga åtgärder när det finns ett konkret förslag till utbyggnad. 

- En eventuell framtida bro/komplettering av befintlig bro kan utföras inom nu 

gällande trafikområde för järnvägsändamål. Den enkla lösningen för Trafikver-

ket är dock att ianspråkta mark norr om befintlig bro som i gällande stadsplan 

inte är reglerad för järnvägsändamål. Det riskerar att ställa ökade krav på kom-

munen/fastighetsägaren vilket avsevärt kan komma att försvåra den önskade 

stadsutvecklingen. 

 

Detaljplanens genomförande bedöms endast marginellt påverka den nationella infra-

strukturen. Gamlestadens fabriker är idag ett område med omfattande markparkering 

och verksamheter med högt bilinnehav. Genom detaljplanens genomförande bedöms 

mängden parkeringsplatser öka något i området samtidigt som en majoritet av den till-

kommande befolkningen bedöms resa kollektivt. Gamlestadens fabriker ligger i ett av 

stadens absolut mest förmånliga kollektivtrafiklägen vilket kommer locka verksamheter 

och boende som är beroende av och premierar kollektiva färdmedel.  

 

Trafikbullerutredningen hörande till detaljplanen ska visa på att det finns en möjlig lös-

ning att skapa bostäder som klarar angivna riktvärden. Gamlestadens fabriker är utsatt 

för en komplex bullersituation där framförallt bullerregn från det nationella vägnätet är 

utmanande. Det har medfört att bostadskvarteret föreslås utformas som en hög samman-

hållen byggnad med en jämnhög avslutning. I enstaka punkter ligger beräknade buller-

värden nära eller till och med något över angivna riktvärden på byggnadens översta vå-

ningsplan. Med en kombination av enkelsidiga lägenheter samt att vissa delar av vå-

ningsplanet behöver användas till tekniska anläggningar gör att samtliga lägenheter be-

döms kunna erhålla bullernivåer under riktvärdena. Byggnad N10 planeras utföras med 

små enkelsidiga lägenheter varför förordningens riktvärde om 65dBA tillämpas. Då be-

räknade värden för prognosåret 2030 ligger på maximalt 60dBA för byggnad N10 be-

döms inte en eventuell trafikökning för prognosåret 2040 leda till överskridande värden. 

Exakt utformning och därmed hantering av faktiska bullernivåer bestäms först i bygg-

lovsprövning. 

 

Nya vibrationsmätningar visar på låga vibrationsnivåer där samtliga uppmätta värden 

ligger under Göteborgs mål för högsta vibrationshastighet för nybyggnad av bostäder, 

0,3 mm/s komfortvägd vibrationsnivå. Nivåerna bedöms inte vara av den storleksord-

ningen att de kommer medföra uppenbara komfortstörningar hos individer eller vara av 

den art att de orsakar skador på konstruktioner. Utredningen bifogas detaljplanen. 

20. Skanova AB  

Påtalar att området försörjs med tele- och dataförbindelser via en nod med adress Gam-

lestadsvägen 4. Kablar till denna nod går via kanalisationsstråket på västra sidan av 

Gamlestadsvägen. Detta kabel-/kanalisationsstråk kommer i konflikt med planerad ex-

ploatering. En flytt av detta stråk är kostsamt samt tar tid. Skanova önskar mot bakgrund 

av detta att en planeringskontakt tas omgående. 

 

Skanova har för övrigt inget att invända mot planförslaget. 
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Kommentar: 

En mötesserie där berörda ledningsägare och Göteborgs Stad träffas pågår sedan en tid. 

Detta arbete leds av fastighetskontoret. Överenskommelser kopplade till kommande led-

ningsflyttar avses lösas inom detta forum.  

21. Vattenfall Eldistribution AB  

Besvaras. Begärt förlängd svarstid, Inte inkommit sen dess 

Kommentar: 

Noteras. 

22. Västtrafik AB 

Vill att det skapas möjligheter för att anlägga en hållplats på Gamlestadsvägen för buss-

trafik för att minska gångavståndet till kollektivtrafik för området nordost om Gamle-

stadsvägen. 

 

Skulle en flytt västerut av Sävenäs pendeltågsstation bli aktuell kommer det att ställas 

höga krav på utformningen av gaturummet i Gamlestadsvägen för att underlätta för gå-

ende mellan det nya stationsläget och Gamlestads torg. Detta skulle också skapa ett be-

hov av en busshållplats i anslutning till det nya stationsläget. 

Kommentar: 

Trafikkontoret och Västtrafik har i diskussioner kommit fram till att den bussangöring 

som idag sker vid hållplats Kristinedal efter rivning av trafikviadukten istället kommer 

att ske vid Gamlestadens resecentrum/Gamlestads torg. 

 

Ett anläggande av en busshållplats i detaljplanens södra ände anses olämpligt utifrån 

närheten till det nationella vägnätet (buller och luftmiljö). En hållplats i anslutning till 

nytt stationsläge placeras lämpligen på Malmsjögatan med koppling norrut via den ny-

tillkommande Hornsgatubron. 

23. Boende på Gustavsplatsen 1B 

Anser att det bör planeras för en ny återvinningsplats inom planområdet istället för att 

man i planbeskrivningen hänvisar till närmaste befintliga återvinningsplats vid Stock-

holmsgatan. Befintlig återvinningsplats är idag inte tillräcklig för området och behöver 

utökas betydligt.  

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att en ny återvinningsplats inom Gamlestaden bör till-

komma inom något delområde där staden är en mer dominerande fastighetsägare än 

inom detta planområde. Inom pågående detaljplanering för Gamlestads torg etapp 2 

(norr om Säveån) förs diskussioner om en etablering av en ny återvinningsplats.  

24. Boende på Opalgatan 83 

Efterfrågar en bostad inom planområdet. 

Kommentar: 

Denna frågeställning kan inte behandlas inom ramen för ett planarbete. 
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25. Boende på Tornväktaregatan 22B 

Anser att det för planområdets södra del saknas en redovisning av hur stråket skulle 

kunna anslutas mot Redbergsområdet (Ånäsvägen). Gamlestadsvägens södra del myn-

nar ut i Gustavsplatsens trafikområde som knappast kan utgöra en bra kontakt med Red-

bergsområdet. Ett sammanbindande och attraktivt gångstråk bör således placeras mitt i 

planområdet och ledas upp mot Ånäsvägen och dess småskaliga bebyggelse med stort 

innehåll av butiker m.m. 

 

Förslaget från den boende är dels att planbestämmelsen om gångstråk genom byggna-

den i områdets norra del skärps så att den blir tvingande, dvs ”får” ersätts med ”skall” 

samt att byggnaderna söder därom får en motsvarande bestämmelse. Den bästa lös-

ningen är givetvis om byggrätten tas bort helt där gångstråket placeras. 

 

För att öka tryggheten i området bör kanske antalet bostäder ökas ytterligare. Med hän-

syn till skyddsområden etc. kan kanske ytterligare bostäder placeras i en del av det syd-

västra kvarteret. 

 

Vårdcentralen i området är även jourcentral vid tider när kollektivtrafiken är bristfällig. 

Det är därför viktigt att en enkel och bekväm angöring vid entrén finns för bilar så som 

det är idag. Någon sådan lösning redovisas inte i planförslaget. 

Kommentar: 

Nuvarande planförslag öppnar upp för ett sammanbindande gångstråk (Gamlestaden-

Gamlestads torg-Gamlestadens fabriker-Ånäsvägen-Redbergsplatsen-Olskroken) place-

rat mitt i planområdet.  

 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det i detta fall är att gå väl långt att ersätta regle-

ringen ”får” med ”skall” kopplat till en tänkt ny gångpassage igenom byggnad B18 

o.s.v. i planområdets norra del. Fastighetsägarens intention sedan många år är tydligt in-

riktad mot att skapa denna nord-sydliga passage/grändmiljö.  

 

Det maximala antal bostäder som kan inrymmas inom planområdet med hänsyn till om-

givande transporter med farligt gods på E20, Hamnbanan etc. är uppfyllt. Ytterligare 

bostäder än de nu föreslagna bedöms därför inte kunna tillkomma. 

 

En närliggande och bekväm ”dygnet-runt-angöring” för bilburna till vårdcentralen i 

planområdets norra del kommer att erbjudas även i fortsättningen. Parkeringsplatser 

kommer att finnas i omedelbar anslutning till entrén. 

26. Boende på Falkgatan 17b 

Önskar att fler bostäder medges för att inte hindra en eventuell omvandling vid ett se-

nare skede. Framförallt när det gäller byggnad N11 och B18 bör ett ”B” läggas till som 

alternativ. Med fler bostäder skulle ett mer levande stadsrum skapas även efter kontors-

tid, något som skulle vara mycket positivt för att stärka kopplingen mellan Gamlestaden 

och Bagaregården.  

 

Den boende tillägger även att det är synd att planen omöjliggör en förlängning av Ånäs-

vägen in mot Gamlestaden för att stärka kopplingen mellan Gamlestaden och Bagare-

gården/Olskroken. 
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Kommentar: 

Utvecklingen inom planområdet vad gäller etablering av bostäder måste tydligt förhålla 

sig till den omgivande riskbilden (transporter med farligt gods). Planförslaget är mycket 

balanserat och väl avvägt vad gäller både bostadsbyggrätternas placering och antal bo-

stadsbyggrätter. Att skapa en plankarta som är tydligt generös och flexibel vad gäller 

möjliga placeringar av bostäder är normalt sett eftersträvansvärt. Detta gäller emellertid 

inte inom detta område. 

 

Ånäsvägens stråk uppifrån Redbergsplatsen kommer att fortsätta rakt in i planområdet 

inom den nord-sydliga allmänplatsyta som ges bestämmelsen TORG. 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

Planområdet minskas genom att planerad gångbro över Säveån tas bort ur detaljplanen. 

Möjligheten till gångbro prövas i pågående tillståndsärende för vattenverksamhet och 

får, om det tillåts, byggas ut enligt gällande stadsplan. 

 

Ett område för teknisk anläggning i detaljplanens nordvästra hörn har utgått. Fri höjd 

och avstånd i förhållande till befintliga ledningar har i vissa fall justerats. 

 

En bestämmelse om placering av luftintag har införts även för befintlig, bevarandevärd 

bebyggelse. Bestämmelsen gäller i det fall som en återuppbyggnad blir aktuell. 

 

En bestämmelse om sanering av markföroreningar innan startbesked för byggnation kan 

ges har  

 

En ny reglering av stabilitetshöjande åtgärder har införts på plankartan för att säkra sta-

biliteten i området när kajen höjs. Föreskriven marknivå har införts på hela kajområdet. 

 

Planbeskrivningen har kompletterats bland annat gällande geoteknik, markmiljö, trafik-

buller, dagvatten och farligt gods. 

 

 

 

 

Åsa Lindborg 

Planchef 

Mattias Westblom 

Planarkitekt/projektledare
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Bilaga 1 - Lista över samrådskrets  

Kommunala nämnder och bolag med flera 

Fastighetsnämnden/kontoret 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden/förvaltningen 

Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen 

Park- och naturnämnden/förvaltningen 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Angered 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Örgryte-Härlanda 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Östra Göteborg 

Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter med flera 

Business Region Göteborg AB 

Göteborgsregionen (GR)  

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Skanova Nätplanering D3N 

Statens geotekniska institut 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västtrafik AB 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckningen 

Övriga 

Handikappföreningens samarbetsorgan 

Naturskyddsföreningen i Göteborg  
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Bilaga 2 - Länsstyrelsen Västra Götalands läns yttrande 
 



Samrådsyttrande
2018-02-21

Diarienummer
402-1012-2018

Sida
1(7)

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 18 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Anna Hendén
Planarkitekt

010-224 43 65
anna.henden@lansstyrelsen.se

Göteborgs Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se

Samråd 2 Förslag till detaljplan för Gamlestadens fabriker inom 
stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i 
Göteborgs Stad, Västra Götalands län
Handlingar daterade januari 2018 för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen (PBL 
1987:10)

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Vi yttrande oss över planen i samrådet (2014-06-27). Ni har nu valt att gå ut 
på ett nytt samråd. Detta samrådsyttrande ersätter helt vårt tidigare 
samrådsyttrande. Länsstyrelsen är positiv till en stadsutveckling i området. 
Vi anser att ni sedan förra samrådet har löst frågor kring buller, luft och 
översvämningsfrågan. 
De geotekniska frågorna behöver dock klargöras ytterligare i enlighet med 
yttrande från SGI. Farligt gods-frågan är i stort sett tillfredsställande 
hanterad men behöver hanteras något ytterligare genom förtydliganden och 
eventuellt införande av planbestämmelsen b4, eller liknande, på fler 
byggnader inom planområdet.
Vi anser inte att det är lämpligt att upphäva strandskydd inom Natura2000-
området. Ni behöver också utveckla er beskrivning av påverkan på 
miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten.  Vi anser fortfarande att ni ska 
genomföra vibrationsmätningar i området och redovisa dessa.  Vidare 
behöver ni säkerställa att inget startbesked ges för nybyggnation innan 
marken är lämplig för aktuell markanvändning med avseende på 
markföroreningar. 
Ni bör redogöra för vilka åtgärder som hanteras i pågående tillståndsprocess 
och vilka andra vattendomar som gäller som man behöver förhålla sig till. 
Ni behöver också utreda om åtgärder kommer att genomföras som innebär 
markavvattning. 
Planen är avhängig av tillståndsprövning enligt framförallt 7 kap 28a - 29 § 
miljöbalken (MB). Det kan inom tillståndsprövningen enligt 11 kap MB och 
7 kap 28b - 29 § MB komma krav som behöver utrymme i planen, vilket ni 
bör vara medvetna om.
Vi vill upplysa om att vi kommer att ställa krav på fler undersökningar 
enligt kulturmiljölagen av fornlämning 218.

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§
Natura2000
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Säveån nedre är utpekat som Natura2000-område och Länsstyrelsen har i 
beslut om betydande miljöpåverkan den 16 februari 2016 (dnr 531-7392-
2015) klarlagt att tillstånd enligt 7 kap 28 b MB och eventuellt 7 kap 29 § 
MB krävs för anläggande av broar i Gamlestan. 

I miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplaneärendet hänvisas till 
miljökonsekvensbeskrivningen för tillståndsärendet för mer ingående 
beskrivning. Med 4 kap 8 § MB blir det inte möjligt att godkänna en plan 
som, om den genomfördes, skulle innebära att åtgärder vidtas i strid med art 
och- habitatdirektivet. 

Strandskydd
Strandskydd inträder enligt 10 a § lagen om införande av miljöbalken, då en 
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts med en ny 
detaljplan. Detta gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare 
har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan 
upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. För områden där strandskyddet 
upphävts vid planläggning anges det i 7 kap. 18 g § miljöbalken att 
strandskydd återinträder om en detaljplan eller områdesbestämmelser 
upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Länsstyrelsen vidhåller 
synpunkten från tidigare samråd att det är olämpligt att upphäva 
strandskydd (det som inträder) inom vattenområdet.

Då planarbetet inleddes före 1 juni 2009 gäller äldre bestämmelser, vilket 
innebär att Länsstyrelsen efter ansökan från kommunen genom särskilt 
beslut upphäver strandskyddet om särskilda skäl för upphävande finns. 
Länsstyrelsen har i tidigare samrådsyttrande meddelat ” Som särskilt skäl 
för upphävande av strandskydd vill kommunen åberopa att planområdet 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. Det kan vara skäl för upphävande på land. Däremot 
kan detta skäl inte tillämpas för upphävande av strandskydd över 
vattenområdet. Länsstyrelsens bedömning är att området inte är 
ianspråktaget och att det är olämpligt att upphäva strandskydd inom Natura 
2000-områden.”

MKN
Enligt 2 kap. 2 § PBL får planläggning inte medverka till att en 
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB överträds.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Inom planområdet gäller tre olika miljökvalitetsnormer för vatten: MKN för 
ytvatten, MKN för grundvatten och MKN för fisk- och musselvatten. I 
miljökonsekvensbeskrivningen finns redovisat påverkan på MKN för 
ytvatten och fisk- och musselvatten. Dock saknas en bedömning av hur 
planens genomförande påverkar grundvattenförekomsten ”Gamlestaden”. 
Till exempel bör risken för ökad föroreningsspridning till 
grundvattenmagasinet i samband med pålningsarbeten beaktas. 
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I MKB står att dagvatten renas kraftigt innan utsläpp till Säveån vilket 
innebär minskad spridning av föroreningar. I dagvattenutredningen 
konstateras dock att fortsatt arbete med föroreningsberäkningar behöver 
göras för att klargöra behovet av olika reningsanläggningar. För att kunna 
bekräfta kommunens bedömning av planområdets påverkan på MKN för 
vatten är det viktigt att dagvattenutredningen kompletteras med en 
bedömning av föroreningsinnehåll i dagvatten från planområdet efter 
exploatering jämfört med befintliga förhållanden. Mark avsedd för 
dagvattenhantering bör reserveras och i möjligast mån förses med 
bestämmelse på plankartan.

Vibrationer
Vibrationsstörningar förekommer i närheten av järnväg, men kan även upp-
komma från tunga vägfordon och spårvagnar. Det är svårt att ange några 
generella avstånd, eftersom flera olika faktorer påverkar, som exempelvis 
markförhållanden, byggnadskonstruktion och trafikering. I höga byggnader 
kan ingående vibration förstärkas uppåt i konstruktionen. Några utförda 
vibrationsmätningar har inte redovisats i samrådsunderlaget och därför 
behöver dessa genomföras och redovisas inom planprocessen.

Förorenad mark
Föroreningar förekommer inom hela fabriksområdet och är kopplade till den 
historiska verksamheten av främst textilindustri. De högsta halterna 
förekommer i den nordvästra delen av området där det tidigare funnits en 
gasklocka.

Det finns flera markundersökningar med riskbedömningar gjorda i området. 
Länsstyrelsen anser att utredningarna i dagsläget är tillräckliga.

Däremot saknas administrativa bestämmelser på plankartan som säkerställer 
att startbesked för byggnation inte ges innan marken är lämplig för aktuell 
markanvändning. En sådan planbestämmelse är en förutsättning då markens 
lämplighet ur detta hänseende inte säkerställs innan planen antas eftersom 
vidare provtagningar och saneringar sker i samband med grävningsarbeten 
och rivning. 

Geoteknik
Områdets stabilitet behöver klarläggas ytterligare det fortsatta planarbetet i 
enlighet med yttrande från SGI, som bifogas. Förutsättningar för 
beräkningarna och underlag för bedömningar är i flera fall oklar. Bland 
annat ser vi inget stöd i de redovisade uppgifterna för att 
stödmurskonstruktionen längs kajen har tillfredsställande stabilitet. Vidare 
anges i den nyare utredningen att leran har liknande egenskaper inom hela 
planområdet, ett antagande som vi saknar underlag för i redovisat material. 
Två sektioner visar på otillfredsställande stabilitet och en avlastning på 10 
kPa föreslås. Vi saknar information om hur den bedömningen har utförts. 
Förutom att redovisningar av förutsättningar för beräkningar och 
bedömningar saknas på vissa ställen enligt exemplen ovan behövs 
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förtydliganden av exempelvis skillnaden mellan höjdsystemen RH2000 och 
GH88.
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Farligt gods
Vi behöver få ett förtydligande kring om riskanalysens beräkningar utgår 
från rätt förutsättningar. Riskanalysen grundar sig på en plankarta daterad 
2016-06-30. Vi behöver veta om förutsättningarna har ändrats sedan 2016-
06-30 (exempelvis BTA) som medför att riskanalysen behöver uppdateras. 
Vidare föreslås skyddsåtgärden b4 för all tillkommande kontorsbebyggelse 
(ventilation ska vara avstängningsbar och placerad högt i byggnaden, vänd 
bort från farligt godsled) enligt planbeskrivningen. 
Beräkningar i riskanalysen utgår från plankartan där b4 endast finns för vissa 
byggnader. Vi anser att man borde tydliggöra ifall b4, eller andra 
ventilationsåtgärder, borde införas för fler byggnader. Vi är medvetna om 
att en stor del av bebyggelsen i området är befintlig men även för dessa kan 
det vara lämpligt att ha bestämmelsen då den aktualiseras vid en situation 
när ett hus har brunnit ner och ska byggas upp på nytt. Finns det fler 
byggnader som bör ha bestämmelse om ventilation? 

Råd enligt 2 kap. PBL
Vattendom
Parallellt med planprocessen pågår en tillståndsprocess enligt 11 kap 
miljöbalken (MB) och 7 kap 28b - 29 § MB. I tillståndsprocessen kan det 
komma krav på åtgärder som detaljplanen måste säkerställa utrymme för. 

Längs planområdet finns flera gällande vattendomar bl.a. för befintliga 
broar och avloppsledning som bör inventeras och beaktas. Det behöver 
framgå av planbeskrivningen vilka dessa är och hur man ska förhålla sig till 
dem.

Buller
Området är utsatt för höga bullernivåer från omkringliggande 
trafikstrukturer. Bullerregn gör att det är svårt att skapa goda ljudmiljöer i 
de offentliga miljöerna i området. Det är positivt att de hus som ska förses 
med bostäder ligger en bit in i planområdet och att höjden på huset regleras 
för att hantera bullerregnet.
Genom att anpassa bostäderna med skyddad sida och smålägenheter samt att 
det blir skyddade innegårdar bedöms riktvärdena klaras för buller för de hus 
som tillåter bostäder i planområdet. 

Luft
Länsstyrelsen delar bedömningen att luften bedöms klara miljökvalitetsnormerna 
för kvävedioxid och PM10 i nuläget och även i ett framtida scenario med nya 
byggnader och trafikflöden enligt detaljplaneförslaget.

Farligt gods
Vi anser att det blir missvisande och inte korrekt att hänvisa till GÖP 1999 
beträffande avstånd, för kontor och bostäder i förhållande till farligt 
godsled, vilket ni gör på sidan 26 i planbeskrivningen. Avstånd utgår från en 
riskkälla och i detta fall är det flera riskkällor som påverkar området.  
Däremot kan kriterier för samhällsrisk som finns i GÖP 1999 finnas med i 
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planbeskrivningen för att få en bild över hur resultatet hamnar i förhållande 
till Göteborgs Stads ambitioner. Vi instämmer också i att det är mest riktigt 
att främst snegla på kriteriet för arbetsplatser. 

Riskanalysen utgår från trafik år 2030 i enlighet med det som WSP utgått 
ifrån i den tidigare analysen. År 2030 börjar närma sig och vi anser precis 
som trafikverket att en riskanalys som genomförs 2017 bör blicka längre 
framåt och med fördel utgå från år 2040.  Detta borde i alla fall kunna 
resoneras om i känslighetsanalysen.    

Förhållande till ÖP
Den föreslagna planen går i linje med kommunens översiktsplan (2009), där 
Gamlestaden är en av fem strategiska knutpunkter i Göteborgs Stad.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Tillståndsprocess
Parallellt med planprocessen pågår en tillståndsprocess enligt 11 kap 
miljöbalken (MB) och 7 kap 28a - 29 § MB. Detaljplanen bör inte antas 
innan tillståndsärendet är avgjort då Natura2000-områden är riksintresse 
enligt 4 kap 8 § MB och påverkan på ett sådant område därmed är en av 
prövningsgrunderna. 

Ni bör ange i planbeskrivningen vilka åtgärder som ingår i pågående 
tillståndsprocess för vattenverksamhet och om det finns vattenverksamheter 
som planeras att hanteras som separata ärenden. Ingår t.ex. höjning och 
utökning av kaj i pågående vattenprövning. Vi har noterat att en 
planbestämmelse finns som medger att geotekniska åtgärder får genomföras 
inom område W1. Vad avser detta? 

Markavvattning
Åtgärder som utförs för att skydda mot vatten med avsikt att varaktigt öka 
en fastighets lämplighet för t ex bebyggelse kan innebära markavvattning. 
Att anlägga en vall, t.ex., genom att höja befintlig kaj, i eller vid 
vattenområde kan innebära markavvattning. Frågan att utreda om det krävs 
åtgärder som innebär markavvattning ska prioriteras i det fortsatta 
planarbetet och beskrivas i planhandlingen. I Västra Götalands län är 
markavvattning förbjuden och om så avses utföras krävs dispens/tillstånd 
från Länsstyrelsen. 

Fornlämning 218
Länsstyrelsen kommer att ställa krav på ytterligare arkeologiska 
undersökningar enligt kulturmiljölagen inom fornlämning 218.
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Behovsbedömning
Ni har sedan förra samrådet gjort en ny behovsbedömning och ni hänvisar 
till att eftersom detaljplanen medför åtgärder som kan kräva tillstånd enligt 
7 kap 28 § miljöbalken så antas planen medföra betydande miljöpåverkan. 
Ni upprättar därför en miljökonsekvensbeskrivning.
Länsstyrelsen har ingen invändning emot ert resonemang då ovanstående 
stöds av 4 § i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905). 

Detta beslut har fattats av utvecklingsledare för Tvärgrupp Göteborg 
Christina Gustafsson efter föredragning av Anna Hendén. I den slutliga 
handläggningen har även Helena Irenesson, Robert Ernstsson
Patrik Jansson, Rebecka Thorwaldsdotter, Lena Emanuelsson och Mikael 
Adrian från Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg, medverkat.

Christina Gustafsson

                                                          Anna Hendén

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2018-02-08

Kopia till:
SGI, Ulrika Isacsson
Trafikverket Didrik Weber

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen, Helena Irenesson
Miljöskyddsavdelningen, Robert Ernstsson
Samhällsavdelningen, Patrik Jansson, Rebecka Thorwaldsdotter, Lena Emanuelsson
Vattenavdelningen, Mikael Adrian
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1 Introduktion 

Räddningstjänsten har inkommit med ett yttrande angående riskbedömning av 

planerad bebyggelse Gamlestadens fabriker.  

Yttrande daterat 18-04-27, DiarienrA0300/14-614. 

Räddningstjänstens yttrande har granskats av COWI och ett möte har hållits 

med Räddningstjänsten 18.06.20. Deltagare: 

 Leif Loeskow Räddningstjänsten Storgöteborg 

 Maria Swärd COWI 

 Viktor Sturegård COWI 

 Göran Davidsson COWI 

 

 

 

COWI´s bedömningar och förslag till hantering av Räddningstjänstens 

synpunkter redovisas i tabell nedan.  

 

PM 

TITEL Kommentarer till Räddningstjänstens yttrande 

ang samrådshandling Gamlestadens fabriker 

DATUM 9 augusti 2018 

TILL Arvid Törnqvist/Mattias Westblom, SBK 

KOPIA  

FRÅN Göran Davidsson, COWI 

PROJEKTNR.  
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A.  
Rtj yttrande 

B.  
COWI kommentarer 

C.  
Föreslagen justering i 
rapport 

 

 

Diskuterat på möte 18.06.20. 
COWI anser inte att tydligheten ökar genom att 
införa viktade kriterier. 
Viktning av kriterier finns inte med som ett 
alternativ i GÖP 99. 
COWI ser över rapportformuleringar avseende hur 
resultatet har bedömts i förhållande till kriterier i 

GÖP. 
 
 

COWI ser över 
rapportformuleringar avseende 
hur resultatet har bedömts i 
förhållande till kriterier i GÖP. 
 
 

 

Förtydligas vilka ytterligare skyddsåtgärder som ej 
föreslagits och motiv till detta. 

I rapporten förtydligas vilka 
ytterligare skyddsåtgärder som 
ej föreslagits och motiv till 
detta (jfr Frölunda torg) 

 
 

 

Tydlighet ses över och kompletteras om behov. 

 

I rapporten förtydligas vilka 

scenarier som avses. 
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Scenariot har ansatts som dimensionerande 
scenario i de allra flesta utbyggnadsprojekt i 
Göteborg under senare år. Har i samband med 
detta stämts av med Rtj och Lst, till exempel 
Partille arena och planerad utbyggnad med höghus 
vid Gårda/Ullevi. Vi ser inte att det finns anledning 
till andra bedömningar för Gamlestaden. 

 
Denna åtgärd tillgodoräknas enbart när det gäller 
gasmolnsexplosioner och inte för klass 1.1 eller 

klass 5. Omräkning till TNT ekvivalenter anses 
därmed ej relevant. 
 

Resulterande trycknivåer har i tidigare projekt 
(Partille arena) stämts av med räddningstjänst och 
Länsstyrelse. 
 

Referens kontrolleras och 
justeras om behov. 
 
Resulterande trycknivåer 
redovisas. 
 
 

 
 

 

Nödstopp av ventilation föreslås men tillskrivs ingen 
effekt i den kvantitativa riskanalysen. Enbart 

ventilation placerad högt och vänt bort från led 

anses påverka risknivån. Vi anser att det är 
meningslöst att belysa organisatoriska aspekter i 
detta skede av projektet. 

Ingen åtgärd. 
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Diskuterat på möte 18.06.20.  
COWI anser att referens till aktuell rapport är 
acceptabelt eftersom denna har granskats och 
godtagits av kommuner och Länsstyrelse i Hallands 
Län. Detta har inte ifrågasatts tidigare varken i 
Göteborg eller andra kommuner. 
 

COWI´s bedömning är att ansatta värden är rimliga 
ur ett riskperspektiv.  
 

För kontor stämmer ansatt värde väl överens med 
vad som anges i Arbetsmiljöverkets råd och är 
konservativt jämfört med GÖP 99. 

 
Det är viktigt att notera att man i en riskberäkning 
använder ett troligt medelvärde och inte ett möjligt 
maxvärde som kanske är relevant vid 
dimensionering av t ex utrymningsvägar. 

Ingen åtgärd. 

 

COWI ser över formuleringar och förtydligar vid 

behov.  

I beräkningarna har personer som vistas i 
parkeringsyta antagits att befinna sig utomhus, 
detta är en konservativ ansats eftersom skydd mot 
leder kommer att finnas enligt plan. 

Förtydligas och motiveras. 
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Värdet (2%) är baserat på den tidigare WSP 
rapporten som utgjort indata till rapporten. 
 
COWI har adderat ytterligare personer utomhus, 
utöver de 2 procenten, för att täcka upp för 
rörlighet och passager inom området (se pkt 9 
nedan). 

COWI föreslår att denna parameter stäms av med 
Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Avstämning med 
Stadsbyggnadskontoret 

 

COWI ser över och förtydligar text. 

Antalet personer stäms av med 
Stadsbyggnadskontoret. 

Avstämning med 

Stadsbyggnadskontoret 

 

BTA och samtliga antaganden framgår av kapitel 3. 
Personintensitet map Skäran presenteras eftersom 

denna bedöms bidra mest till risknivån. 

COWI anser inte att ytterligare tabeller tillför något 
men om så önskas kan en ny bilaga med 
personintensitet från alla leder läggas till. 

Ingen åtgärd. 

 

Diskuterat på möte 18.06.20 . 
En utförlig diskussion hölls angående hur individ 

och samhällsrisker har beräknats för området. Det 
framkom vid mötet inget som säger att använd 
metod är felaktig. Räddningstjänsten tar med sig 

frågan för eget förnyat övervägande.  
 
COWI ser över formuleringar avseende hur risker 

I rapporten förtydligas hur 
risknivåer för respektive led har 

beräknats och adderats för att 
erhålla individ- respektive 
samhällsrisk. 
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har beräknats och bedömts samt förtydligar om 
behov. 

 

Omräkning av basdata till analyserad sträcka görs i 
beräkningarna. Se i övrigt pkt 11 ovan. 

Ingen ytterligare åtgärd (se pkt 
11) 

 

Olycksplacering har valts så att värsta punkt för 
varje enskild led har valts, risknivåer från dessa har 

sedan adderats. COWI anser att detta är en 
konservativ ansats även för det aktuella området. 

Se vidare pkt 11. 

Ingen ytterligare åtgärd (se pkt 
11) 

 

Förutsättning baserat på WSP rapport, har därmed 
inte omvärderats i COWI rapport.  
COWI bedömer att WSP´s bedömning och slutsats 
är realistisk. 
Om önskvärt kan en förnyad översyn göras. 

Det ska dock noteras att frågan enbart berör 
fördelningen mellan olika RID-klassser och inte 

totala mängden farligt gods. 

Avstäms med 
Stadsbyggnadskontoret. Möjligt 
att sammanställa specifik nyare 
data från Hamnbanan för att 
jämföra fördelning av gods mot 

de nationella och lokala 
fördelningar som används i 

WSP rapport.    

 

 

Diskuterat på möte 18.06.20. 
COWI anser att bedömningen är korrekt, ser över 
formuleringar och motiv till detta. 

Se pkt 11. Ingen ytterligare 
åtgärd. 



 

  

 SIDA 8/16 

A.  
Rtj yttrande 

B.  
COWI kommentarer 

C.  
Föreslagen justering i 
rapport 

 

 

Referens ges till rapport för Lst Halland. COWI 
anser att referens till aktuell rapport är acceptabelt 
eftersom denna har granskats och godtagits av 
kommuner och Länsstyrelse i Hallands Län. 
Bedömningen i den rapporten baseras inte enbart 
på angivna siffror utan även ett flertal andra källor 
har beaktats och en samlad bedömning har gjorts. 

 

Ingen åtgärd 

 

COWI ser över kompletterar vid behov. Ska justeras 

 

Felaktig slutsats. 
En sammanläggning av riskbidrag från de olika 
lederna görs och presenteras i löpande text (s 30 i 

rapporten).  

Se pkt 11. Ingen ytterligare 
åtgärd. 

 

Diskuterat på möte 18.06.20. 

Metoden har använts i ett flertal tidigare analyser i 
Göteborg och andra kommuner utan att ha 
ifrågasatts.  
 
COWI anser att valt scenario är ett representativt 

scenario. Risk för fullständigt haveri hanteras 
genom att en andel av scenarierna antas kunna 
utvecklas till BLEVE. 
 
Vid jämförelse med t ex WSP rapport framgår att 
valt  scenario (50 mm) motsvarar "stort läckage" 

(dvs det största av de tre scenarier som 

analyseras). 50 mm scenariot är valt eftersom det 

Ingen åtgärd. 



 

  

 SIDA 9/16 

A.  
Rtj yttrande 

B.  
COWI kommentarer 

C.  
Föreslagen justering i 
rapport 

 

anses motsvara ett armaturbrott vilket bedöms 
vara en möjlig skada vid en olycka. 
 

 

COWI anser att bedömningen är i linje med praxis.  
 

Det är korrekt att ett högre värde skulle erhållas 
om faktorn 1/30 ansätts på sannolikhet för läckage 
av tunnväggiga tankar. Resonemanget tillämpas 
både på väg och järnvägstransporter och eftersom 
det totala antalet transporter (på väg och järnväg) 

domineras av tunnväggiga tankar blir emellertid 
skillnaden begränsad. 

Ingen åtgärd. 

 

Räddningstjänstens påpekande innebär att Rtj 
anser att rapporten överskattar riskerna. 
I beräkningar görs reduceringar för vissa scenarier, 
detta redovisas i bilaga A.  

Ingen åtgärd. 

 

 

COWI kontrollerar. Motivering 
justeras/kompletteras 



 

  

 SIDA 10/16 

A.  
Rtj yttrande 

B.  
COWI kommentarer 

C.  
Föreslagen justering i 
rapport 

 

 

Explosivämnen ger ett begränsat bidrag till den 
totala risken. COWI anser därmed inte att det är 
motiverat med osäkerhetsanalys för denna 
parameter.  
COWIs bedömning är att det vore extremt 
konservativt att utgå från max tillåten last. 

Ingen åtgärd 

 

För järnvägstransporter används enbart "stor 
explosion".  
 
COWI ser över formuleringar och kompletterar om 

använd fördelning mellan stor/liten explosion 
behöver förtydligas. 

 
 
 

Använd fördelning förtydligas. 

 

Inledningsvis bör framhållas att BLEVE inte ger ett 
betydande bidrag till den totala risken. 
I tabell B2 framgår andel omkomna inomhus och 

utomhus på olika avstånd i händelse av BLEVE. 
COWI anser att rapporten därmed är tillräckligt 

transparent för att kunna bedömas. 

Ingen åtgärd 

 

I tabell B2 framgår andel omkomna inomhus och 
utomhus på olika avstånd i händelse av 
gasmolnsbrand. COWI anser att rapporten därmed 
är tillräckligt transparent för att kunna bedömas.  
Vindstyrka och atmosfärisk stabilitet framgår av 

figurer i phast-beräkningar Bilaga B (kan förtydligas 
om så önskas). 
Avseende topografi och hinder ska noteras att 
genomförda beräkningar inte baseras på detaljerad 

analys, t ex CFD modellering av aktuell topografi 
och aktuella byggnader. Detta är inte praxis i denna 
typ av analyser. 

Förtydligas i text 



 

  

 SIDA 11/16 

A.  
Rtj yttrande 

B.  
COWI kommentarer 

C.  
Föreslagen justering i 
rapport 

 

 

 

Skrivningen är att samtliga personer i byggnader 
som helt omsluts av gasmolnet antas omkomma. 
Ett gasmoln har inte en "rektangulär" utbredning 
där alla personer på ett visst avstånd exponeras på 

samma sätt. Det är därför rimligt att reducera antal 
omkomna på länge avstånd från olycksplatsen.  
 

Ingen åtgärd 

 

COWI anser inte att kommentaren är relevant. 

Halva LEL används (i vissa sammanhang) för att 
bedöma risk för antändning, i de fall tändkällor 

saknas i närområdet. Vi har redan ansatt en hög 
antändningssannolikhet och bedömer inte att denna 
påverkas av att basera sig på halva LEL. Fördröjd 
antändning hanteras genom att det finns en 
fördelning mellan de händelser som resulterar i 
jetbrand respektive/gasmolnsbrand/explosion, men 
dessa baseras fortfarande på LEL området, vilket vi 

anser är praxis. En fullständig osäkerhetsanalys 
med hänsyn till lokala spridningsförhållanden skulle 

visa på att det finns ett spann med såväl mindre 
allvarliga som allvarligare scenarier än de 
analyserade.    

Ingen åtgärd 

 

Se fråga 11.  

Kriterierna (såväl GÖP99 som SRV) utgår från att 
en viss transportsträcka får lov att utgöra en viss 
risk för omgivningen.   
Frågan hanteras genom att vid beräkning av såväl 
samhälls- som individrisk beaktas påverkan från 
samtliga leder. 

Se pkt 11, ingen ytterligare 

åtgärd 



 

  

 SIDA 12/16 

A.  
Rtj yttrande 

B.  
COWI kommentarer 

C.  
Föreslagen justering i 
rapport 

 

 

 

COWI bedömer att använd ansats ger en rimlig 
bedömning av total risk eftersom beräkningarna 
dels baseras på att samtliga personer inom angivet 
avstånd och given riktning exponeras samt att det 
skydd som kommer att utgöras av byggnader inte 
tas hänsyn till.  
 

Ingen åtgärd. 

 

Större konsekvenser kan uppkomma om en ideal 

gas/luft-blandning åstadkoms, men syftet är att 
redovisa ett rimligt scenario, inte värsta tänkbara. 
 
I tabell B2 framgår andel omkomna inomhus och 

utomhus på olika avstånd i händelse av 
gasmolnsexplosion. COWI anser att rapporten 
därmed är tillräckligt transparent för att kunna 
bedömas. 
 
 

Ingen åtgärd. 

 

Tabell B2 är en sammanvägning av redovisade 
resultat, andra studier, mm och inte en exakt 
härledning från en tabell till en annan. 
 
I tabell B2 framgår andel omkomna inomhus och 
utomhus på olika avstånd i händelse av 
gasmolnsexplosion. COWI anser att rapporten 

därmed är tillräckligt transparent för att kunna 
bedömas. 
 

Ingen åtgärd. 



 

  

 SIDA 13/16 

A.  
Rtj yttrande 

B.  
COWI kommentarer 

C.  
Föreslagen justering i 
rapport 

 

 

I rapporten hävdas inte att valet av ammoniak 
skulle vara konservativt.  
 
Ammoniak används eftersom det bedöms utgöra 
den vanligaste gasen av de som ger allvarliga 
konsekvenser. Användandet av klor fasas ut i 
industrin och bedöms inte rimligt att beakta. 

Aktuell ansats har använts i ett flertal tidigare 
analyser.  
Motivering kompletteras. 

 

Motiv till val av ammoniak 
redovisas. 

 

Praxis i farligt gods analyser är att dessa enbart 

baseras på antal omkomna. Aktuella kriterier 
baseras också enbart på antal omkomna. 
Antal skadade används ej i analysen. 
I kapitel 6.4 förs ett allmänt resonemang kring 
förhållandet mellan antal skadade och omkomna 
samt varför det skulle vara intressant med 
bedömningar av antal skadade och några exempel 

ges. COWI anser inte att det finns någon 

motsägelse i detta.  
Avsnitt 6.4 har tillkommit på grund av tidigare 
kommentarer från Räddningstjänsten i Göteborg 
där man önskat att frågan om skadade personer 
ska belysas. 

 
 

Ingen åtgärd. 

 



 

  

 SIDA 14/16 

A.  
Rtj yttrande 

B.  
COWI kommentarer 

C.  
Föreslagen justering i 
rapport 

 

 

Tabell B2 är en sammanvägning av redovisade 
resultat, andra studier, mm och inte en exakt 
härledning från en tabell till en annan. 
I tabell B2 framgår andel omkomna inomhus och 
utomhus på olika avstånd i händelse av utsläpp av 
giftig gas. COWI anser att rapporten därmed är 
tillräckligt transparent för att kunna bedömas. 

Ingen åtgärd 

 

Tabell B2 är en sammanvägning av redovisade 
resultat, andra studier, mm och inte en exakt 
härledning från en tabell till en annan. 

 
I tabell B2 framgår andel omkomna inomhus och 

utomhus på olika avstånd i händelse av pölbrand. 
COWI anser att rapporten därmed är tillräckligt 
transparent för att kunna bedömas. 
COWI kontrollerar tabell B.13 och fig B5. En 
eventuell justering bedöms inte påverka risknivån. 
 

Värden i tabell B13 
kompletteras/ justeras. Detta 
påverkar inte resultat av 

analysen. 

 

 

COWI anser att den gjorda bedömningen rimlig, 
men kontrollerar hänvisningen. 

 
 

Hänvisning och motivering 
justeras/ kompletteras. 

 

Det ligger inte inom ramen för farligt 
godsutredningen att utvärdera alternativa 
lokaliseringar/användningsområden, mm.  

 
I rapporten redovisas risknivåer för angiven plan 
och det är sedan upp till relevanta instanser att 

Ingen åtgärd 



 

  

 SIDA 15/16 

A.  
Rtj yttrande 

B.  
COWI kommentarer 

C.  
Föreslagen justering i 
rapport 

 

bedöma planen i helhet och de enskilda delarna av 
denna. 
 

 

Det sägs i rapporten att "inom 50 meter från 
framtida Skäran planeras främst parkeringshus". 

Detta innebär att påverkan kommer att vara 
mycket begränsad.  
 
 

Ingen åtgärd. 

 

Angivna trafikmängder var en förutsättning för 

analysen. Om så önskas kan en förnyad prognos för 
2040 göras och om så påkallat kan nya beräkningar 
genomföras utifrån detta. Alternativt en 
känslighetsanalys med bedömning av hur resultat 
påverkas. 

Avstäms med 

Stadsbyggnadskontoret. 

 

  



 

 

Stadsbyggnadskontoret 
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Utställningsutlåtande 

Utfärdat: 2020-06-23  Mattias Westblom  

Diarienummer: 0489/11   Telefon: 031-368 17 93  

Aktbeteckning: 2–5515  E-post: mattias.westblom@sbk.goteborg.se  

 

Detaljplan för Gamlestadens fabriker 
inom stadsdelarna Gamlestaden, Bagaregården och Olskroken i 
Göteborg  

Utställningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 26 mars 2019 att låta ställa ut detaljplaneförslaget. 

Förslaget har sänts för granskning under tiden 22 maj 2019 – 18 juni 2019. 

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. För-

slaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Flera inkomna yttranden poängterar, på ett eller annat sätt, att områdets 

kommande förändring utgör en väsentlig del i att fullfölja påbörjad utveckling 

med syftet att skapa en funktionsmässigt blandad stadsdel med innerstads-

kvaliteter. 

Länsstyrelsen yttrar sig kring att de önskar förtydliganden när det gäller geoteknik 

och MKN vatten (grundvatten). Länsstyrelsen påpekar även att en ansökan om 

upphävande av strandskydd behöver upprättas samt att pågående tillståndsprocess 

för vattenverksamhet måste vara avgjord innan planen kan antas. Två PM har 

upprättats för att besvara frågor kring geoteknik respektive MKN grundvatten. 

Länsstyrelsen har i sitt beslut daterat 2020-04-27 angett att detaljplanen inte ska 

omfattas av strandskydd där strandskydd inträder, förutsatt att detaljplanen vinner 

laga kraft. Miljödomen för vattenverksamhet vann laga kraft 2020-01-02, målnr: 

M-4844-17. 

SGI har yttrat sig att de önskar förtydliganden i utredningsunderlaget för att kunna 

bedöma områdets stabilitet och lämpligheten av föreslagna åtgärder. En särskild 

PM har upprättats efter utställningen för att besvara SGI:s frågor. 

Trafikverket ser att deras synpunkter från tidigare yttrande tillgodosetts men 

önskar att plankartan kompletteras med bestämmelse om vibrationsnivå vid 

nybyggnation vilket stadsbyggnadskontoret inte anser är nödvändigt. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Räddningstjänsten har yttrat sig att brandvattenförsörjningen inom planområdet 

måste säkerställas vilket kan lösas i utbyggnadsskedet. 

Göteborg Energi har synpunkter kring placering och reglering av befintliga och 

tillkommande transformatorstationer. Plankartan har reviderats för att tillmötesgå 

önskemålen. 

Kretslopp och Vatten har utöver sitt remissvar inkommit med ett kompletterande 

yttrande i vilket man redogör för hantering, konsekvenser och kostnader för 

utbyggnad av dagvattensystem för att skydda området mot översvämning.  

Platzer fastigheter AB (ägare till större delen av planområdet) har yttrat sig kring 

att kravet att återskapa grändstruktur i planområdets norra del kommer att påverka 

deras befintliga uthyrbara ytor samt att det kan påverka upplevd trygghet för 

boende och verksamma i området. Stadsbyggnadskontoret anser att återskapandet 

av grändstrukturen varit en bärande gemensam idé under hela planarbetet samt att 

de nya passagerna på ett förtjänstfullt sätt stärker områdets attraktivitet och skapar 

ökad rörlighet under hela dygnet. 

Stadsdelsförvaltningarna har yttrat sig kring att förskoleplatser för de 

tillkommande boende i planområdet måste säkerställas i angränsande områden. 

Kvarstående erinran från PoNF 

Allvarligaste kvarstående invändningen kommer från Park- och 

Naturförvaltningen som påpekar i sitt yttrande att planförslaget visserligen 

uppfyller Grönstrategins ekologiska mål men att det inte uppfyller Grönstrategins 

sociala mål. Park- och Naturförvaltningen poängterar, med anledning av detta, 

vikten av att skapa förutsättningar för sociala värden vid gestaltning och genom-

förande av kaj och torgytor inom planområdet samt, så långt det är möjligt, 

minska barriärer och säkerställa planens genomförbarhet.   

Stadsbyggnadskontorets har gjort avvägningen att Gamlestadens fabrikers mycket 

speciella förutsättningar som en tätbebyggd, välbevarad före detta renodlad 

industrimiljö är av yttersta vikt att integrera i pågående stadsutveckling i Gamle-

staden även om Grönstrategins sociala mål inte uppnås. 

Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att detaljplanen kan antas. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighets-

ägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens 

genomförande. 
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag med flera 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploateringen avseende 

detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken 

och Bagaregården och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

2. Göteborg Energi Nät AB 

Framför att plankartan och planbeskrivningen under rubriken El inte stämmer 

överens. I plankartan finns tre föreslagna platser för transformatorstationer. En 

plats norr om byggnad B18 som är märkt E och avser en befintlig transformator-

station, detta stämmer. 

Vidare finns en plats märkt E1 mellan byggnad B27 och byggnad B22, där 

stämmer planbeskrivningen med plankartan sånär som på att indexet 1 saknas i 

planbeskrivningen. Även på denna plats finns en befintlig transformatorstation. 

Dessutom finns i plankartans södra del mellan byggnad B27 och byggnad N13 en 

plats märkt E1 som inte omnämns i planbeskrivningen. Att GENAB kan bibehålla 

och bygga transformatorstationer på dessa tre platser är helt nödvändigt för att 

kunna försörja området med el. 

I planbeskrivningen talas om två inbyggda transformatorstationer. Några sådana 

existerar inte. 

För övrigt hänvisar vi till svaret på samrådshandlingen.  

Göteborg Energi Nät AB önskar få antagandehandling när denna finns tillgänglig. 

Kommentar: 

Planbeskrivning revideras och förtydligas utifrån ovanstående synpunkter. 

De tre föreslagna placeringarna för transformatorstation kvarstår. Indexeringen E1 

utgår då placeringen centralt i området samt tillkommande plats i planområdets 

södra ände kommer behöva samnyttjas även för pumpstationer för att kunna 

skydda området från översvämningar  

 

3. Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 

Anser att en del frågor har tagits om hand som är planrelaterade.  

De frågeställningar som Ni lämnat över till exploatörerna såsom grundläggning 

flytt av ledningar på grund av byggnation mm kvarstår tills de dialoger vi har med 

exploatörerna är färdigutredda. Det pågår dialog för en del av de synpunkter vi 

hade i samrådet. Den ledningen som är placerad där JM har tänkt bygga bostäder 

som måste flyttas ut i Gamlestadsvägen är beroende av den projektering som 

kommer att utföras av trafikkontoret. Innan vi har ett läge i allmän platsmark som 
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vi fått i samråd med trafikkontorets projektering så kan vi inte flytta någon 

ledning. En ledning av denna storlek tar tid att flytta och eftersom vi har kunder 

på ledningen så måste den vara i drift tills den nya ledningen är byggd och vi kan 

göra en omkoppling. 

Kommentar: 

Informationen är vidarebefordrad till trafikkontoret samt till exploatören. 

4. Göteborg Energi Gasnät AB 

Anser att tidigare kommentarer angående gasledning finns med och har beaktats i 

samrådsredogörelse samråd 2. Inga ytterligare synpunkter. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

5. Göteborg Energi GothNet AB 

Har inget ytterligare att tillägga. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

6. Kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten har inkommit med två yttranden där det ursprungliga 

yttrandet menade att planen inte uppfyller Plan och Bygglagens krav på hälsa och 

säkerhet. I ett tilläggsyttrande daterat 2020-03-26 konstaterar Kretslopp och vatten 

att ytterligare utredningsarbete har skett och att man nu anser att området kan 

skyddas mot översvämning om dagvattensystemet kompletteras med 

pumpstation(-er) enligt nedan. 

Enligt Göteborgs stads nya riktlinjer kring behov av pumpning vid högvatten 

Påverkan på dagvattensystem från högvattenskydd (Sweco, 2019) ska utlopp för 

dagvattensystem förses med backventiler och pumpstationer för att klara av att 

hantera en regnhändelse vid ett scenario av högvatten. Det dimensionerande 

regnet för sådana pumpstationer beror på markhöjderna för aktuellt område. För 

Gamlestadens fabriker som har marknivåer över +1,5 (RH2000) innebär det ett 1-

årsregn. 

En pumpstation med ytbehov på 7x12m plus uppställningsplats placerad centralt i 

området markerat med E1 i plankartan fungerar som placering för pumpstation för 

pumpning av regnvatten vid högvatten. Det nya allmänna dagvattensystemet i 

planområdet måste sitta ihop med den planerade pumpstation. Kostnader för ovan 

nämnda pumpstation har grovt bedömts till 30 miljoner och 3 miljoner för 

tillkommande tryckledning, totalt ca 33 miljoner. Kostnaden belastar VA-

kollektivet. 

Kretslopp och vattens övriga synpunkter: 

Under rubriken Dagvatten i planbeskrivningen: 

- Stryk meningen ”Dagvattnet från kvartersmark leds därefter till en gemensam 

reningsanläggning under det centralt belägna torget på allmän platsmark i 

anslutning till pendeltågsstationen.” Denna mening kan strykas eftersom den 

kompletterande dagvattenutredningen kommer fram till att en gemensam 
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reningsanläggning enligt tidigare förslag ej är nödvändig om övriga 

reningsåtgärder byggs ut. 

Under rubriken Avfall i planbeskrivningen: 

- ändra första meningen till: ”Insamling av hushållsavfall inom planområdet 

planeras ske med kärl som töms med vanlig sopbil”. 

- ändra ordet återvinningsplats till återvinningsstation. 

- lägg till att miljörum för avfallssortering ska placeras i delar av byggnader där 

sopbil kan angöra intill. Max dragavstånd för kärl är 25 meter från miljörummets 

mitt till bakre delen på sopbil. 

- lägg till att fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från 

bostäderna ska ordnas på kvartersmark eftersom detaljplanen inte ger plats åt 

någon återvinningsstation. 

Viktig information för exploatörerna att beakta vid genomförandet av detaljplan 

finns i samrådsyttrande nr 2 över detaljplanen. 

Dricksvatten och spillvatten 

Kretslopp och vatten hänvisar till tidigare lämnade yttranden. 

Skyfallshantering 

Kretslopp och vatten anser att befintliga utredningar inte belyser risken för 

begränsad framkomlighet till planområdet vid skyfall. Det medför att 

konsekvensen av bristande framkomlighet inte kan bedömas eller jämföras mot 

andra risker. 

Kretslopp och vatten har tagit fram skyfallsanalyser för området för befintlig 

situation. Ett grovt förslag på åtgärder (strukturplaneåtgärder) för att hantera 

översvämningsrisk finns men ett genomförande av dessa har stor påverkan på 

både planstrukturen och kostnaden.  

Kretslopp och vatten anser att det i planen ska förtydligas att utrymning av 

området vid översvämning på grund av skyfall endast är möjligt norrut. I det 

pågående arbetet med Gamlestaden etapp 2 är det därför viktigt att bevara denna 

möjliga utrymningsväg. I övrigt bedömer Kretslopp och vatten att ytterligare 

utredning av skaderisk och framkomlighet inom planen inte är nödvändigt i 

nuvarande planskede. 

Höga vattennivåer i hav och vattendrag 

På plankartan står det ”Området ska skyddas mot skyfall genom utbyggnad av 

dagvattensystem och ytor för fördröjning enligt lösningar i till planen hörande 

dagvattenutredning eller motsvarande”. Detta är ett delvis felaktigt konstaterande. 

Området skyddas ej mot skyfall med hjälp av utbyggnad av dagvattensystemet 

utan skyfall ställer sig i angränsande lägre liggande ytor utanför planområdet. 

Däremot hanteras skyfall som faller inom planområdet genom att samlas upp i två 

lågt liggande skyfallsytor, det saknas däremot beräkningar på hur stora volymer 

dessa kan komma att behöva härbärgera samt hur vattnet efter skyfall leds bort 

från dessa ytor. 

Ekonomi 
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I vårt utlåtande 2014-06-25 bedömdes flytt av allmänna ledningar till en längd av 

ca 210m i Gamlestadsvägen kosta 1,5 miljoner. Idag bedöms den 

kostnadsuppskattningen ha ökat till ca 4 miljoner pga. marknadsprisändringar. 

Kostnaden för denna flytt skall ej belasta VA-kollektivet. 

Kommentar: 

Ytor för att möjliggöra föreslagen pumpstation har införts på plankartan vid den 

centralt belägna öppna ytan samt i planområdet södra del. Pumpstationerna får 

samordnas med befintliga respektive tillkommande transformatorstationer och bör 

med hänsyn till områdets industrihistoriskt intressanta karaktär samordnas inom 

ett klimatskal som utformas med hänsyn till omkringliggande bebyggelse. 

Planbeskrivningen har uppdaterats med information kring att utrymning vid 

översvämning endast kan ske norrut. Övriga synpunkter har hanterats genom 

mindre revideringar av planhandlingarna respektive information till berörda.  

 

7. Kulturnämnden 

Kulturförvaltningen att tagit emot handlingarna och har utöver sitt tidigare 

utlåtande inget ytterligare att tillägga. 

Kommentar: 

Noteras.  

 

8. Miljö- och klimatnämnden 

Miljöförvaltningen har tagit del av utställningshandlingen och har inga mer 

synpunkter att framföra än det vi framfört tidigare. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

9. Park- och naturnämnden 

Förvaltningens bedömning  

Inledning – helhetsbedömning   

Planförslaget uppfyller Grönstrategins ekologiska mål, då fler träd som kan bistå 

med ekosystemtjänster adderas. Tillfredsställande dagvatten- och skyfallslös-

ningar kan skapas på kvartersmark. Planförslaget uppfyller dock inte Grönstrate-

gins sociala mål, då de nya bostäder som byggs i området inte kommer att ha 

tillgång till parker för rekreation och social vistelse i enlighet med Grönstrategins 

riktvärden. I kombination med att de stora barriärer som omgärdar området 

kommer att kvarstå vid genomförande av detaljplanen, kommer möjligheterna att 

ta sig till och från parker utanför planområdet att vara starkt begränsad, även om 

parker finns inom ca 400–500 m. Förvaltningens helhetsbedömning är att plan-

förslaget inte lever upp till Grönstrategins mål. Därför är det viktigt att skapa 

förutsättningar för sociala värden vid gestaltning och genomförande av kaj och 

torgytor. Vidare behöver detaljplanen bearbetas så långt det är möjligt med 

avseende på att minska barriärer och säkerställa planens genomförbarhet.   

Viktigaste synpunkterna på planförslaget utifrån våra styrdokument  
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Planförslaget uppfyller inte Grönstrategins sociala mål. Planförslaget omfattar en 

upprustning av ett kajstråk samt ett entrétorg som beroende på utformning kan 

bidra till vissa sociala värden. Kajmiljön kommer dock till största del att vara 

hårdgjord och torget till stor del att vara trafikalt och får heller inte utformas för 

stadigvarande vistelse. Ingen av dessa miljöer kan därför godtas fungera som 

gröna och trygga miljöer för lek och rekreation enligt Grönstrategins mål för 

bostadsnära park. Då inga nya parker tillskapas inom planområdet hänvisas 

boende inom planområdet till närliggande stadsdelars rekreativa strukturer. I 

kombination med att de stora barriärer som omgärdar området idag kommer att 

kvarstå, kommer möjligheterna för att ta sig till och från parker utanför 

planområdet att vara starkt begränsade. Ett nätverk av parker och naturmiljöer och 

deras utformning studeras just nu inom den närliggande detaljplanen för 

Gamlestads torg etapp 2. I denna detaljplan säkerställs närmsta bostadsnära park i 

Banérsparken, på ca 400–500 meters gångavstånd från planområdet. En 

naturmiljö tillskapas även runt Säveån, öster om aktuellt planområde. På grund av 

att Gamlestadsvägen utgör en kraftig barriär mellan planområdet och närliggande 

strukturer, blir dock närmsta tillgängliga väg till detta område också mellan 400–

500 m från de nya bostäderna inom aktuellt detaljplaneområde. De nya tilltänkta 

parkerna i Gamlestaden är redan idag begränsade i yta och kommer att begränsas 

ytterligare på grund av att nya skolor/förskolor kommer att uppta delar av 

befintlig park. Detta innebär att de parker som planeras i aktuellt planområdes 

närhet redan kommer att vara hårt belastade av andra planprojekt. Bristen på 

allmänna gröna miljöer kommer framförallt att påverka barn och äldre inom 

området, som har svårt att självständigt röra sig i trafikmiljöer, och därmed 

uteslutande hänvisas till bostadsgårdar för lek och rekreativ vistelse. Solstudier 

visar att planerade bostadsgårdar kommer att vara drabbade av slagskugga stora 

delar av året och dygnet, vilket ytterligare gör att tillgången på park och rekreativa 

ytor på allmän plats ökar. 

Synpunkter på planförslaget utifrån aspekten genomförbarhet/byggbarhet  

• Park- och naturförvaltningen anser att planförslaget måste bearbetas vidare 

avseende hur planområdet bättre kan kopplas samman med omgivningen och de 

rekreativa strukturer som skapas i Gamlestaden i stort. Detta omfattar att studera 

hur barriärer kan minskas och fler trygga och trafiksäkra gångstråk och passager 

kan skapas till omgivningen.  

• Enligt planhandlingarna kommer möjligheterna till att öka kajens och torgets 

sociala vistelsekvaliteter kunna skapas främst genom utformning och inte genom 

planbestämmelser. Park- och naturförvaltningen föreslår därför att genomförandet 

av planen, främst avseende gestaltningen av kaj och torgyta, bör börja studeras 

omgående för att säkerställa att planen är genomförbar enligt planförslagets 

intentioner. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på park- och naturförvaltningens ambitioner 

att samverka vid genomförandet med övriga förvaltningar för att planförslagets 

intentioner ska uppfyllas. Kopplingar till omkringliggande gröna miljöer och 

minskandet av barriärer behöver fortsatt studeras under genomförandet. Detta kan 

göras på initiativ av exempelvis park- och naturförvaltningen och/eller genom 

samordningsprojektet i Gamlestaden. 
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Stadsbyggnadskontorets bedömning är alltjämt att Gamlestadens fabrikers mycket 

speciella förutsättningar som en tätbebyggd, välbevarad före detta renodlad 

industrimiljö inte lämpar sig för en allmän parkmiljö. Krav på att begränsa antalet 

personer som vistas på allmänna platser i området, förorenad mark och arkeologi 

samt att kommunen idag inte äger någon mark i aktuella delar av planområdet 

medför att en satsning på parkmark skulle ge ett mycket litet utfall i förhållande 

till investering.  

Inom ramen för det samlade stadsutvecklingsprojektet i Gamlestaden har det 

under vårvintern 2020 börjat föras diskussioner om att skapa en stadsdelspark 

inom den yta, norr om Säveån, söder om Artillerigatan och väster om Hornsgatan, 

som idag bland annat hyser SKF:s parkering. Det centrala och lättåtkomliga läget, 

orienteringen mot söder och sydväst vid Säveån, antalet befintliga uppväxta träd, 

närheten till viktiga gång- och cykelstråk, kontrasten till det kuperade grön-

området vid Bunkeberget och det framtida betydande tillskottet av boende och 

verksamma är några av de argument som starkt talar för en sådan planeringsinrikt-

ning. Ungefär en tredjedel av marken ägs av staden och resten behöver i så fall 

köpas in. Finansiering för en stadsdelspark är inte löst men diskussioner har 

påbörjats.  

10. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Räddningstjänstens synpunkter och anmärkningar gällande riskanalysen har 

bemötts och hanterats vilket framgår i planbeskrivning och reviderad riskanalys. 

Sammantaget bedömer räddningstjänsten att riskanalys med utgivningsdatum 

2019-05-03 kan fungera som beslutsunderlag för detaljplanen. 

Räddningstjänstens anmärkning gällande områdestyp enligt VA V P83 är inte 

bemött och bristen kvarstår utan åtgärd i planbeskrivning. Enligt 

planbeskrivningen medger kapaciteten på det allmänna ledningsnätet för 

dricksvatten uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A1. Det innebär en 

halvering av det flöde räddningstjänsten förväntas ha tillgång till, då 

områdestypen enligt VA V P83 är A2. Tillgång till erforderlig mängd släckvatten 

är avgörande för en säker och effektiv insats vid brand. 

Räddningstjänstens anmärkning gällande tillgänglighet för utryckningsfordon vid 

dimensionerande TTÖP-översvämning i området har bemötts i 

samrådsbeskrivning och frågan hanteras i planbeskrivning. 

Räddningstjänsten erinrar mot detaljplanen med anledning av att det i 

handlingarna ej redogörs för en erforderlig brandvattenförsörjning. 

Kommentar: 

Kretslopp- och vatten har i april 2020 meddelat att deras befintliga ledning (V150) 

i södra delen av planområdet måste flyttas ut i Gamlestadsvägen i genomförande-

skedet. I samband med flytten kan ledningen dimensioneras upp fram till 

lokalgatan som går in i området samt även dimensionera nya ledningar i 

kommande allmän platsmark inom planområdet. När detta är utfört kommer ett 

levererat flöde, enligt områdestyp A2 i brandposter i anslutning till dessa nya 

ledningar, att erhållas.  
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11. SDF Örgryte-Härlanda 

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda tillstyrker förslaget till detaljplan för 

Gamlestadens fabriker. Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till 

byggnadsnämnden som sitt eget yttrande.  

Förvaltningen tillstyrker förslaget till detaljplan för Gamlestadens fabriker. Det är 

positivt att detaljplanen stärker kopplingen och delvis överbygger den barriär 

mellan den egna stadsdelen och Östra Göteborg, vilket bidrar till en mer 

sammanhållen stad.  

Det främsta medskick som förvaltningen fortsatt vill göra är att bristen på 

kommunal service inom planområdet samt otrygga passager till närliggande 

områden utgör en risk, vilken måste säkerställas i angränsande planer. Brist på 

kommunal service inom planområdet är ett inspel som stadsdelen gjort i tidigare 

samrådsyttrande. Det är införstått att platsen inte har förutsättningar för att 

innehålla en förskola. Men det ställer än högre krav på tillkommande detaljplaner 

i närområdet, och de barnfamiljer som i framtiden kommer bo i området kan få 

svårigheter att klara vardagslivet.  

Det är viktigt att förslaget som tas upp i den fördjupade översiktsplanen för 

Gamlestaden- Bagaregården, och som även nämns i planförslaget, om ny 

pendeltågsstation vid Ånäsmotet genomförs. Stationsläget skulle då komma att 

ligga omedelbart söder om Gamlestadens fabriker och ersätta nuvarande 

stationsläge i Sävenäs. Det är även viktigt att hållplats på Malmsjögatan blir av, 

samt att den inte är på för långt avstånd till planområdet. Förvaltningen anser att 

det annars saknas kollektiva förbindelser till den södra delen av planområdet. 

Kollektiva resor hänvisas till knutpunkten Gamlestads torg, beläget norr om 

planområdet. Sträckan mellan närmaste hållplats söderut, Ejdergatan, och 

Gamlestads torg är relativt lång och därutöver försvinner hållplatsen Kristinedal. 

Det finns en risk att hållbara resalternativ, för exempelvis arbetspendlande till 

kontor och verksamheter belägna i den södra delen, utkonkurreras av bilburna 

resor. Dessutom innebär planförslaget överskott på parkeringsmöjligheter för 

personbil i områdets södra del. Ytterligare en risk finns att personer väljer bort 

hållbara resalternativ i och med de otrygga passager som går söderut från 

planområdet för cyklister och gångare. Både sträckan mellan Ånäsvägen och 

Stockholmsvägen, som kopplar an till Gamlestadsvägen är otrygga utifrån att de 

går under trafikleden. Även det tillkommande parkeringshuset kan komma att 

skapa en möjlig barriäreffekt mot Bagaregården, då det kommer behöva utformas 

i storlek så huset kan bli ett skydd utifrån explosionsrisken på leden. Därmed är 

det viktigt att gestaltningen av parkeringshuset motverkar denna effekt och istället 

bidrar till en tryggare miljö som säkerställer att platsen, oavsett hur mycket den 

nyttjas, inte blir en otrygg baksida och ”tillhåll” för exempelvis kriminell aktivitet.  

Förvaltningen vill påminna om framtida utvecklingsplaner på Ånäsfältet, med 

eventuella bostäder, förskola och skola. Det är viktigt att följa vilken inriktning 

planerna tar, utifrån att grönytan som idag kan nyttjas av närboende då kan 

komma att förändras. Förvaltningen anser vidare att bristen på grönområden inom 

planen kommer ställa högre krav på bevarande av grönytor i närområdet utanför 

planområdet, samt att dessa behöver utvecklas för högre vistelsekvaliteter. Det är 

även viktigt att det ställs krav på exempelvis tak- och fasadgrönska, för att minska 

den negativa miljöpåverkan från närliggande trafikleder med luft- och buller-

emissioner. Även om det inte är möjligt att rymma detta inom arbetet för en 
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detaljplan, kan det eventuellt regleras i överenskommelser med exploatören. Detta 

gäller även många sociala frågor, som oftast inte heller går in under det som en 

detaljplan reglerar eller ryms inom en och samma detaljplan.  

Kommentar: 

Förskolefrågan behandlas på ett samlat sätt inom ramen för samordningsprojektet 

i Gamlestaden. 

Befintliga busshållplatser vid Kristinedal kommer vid trafikviaduktens rivning att 

försvinna. Busshållplatser vid den närbelägna kollektivtrafikknutpunkten vid 

Gamlestads torg ersätter då detta hållplatsstopp. Vid en framtida utbyggnad av en 

ny pendeltågsstation invid Malmsjögatan (ersättning för Sävenäs) är det mycket 

troligt att denna får en busslinje kopplad till sig.  

Det är viktigt att kopplingarna från Gamlestadens fabriker söderut (Stockholms-

gatan, Ånäsvägen etcetera) utformas på ett sätt som minskar upplevelsen av 

otrygghet. Det handlar om att arbeta med ljussättning, rätt placering av växtlighet, 

siktlinjer etcetera. Kommande parkeringsgarage (i planområdets sydöstra del) bör 

till exempel utformas så att genomsikt och transparens erhålls i ögonhöjd. Det är 

angeläget att berörda intressenter och Göteborgs Stad samverkar kring dessa 

frågor i genomförandeskedet.  

 

12. SDF Östra Göteborg 

Stadsdelsförvaltningen föreslår att det aktuella utställningsförslaget Detaljplan för 

Gamlestadens fabriker tillstyrks. Planområdet ligger inom SDN Örgryte-Härlanda 

men områdets utveckling är av stor vikt för SDN Östra Göteborg då det gränsar 

till knutpunkten Gamlestads Torg samt utgör en viktig pusselbit som anslutning i 

stadsmiljön mellan de två stadsdelsområdena.  

Under samråd nummer 2 beslöt stadsdelsnämnden 2018-05-27 att tillstyrka 

fortsatt arbete med detaljplanen för Gamlestadens fabriker. Nämnden påpekade 

dock problematiken med bristande tillgång till platser i förskola/skola i 

närområdet och efterlyste en mer tillfredsställande lösning än att hänvisa till de 

undervisningsenheter som finns eller planeras i Gamlestaden norr om Säveån. 

Stadsbyggnadskontoret kommenterar att de bedömer hänvisningen som fullt 

rimlig för denna detaljplan. Förvaltningen instämmer i att det inte är lämpligt att 

uppföra förskola/skola inom planområdet men vill återigen påpeka bristen på 

undervisningsenheter i området i stort, särskilt då ytterligare nya bostäder troligen 

tillkommer i framtiden. 

Kommentar: 

Ett helhetsgrepp kring förskoleplaneringen kommer att tas genom att fastighets-

kontoret under 2020 planerar tillsätta en extra utredningsresurs. Denna person får 

till uppgift att för hela Gamlestadens räkning se över situationen gällande till-

skapande av förskole-enheter.  

 

13. Trafikkontoret 

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ser med följande synpunkter 

mycket positiv till den föreslagna stadsförnyelsen.  

Gång- och cykel 

Cykelstråken som ingår i det kommunala huvudcykelnätet passerar planområdet 
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på Gamlestadsvägen. Två nya gång- och cykelstråk planeras genom Gamlestadens 

fabrikers område. Dels i öst-västlig riktning, i anslutning till pendeltågsstationens 

södra entré och dels i nord-sydlig riktning i lokalgatan centralt i området som 

ansluts mot Ånäsvägen söder om planområdet, för att stärka den nord-sydliga 

rörelsen i planområdet. 

Som en del av Gamlestadens fabrikers planstruktur ingår ett inre stråk, 

huvudsakligen för gående, som knyter samman det befintliga Gamlestaden med 

Redbergsplatsen och vidare mot Olskroken. I norr ansluter detta stråk till en ny 

gångbro, som kopplar samman planområdet med Gamlestads torg. 

Antalet allmänt tillgängliga cykelparkeringar i planområdet (inom allmän plats) i 

anslutning till pendeltågsstationens södra entré, kommer att uppgå till ca 100 st. 

Det är viktigt att utrymme för denna cykelparkering säkras vid platsen. 

Ca 20 st allmänna cykelparkeringar (inom allmän plats) föreslås även tillkomma i 

anslutning till gång- och cykelbrons södra landfäste invid Säveån. Omedelbart 

norr om planområdet (norr om Säveån) kommer det inom det framväxande 

knutpunktområdet att uppföras ett allmänt tillgängligt parkeringshus för cyklar. 

Antalet cykelparkeringsplatser inom denna anläggning beräknas till cirka 550 st, 

varav ett mindre antal består av specialcykelparkeringar (för lådcyklar etcetera). 

Denna anläggning beräknas vara uppförd och i bruk år 2020. 

 

Kollektiv- och biltrafik 

Planområdet har en mycket god försörjning av kollektivtrafik tack vare den 

direkta närheten till Gamlestads torg, som är en av översiktsplanens fem utpekade 

strategiska knutpunkter. 

Pendeltågstationens södra entré är sammankopplad med aktuell plan där flera 

gång- och cykelstråk anländer från bland annat Bagaregården, Örgryte och 

Hisingen.  

I detaljplanen ingår en förändring av gatusektionen på Gamlestadsvägen från 

dagens fyra körfält till tre körfält och separerade gång- och cykelbanor, (utpekat 

pendlingscykelstråk).  

Planområdet trafikmatas söderifrån via Ånäsvägen, till föreslaget parkeringshus, 

och österifrån via Gamlestadsvägen där också huvudsaklig trafikmatning sker till 

pendeltågstationen. Plankartan anger lokalgata och torgyta från Gamlestadsvägen 

till den södra entrén, enligt bild 3. Plankartan anger vidare allmän plats ”torg” 

norrut mot Säveån o vidare österut längs ån. 

En förändring jämfört med planområdets samrådsförslag är att gatan, som ligger i 

nord-sydlig riktning, numera föreslås vara allmän plats. Tidigare var denna 

kvartersmark. Anledning till ändringen är att säkra tillgängligheten för främst 

cyklister, i ett stråk som har stark koppling till områden söder om E20.  

Parkering 

Föreslaget parkeringshus ligger strategiskt nära E20 och fungerar som skyddande 

bebyggelse mot omkringliggande farligt godsleder söder och västerut, vilket är 

bra. 

Enligt planförslaget så kommer antalet parkeringsplatser att överskrida parker-

ingstalets rekommendationer pga. behovet av att uppföra denna skyddande 

bebyggelse. Detta överskott av parkeringsplatser bör diskuteras vidare, utifrån ett 
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eventuellt samnyttjande med det parkeringsbehov som uppkommer inom 

Gamlestads torg etapp 2. 

 

Buller 

Planhandlingen ägnar stor uppmärksamhet åt den komplexa bullerfrågan där flera 

olika trafikslag påverkar planområdet. Olika bullerutredningar har tagits fram och 

man för ett resonemang utifrån både Göteborgs Stads bullerpolicy och Boverkets 

allmänna råd. 

Trafikkontoret inser att bullerfrågan är mycket komplex och vill framföra att det 

centrala är att uppnå en ljuddämpad sida in mot gården oavsett vilka riktlinjer som 

tänkas följas. Kontorets främsta bidrag till att reducera bullerstörningen inom 

planområdet är att trafikflödena på Gamlestadsvägen planeras minska till år 2020 

i förhållande till dagens flöden. Det är dock uppenbart att detta inte kommer 

räcka, utan att även åtgärder på bebyggelsen måste vidtas.  

Ekonomi 

Trafiknämnden får utgifter för anläggande av gator, bro, torg och kaj samt 

kostnader för skötsel och underhåll av de nya anläggningarna. 

Utbyggnad av detaljplanen förutsätter skattefinansierade 

exploateringsinvesteringar som bedöms uppgå till ca. 35 miljoner kronor (2019 

års prisnivå) för del av utbyggnad av allmän plats. Staden bedöms få ökade 

driftkostnader för kommunaltekniska anläggningar. Förslaget i dess nuvarande 

utformning förutsätter finansiering via TN-exploatering. Medel finns upptagna i 

kommunens budget, investeringsplan exploateringsinvesteringar, belastande 

projekt IB214.  

Utbyggnad av allmän plats delfinansieras av exploatören. Dessa intäkter redovisas 

inom FN-exploatering. 

Kommentar: 

Noteras. Frågan om samnyttjande av bilparkering för övrig stadsutveckling i 

Gamlestaden har skickats till Samordningsprojektet för Gamlestaden. 

Parkeringshuset för cyklar vid Gamlestadens resecentrum (omedelbart norr om 

planområdet) är färdigbyggt och planeras att invigas i augusti 2020. 

 

Statliga och regionala myndigheter med flera 

14. Länsstyrelsen 

Har följande synpunkter: 

Bedömning enligt 12 kap 1 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och 

nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kommer att 

prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

 

För att planens ska kunna accepteras måste ni hantera följande frågor: 

Förtydliga delar av de slutsatser som görs i de geotekniska utredningarna så att det 

med all tydlighet framgår att föreslagna stabilitetshöjande åtgärder är tillräckliga. 

Ni behöver bedöma risken för spridning av föroreningar vid pålning till det undre 

grundvattenmagasinet. 
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Strandskyddet behöver fortsatt hanteras enligt äldre lagstiftning där ni begär ett 

upphävande från Länsstyrelsen. Detta måste vara klart innan detaljplanens antas. 

Länsstyrelsen anser att våra synpunkter från samrådet gällande farligt gods, 

förorenad mark, skyfall och vibrationer är omhändertagna på ett tillfredställande 

sätt. 

 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar att: 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 

för olyckor, översvämning eller erosion 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planhandlingen har kompletterats med en bedömning av detaljplanens påverkan 

på MKN för grundvatten. Bedömningen som görs är att marksaneringar kommer 

att förbättra kvaliteten i grundvattenförekomsten Gamlestaden. Inom 

detaljplaneområdet finns två grundvattenmagasin, ett öppet magasin i de ytliga 

jordlagren som har hydraulisk förbindelse med Säveån. Dessa jordlager är ställvis 

förorenade och en sanering av dessa kan antas medföra positiva effekter på 

Säveåns vattenkvalitet. 

Under ett lerlager av betydande mäktighet ligger ytterligare ett 

grundvattenmagasin. Det är detta magasin som utgör vattenförekomsten 

Gamlestaden. Detta magasin är slutet och påfyllning av magasinet sker i områdets 

ytterkanter. Grundvattenförekomsten har alltså ingen hydraulisk förbindelse med 

det övre magasinet inom planområdet och de föroreningar som där förekommer. I 

planbeskrivningen anges det att tyngre byggnader ska grundläggas med pålning. I 

Länsstyrelsens samrådsyttrande begärdes därför att frågan om risk för spridning 

av markföroreningar till underliggande grundvatten vid pålning behövde beaktas. 

Så vitt Länsstyrelsen kan utläsa ur handlingarna har dock detta inte gjorts. 

 

Strandskydd 

Ett genomförande av detaljplanen förutsätter att ni begär att Länsstyrelsen ska 

upphäva strandskyddet. Länsstyrelsen måste fatta beslut i denna fråga innan 

detaljplanen antas. I planbeskrivningen så finns det ingen information om att 

strandskyddet inträder i samband med den nya planen. Detta, och vilka särskilda 

skäl ni bedömer som tillämpbara, måste framgå av planbeskrivningen vid 

antagandet. 

 

Geoteknik 

Statens geotekniska institut (SGI) har yttrat sig över detaljplanen. SGI anser att 

det fortsatt finns oklarheter i de geotekniska underlagen. Förtydliganden behövs 

på flera punkter för att kunna dra slutsatsen att föreslagna stabilitetshöjande åtgärd 

är tillräckliga (se SGI yttrande som bifogas i sin helhet). Länsstyrelsen anser att 

dessa förtydliganden måste göras så att det med all tydlighet framgår att 

föreslagna stabilitetshöjande åtgärder är tillräckliga. Angående de 

planbestämmelser som angetts för KAJ så har Länsstyrelsen ingen erinran mot 

dessa. Länsstyrelsen anser att genomförandet av de stabilitetshöjande åtgärderna 

säkerställs genom att de ska göras på allmän plats där kommunen är huvudman 
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och det framgår tydligt i genomförandebeskrivningen att kommunen ansvarar för 

iordningställande och framtida drift och underhåll. 

 

Synpunkter på utställningshandlingen 

Farligt gods 

Riskfrågan har bearbetats sedan samrådet och Länsstyrelsen anser att den nu är 

omhändertagen på ett acceptabelt sätt. 

Vi har dock uppmärksammat att formuleringen av planbestämmelsen b1 skiljer 

sig jämfört hur den beskrivs i planbeskrivningen. På plankartan formuleras det 

som ”muröppningar” och i planbeskrivningen (samt i tidigare dialoger) står det 

”fönsteröppningar”. Det får inte vara några oklarheter i vad som avses dvs att 

öppningar i fasaden på aktuell byggnad ska muras igen. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Tillståndsprocess 

Parallellt med planprocessen pågår en tillståndsprocess enligt 11 kap miljöbalken 

(MB) och 7 kap 28a - 29 § MB. Det är bra att ni inte planerar att anta detaljplanen 

innan tillståndsärendet är avgjort då Natura2000-områden är riksintresse enligt 4 

kap 8 § MB och påverkan på ett sådant område därmed är en av 

prövningsgrunderna. 

 

Bortledning av grundvatten 

I många kvarter anges på plankartan att underjordiska garage ska anläggas. Vid 

anläggande av byggnader med djup grundläggning, till exempel underjordiska 

garage eller källare, kan bortledning av grundvatten under anläggningsskedet 

och/eller driftskedet bli aktuellt. Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder som kan 

innebära bortledning av grundvatten innebär en vattenverksamhet som regleras i 

11 kap Miljöbalken. Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte är 

uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 

vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det fall åtgärden bedöms 

vara tillståndspliktig ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens 

vattenvårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna 

bedömning. 

 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

 

Kommentar: 

Geoteknik 

En särskild geoteknisk PM Svar på yttande från SGI 5.2-1801-0021 

Gamlestadens fabriker GH 180617, Sweco 2019-11-08 har tagits fram för att 

besvara och förtydliga de tveksamheter som SGI uppmärksammat. Se även svar 

under SGI nedan. 

MKN Grundvatten 

I PM Sweco 2019-11-08 Svar på yttrande från länsstyrelsen ang. 

Miljökvalitetsnormer grundvatten görs en bedömning av risken för spridning av 

föroreningar till underliggande grundvattenförekomst. Risken bedöms som 

mycket liten och det finns goda förutsättningar att genom metod- och materialval i 

stort sett helt eliminera risken. Planbeskrivningen har kompletterats.  
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Strandskydd 

Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om strandskydd. Kommunen 

har ansökt till länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet. Länsstyrelsen har i 

sitt beslut daterat 2020-04-27 angett att detaljplanen inte ska omfattas av 

strandskydd där strandskydd inträder, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft. 

Farligt gods 

Formuleringen ”fönsteröppningar” har utgått då den bedömdes som otydlig och 

svår att följa upp då inte bara befintliga fönster avses. Både plankartans 

bestämmelse b1 och planbeskrivningen anger nu ”muröppningar”. 

Tillstånd miljöbalken 

Parallellt med detaljplanearbetet har en ansökan till Mark- och miljödomstolen 

(MMD)för tillstånd för vattenverksamhet tagits fram. Ansökan omfattar 

åtgärderna som rör anläggande av gångbro och höjning av stödmur och därtill 

hörande arbeten längs kajen. Miljödomen vann laga kraft 2020-01-02, målnr: M-

4844-17. 

Bortledning av grundvatten 

Informationen om tillståndsplikt har delgivits exploatörerna. 

15. Statens Geotekniska Institut (SGI) 

SGI efterfrågar i sitt yttrande förtydliganden inom fyra områden vilka 

sammanfattats och besvarats i till planen hörande PM Svar på yttande från SGI 

5.2-1801-0021 Gamlestadens fabriker GH 180617, Sweco 2019-11-08. 

 

SGI:s huvudsakliga frågeställningar hämtade från ovan nämnda PM: 

a) ”I utredningen ([3] rev A) har även antagits att leran inom hela området 

innehar anisotropa egenskaper, med stöd av undersökningar utförda 

utanför aktuellt planområde. SGI saknade en mer detaljerad redovisning av 

lägen för aktuella undersökningspunkter, samt även en utvärdering som 

påvisar relevansen av dessa undersökningar för att åberopa anisotropa 

egenskaper för leran inom området” 

b) ”Handlingen ([3] rev B) är nu kompletterad med planläge samt 

sammanställning av parametrar ([3] rev B, Bilaga 5 och 7). Framförallt 

sammanställning av skjuvhållfastheter ([3] rev B, Bilaga 5 sid l) bildar ett 

svårtolkat diagram med indata från många undersökningspunkter, där det 

är svårt att urskilja specifika resultat från olika punkter. SGI anser inte att 

Swecos sammanställningar tydligt stöder deras uttalande om att leran inom 

hela planområdets norra del har liknande egenskaper, samt att Sweco 

därmed inte heller har stöd för att tillgodoräkna sig anisotropa egenskaper 

i stabilitetsberäkningarna. Eftersom detta kan ha påverkan på 

dimensioneringen och genomförbarheten avseende den redovisade 

lättfyllningsförstärkningen, anser SGI att Geoteknisk PM [3] behöver 

kompletteras” 

c) ”I [4] kap 6.3 står: '''Vid kompensationsgrundläggning med 

lättfyllnadsmaterial skall risken för upplyftning, med anledning av höga 

grundvattennivåer, beaktas.'" SGI saknar i den geotekniska PM [3] en 

överslagsberäkning som visar att redovisad förstärkningsåtgärd längs med 

ån är genomförbar med avseende på upplyftning med hänsyn tagen till 

dimensionerande framtida vattennivå +2,9.” 
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Övrig synpunkt: 

SGI instämmer i att en stabilitetshöjande åtgärd längs Säveån är nödvändig för att 

uppfylla säkerhetskraven, både för befintliga och framtida förhållanden. Avseende 

planbestämmelser ml och m2 är SGI tveksamma till om de har stöd i PBL och vill 

lyfta frågan till Länsstyrelsen om föreslagna planbestämmelser ml och m2 

säkerställer utförande av förstärkningsåtgärd inom markanvändning KAJ, som är 

allmän plats? SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig 

förutsatt att ovanstående synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet.  

Kommentar: 

a) I denna PM har en empirisk studie utförts på resultatet från utförda CRS-

försök i området där beräknad empirisk skjuvhållfasthet i aktiv skjuvzon 

jämförs med resultatet från utförda aktiva triaxialförsök. Empiriska värden 

beräknade för borrhål 300 är särskilt intressanta då detta borrhål ligger 

nära beräknad sektion inom planområdet. Utförda triaxialförsök i i bh 

1609 och 1615 som ligger strax öster om planområdet visar på en ökning i 

aktiv skjuvzon på ca 40-50 % jämnfört med direkt skjuvzon. Empiriska 

värden beräknade med data från dessa borrhål ger tillsammans med 

utförda triaxialförsök från närliggande borrhål stöd åt vald 

anisotropifunktion som använts vid tidigare stabilitetsberäkningarna. 

b) Aktuella diagram och beräkningar har uppdaterats vilket framgår av ovan 

nämnda PM. Se även svar på punkt a). 

c) Beräkningar för upplyftning av lättklinker är bilagda ovan nämnda PM. 

Den högvattennivå (+2,9) som SGI hänvisar till har aldrig varit aktuell 

utan hänvisar till säker planeringsnivå för omkringliggande mark. Den 

högvattennivå som använts för samtliga detaljplaner i Gamlestaden och 

som även ligger till grund för den miljödom för vattenverksamhet Mark- 

och Miljödomstolen beslutade och som vann laga kraft 2020-01-02, målnr: 

M-4844-17 är +2,6. 

d) Angående reglering av stabilitetshöjande åtgärder gör Länsstyrelsen 

bedömningen att föreslagen planreglering är ändamålsenlig.  

 

16. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av handlingarna rörande ovanstående ärende och vill 

framföra följande synpunkter. 

Trafikverket hade tidigare några synpunkter beträffande prognosår och även 

detaljplanens avgränsning vid broläget i söder. Samrådsredogörelsen presenterar 

klarlägganden beträffande de frågor som Trafikverket lyft fram. När det gäller 

vibrationer så klargör vibrationsutredningen att vedertagna riktvärden klaras vid 

mätningar i befintlig bebyggelse. När det gäller nytillkommande bebyggelse borde 

en planbestämmelse finnas som säger att riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS inte får 

överskridas. 

Trafikverket är i övrigt tillfreds med de klarläggande som samrådsredogörelsen 

presenterar. 

Kommentar: 

Kontoret anser inte att bestämmelse kring vibrationer behöver införas på 

plankartan. Riktvärdet är väl känt och vedertaget men kan komma att ändras. 
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Uppfyllnad av riktvärdet hanteras vid projektering och val av grundläggning och 

konstruktion och följs upp i bygglovgivningen.  

 

17. Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall har en 145 kV markkabel öster om aktuellt planområde men ingen 

elnätanläggning inom aktuellt planområde. Vattenfall har därmed inget att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etcetera har namngivits. 

Personnamn skrivs inte ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att 

utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är 

kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret. 

 

18. Platzer, Olskroken 18:7 

Platzer har under planarbetet framfört att öppnandet av stråket mellan byggnad 

B18 och B1/B3 förorsakar problem genom att de uthyrningsbara ytor som berörs 

tas bort. Det påverkar befintliga hyresgäster och gör även att kommunikationen 

inomhus mellan byggnad B18 och B1/B3 inte längre blir möjlig. Det innebär 

utöver intäktsförluster för berörda ytor att flexibiliteten i kvarteret minskas.  

Platzer anser också att det stråk som bildas mellan byggnaderna ger problem ur 

trygghetssynpunkt. Stråket blir mycket trångt. I förhållande till bredden torde 

angränsande byggnader upplevas som höga, vilket förstärker känslan av 

inneslutenhet. Det bildas också dolda ytor vid hörn, vilket ytterligare förstärker 

otryggheten. Till detta kommer att området avses omvandlas till blandstad, vilket 

Platzer ser positivt på. Blandstad innebär bland annat att bostäder etableras och att 

andra grupper av människor kommer att kunna nyttja området. Till exempel barn 

och äldre är mer beroende av en trygg miljö för att kunna vistas ute och nå sina 

målpunkter under hela dygnet. 

Syftet med passagen är bland annat att få fler öppna stråk genom området och ge 

området en öppnare karaktär. Platzer anser dock att det finns ett flertal andra stråk 

som möjliggör rörelse genom området. Förslag på justering är att man exempelvis 

inför möjlighet till (K2) på berörda områden om det behövs och påverkar utfall av 

utredning såsom dagvatten eller dyl. 

Då samtlig kvartersmark har definierats som u-mark samt att befintliga byggnader 

förses med q-märkning vill Platzer lyfta frågan om hur Stadsbyggnadskontoret 

ställer sig till framtida utvändiga utrymningstrappor. På byggnad B2 har det redan 

konstaterats att sådana trappor kommer att behövas.  

Kan byggnation av utvändiga utrymningstrappor inom kvartersmark hanteras mha 

planbeteckning för att slippa hanteras som en liten avvikelse i ett bygglovsskede? 

Kommentar: 

Kontoret anser att öppnandet av passager är en fundamental grundidé. Gränd-

systemet är bärande del i stadsutvecklingen av området. Därför avser kontoret inte 

att tillmötesgå önskemålet om att ändra planbestämmelserna kring detta. 
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Angående utrymningstrappornas eventuella konflikt med ledningar anser bygglov 

att det enklast hanteras som en avvikelse då den i de flesta fall är okontroversiell.  

 

Revideringar  

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att: 

Planhandlingar har kompletterats med avseende på att Strandskyddsdispens från 

Länsstyrelsen har inkommit. Planhandlingar har kompletterats med information 

om att miljödom för vattenverksamhet, höjning av kaj med där till hörande 

åtgärder samt anläggande av gångbro har vunnit laga kraft. 

Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av hur grundläggning 

kan ske i planområdet för att undvika påverkan på grundvattenförekomsten.  

Plankartan har förtydligats med avseende på E-områden (tekniska anläggningar) 

för elförsörjning samt pumpstationer för dagvatten. Planbeskrivningen har 

kompletterats med information kring elförsörjning samt tänkt system för 

dagvattenhantering. 

Planbeskrivningen har förtydligats med avseende på att erforderlig brandvatten-

försörjning kommer att erhållas inom planområdet (i och med den uppgradering 

av ledningsnätet som kommer att utföras i genomförandeskedet).  

En särskild PM har tagits fram för att tydligare redovisa de beräkningar som SGI 

efterfrågat för att kunna bedöma områdets geotekniska förutsättningar. 

Berörda fastighetsägare har informerats om gjord revidering. Eftersom revider-

ingen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 

utställning. 

 

 

Åsa Lindborg    Mattias Westblom 

Planchef    Planarkitekt/projektledare 
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Bilaga 1 - Lista över samrådskrets 
 
Kommunala nämnder och bolag med flera 
Fastighetsnämnden/kontoret 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden/förvaltningen 

Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen 

Park- och naturnämnden/förvaltningen 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Angered 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Örgryte-Härlanda 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Östra Göteborg 

Trafiknämnden/kontoret 

 

Statliga och regionala myndigheter med flera 
Business Region Göteborg AB 

Göteborgsregionen (GR) 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen 

Skanova Nätplanering D3N 

Statens geotekniska institut 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västtrafik AB 

 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckningen 

Övriga 
 
Handikappföreningens samarbetsorgan 

Naturskyddsföreningen i Göteborg 
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Bilaga 2 – Länsstyrelsens yttrande 
 



Yttrande
2019-06-18

Diarienummer
402-21351-2019

Sida
1(3)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress: Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer 

Planhandläggare
010-2245494

torun.signer@lansstyrelsen.se

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se

Ert diarienummer: 0489/11

Yttrande över detaljplan Gamlestadens fabriker inom 
stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och 
Bagaregården i Göteborgs kommun, Västra Götalands 
län

Utställningshandlingar daterade maj 2019 för yttrande enligt 5 kap 23 § plan- och 
bygglagen (PBL 1987:10)

Bedömning enligt 12 kap 1 § PBL

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kommer att prövas 
av Länsstyrelsen om den antas. 

För att planens ska kunna accepteras måste ni hantera följande frågor: 

Förtydliga delar av de slutsatser som görs i de geotekniska utredningarna så att det 
med all tydlighet framgår att föreslagna stabilitetshöjande åtgärder är tillräckliga.

Ni behöver bedöma risken för spridning av föroreningar vid pålning till det undre 
grundvattenmagasinet. 

Strandskyddet behöver fortsatt hanteras enligt äldre lagstiftning där ni begär ett 
upphävande från Länsstyrelsen. Detta måste vara klart innan detaljplanens antas. 

Länsstyrelsen anser att våra synpunkter från samrådet gällande farligt gods, 
förorenad mark, skyfall och vibrationer är omhändertagna på ett tillfredställande 
sätt. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar att:

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller
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till risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Planhandlingen har kompletterats med en bedömning av detaljplanens påverkan på 
MKN för grundvatten. Bedömningen som görs är att marksaneringar kommer att 
förbättra kvaliteten i grundvattenförekomsten Gamlestaden. 

Inom detaljplaneområdet finns två grundvattenmagasin, ett öppet magasin i de 
ytliga jordlagren som har hydraulisk förbindelse med Säveån. Dessa jordlager är 
ställvis förorenade och en sanering av dessa kan antas medföra positiva effekter på 
Säveåns vattenkvalitet. 

Under ett lerlager av betydande mäktighet ligger ytterligare ett 
grundvattenmagasin. Det är detta magasin som utgör vattenförekomsten 
Gamlestaden. Detta magasin är slutet och påfyllning av magasinet sker i områdets 
ytterkanter. Grundvattenförekomsten har alltså ingen hydraulisk förbindelse med 
det övre magasinet inom planområdet och de föroreningar som där förekommer. I 
planbeskrivningen anges det att tyngre byggnader ska grundläggas med pålning. I 
Länsstyrelsens samrådsyttrande begärdes därför att frågan om risk för spridning av 
markföroreningar till underliggande grundvatten vid pålning behövde beaktas. Så 
vitt Länsstyrelsen kan utläsa ur handlingarna har dock detta inte gjorts.

Strandskydd
Ett genomförande av detaljplanen förutsätter att ni begär att Länsstyrelsen ska 
upphäva strandskyddet. Länsstyrelsen måste fatta beslut i denna fråga innan 
detaljplanen antas. I planbeskrivningen så finns det ingen information om att 
strandskyddet inträder i samband med den nya planen. Detta, och vilka särskilda 
skäl ni bedömer som tillämpbara, måste framgå av planbeskrivningen vid 
antagandet.

Geoteknik
Statens geotekniska institut (SGI) har yttrat sig över detaljplanen. SGI anser att det 
fortsatt finns oklarheter i de geotekniska underlagen. Förtydliganden behövs på 
flera punkter för att kunna dra slutsatsen att föreslagna stabilitetshöjande åtgärd är 
tillräckliga (se SGI yttrande som bifogas i sin helhet). Länsstyrelsen anser att dessa 
förtydliganden måste göras så att det med all tydlighet framgår att föreslagna 
stabilitetshöjande åtgärder är tillräckliga.

Angående de planbestämmelser som angetts för KAJ så har Länsstyrelsen ingen 
erinran mot dessa. Länsstyrelsen anser att genomförandet av de stabilitetshöjande 
åtgärderna säkerställs genom att de ska göras på allmän plats där kommunen är 
huvudman och det framgår tydligt i genomförandebeskrivningen att kommunen 
ansvarar för iordningställande och framtida drift och underhåll.   

Synpunkter på utställningshandlingen

Farligt gods
Riskfrågan har bearbetats sedan samrådet och Länsstyrelsen anser att den nu är 
omhändertagen på ett acceptabelt sätt. 
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Vi har dock uppmärksammat att formuleringen av planbestämmelsen b1 skiljer sig 
jämfört hur den beskrivs i planbeskrivningen. På plankartan formuleras det som 
”muröppningar” och i planbeskrivningen (samt i tidigare dialoger) står det 
”fönsteröppningar”. Det får inte vara några oklarheter i vad som avses dvs att 
öppningar i fasaden på aktuell byggnad ska muras igen. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Tillståndsprocess
Parallellt med planprocessen pågår en tillståndsprocess enligt 11 kap miljöbalken 
(MB) och 7 kap 28a - 29 § MB. Det är bra att ni inte planerar att anta detaljplanen 
innan tillståndsärendet är avgjort då Natura2000-områden är riksintresse enligt 4 
kap 8 § MB och påverkan på ett sådant område därmed är en av 
prövningsgrunderna.

Bortledning av grundvatten
I många kvarter anges på plankartan att underjordiska garage ska anläggas. Vid 
anläggande av byggnader med djup grundläggning, till exempel underjordiska 
garage eller källare, kan bortledning av grundvatten under anläggningsskedet 
och/eller driftskedet bli aktuellt. 

Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder som kan innebära bortledning av 
grundvatten innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 kap Miljöbalken. 
Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att varken 
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena. I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd 
utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det är 
verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning.

Detta beslut har fattats av utvecklingsledare för Tvärgrupp Göteborg Christina 
Gustafsson efter föredragning av planhandläggare Torun Signer. I den slutliga 
handläggningen har även Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg medverkat. 

Christina Gustafsson

Torun Signer 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2019-06-17

Kopia till:
SGI, Ulrika Isacsson
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Sammanfattning 

Syfte och bakgrund 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör detaljplan för Gamlestadens fabriker. 

Enligt behovsbedömningen som Göteborgs Stad har gjort var det tveksamt om en MKB behövdes eller 
inte, men Staden har valt att göra en MKB då detaljplanen även ingår i ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet och Natura 2000. 

Planförslaget 
Planområdet är ett 7,4 ha stort område i Gamlestaden, cirka 3 km nordväst om Göteborgs centrum. Det 
omfattar ett område benämnt Gamlestadens fabriker och höjning av en kaj intill Säveån, se plankarta i 
bilaga 1 samt illustrationsplan i Figur 2. Området ligger strategiskt vid två regionalt viktiga infarter till 
Göteborg och invid en helt ny pendeltågsstation. Detaljplanen möjliggör uppförande av kontor, handel, 
bostäder, två parkeringsanläggningar, en ”pocketpark”, ett torg och nya lokalgator. Kajkanten kommer 
att höjas upp. Dag och dränvatten tas i första hand om hand lokalt. 

Värden 

Planområdet tangerar Natura 2000-området Säveån nedre delen samt riksintresse för naturvård 
Säveån. Natura 2000-området avser att skydda kungsfiskare, säveålax samt det fennoskandiska 
vattendraget. Riksintresse för naturvård avser att skydda säveålaxen samt övriga naturvärden. I den 
del av Säveån som ingår i planområdet består strandkanten av kajkant och växtlighet saknas. 
Bottenfaunan består av arter som tål föroreningar. Inget strandskydd finns inom planområdet i 
nuläget. Generellt strandskydd återinträder vid planläggning och Göteborgs Stad har för avsikt att 
ansöka om dispens från strandskydd. Säveån omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten, 
grundvatten, fisk- och musselvatten, buller samt luft. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att detaljplanen inte kommer till stånd och nuvarande byggnader och 
verksamheter kommer att finnas kvar. Dagvattnet kommer även fortsättningsvis att släppas ut orenat 
och utan flödesutjämning i Säveån vilket ger måttliga och negativa konsekvenser på vattenkvaliteten 
och vattenlevande organismer. Risken för att organiska föroreningar (PAH) från förorenad mark i 
området kan spridas till Säveån är begränsad men kvarstår i nollalternativet. Inga bostäder finns inom 
planområdet. 

Konsekvenser av planförslaget samt skyddsåtgärder 

Det förorenade området mellan byggnad B18 och Säveån kommer att saneras vilket medför att en stor 
del av förekomsterna av PAH tas bort och risken för att föroreningar ska spridas ytterligare till 
grundvattnet och Säveån minskar markant. Konsekvenserna är mycket stora eftersom risken för 
spridning till Natura 2000-område och riksintresse minskar (betydande påverkan på nationellt värde) 
och positiva. 

Beräkningar på föroreningshalterna i dagvatten (Ramböll 2018) visar att föreningarna i dagvattnet 
kommer att minska med 29-86% med föreslagna åtgärder. Endast kadmium (Cd) överstiger 
gränsvärdet efter föreslagen rening med makadammagasin. Recipienten Säveån har sedan tidigare inte 
uppvisat någon problematik med kadmium (Dagvattenutredning Gamlestadens fabriker, 2016 och 
VISS- MKN Vatten) och det anses att den generella påverkan från området efter exploatering och 
implementering av reningsanläggningar är liten. Konsekvenserna är måttliga och positiva (liten 
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påverkan på nationellt värde) för de naturvärden som är knutna till Säveån, jämfört med 
nollalternativet. 

Under byggtiden uppstår buller och vibrationer från byggnadsarbetena i anslutning till Säveån liksom 
risk för utsläpp av till exempel oljeföroreningar från arbetsmaskiner eller förorenat länsvatten om 
åtgärder inte vidtas. Påverkan på vandrande fisk såsom säveålax blir obetydlig. Med inarbetade 
skyddsåtgärder uppstår inga eller små negativa kumulativa effekter av de planerade arbetena för 
säveålaxens eller övriga fiskarters vandringsmöjligheter till respektive lekplatser i Säveån i 
nollalternativet jämfört med nuläget. 

Konsekvenserna för naturmiljön under byggtiden med inarbetade skyddsåtgärder bedöms som små 
(liten påverkan på nationellt värde) då påverkan är liten. Konsekvensen har minskats jämfört med 
Tabell 1 då påverkan är liten, tillfällig och övergående. 

Under drifttiden sker ingen negativ påverkan på fisk och andra vattenlevande organismer och inga 
negativa konsekvenser kvarstår, jämfört med nollalternativet. Någon bestående påverkan på 
Säveålaxen eller på havsöringen bedöms inte uppkomma eftersom det påverkade området är mycket 
litet och utgör en transportsträcka. Kumulativa effekter till följd av andra planerade arbeten i Säveån 
bedöms som obetydliga till små. 

Natura 2000 

Ingen negativ påverkan sker på det fennoskandiska vattendraget, säveålaxen eller kungsfiskaren. 
Konsekvenserna är positiva då spridning av föroreningar från dagvatten och förorenad mark minskar 
markant. 

Riksintresse och miljökvalitetsnormer 

Riksintresset för naturvård, som avser att skydda laxen, strandmiljöer samt flora och fauna påverkas 
positivt av åtgärderna för rening av dagvatten och borttagande av förorenad mark. 

Det finns en liten risk att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid per timme kan överskridas i södra 
delen av planområdet vilket i så fall berör ett planerat parkeringshus. 

Miljökvalitetsnormerna för ytvatten, grundvatten och fisk- och musselvatten påverkas positivt av att 
dagvattnet renas och förorenad mark saneras. Åtgärder behöver vidtas under byggtiden för länsvatten. 

Miljökontroll och uppföljning 

Ett miljökontroll- och uppföljningsprogram behöver upprättas, bland annat avseende markföroreningar 
och ytvatten under och efter byggtiden. 
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1. Inledning 

1.1. Syfte och bakgrund 
 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör detaljplan för Gamlestadens fabriker. 

Enligt behovsbedömningen som Göteborgs Stad har gjort var det tveksamt om en MKB behövdes eller 
inte, men staden har valt att göra en MKB då detaljplanen även ingår i ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet och Natura 2000. Ingen betydande miljöpåverkan bedöms dock uppstå (Göteborgs 
Stad 2014). 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera och beskriva de betydande 
miljökonsekvenser som detaljplanen kan antas medföra. Den ska även föreslå åtgärder för att 
minimera negativa miljökonsekvenser. Det är tänkt att miljökonsekvensbeskrivningen ska läsas 
parallellt med detaljplanen, eftersom det i detaljplanen finns mer utförliga beskrivningar och 
illustrationer. 

Gamlestadens fabriker är en del av Gamlestaden, som ligger cirka 3 km från Göteborgs centrum. I 
stadens översiktsplan pekas Gamlestadens fabriker ut som en del av den framtida centrala staden. 
Läget invid två regionalt viktiga infarter till Göteborg, invid en ny pendeltågsstation för Norge- 
Vänerbanan samt en ny knutpunkt för lokal kollektivtrafik, gör området mycket intressant för 
stadsutveckling. (Göteborgs Stad 2014) 

Syftet med detaljplanen är att öka områdets attraktivitet och att omdana Gamlestaden till en attraktiv 
blandstad med ett varierande innehåll av kontor, bostäder, kultur- och fritidsaktiviteter samt service. 
Även andra stora områden, i närheten av Gamlestadstorget och Säveåns norra strand, håller på att 
detaljplaneras. 

1.2. Avgränsning 
 

1.2.1. Geografisk avgränsning 
 

Planområdet är ett 7,4 ha stort område i Gamlestaden, cirka 3 km nordväst om Göteborgs centrum, se 
Figur 1 och bilaga 1. Det omfattar ett område benämnt Gamlestadens fabriker och en del av Säveån. 
Planområdet ligger huvudsakligen inom fastigheten Olskroken 18:7 som är privatägd. 

Detaljplanen ligger omkring 1 km uppströms utloppet i Göta älv. Det vattenområde som tillhör 
Säveån och som ingår i detaljplanen är den del av kajen som ingår i detaljplanen. 

Miljökonsekvensbeskrivningens utredningsområde är lika med planområdet. Influensområdet för 
respektive miljöaspekt kan dock vara större än utredningsområdet. Influensområdet utgörs av det 
område som kan komma att påverkas av projektet och varierar för olika miljöaspekter. 
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Figur 1. Utredningsområde för MKB. 
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1.2.2. Avgränsning i tid 
 

Miljökonsekvenser uppstår på olika lång sikt och det ingår i miljökonsekvensbeskrivningen att 
redovisa positiva och negativa effekter av den planerade utvecklingen i området. Generellt brukar 
miljökonsekvenserna beskrivas för ett referensår cirka 10 år efter genomförande av åtgärderna. Med 
en genomförandetid på 5 år och avrundning uppåt har därför referensåret 2035 använts. 

1.2.3. Avgränsning av miljöaspekter 
 

MKB:n fokuserar på de aspekter som kan ge betydande miljöpåverkan om åtgärder inte vidtas och 
som inte behandlas utförligt i detaljplanen. I denna MKB behandlas därför miljöaspekterna naturmiljö 
inklusive vattenmiljö, Natura 2000, markföroreningar och miljökvalitetsnormer för buller och luft. Det 
aktuella området omfattas inte av strandskydd men generellt strandskydd återinträder vid 
planläggning. Kulturmiljö behandlas av Göteborgs Stad och fastighetsägaren i en separat process. 
Risk- och översvämningsfrågor behandlas utförligt i detaljplanen. 

Tillstånd för påverkan på Natura 2000-området Säveån nedre delen av ett flertal åtgärder i 
Gamlestaden söks genom separat tillståndsansökan och MKB. Påverkan på Natura 2000-området 
behandlas därför översiktligt i denna MKB, mest i form av grundläggande information. 

1.3. Metodik 
 

De svenska bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar av 
detaljplaner utgår från EU:s direktiv. Krav på innehåll i MKB finns i 6 kap 11 - 13 §§ Miljöbalken 
(MB). 

Kunskapsinsamling till MKB:n har skett genom studier av underlagsmaterial så som tidigare 
utredningsmaterial, detaljplan, översiktsplan samt annat underlagsmaterial från länsstyrelse, kommun, 
Artdatabanken med flera källor. Dessa har angetts i referenslistan. 

1.3.1. Bedömningsskala miljökonsekvenser 
 

Konsekvenserna av genomförandet av åtgärderna har bedömts i en femgradig skala som illustreras i 
Tabell 1. Skalan utgörs av förhållandet mellan intressets värde samt storlek av påverkan och 
konsekvens. Såväl positiva som negativa konsekvenser behandlas i denna MKB. 

 

Tabell 1. Förenklad beskrivning av konsekvensskalan. Bedömningen ”ingen påverkan/inga konsekvenser” 
redovisas inte i tabellen. 

 

Intressets värde Betydande påverkan Måttlig påverkan Liten påverkan 

Högt: Riksobjekt, regionalt 
värde 

Mycket stora 
konsekvenser 

Stora konsekvenser Måttliga 
konsekvenser 

Måttligt: Kommunalt värde Stora konsekvenser Måttliga konsekvenser Små konsekvenser 

Lågt: Lokalt värde Måttliga 
konsekvenser 

Små konsekvenser Små konsekvenser 
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1.3.2. Bedömningsgrunder naturvärdesinventering 
 

Vid inventering av naturvärden i detta projekt användes naturvärdesinventering (NVI) enligt Svensk 
standard (SIS 199000:2014). Områden med förhöjda naturvärden utses och betecknas klass 1 - 4, se 
Tabell 2. I naturvärdesinventeringar använder man sig av begreppet naturvårdsarter. Naturvårdsarter är 
arter som indikerar att ett område har ett visst naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse 
för biologisk mångfald. För mer information om bedömningsgrunder hänvisas till standarden. (SIS 
2014, 2014_1) 

 

Tabell 2. Bedömningsgrunder för naturvärdesinventering. 
 

Klassning i 
SIS- 
standarden 

Motsvarande beteckning 

1 Högsta naturvärde, störst positiv betydelse för 
biologisk mångfald. 

2 Högt naturvärde, stor positiv betydelse för biologisk 
mångfald. 

3 Påtagligt naturvärde, påtagligt positiv betydelse för 
biologisk mångfald. 

4 Visst naturvärde, viss positiv betydelse för biologisk 
mångfald. 

 
 

1.3.3. Bedömningsgrunder för förorenad mark 
 

De generella riktvärdena för förorenad mark är uppdelade i två olika typer av markanvändning: 

• Känslig Markanvändning (KM), till exempel bostadsmark samt områden med skolor och 
daghem 

• Mindre Känslig Markanvändning (MKM), till exempel industriområden, vägar samt områden 
för kontor och kommersiell verksamhet 

I beskrivningen av föroreningssituationen i denna MKB genomförs inledande jämförelser med de 
generella riktvärdena och i en fördjupad riskbedömning jämförs med platsspecifika riktvärden (WSP 
2012). 

1.4. Definitioner 

Följande begrepp används i denna MKB: 

• Skyddsåtgärder: Försiktighetsåtgärder som vidtas för att minimera påverkan. 
• Förbättringsåtgärder: Förbättrande åtgärder som har bäring på lång sikt. 
• Kompensationsåtgärder: Används endast för att kompensera skada då skada konstaterats 

enligt 7 kap 29 § MB (gäller vid regeringsprövning av påverkan på Natura 2000-området). 
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1.5. Samråd 

 
Byggnadsnämnden beslöt 2017-11-28 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. 
Förslaget har sänts för yttrande till kommunala förvaltningar och bolag, statliga och regionala 
myndigheter, sakägare samt Handikappföreningens samarbetsorgan och 
Naturskyddsföreningen i Göteborg under tiden 2018-01-10 – 2018-02-21. Förslaget har under 
samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsbiblioteket i 
Gamlestaden. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter 
gäller brist på grönytor för vistelse och rekreation inom, eller i direkt anslutning till 
planområdet, samt behov av ytterligare utredning eller förtydliganden kring bland annat MKN 
för grundvatten, dagvattenrening, skyfall, markmiljö, geoteknik, vibrationer och risk. 
Kontoret har bedömt att planförslaget kan gå på utställning med de revideringar som gjorts 
utifrån genomförda utredningar. 
Planområdet har minskats genom att föreslaget vattenområde W1 över Säveån tagits 
bort. Vissa av de synpunkter som framförts under samråd II relaterar till åtgärder som 
bedöms inom ramen för pågående ansökan om vattenverksamhet vilket anges i texten. 
Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 
planhandlingarna. 
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande.
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2. Planområdet idag 

2.1. Allmän beskrivning 
 

Gamlestadens fabriker ingår i stadsdelen Gamlestaden, som har en stark identitet och en gedigen 
historia med kulturhistoriskt intressanta kvarter. Området ligger invid två regionalt viktiga infarter till 
Göteborg, invid en ny pendeltågstation för Norge-Vänerbanan samt en ny knutpunkt för lokal 
kollektivtrafik (Göteborgs Stad 2009). Idag används de gamla industribyggnaderna inom området som 
verksamhetsområde, med bland annat bowlinghall, vårdcentral, arbetsförmedling, restaurang samt 
film- och tevebolag. Områdena kring de byggnaderna utgörs av asfaltytor (främst gator, lastzoner och 
parkeringar). 

Långt innan den nuvarande staden Göteborg grundades, anlades staden Nya Lödöse direkt norr om 
planområdet vid Gamlestadstorget. Nya Lödöse blomstrade mellan åren 1473 och 1624 och var då en 
betydande handelsstad och i mitten av 1500-talet Sveriges näst största exporthamn (Lönnroth 1999). 
Under 1620-talet tvingades stadens invånare att flytta till den nyanlagda staden Göteborg (Rio 2011). 
Området kallades därefter för ”Gamla Staden”. Marken i och kring Nya Lödöse delades upp i ett större 
antal bitar som dels användes för kommunalt så kallat mulbete (betesmark) och dels för odling. Dessa 
lotter kallades landerier. Inom planområdet låg Ånäs landeri. Området brukades under 1600-talet som 
mulbete. Marken bebyggdes 1730 när sockerbruket anlades. (Lönnroth 1999) Bröderna Niclas och 
Jacob Sahlgren fick 1729 kungligt privilegium på ett sockerraffinaderi. Det innebar att de under 25 år 
var skyddade mot konkurrenter inom ett område av 25 mil. Ånäs sockerbruk, en imponerande 
anläggning i åtta våningar intill landeriets huvudbyggnad stod klar 1733. Efter olika ägarskiften blev 
sockerbruket en filial till Rosenlunds spinnerier och 1881 eget bolag med namnet Gamlestadens 
Fabriker AB. En ung ingenjör vid namn Sven Wingqvist konstruerade det första sfäriska kullagret för 
att lösa problemet med ständigt kärvande maskiner i Gamlestadens Fabriker. (Chalmers 1999) I början 
av 1900-talet var Gamlestadens fabriker Skandinaviens största bomullsfabrik med cirka 1 300 
arbetare. Under 1960-talet avvecklades Gamlestadens fabriker och en del av byggnaderna har efter det 
rivits. Samtidigt påbörjades en utbyggnad av flera stora trafikmot och -leder kring Gamlestaden. Den 
idag kvarvarande mangårdsbyggnaden är från 1733. (Lönnroth 1999) 

Norra delen av planområdet gränsar till Säveån genom en kaj. 
 

2.2. Hantering av dagvatten 
 

Dagvattensystemet beskrivs utförligt i en dagvattenutredning som utförts av Ramböll (2016).  
Den föreslagna dagvattenhanteringen består av en kombination av olika dagvattenlösningar. På  
kvartersmark fördröjs takavrinningen, som har ett mindre reningsbehov, i rörmagasin. Avrinningen  
från hårdgjorda körbara ytor fördröjs och renas till viss del i underjordiska makadammagasin.  
Dagvattnet från kvartersmark och föreslås därefter ledas till en gemensam reningsanläggning vid en 
torgyta på allmän platsmark i de centrala västra delarna.  
 
Allmän platsmark inom planområdet består främst av körbara ytor i form av Gamlestadsvägen, 
Ånäsvägen och lokalgatan. Dagvattnet från dessa gator föreslås fördröjas och renas genom bland annat 
växtbäddar i samband med trädplantering och genom underjordiska makadammagasin. Dagvatten från 
lokalgatan föreslås ledas till den gemensamma reningsanläggningen medan dagvattnet för 
Gamlestadsvägen och Ånäsvägen ansluts till befintligt ledningssystem för gatorna. Från den 
gemensamma reningsanläggningen pumpas dagvattnet till Säveån. 
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2.3. Gällande planer och program 
 

För Gamlestadens fabriker gäller Göteborgs kommuns översiktsplan antagen 2009 samt ”Fördjupad 
översiktsplan för delar av Gamlestaden och Bagaregården” som antogs 2006. Den förstnämnda anger 
att staden ska inriktas mot komplettering inom den del av den befintliga bebyggelsestrukturen där god 
försörjning med kollektivtrafik kan erhållas. Gamlestaden pekas ut som en strategiskt belägen 
knutpunkt. I FÖP anges att syftet med planen är att anlägga en sammanhängande stadsstruktur, som 
knyter samman Gamlestaden med utvecklingsområdena i Kviberg och Marieholm samt med 
Bagaregården. Avsikten är att Gamlestaden ska utvecklas till ett centrum för kringliggande stadsdelar, 
i form av en blandstad med citykaraktär. (Göteborgs Stad 2014) 

Detaljplanen ersätter Stadsplan 3223 (antagen 1969-04-09) samt stadsplan 3187 (antagen 1968-09-06). 
För båda planerna har genomförandetiderna gått ut. (Göteborgs Stad 2014) 

 
 

3. Alternativ 

3.1. Planalternativ 
 

Planen möjliggör byggnation av kontor, handel, bostäder och hotell samt två parkeringsanläggningar 
(se Figur 2). Även en entré till pendeltåget möjliggörs. En mindre park föreslås tillkomma (så kallad 
”pocketpark”), ett torg och nya lokalgator. De inre delarna av kajen mot Säveån kommer att höjas. 
Mark som tas i anspråk utgörs av hårdgjord mark, enskilda träd och planteringar. 

Krav kommer att ställas på rening av dagvatten innan utsläpp till Säveån. Dagvattnet föreslås att 
hanteras olika från kvartersmark respektive allmän platsmark. På kvartersmark föreslås fördröjning av 
takavrinningen, som har ett mindre reningsbehov, i rörmagasin. Avrinningen från hårdgjorda, körbara 
ytor fördröjs och föreslås renas till viss del i underjordiska makadammagasin. Dagvatten från 
kvartersmark föreslås därefter ledas till en gemensam reningsanläggning vid en torgyta på allmän 
platsmark i de centrala västra delarna. Allmän platsmark inom planområdet består främst av körbara 
ytor. Dagvattnet från dessa gator föreslås fördröjas och renas genom bland annat växtbäddar för träd 
och genom underjordiska makadammagasin. Dagvatten från lokalgatan förslås därefter ledas till den 
gemensamma reningsanläggningen medan dagvattnet från Gamlestadsvägen och Ånäsvägen föreslås 
anslutas till gatornas befintliga ledningssystem. Från den gemensamma reningsanläggningen föreslås 
dagvattnet pumpas till Säveån. Skyfallshanteringen föreslås bestå av en genomtänkt höjdsättning av 
området med kontrollerade lågpunkter och nedsänkta torgytor. (Ramböll 2016) 

3.2. Nollalternativ 
 

Nollalternativet innebär att inga av de föreslagna åtgärderna genomförs. Befintliga verksamheter inom 
planområdet lever till stor del på tillfälliga bygglov som strider mot det industriändamål som anges i 
gällande stadsplan. De tillfälliga loven finns kvar i väntan på ny detaljplan men kommer inte kunna 
förnyas. Området kommer därmed till stor del avfolkas. 

Det befintliga dagvattensystemet kommer i huvudsak att vara kvar som i dag: dagvatten från 
planområdet avleds i huvudsak via ledningsnät och dagvatten från kommunala dagvattenledningar 
mynnar i Säveån i två punkter. 
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3.3. Tidigare studerade och förkastade alternativ 
 

3.3.1. Lokaliseringsalternativ 
 

Bostäder och verksamheter skulle kunna lokaliseras på andra platser i Göteborgs Stad än inom 
planområdet, men detta skulle medföra en mer utspridd stad som skapar ett större transportbehov och 
kollektivtrafiken skulle inte utnyttjas optimalt. Det skulle också skapa större miljöpåverkan. 

Barriäreffekten som Gamlestaden inklusive Gamlestadens fabriker utgör mellan de östra stadsdelarna 
och övriga stadsdelar inom staden skulle bestå. Då de tillfälliga byggloven inte skulle kunna förnyas 
skulle Gamlestadens fabriker avfolkas, så som beskrivits i nollalternativet. 

3.3.2. Utformningsalternativ 
 

Möjliga lösningar för en utveckling av Gamlestaden och miljöerna vid Säveån inklusive Gamlestadens 
fabriker har diskuterats inom ramen för arbetet med dels den fördjupade översiktsplanen för delar av 
Gamlestaden-Bagaregården (Göteborgs Stad 2006), dels ett program för stråk längs Säveån 
(Göteborgs Stad 2004). 

I ett tidigare skede fanns ett alternativ med bostäder utan slutna gårdsrum, vilket valdes bort då det 
medförde att bullernivåerna översteg riktlinjerna. Ett alternativ som innebar rivning av byggnaden 
närmast Säveån har också studerats, vilket dock skulle ge för stor påverkan på kulturmiljön. 

Olika utformningsalternativ för höjning av kajen har studerats, bland annat med eller utan 
förlängning i öster mot nya Gamlestadsbron, utanför planområdet. 
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Figur 2. Illustrationsplan. 



MKB för detaljplan Gamlestadens fabriker 2017-02-28 

16 | S i d a 

 

 

4. Naturmiljö 

4.1. Nuläge 
 

4.1.1. Natura 2000 
 

Utredningsområdet tangerar Natura 2000-området Säveån, nedre delen (SE0520183). 
Konsekvenserna för de arter och naturmiljöer som ingår i Natura 2000-området beskrivs nedan, 
medan en bedömning utifrån lagstiftningen för Natura 2000 görs i kapitel 5.  

4.1.2. Riksintressen 
 

Säveån är av riksintresse för naturvården enligt 3 kap MB (Säveån, NRO14148). Utöver det värdefulla 
laxbeståndet utgörs naturvärdena i riksintresset av strandmiljöerna och åns artrika flora och fauna 
(Länsstyrelsen 2008). Natura 2000-området Säveån nedre delen utgör även riksintresse för naturvård. 

4.1.3. Strandskydd 
 

Säveån väster om Gamlestadsbron omfattas inte av strandskydd eftersom strandområdet ingick i 
gällande stadsplan vid utgången av juni 1975 och således inte innefattas av miljöbalkens regler 
om strandskydd enligt 10 § Lag (1998:811) om införande av miljöbalken (Foyen 2019). 
Länsstyrelsen har i beslut daterat 2013-03-14 upphävt strandskyddet inom Säveåns norra 
strand(Länsstyrelsen 2013). Strandskydd återinförs när planen träder i kraft. 

4.1.4. Artskyddsförordningen och rödlistade arter 
 

Kungsfiskare rör sig strax norr om planområdet, längs Säveån, mellan häckningsområden i Partille och 
uppströms samt övervintringsområden vid Säveåns mynning i Göta älv. Inom planområdet finns inga 
träd eller andra lämpliga sittplatser där den kan stanna och vila eller som den kan fiska från. Den 
uppehåller sig sannolikt därför inte inom planområdet. Kungsfiskaren är skyddad enligt 
artskyddsförordningen (genom fågeldirektivet bilaga 1) och är rödlistad i kategorin sårbar (VU). Den 
är utpekad som övrig Natura 2000-art för Natura 2000-området Säveån nedre delen och beskrivs 
därför vidare i avsnittet om Natura 2000 nedan. 

Andra rödlistade arter som troligen förekommer i Säveån är ål (akut hotad, CR), fisken asp (nära 
hotad, NT) samt lake (nära hotad, NT). Förekomst av dessa arter beskrivs något mer ingående i 
avsnittet om Säveån nedan. 

4.1.5. Säveån  
 

Säveån som helhet är utpekad som ekologiskt känsligt område av naturvårdsklass 1 (Appelqvist, 
1993). Säveåns vattenområde pekades ut som naturvärdesobjekt av klass 1 (preliminär) i 
naturvärdesinventeringen (Jakobi Utveckling 2015_1). Inom planområdet består dock Säveåns 
strandkanter av kaj. Säveån är på den berörda sträckan omkring 25 meter bred och vattendraget 
lugnflytande. Dock kan strömhastigheten vara relativt hög ända ut i kanten i samband med högvatten. 
Bottensubstratet består av stenkross, möjligen med litet inslag av finsediment. Det finns inga 
naturvärden inom detta område men vandrande arter rör sig genom området. För att närmare utreda 
områdets värde för fisk och bottenfauna utfördes kompletterande undersökningar under augusti 2015 
för Säveån inom hela Gamlestaden. Undersökningarna som utförts av Sportfiskarna har omfattat 
uppmätning av vattendjup, strömhastigheter, bottensubstrat, vegetationsförhållanden, inventering av 
stormusslor samt elfiske. Denna inventering sammanfattas nedan. 

Lax vandrar upp längs Säveån för att leka på hösten. Området utgör inte reproduktionsområde för 
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laxfisk. Biotopkartering och elfiske har visat att befintlig bottenstruktur och strömförhållanden är 
ogynnsamma för laxfisk och stormusslor. Vid elfisket i september 2015 fångades däremot ensomriga 
ungar av lax och öring i Säveån inom Gamlestaden (men utanför utredningsområdet, inget elfiske 
gjordes inom utredningsområdet). Flodpärlmussla förekommer i vattensystemet men långt uppströms 
Gamlestaden. Bottenfaunan domineras av föroreningståliga arter. (Larsson 2016) 

Andra skyddsvärda arter som förekommer i Göta älv och även torde förekomma eller har förekommit i 
Säveån är havsöring, ål, nejonögon, asp, färna och lake. Säveån genom Gamlestaden kan utgöra 
födosöksområde för ål och ett antal andra vanligt förekommande arter. Havsöring passerar 
utredningsområdet i samband med lek- och smoltutvandring. Havsöring har i stort sett samma krav på 
lekhabitat som lax. Havsöringlek sker i några biflöden uppströms Gamlestaden. Lämpliga lekområden 
för fisken asp är lokaliserade en bit uppströms Gamlestaden, någon lek är dock inte konstaterad. 
Förekomsten av havsnejonöga är okänd. Nejonöga (troligen flodnejonöga) är fångad nedströms 
projektområdet under 2014. 

Förekomst av förorenad mark i närheten av Säveån beskrivs i avsnitt 7 medan konsekvenserna för 
naturmiljön beskrivs nedan. 

En dagvattenutredning har gjorts av Ramböll (2016). Dagvatten släpps i nuläget ut orenat i Säveån, se 
Tabell 3. Schablonvärden baserade på en sammanställning av forskning inom området visar att 
centrumområden tenderar att generera dagvatten med föroreningshalter långt över Göteborg Stads 
riktvärden med avseende på lejonparten av de studerade föroreningarna. En jämförelse mellan de två 
är inte helt rättvis eftersom Göteborgs Stads riktvärden bygger på filtrerade prover, medan 
schablonhalterna bygger på ofiltrerade prover. Skillnaden mellan filtrerade och ofiltrerade prover 
beror på andelen lösta respektive partikelbundna ämnen och kan variera mycket. Utspädning och 
sedimentation av partikelbundna föroreningar sker i Säveån men ån är i dagsläget hårt belastad. 
Kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE förekommer i dag i Säveån i halter som överskrider 
miljökvalitetsnormerna. (Ramböll 2016) 
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Tabell 3. Årsmedelhalt som släpps ut i Säveån före åtgärder från Gamlestadens fabriker, beräknade i StormTac. i 
jämförelse med Göteborgs Stads riktlinjer. Vid beräkningarna har hänsyn har inte tagits till eventuella bidrag från 
förorenad mark. (Ramböll 2016) 

 

Ämne Göteborgs 
Stads 
riktvärde 
(årsme- 
delhalt) 

Delområde 
Gamlestad 
ens 
fabriker, 
centrum- 
område 

Delområde 
Gamlestad- 
ens fabriker, 
tak 

P (mg/l) 0,05 0,28 0,17 

N (mg/l) 1,25 1,85 0,9 

Pb (µg/l) 14 20 2,0 

Cu (µg/l) 10 22 15 

Zn (µg/l) 30 140 150 

Cd (µg/l) 0,4 1,0 0,8 

Cr (µg/l) 15 5,0 4,0 

Ni (µg/l) 40 8,5 4,5 

Hg (µg/l) 0,05 0,05 0,004 

SS (mg/l) 25 100 27 

Olja 
(mg/l) 

1 1,5 0 

PAH 
(riktvärde 
saknas) 
(µg/l) 

Saknas * * 

BaP 
(µg/l) 

0,05 * * 

*Ingen uppgift 
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Figur 3. Skyddade områden och erosionsskydd (Länsstyrelsen 2015). 
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Figur 4. Naturvärden inom och i närheten av utredningsområdet (Jakobi Utveckling 2015_1). 
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4.1.6. Effekter och konsekvenser av nollalternativet 
 

I nollalternativet genomförs inte detaljplanen. Dagvattnet kommer även fortsättningsvis att släppas ut 
orenat och utan flödesutjämning i Säveån. Utspädning och sedimentation av partikelbundna 
föroreningar kommer att fortsätta att ske på samma sätt som i nuläget vilket kan ge negativa effekter 
på vattenlevande organismer. Konsekvenserna bedöms som måttliga och negativa för vattenkvaliteten 
och vattenmiljön (liten påverkan på nationellt intresse). 

Risken för att PAH kan spridas från förorenad mark till grundvatten från planområdet till Säveån är 
begränsad. Risken är som störst från området mellan hus B18 och Säveån till Säveån (WSP 2012). 
Risken kvarstår med nuvarande markanvändning. PAH binds i akvatiska miljöer framför allt till 
partiklar som därefter transporteras till sediment där de kan finnas kvar under lång tid. Risken är som 
störst där utsläppskällan ligger nära vattendraget. Flera studier har visat effekter på fisk i vattendrag 
med höga PAH-halter i bottensedimentet. Forskningsförsök har visat på effekter på embryon och 
larver från fisk vilket påverkar återväxten hos fiskbestånden. PAH-er kan även störa hormonerna i 
fisken och ge hudskador och tumörer i lever hos fisk. (Sjöfartsverket 2017) Det finns inga studier som 
visar att hela fiskpopulationer har påverkats av föroreningar (Naturvårdverket 2008). 

 
Ingen påverkan kommer att ske på kajkanter i direkt anslutning till Säveån eller på bottnar i Säveån. 

Värdena i Säveån kommer att bevaras och kan fortsätta att utvecklas inom ramen för ovanstående 
förutsättningar. 

4.1.7. Effekter och konsekvenser av planförslaget 
 

Krav kommer att ställas på att dagvattnet renas så att Göteborgs Stads riktvärden för utsläpp av 
dagvatten uppnås samt på flödesutjämning. Beroende på vilka reningsmetoder som väljs erhålls en 
minskning i föroreningshalt mellan 45 - 80% för olika typer av föroreningar (Ramböll 2016). Detta ger 
en stor minskning i spridning av föroreningar från dagvattnet till Säveån från utredningsområdet 
jämfört med nollalternativet. Konsekvenserna är måttliga och positiva (liten påverkan på nationellt 
värde eftersom förbättringen sker inom en liten del av hela avrinningsområdet) för de naturvärden som 
är knutna till Säveån, jämfört med nollalternativet. 

Det förorenade området mellan byggnad B18 och Säveån kommer att saneras vilket medför att en stor 
del av förekomsterna av PAH tas bort och risken för att föroreningar ska spridas ytterligare till 
grundvattnet och Säveån minskar markant. Konsekvenserna av förbättrad vattenkvalitet till följd av 
marksaneringen för de naturvärden som är knutna till Säveån bedöms som mycket stora (betydande 
påverkan på nationellt värde) och positiva eftersom större delen av föroreningarna tas bort (WSP 
2013) och risken för förorening försvinner i hög grad, jämfört med nollalternativet. 

Säveån har på den aktuella sträckan idag tydligt urban prägel och utbyggnad av kajen sker på 
befintliga asfaltytor och ingen negativ påverkan sker på fisk och andra vattenlevande organismer 
under drifttiden. Ingen bestående påverkan på Säveålaxen eller på havsöringen bedöms inte 
uppkommapå kort, medellång eller lång sikt.. Det område av Säveån som angränsar till detaljplanen 
fungerar endast i liten omfattning som födosöksområde för värdefulla fiskarter. Inga negativa 
konsekvenser uppstår under drifttiden, jämfört med nollalternativet. 
 
Inga arbeten sker direkt i ån men under byggtiden kan buller och vibrationer från byggnadsarbeten 
uppstå i anslutning till Säveån. Storleken och omfattningen är inte känd i detta skede av detaljplanen 
eftersom det beror på bland annat arbetsmetoder och tider för dessa arbeten. Endast ett fåtal byggrätter 
ligger i Säveåns närhet. Störningarna kommer dock att vara av temporär karaktär och kommer framför 
allt att ske dagtid. Intensiteten av buller och vibrationer avtar med avståndet till källan och beror också 
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på förekommande jordarter. I samband med etablering av havsbaserad vindkraft har en mängd studier 
gjorts av fiskars känslighet för buller och vibrationer både i samband med pålningsarbeten och 
ljudmiljön i driftsfasen. Med utgångspunkt från förmågan att uppfatta ljud av olika frekvenser brukar 
fiskar indelas i hörselgeneralister (till exempel plattfiskar, stubb, tånglake, makrill och lax) och 
hörselspecialister (till exempel torsk och sill) (Fiskeriverket 2007). Av Fiskeriverks rapport framgår 
vidare att man även bör beakta den relativa detektionströskeln som anger vilken intensitet ett ljud 
behöver ha i förhållande till bakgrundsljudet för att uppfattas. Till exempel har den älvlekande laxen 
en relativt hög detektionströskel. 
Generellt är hörseln av stor betydelse för fisk både för orientering, byteslokalisering och inbördes 
kommunikation. Effekten av detta blir att fisk undviker områden med en ofördelaktig ljudnivå. När 
störningen upphör försvinner också problemet med buller och vibrationer.  
Buller/vibrationer kan tillfälligt störa vandrande arter. För lekvandrande lax och utvandrande smolt 
skall dock obehaget av en störande ljudmiljö sättas i relation till den starka vandringsdriften att nå 
lekplatserna. För utvandrande smolt är utvandringsdriften lika stark, här är det fråga om en 
fysikalisk/kemisk anpassning till ett liv i havet.  
Från olika vindkraft projekt vet vi att fisk ofta anpassar sig till störning i form av buller och 
vibrationer. Exempel finns också på att fisk kan lockas till buller. Det finns erfarenheter där man 
använt stötar på vattenytan för att locka till sig fisk. Vid trollingfiske efter lax och havsöring sätts ofta 
en rigg ut i nära anslutning till utombordaren där fisk känner av vibrationerna från motorn och 
turbulensen från propellern.   
En mätning av buller och vibrationer som gjorts i Säveån visar att ljudtrycksnivåerna vid pålning cirka 
15 meter från vattendraget är så högt att det finns risk för beteendereaktioner hos fisk men att ljudet är 
långt under gränsvärdet ASA S3/SC1.4 TR-2014 (Popper et al 2014) för när fiskdöd eller dödlig skada 
på fisk eller fiskrom uppstår (ÅF 2015). För de fiskarter som får vänta nedströms under dagen innan 
de kan vandra genom utredningsområdet blir påverkan liten och konsekvenserna därmed måttliga och 
negativa (liten påverkan på nationellt regionalt värde). 
För vandrande arter som skyggar för buller och vibrationer kan vandring ske kvällstid och nattetid när 
inga byggnadsarbeten pågår (Larsson 2017). Flera olika studier har visat att fiskvandring både upp- 
och nedströms ofta sker under tider på dygnet då inga byggnadsaktiviteter pågår. Vid försök att avleda 
nedströmsvandrande blankål i Norrtälje ån med hjälp av stroboskopljus kunde konstateras att 75% av 
den nedvandrande blankålen fångades under tiden 22.00 - 03.00. Försök med Simsonar i Göta älv 
under 2015 visade att merparten av uppströmsvandrande fisk (längre än 40 cm) vandrade under tiden 
19.00 - 04.00. Metoden medgav inte att mindre fisk registrerades. Det var inte heller möjligt att 
artbestämma fisken eller att registrera nedströmsvandring (Paakkolanvaara 2015). Ett liknande försök 
gjordes också i Säveåns mynningsområde. Även denna gång av Paakkolanvaara (2016). I detta försök 
kunde både upp- och nedströmsvandring noteras av fisk i olika storlekar. Antalet registreringar är 
betydande över 21 000 registreringar av uppströmsvandrade fisk och över 7 000 registreringar av 
nedströmsvandrande fisk under perioden 13 april till 12 juni. I båda fallen utgjordes över 90% av 
registreringarna av fisk under 45 cm, merparten var fisk mellan 10-20 cm. Osäkerheten i metodiken är 
betydande bland annat därför att registreringarna avtar kraftigt med ett ökat avstånd från kameran. 
Undersökningen ger dock värdefull information avseende vilken tid på dygnet vandringsaktiviteten är 
störst. Det absoluta flertalet (ca 90%) av den uppströmsvandrande fisken är aktiv mellan kl. 22.00 – 
05.00. Även den nedströmsvandrande fisken är aktivast under denna även om vandringen är mer 
utspridd under dygnet. 
Med ledning av ovan redovisade vandringstider under dygnet bedöms att påverkan på vandrande fisk 
såsom Säveålax blir obetydlig. 
Med inarbetade skyddsåtgärder uppstår inga eller små negativa kumulativa effekter av de planerade 
arbetena för säveålaxens eller övriga fiskarters vandringsmöjligheter till respektive lekplatser i Säveån 
i nollalternativet jämfört med nuläget. 

 

Under byggtiden finns risk för utsläpp av till exempel oljeföroreningar från 
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arbetsmaskiner samt utsläpp av förorenat länsvatten till ån från byggnadsarbeten på kajen, om 
skyddsåtgärder inte vidtas. Länsvattnet kan vara förorenat av rester från betonggjutning, jord 
(grumling) eller förorenad mark. Med krav på skyddsåtgärder i form av rening av ytvatten från 
arbetsområdet och länsvatten innan utsläpp till spillvattenledning eller Säveån kommer halterna inte att 
överstiga de gränsvärden som fastställs i tillståndsansökan och som sätts utifrån värden som inte 
skadar vattenlevande organismer. 
Konsekvenserna för naturmiljön under byggtiden med inarbetade skyddsåtgärder bedöms som liten 
(liten påverkan på nationellt värde) då konsekvensen har minskats jämfört med Tabell 1 då påverkan 
inte bara är liten utan även tillfällig och övergående. 

Kumulativa effekter med andra planerade projekt i Säveån beskrivs utförligt i tillståndsansökan. Då 
inga negativa konsekvenser uppstår under drifttiden uppstår heller inga kumulativa effekter. Då krav 
på rening av både ytvatten länsvatten kommer att ställas innan utsläpp till Säveån både för detta 
projektet och sannolikt även för övriga planerade byggprojekt uppstår obetydliga till små kumulativa 
effekter med andra byggprojekt under byggtiden. 

Riksintresset för naturvård som bland annat avser att skydda laxen, skadas inte av åtgärderna under 
byggtiden eftersom inga åtgärder görs i ån. Riksintresset påverkas positivt av åtgärderna för rening av 
dagvatten samt borttagande av förorenad mark. 

Ingen markavvattning sker eftersom en spont, som förhindrar att området avvattnas, anlades vid 
anläggande av bro för Gamlestaden etapp 1. 

4.1.8. Inarbetade skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder 
 

Den föreslagna dagvattenhanteringen i området består av en kombination av olika dagvattenlösningar. 
På kvartersmark fördröjs takavrinningen, som har ett mindre reningsbehov, i rörmagasin. Avrinningen 
från hårdgjorda körbara ytor fördröjs och renas till viss del i underjordiska makadammagasin. 
Dagvattnet från kvartersmark och föreslås därefter ledas till en gemensam reningsanläggning vid en 
torgyta på allmän platsmark i de centrala västra delarna. Allmän platsmark inom planområdet består 
främst av körbara ytor i form av Gamlestadsvägen, Ånäsvägen och lokalgatan. Dagvattnet från dessa 
gator föreslås fördröjas och renas genom bland annat växtbäddar i samband med trädplantering och 
genom underjordiska makadammagasin. Dagvatten från lokalgatan föreslås ledas till den 
gemensamma reningsanläggningen medan dagvattnet för Gamlestadsvägen och Ånäsvägen ansluts till 
befintligt ledningssystem för gatorna. Från den gemensamma reningsanläggningen pumpas dagvattnet 
till Säveån. Utsläppen kommer inte att överskrida Göteborgs Stads riktvärden för dagvatten 
(Göteborgs Stad 2013) Riktlinjerna är framtagna för känsliga miljöer och bedöms vara tillräckliga för 
att miljökvalitetsnormerna för Säveån inte ska överskridas under drifttiden. (Ramböll 2016) 

Krav på rening av förorenat ytvatten från arbetsområden samt förorenat länsvatten kommer att ställas. 
Halten föroreningar i det vatten som släpps ut i Säveån kommer inte överstiga de gränsvärden som 
fastställs i tillståndsansökan och som sätts utifrån värden som inte skadar förekommande 
vattenorganismer. 
 
Även om buller och vibrationer kan uppkomma i samband med att nya byggnader grundläggs med 
pålar i eller i närheten av utredningsområdet kommer bullrande arbeten på grund av bilningsarbeten 
samt spont- och pålslagning att utföras främst under dagtid kl. 7-19. 
 
Pålningsarbete med slagna pålar kommer att undvikas under smoltutvandringsperioden 15 april-31 
maj. 
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Det är också möjligt att vid pålningsarbeten och spontning i vatten, efter varje uppehåll börja arbetena med låg 
intensitet för att därefter öka, så att eventuella känsliga fiskar som befinner sig i närheten ska hinna flytta på sig (så 
kallad ”ramp up”). Krav kommer att ställas på rutiner för omhändertagande av eventuellt oljespill. 

 

4.1.9. Möjliga skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder 
 

Inga övriga möjliga skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder föreslås. 
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5. Natura 2000 

5.1. Allmänt om Natura 2000 
 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden som sträcker sig genom hela EU. Syftet är att bidra 
till bevarandet av den biologiska mångfalden inom gemenskapen genom att alla länder tar ansvar för 
att säkra sin del av det gemensamma arv som naturen ger och att skydda och bibehålla en gynnsam 
bevarandestatus för de arter och livsmiljöer som är listade i art- och habitatdirektivet 
(Naturvårdsverket 2003). 

I Sverige finns det idag cirka 4000 Natura 2000-områden, varav 414 inom Västra Götalands län. Totalt 
är det cirka 363 000 hektar områden som skyddas som Natura 2000-områden i Västra Götaland varav 
19 % är land, 23 % sötvatten och 58 % saltvatten. (Länsstyrelsen 2015) 

Natura 2000-nätverket regleras genom två EG-direktiv: habitatdirektivet och fågeldirektivet. EG- 
direktiv ska genomföras genom nationell lagstiftning. Ett Natura 2000-område utgör ett riks- 
intresseområde enligt 4 kap 1 och 8 § MB och syftet är att de naturtyper och arter som finns i området 
ska bevaras långsiktigt. Om en verksamhet eller åtgärd på ett ”betydande sätt kan påverka miljön” 
inom ett Natura 2000-område krävs ett tillstånd enligt 7 kap 28a § MB. Tillstånd krävs för att bedriva 
verksamheter och vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i sådana områden som 
har förtecknats med stöd av 7 kap 27 § MB. Tillstånd kan komma att krävas även när en verksamhet 
sker utanför området och påverkar Natura 2000-området indirekt. (Naturvårdsverket 2003). 

5.2. Säveån – nuläge 
 

Utredningsområdet tangerar Natura 2000-området Säveån, nedre delen (SE0520183) genom att kajen 
och den norra strandkanten som är beklädd med erionsskydd gränsar till Säveån. Natura 2000-
området omfattar Säveån och dess närmiljöer på den ca 15 km långa sträckan mellan sjön Aspens 
utlopp, Lerums kommun och mynningen ut i Göta älv, Göteborgs kommun, se Figur 5. Prioriterade 
bevarandevärden är det naturliga, större vattendraget (naturtyp 3210) och en ursprunglig stam av 
atlantlax (nr 1106) (Länsstyrelsen 2016_1). Motiveringen är att Säveån är en ur naturvårdssynpunkt 
ett av Västra Götalands mest värdefulla vattendrag. I ån finns en genetiskt unik ursprunglig laxstam 
och en värdefull bottenfauna. I Säveån finns goda reproduktionsområden för lax, särskilt i de övre 
delarna från Aspens utlopp till Partille centrum. Ån har också en artrik fiskfauna. Längs ån finns 
lämpliga häcknings- och födosöksområden för kungsfiskaren. Ån med omgivningar är mycket viktig 
att bevara för framtidens generationer. I ett annars mycket exploaterat tätortsområde utgör ån med 
närmiljöer en värdefull refug och spridningskorridor för både djur- och växtarter. (Länsstyrelsen 
2016_1) 

Naturtyp 3210 (fennoskandiskt vattendrag) förekommer inte inom utredningsområdet. Atlantlax (även 
kallad säveålax) och havsöring passerar i Säveån utanför området i samband med lek- och 
smoltutvandring. Den del av Säveån som ligger direkt utanför utredningsområdet utgör endast i 
mycket liten omfattning utgör området födosöksområde för öring och lax (Larsson 2016). 

Kungsfiskare rör sig höst och vår längs Säveån, mellan häckningsplatser uppströms Gamlestaden och 
övervintringsområdena i Göta älvs mynning (Jakobi Utveckling 2015_1). Längs den aktuella sträckan 
av Säveån i norra delen av planområdet finns dock inga naturvärden och inga träd som ger möjlighet 
att rasta, varför kungsfiskaren med största sannolikhet flyger rakt igenom området. Kungsfiskaren är 
skyddad genom artskyddsförordningen och rödlistad i kategorin sårbar (VU) (Artdatabanken 2016). 
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5.3. Effekter och konsekvenser av nollalternativet 
 

Då varken populationsutvecklingen, utbredningsområdet eller livsmiljön förändras i nollalternativet, 
påverkas inte bevarandestatusen för säveålaxen. Bevarandestatusen för laxen kan däremot på sikt 
påverkas av faktorer utanför planområdet, så som negativa faktorer i havet som bidrar till att endast ett 
fåtal laxar vandrar tillbaka efter uppväxtperioden, påverkan på lekområden uppströms av andra 
exploateringsprojekt eller påverkan av parasiter. 

Ingen påverkan sker på kungsfiskaren eller vattendraget av fennoskandisk typ av åtgärder inom 
planområdet i nollalternativet, eftersom ingen växtlighet och inget vattendrag av fennoskandisk typ 
finns inom eller nedströms planområdet och inte heller några åtgärder utförs som förändrar 
situationen. 

Inga kumulativa effekter uppstår. 
 

5.4. Effekter och konsekvenser av planförslaget 
 

Konsekvenserna för säveålaxen samt kungsfiskaren beskrivs i kapitel 4. Varken säveålaxens eller 
kungsfiskarens bevarandestatus påverkas negativt av åtgärderna. Det fennoskandiska vattendraget 
påverkas inte av planförslaget då inga naturvärden som är knutna till denna biotop finns inom 
utredningsområdet. Minskningen av föroreningar från dagvattnet är positivt för vattenlevande 
organismer i Säveån och bidrar i någon mån till en positiv utveckling av bevarandestatusen. 

De planerade åtgärderna inom utredningsområdet medför ingen negativ påverkan på laxens 
bevarandestatus, då inga negativa konsekvenser uppstår under drifttiden och konsekvenserna är 
obetydliga byggtiden. Små och obetydliga negativa kumulativa effekter kan uppstå under byggtiden 
om andra planerade arbeten i Säveån som medför buller utförs samtidigt. Då åtgärder för att 
minimera buller vidtas vid samtliga projekt bedöms de kumulativa effekterna för vattenlevande 
organismer bli mycket obetydliga eller små. 

Kungsfiskarens möjligheter att använda Säveån som transportled påverkas inte av de planerade 
åtgärderna då det varken i nuläget eller efter detaljplanens genomförande finns någon vegetation av 
betydelse för kungsfiskaren som vilo- eller födosöksplats.  



 

 

Figur 5. Natura 2000-område Säveån, nedre delen (Länsstyrelsen 2015). 
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5.5. Inarbetade skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder 
 

Krav på rening av förorenat ytvatten och länsvatten kommer att ställas. Möjliga reningsmetoder är 
tillfällig sedimentationsdamm, container, geotextil, översilning, infiltration. Vid förhöjda pH-värden 
regleras pH-värdet innan utsläpp. 

5.6. Övriga möjliga skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder 
 

Belysningen  längs kajen bör placeras så att vattenytan belyses i så liten grad som möjligt för att 
undvika påverkan på vattenlevande organismer. Dock uppkommer betydande belysning även från 
närliggande byggnader. 

 
 
6. Buller 

6.1. Allmänt 
 

Exponering av höga bullernivåer ger hälsoeffekter kopplade till stressreaktioner i kroppen. Forskare 
har visat på samband mellan buller och ökade risker för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Även diabetes typ 2 och vissa typer av bröstcancer kan sättas kopplas ihop med buller. Det är därför 
viktigt att planera för en god ljudmiljö. (Göteborgs Stad 2015) 

Det övergripande och långsiktiga målet för Göteborgs Stad är att göteborgarna ska ha tillgång till goda 
ljudmiljöer ute och inne. Staden har beslutat om delmål för buller i miljökvalitetsmålet för bebyggd 
miljö, vilka utgår från riktvärdena i trafikbullerförordningen. Till 2020 har staden satt upp följande 
delmål (Göteborgs Stad 2015): 

• Minst 90% av Göteborgs invånare ska senast år 2020 ha en utomhusnivå under 60 dBA. 
• Minst 95% av Göteborgs skolor och förskolor ska senast år 2020 ha tillgång till en lekyta med 

högst 55 dBA. 

I de fall där planförslaget inte klarar riktvärdet i den mest utsatta fasaden ska funktionskrav i 
Göteborgs Stads vägledning för trafikbuller i planeringen tillämpas: 

• Grundkravet för bostäder är att hälften av bostadsrummen ska ha fasad mot en sida där nivån 
är under 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå nattetid. 

• Utgångspunkten ska vara att försöka klara en så låg ljudnivå som möjligt, helst ned mot 50 
dBA eftersom dagens beräkningsmetoder underskattar nivåer på baksidan av byggnader men 
också för att minimera störningsriskerna. 

• Små lägenheter (höst 35 kvadratmeter) kan byggas enkelsidiga mot gatan upp till 60 dBA 
(gäller mest utsatt fasad). 

• Om 60 dBA inte klaras gäller grundkravet enligt ovan. 
• Maxnivån på en bullerskyddad sida bör inte överskridas mer än 5 gånger per natt. 
• Riktvärden inomhus ska alltid klaras (30 dBA ekvivalent nivå och 40 dBA maximal nivå). 
• Särskild hänsyn till lågfrekvent buller är motiverat vid till exempel busshållplatser. (Göteborgs 

Stad 2015). 
• En uteplats ska klara 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå. Om det finns flera 

uteplatser ska minst en klara dessa nivåer. Det bör eftersträvas att det ska finnas en tyst 
utemiljö i direkt anslutning till bostaden, oavsett den anordnade bostadens placering. 
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Maxnivån bör inte överskridas mer än 10 dBA fem gånger per timme under mellan kl 6-22. I 
vissa fall kan inglasning krävas. Funktionskravet anses vara uppfyllt i undantagsfall om den 
totala inglasningen inte överskrider 75%. 

Samtliga stadsparker ska senast år 2020 ha nivåer under 50 dBA på större delen av parkytan. 

På kort sikt kan det i de enskilda planområdena finnas en målkonflikt mellan att bygga den täta 
transporteffektiva staden och hälsoeffekter av buller eftersom ny bebyggelse i många fall kommer att 
hamna i bullerutsatta miljöer. Samtidigt skulle en mer spridd stad inte heller klara bullerriktvärdena. 
Det finns också en målkonflikt i stadens lokala miljömål och bullernivå i fasad och de nya riktvärden 
som regeringen lagt fast i trafikbullerförordningen. Det gör att det kommunala målet avseende 
fasadnivå numer är något som bör strävas mot i första hand genom minskad bulleralstring generellt, 
exempelvis genom minskade trafikmängder, tystare fordon och lägre hastigheter och inet med 
planeringsåtgärder i varje enskilt fall. På lång sikt bedöms en tätare stad ge de minskade 
bulleremissioner som eftersträvas. (Göteborgs Stad 2015). 

6.2. Nuläge 
 

Utredningsområdet är omgivet av Norge-Vänerbanan och Gamlestadsvägen vilka alstrar buller inom 
planområdet. I dagsläget finns inga bostäder inom planområdet varför ingen negativ påverkan finns för 
boende inom planområdet. Nuvarande byggnader, som används för verksamheter, utsätts för 
bullernivåer över 65 dB vid enstaka fasader mot Gamlestadsvägen och Norge-Vänerbanan och övriga 
fasader som vetter mot dessa vägar utsätts för ljudnivåer över 60 dBA. Fasader som vetter in mot 
detaljplanen eller mot Säveån utsätts för ljudnivåer mellan 50 - 60 dBA och någon enstaka under 50 
dBA. (Göteborgs Stad 2015) 

Gamlestadens fabriker är endast marginellt påverkade av omgivande industribuller. Industribuller från 
bland annat SKF:s verksamhet i Bagaregården och Sävenäs rangerbangård utreds inom ramen för 
intilliggande detaljplaner liksom möjligheter att reducera eventuellt överstigande buller genom 
tekniska åtgärder. (Göteborgs Stad 2014) 

6.3. Effekter och konsekvenser av nollalternativet 
 

I nollalternativet kommer området att fortsätta att användas som verksamhetsområde på samma sätt 
som idag då nuvarande detaljplan inte medger att bostadsbebyggelse anläggs. Eventuellt kan tekniska 
åtgärder komma att vidtas på närliggande detaljplaner avseende eventuellt industribuller som kan 
spridas till Gamlestadens fabriker. Inga negativa konsekvenser uppstår i nollalternativet för boende då 
inga bostäder finns inom planområdet. 

6.4. Effekter och konsekvenser av planförslaget 
 

Om åtgärder genomförs i form av att fastigheterna placeras så att innergårdar skapas kommer 
grundkraven enligt Göteborgs stads vägledning för buller att vara uppfyllda. 

Med inarbetade skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna som måttliga (måttlig påverkan på 
kommunalt värde) eftersom bullernivåerna på en eller flera fasader trots allt är höga och avsteg från 
riktvärdena behöver göras. 
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6.5. Inarbetade skyddsåtgärder och möjliga förbättringsåtgärder 
 

Genom att fastigheterna har planerats så att innergårdar bildas kan tysta uteplatser och tysta fasader 
skapas och färre avsteg behöver göras (Akustikforum 2014). Behov av fastighetsnära åtgärder kommer 
att studeras och vidtas vid detaljplanering av bostäderna. 

Utmed järnvägen fungerar planerade riskskydd med 9 meters höjd i anslutning till hotellet som 
bullerskydd. De dämpar ljudnivån från spårtrafiken så att endast ett fåtal lägenheter har en ekvivalent 
bullernivå vid fasad som överskrider 65 dBA. (Akustikforum 2014). 

6.6. Övriga möjliga skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder 
 

Bullerskyddsskärmar med höjden 0,8 meter i mitten av Gamlestadsvägens körfält och utmed gräns 
mellan GC-väg och vägbana skulle sänka ljudtrycksnivåerna vid större delen av fasaderna som vetter 
mot Gamlestadsvägen under 65 dBA (Akustikforum 2014). Denna lösning är dock inte 
kostnadseffektiv och har valts bort till förmån för bättre placering av byggnader inom planen. 

 
 
7. Markföroreningar 

7.1. Nuläge 
 

Föroreningar förekommer inom hela fabriksområdet och är kopplade till den historiska verksamheten 
av främst textilindustri. De högsta halterna förekommer i den nordvästra delen av området där det 
tidigare funnits en gasklocka. (Göteborgs Stad 2014_1) 

En fördjupad utredning som gjorts av WSP under 2012 och 2013 visar att det förekommer PAH-er 
som kan utgöra en förhöjd hälsorisk inom delar av planområdet. Risken för direktexponering via jord 
och damm är reducerad i dagsläget då mycket av området är bebyggt och hårdgjort, men kvarstår till 
viss del bland annat i grönområden och rabatter samt vid markarbeten. 

Organiska föroreningar (framför allt PAH) kan medföra en risk för Säveån genom att de kan spridas ut 
mot Säveån och ge en negativ påverkan av vattenmiljön. De uppmätta föroreningshalterna i 
grundvattenprover samt det faktum att de främst förekommer i enstaka prover, det vill säga inte över 
större heltäckande områden, indikerar att denna risk är begränsad med nuvarande markanvändning. 

Föroreningar i byggnadsmaterial finns endast i ringa mån. I några delar av byggnaderna noteras något 
mer specifika och större risker, bland annat i B2, B10 och B27 och det finns föroreningar, bland annat 
PAH under byggnad B13 och lättflyktiga ämnen under/i anslutning till golvet i byggnad B1. (WSP 
2012) 

Enligt länsstyrelsens databas finns ett område centralt i detaljplanen som har klassificerats till måttlig 
risk för människa och miljö enligt riskklassningsmetodiken MIFO (Länsstyrelsen 2015_1). 

7.2. Effekter och konsekvenser av nollalternativet 
 

I nollalternativet tillkommer inga nya byggnader och området kommer att fortsätta användas på 
samma sätt som idag med föroreningar i mark och under byggnader. Utan vidtagna åtgärder kommer 
påverkan fortsätta som idag med förekomst av föroreningar i jord och mindre halter i grundvatten och 
begränsad risk för spridning till Säveån med nationella bevarandevärden. Konsekvenserna för 
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vattenlevande organismer i Säveån av eventuell spridning av föroreningar beskrivs i avsnitt 4 
Naturmiljö och 5 Natura 2000. Konsekvenserna för människor som vistas inom planområdet i 
nollalternativet bedöms som måttliga då hälsorisken är förhöjd inom delar av planområdet, risken för 
direktexponering via jord och damm är reducerad eftersom området är bebyggt och hårdgjort samt att 
det är troligt att en minskning av antalet besökare kan ske i ett nollalternativ, då ingen utveckling av 
området kommer att ske (måttlig påverkan på kommunalt värde). 

7.3. Effekter och konsekvenser av planförslaget 
 

Planförslaget medför att sanering sker av markföroreningar utanför utvalda byggnader till ett djup av 2 
meter, till det generella riktvärdet Känslig Markanvändning, vilket innebär en förbättring jämfört med 
nuläget. Föroreningar under och i byggnader kommer att finnas kvar men kontrollmätning sker enligt 
åtgärdsplan. Konsekvenserna bedöms som mycket stora och positiva (betydande positiv påverkan på 
nationellt värde (Natura 2000-område). 

7.4. Inarbetade skyddsåtgärder och möjliga förbättringsåtgärder 
 

En åtgärdsplan har tagits fram som syftar till att föroreningar i mark inte ska innebära oacceptabla 
risker för människors hälsa och spridning av föroreningar till Säveån. I åtgärdsplanen har också 
förslag till acceptabla resthalter tagits fram. 

För markföroreningar innebär åtgärdsplanen i korthet: 

- Marken kontrolleras ned till cirka 2 meter under planerad markyta. Massor som överskrider 
föreslagna acceptabla resthalter schaktas ur. Fyllningsmäktigheten i området uppgår vanligen 
till mellan en och två meter. Vid större fyllningsmäktighet och halter som överskrider 
gränsvärde för farligt avfall, om risk föreligger att ämnet förekommer i fri fas och högre halter 
påträffas i grundvatten åtgärdas även kända föroreningar utanför byggnader till större djup. 
Detta omfattar ett område i närheten av ett äldre gasverk och i ett område mellan byggnad B18 
och Säveån. 

- Ytlig jord inom planterade grönytor ska vara ren jord. Gränsen mellan utbytt och kvarvarande 
jord bör markeras med plastnät, geotextil eller liknande. 

- Alla nya byggnader grundläggs radonsäkert. 
- Borttagen asfalt ska analyseras med avseende på innehåll av PAH och klassificeras inför ett av 

tillsynsmyndigheten godkänt omhändertagande. 

Mer detaljerade åtgärdsmål anges i åtgärdsplanen. Sanering av förorenad mark (PAH) kommer att ske 
mellan B18 och Säveån. (WSP 2013) 

För byggnader som planeras byggas om till bostäder genomförs utredningar i form av mätning av 
inomhusluftens kvalitet innan eller i samband med en ombyggnad. I byggnader som planeras 
omvandlas till kommersiell verksamhet genomförs undersökning och provtagning av inomhusluft om 
det finns indikationer på föroreningspåverkan som bedöms innebära en hälsorisk eller olägenhet, till 
exempel lukt, spill eller klagomål från hyresgäster. 

7.5. Övriga möjliga skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder 
 

Inga övriga möjliga skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder har föreslagits. 
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8. Hushållning med naturresurser 

8.1. Grundvatten 
 

8.1.1. Nuläge 
 

Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Gamlestaden (SE640606-127426), se Figur 6. 
Förekomsten är en sand- och grusförekomst, under det mäktiga lerlagret, med mycket goda eller 
utmärkta uttagsmöjligheter i bästa delen av grundvattenmagasinet av storleksordning 5-25 l/s (400- 
2000 m3/d). I nuläget sker dock inget uttag av grundvatten. (SWECO 2016_1) 

Vattenförekomsten bedömdes 2009 bedömts ha god kemisk status respektive god kvantitativ status 
men beslutet togs utan heltäckande uppgifter om vattenkvalitet och föroreningsbelastning och det 
noterades att föroreningsbelastningen behövde utredas (VISS 2016). Vattenprover som tagits inom 
ramen för utredning av markföroreningar för detaljplanen visar på att föroreningar finns i grundvattnet 
(WSO 2012). Flödesriktningen är mot Säveån och Göta älv (Norconsult 2016, Geosigma 2016). 
Spridningen till Säveån är begränsad (WSP 2012). 

 
8.1.2. Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

 
Nollalternativet innebär att inga åtgärder genomförs. Inget uttag av grundvatten är aktuellt. 

Vattenmyndighetens bedömning för hela grundvattenområdet är att risk finns att god kemisk status 
inte nås till år 2021, eftersom påverkan finns från bland annat förorenade områden. Inom planområdet 
förekommer i nuläget låga halter av föroreningar i grundvattnet och utan sanering är det troligt att 
dessa kommer att bestå. Risk finns att föroreningar kan läcka ut till Säveån men risken är låg. 

För mer detaljerad beskrivning av påverkan av markföroreningar på vattenmiljön, se avsnitt 6. 
 

8.1.3. Effekter och konsekvenser av planförslaget 
 

Planförslaget innebär att många av föroreningarna inom planområdet tas bort. Föroreningar under 
vissa fastigheter kommer dock att vara kvar då det inte är möjligt att sanera. Konsekvenserna för 
naturresursen grundvatten inom planområdet är mycket stora och positiva (betydande påverkan på 
nationellt värde då grundvattnet rör sig mot Säveån och Göta älv). Planförslaget bidrar till att förbättra 
miljökvalitetsnormerna. För att miljökvalitetsnormen för hela grundvattenförekomsten ska kunna 
uppnås krävs dock även åtgärder inom förorenade områden utanför planområdet. 
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Figur 6. Utbredning av grundvattenförekomsten Gamlestaden (Länsstyrelsen 2015). 
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9. Måluppfyllelse 

Riksdagen har antagit mål för miljöns kvalitet inom 16 områden, så kallade miljökvalitetsmål. De 
anger vilka kvaliteter miljön ska ha det angivna målåret, vilket för de allra flesta målen är 2020. Syftet 
med miljökvalitetsmålen är att nå en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt. En bedömning av 
hur planen påverkar miljökvalitetsmålen sammanfattas i Tabell 4. Bedömningen markeras med figurer 
enligt följande: 

       Ja, alternativet bedöms bidra till att uppnå miljömålet 

Alternativet varken bidrar till eller försämrar möjligheterna att uppnå målet 

      Nej, alternativet bedöms inte bidra till att uppnå miljömålet 

 
Tabell 4. Bedömning av detaljplanens bidrag till uppfyllande av miljökvalitetsmålen. Endast relevanta 
miljökvalitetsmål har tagits med. 

 

Miljökvalitetsmål Bedömning 
planförslag 

Bedömning 
nollalt. 

Kommentar 

Begränsad 
klimatpåverkan 

 

 
 

 Både planförslaget och nollalternativet kan bidra till att uppnå 
miljömålet genom att området ligger nära hållplatser för kollektivtrafik 
och GC-stråk går förbi området. 

Frisk luft 
 

 
 

 Halterna av partiklar och NO2 ligger under MKN, halterna kan dock 
öka i takt med att trafiken ökar på omkringliggande leder. Planområdet 
bidrar till ökat resande med kollektivtrafik. Även nollalternativet medför 
möjlighet att färdas till och från området med kollektivtrafik, till fots eller 
på cykel samtidigt som omgivande stora trafikleder ger sämre 
luftkvalitet. 

Giftfri miljö 
 

 
 

 Planen möjliggör sanering av förorenad mark och minskar risken för 
spridning av föroreningar till Säveån. Dagvattnet renas. I 
nollalternativet sker troligen ingen sanering, begränsad risk för 
spridning av föroreningar till Säveån och orenat dagvatten fortsätter att 
rinna ut i Säveån. 

Levande sjöar 
och vattendrag 

 

 
 

 Med skyddsåtgärder för flödesutjämning samt rening av dagvatten 
påverkas Säveån positivt. Nollalternativet innebär fortsatt negativ 
påverkan av dagvatten. 

Grundvatten av 
agod kvalitet 

 

 
 

 Planen förbättrar grundvattenkvaliteten på sikt genom att förorenad 
mark tas bort eller saneras till acceptabla halter utanför byggnaderna. I 
nollalternativet finns risk för fortsatt förorening av grundvatten inom 
planområdet. 

God bebyggd 
miljö 

 

 
 

 Planen möjliggör en bostadsmiljö nära kollektivtrafik, stadens centrum 
och fritidsaktiviteter men inom planområdet förekommer mindre 
positiva faktorer som förhöjd risk för olycka med farligt gods, 
luftföroreningar och buller. Nollalternativet innebär att bostäder i första 
hand får uppföras på andra platser inom kommunen. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

 

 
 

 Planen påverkar naturvärdena i Säveån positivt genom minskat 
utsläpp av förorenat dagvatten. I nollalternativet fortsatt negativ 
påverkan av förorenat dagvatten. 
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10. Miljökvalitetsnormer 

10.1. Allmänt 
 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med Miljöbalken 1999. 
Avsikten är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att genomföra de 
krav som ställs genom Sveriges medlemskap i EU. 

10.2. Miljökvalitetsnormer för ytvatten 
 

10.2.1. Allmänt 
 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) skulle alla vatten i Europa ha uppnått så kallad 
god ytvattenstatus till år 2015, men vissa undantag har gjorts fram till år 2021. 

För ytvatten består statusen av två delar. 

• En del som kallas ekologisk status, som baseras på biologiska, fysikalisk-kemiska och 
hydromorfologiska faktorer. Delstatusen indelas i klasserna hög, god, måttlig, 
otillfredsställande eller dålig. 

• Den andra delen består av kemisk status och som baseras på förekomst av 33 prioriterade, 
miljöfarliga ämnen som pekats ut i EU-kommissionens beslut 2455/2001/EG (EU 2008). 
Kemisk status kan bara klassificeras som god eller ej god. 

Vatten som inte har godtagbar status ska åtgärdas samt åtgärdsprogram och förvaltningsplaner tas 
fram. 

För grundvattenförekomster gäller både kemiska och kvantitativa kvalitetskrav vilka redovisas i 
föreskrifter från SGU. Jämfört med ytvatten ingår delvis andra parametrar. Kvalitetskrav finns bland 
annat för bekämpningsmedel, nitrat, ammonium och metaller. För dessa ämnen finns dels riktvärden 
som inte ska överskridas och dels värden som utgångspunkt för att vända en uppåtgående trend av 
ämnet i grundvattnet. Det kvantitativa kvalitetskravet innebär förenklat att det råder balans mellan 
uttag och nybildning av grundvatten. (Länsstyrelsen 2010) 

10.2.2. Säveån 
 

Säveån berörs av miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Brodalsbäcken-Olskroken samt Göta 
älv-Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron. Status och framtida krav beskrivs nedan. 

 
Brodalsbäcken- Olskroken (Vattenförekomst SE640726-127722) 
Sträckan har måttlig ekologisk status (klassificerat av Vattenmyndigheten år 2013). Bedömningen är 
att Säveån är kraftigt påverkad av mänsklig verksamhet då den till stora delar rinner genom en 
storstadsmiljö. Strandzonen är mycket kraftigt påverkad av rensningar, strandskoningar eller andra 
hinder som människan har byggt. Det gör att de naturliga livsmiljöerna för fiskar, smådjur och växter 
har minskat eller är försämrade. 

Miljökvalitetsnormen är att god ekologisk status ska uppnås senast 2021. Vattenmyndigheten bedömer 
att det finns risk för att målet inte ska kunna uppnås eftersom vattenförekomsten inte har god 
ekologisk status i nuläget. För att uppnå god ekologisk status krävs att fler ekologiskt funktionella 
kantzoner skapas eller förbättras vilket bland annat gör att naturliga livsmiljöer för fisk och andra 
vattenlevande djur skapas i 
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strandzonen. Den naturliga hydromorfologin (naturliga processer som omformar bottnen och 
vattendraget, förekomst av död ved med mera) är också påverkad men svår att återskapa. (VISS 2019). 

Vattenförekomsten klassificerades år 2015 till uppnår ej god kemisk status på grund av kvicksilver och 
bromerad difenyleter (VISS 2016). Målet är att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås till år 2021 men 
det finns miljöproblem i avrinningsområdet som gör att det finns risk att god kemisk status inte uppnås 
år 2021. Inom hela vattenförekomstens avrinningsområde finns källor för prioriterade ämnen och 
andra miljögifter och det finns därför viss risk för att gränsvärden för prioriterade ämnen kan komma 
att överskridas inom vattenförekomsten, bland annat finns förorenad mark i nära anslutning till 
Säveån. (Norconsult 2016) 

 
Göta älv – Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron (SE640423-126995) 
Vattenförekomsten är inte klassad för ekologisk status och har fått klassningen för härkomst kraftigt 
modifierad på grund av vattenkraftverksamhet. Det innebär att det finns en väsentlig påverkan på 
vattenförekomstens hydrologi och/eller morfologi och eventuellt även andra fysiska förändringar som 
påverkar vattenförekomstens ekologiska status. 

Sträckan har den ekologiska statusen otillfredsställande ekologisk potential (klassificerat av 
Vattenmyndigheten år 2014). Bedömningen bygger på att antalet åtgärder som genomförts i 
vattenförekomsten eller i verksamheter som påverkar vattenförekomstens hydromorfologiska och 
ekologiska kvalitetsfaktorer är få. Otillfredsställande ekologisk potential innebär att mellan 3 till 6 av 
åtgärderna inom maximal ekologisk potential är genomförda eller inte innebär en väsentlig 
förbättring av de biologiska kvalitetsfaktorerna. 

Målet är god ekologisk potential till år 2027 och förslag till ny miljökvalitetsnorm (2018) innebär God 
ekologisk potential. För att uppnå en vattenstatus som motsvarar God ekologisk potential behöver det 
genomföras åtgärder som motverkar denna påverkan. För vattenförekomsten ska det därför upprättas 
en åtgärdsplan för vilka åtgärder som bedöms lämpliga och rimliga att genomföra i syfte att 
åstadkomma God ekologisk potential i vattenförekomsten. Åtgärdsplanen ska fastställas av 
Vattendelegationen senast 2018. 

Vattenförekomsten klassificerades till uppnår ej god kemisk status på grund av kvicksilver och 
bromerad difenyleter samt TBT. Gränsvärdet för tributyltenn, TBT, överskrids i älvens 
bottensediment. Miljökvalitetsnormen är God kemisk ytvattenstatus till år 2027, förslag till ny 
miljökvalitetsnorm (2018) är God kemisk ytvattenstatus. För TBT råder tidsfrist för åtgärder till år 
2021. (VISS 2019) 

10.2.3. Konsekvenser av nollalternativet 
 

I nollalternativet kommer dagvattnet att släppas ut orenat i Säveån även fortsättningsvis. Dagvatten 
kan innehålla vissa prioriterade ämnen, som till exempel PAH, men då dagvatten släpps ut redan i 
nuläget påverkar utsläppet sannolikt inte möjligheterna att nå målet god kemisk ytvattenstatus till år 
2027 då detta handlar om åtgärder avseende kvicksilver, TBT och bromerade ämnen. 

Risk finns även för spridning av markföroreningar från planområdet till Säveån även om den är låg. 
Föroreningar som riskerar att spridas är organiska föroreningar (primärt PAH-M och H inklusive 
tyngre aromater som till stor del utgörs av PAH:er). Dessa ingår bland de prioriterade ämnena och om 
läckage sker till Säveån finns därför risk för att denna parameter av miljökvalitetsnormen påverkas 
negativt. 
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10.2.4. Konsekvenser av planförslaget 
 

Ekologisk status kommer inte att påverkas negativt då varken vattenlinjen längs kajerna eller befintligt 
erosionsskydd på Säveåns botten utanför detaljplanen påverkas. 

Reningseffekten på de åtgärder som föreslagits i detaljplanen har beräknats av Ramböll (2019). 
Utförda föroreningsberäkningar för rening med enbart de föreslagna makadammagasinen, både på 
kvartersmark och allmän platsmark, visar på en reningseffekt mellan 29 - 86 %. Vid analys 
föroreningsberäkningarna av de totala utsläppen från planområdet kan det ses att endast kadmium 
(Cd) överstiger gränsvärdet efter föreslagen rening med makadammagasin. Recipienten Säveån har 
sedan tidigare inte uppvisat någon problematik med kadmium och Ramböll anser att den generella 
påverkan från området efter exploatering och implementering av reningsanläggningar är liten. 
(Ramböll 2018). Detta innebär en stor minskning av planområdets negativa påverkan på 
vattenkvaliteten i Säveån nedströms planområdet. 

Som en möjlig åtgärd skulle de rörmagasin som är belägna i områden mest exponerade för 
föroreningar, i anknytning till vägar, anläggas med filter för att erhålla ytterligare rening vad gäller 
olika metaller. Vid okulär besiktning är befintlig byggnad B19 i Figur 1 eventuellt utrustat med 
koppartak. Takvattnet från denna byggnad kan med fördel renas med filterlösning innan fördröjning 
i föreslaget rörmagasin.  

Föroreningsberäkningarna visar på att erforderlig rening uppfylls (förutom kadmium) genom enbart 
föreslagna makadammagasin. Därmed anses den samlade reningsanläggning för dagvatten placerad 
på den allmänna torgytan inte behövas, då anläggningen utgör ett överflödigt reningssteg om 
föreslagna makadammagasin byggs. Skulle dock inte samtliga makadammagasin byggas kan 
reningsanläggningen ändå krävas för att erhålla erforderlig rening. 

Om åtgärder inte vidtas under byggtiden finns risk för att markföroreningar och oljeföroreningar 
från arbetsmaskiner kan nå Säveån. Med inarbetade åtgärder kommer kemisk status inte att påverkas 
under byggtiden. 

10.3. Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 
 

10.3.1. Allmänt 
 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten redovisas i förordningen SFS 2001:554. Gräns- och 
riktvärden finns för vattnets temperatur, pH, syreinnehåll och halter av slam, nitriter, kolväten från 
mineraloljor, olika metaller med mera. 

Säveån från Göta älv till Hedefors i Lerum omfattas av MKN för fisk- och musselvatten 
(Naturvårdsverket 2002). Vattenkvaliteten i Säveån mäts kontinuerligt av Göta älvs 
vattenvårdsförbund. Uppslammade fasta substanser ingår inte bland de normala parametrarna i 
kontrollprogrammet, däremot turbiditet. I provpunkt 30 belägen vid Lemmingebron (uppströms 
aktuellt område) och i provpunkt 32 strax före utloppet till Göta älv, kan turbiditeten för de senaste 
åren bedömas som betydligt grumligt vatten enligt Naturvårdsverkets tillståndsklasser. Kolväten, zink 
och koppar ingår inte i vattenvårdsförbundets kontinuerliga mätningar i Säveån. (Norconsult 2016) 

 

 

 

 



MKB för detaljplan Gamlestadens fabriker 2017-02-28 

32 | S i d a 

 

 

 

 

10.3.2. Konsekvenser av nollalternativet 
 

I nollalternativet kommer dagvattnet att släppas ut orenat i Säveån även fortsättningsvis vilket bland 
annat medför att mineraloljebaserade kolväten och metaller fortsätter att spridas till Säveån. Detta 
innebär en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten. 

10.3.3. Konsekvenser av planförslaget 

Reningseffekten på de åtgärder som föreslagits i detaljplanen har beräknats av Ramböll (2018). 
Utförda föroreningsberäkningar för rening med enbart de föreslagna makadammagasinen, både på 
kvartersmark och allmän platsmark, visar på en reningseffekt mellan 29 - 86 %. Vid analys 
föroreningsberäkningarna av de totala utsläppen från planområdet kan det ses att endast kadmium 
(Cd) överstiger gränsvärdet efter föreslagen rening med makadammagasin. Recipienten Säveån har 
sedan tidigare inte uppvisat någon problematik med kadmium och Ramböll anser att den generella 
påverkan från området efter exploatering och implementering av reningsanläggningar är liten. Detta 
innebär en stor minskning av planområdets negativa påverkan på vattenkvaliteten i Säveån 
nedströms planområdet.  

Om åtgärder inte vidtas under byggtiden finns risk för att länsvatten från schaktgropar som släpps ut i 
Säveån kan innehålla höga halter av grumligt vatten (uppslammade fasta substanser) eller ämnen från 
gjutningsarbeten som medför högt pH och eventuellt kan även olja (mineraloljebaserade kolväten) från 
arbetsmaskiner läcka ut. Med krav på åtgärder för rening av länsvatten innan det släpps ut i Säveån 
som redovisas i avsnittet om vattenmiljö ovan, kommer inte aktuella parametrar att överskridas. 

10.4. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
 

10.4.1. Gränsvärden 
 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft omfattar kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, 
partiklar, kolmonoxid, bensen och ozon. Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften 
med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. För att normen ska 
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anses vara uppfylld ska samtliga normvärden innehållas. Även om miljökvalitetsnormer innehålls, kan 
lägre halter behöva beaktas om halterna överskrider de så kallade utvärderingströsklarna. Det finns en 
övre utvärderingströskel (ÖUT) och en nedre utvärderingströskel (NUT). Dessa är nivåer som anger 
omfattningen av kontrollen för en miljökvalitetsnorm, till exempel om kontrollen ska ske genom 
mätning, modellberäkning eller objektiv skattning. (Naturvårdsverket 2016) 

En sammanställning av gränsvärden för de två kritiska ämnena kvävedioxid och partiklar för 
utomhusluft inom utredningsområdet återges i Tabell 5. Utvärderingströsklar för dessa ämnen återges i 
Tabell 6. 

Tabell 5. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar i utomhusluft (Naturvårdsverket 2016). 
 

Ämne Medelvärde Halt (µg/m3) 

Kvävedioxid Årsmedelvärde 

Dygnsmedelvärde (får överskridas 7 dygn/år) 

Timmedelvärde (får överskridas 175 timmar/år) 

40 
 

60 
 

90 

Partiklar Årsmedelvärde 
 

Dygnsmedelvärde (får överskridas 35 dygn/år) 

40 
 

50 

 
 

Tabell 6. Utvärderingströsklar för kvävedioxid och partiklar i luft (Naturvårdsverket 2016). 
 

Ämne Medelvärde Övre 
utvärderings- 
tröskel (µg/m3) 

Nedre 
utvärderings- 
tröskel (µg/m3) 

Tillåtet antal 
överskridanden 

Kvävedioxid Årsmedelvärde 

Dygnsmedelvärde 

Timmedelvärde 

32 
 

48 
 

72 

26 
 

36 
 

54 

- 

7 

175 

Partiklar Årsmedelvärde 
 

Dygnsmedelvärde 

28 
 

35 

20 
 

30 

- 
 

35 

 
 

10.4.2. Nuläge 
 

Beräkningar av halterna av partiklar år 2007 visar att MKN för partiklar inte överskrids inom 
planområdet (Göteborgs Stad 2011). De senast tillgängliga siffrorna som redovisar nuläge är från 
2009, vilka visar att MKN för NO2 inte överskreds inom utredningsområdet år 2009. Däremot 
överskreds halterna för den övre utvärderingströskeln i södra planområdet för års-, dygns- och 
timmedelhalter. (Göteborgs Stad 2011) 

10.4.3. Konsekvenser av nollalternativet 
 

Beräkningar och bedömningar för halter av partiklar samt kvävedioxid avser år 2020 visar att halterna 
av partiklar ligger under gränsvärdena för MKN för partiklar. Enligt de spridningskartor som tagits 
fram finns en låg risk för överskridande av MKN för (NO2) per timme i utredningsområdets södra del, 
vilket berör en befintlig parkeringsplats. (Göteborgs Stad 2011 och Göteborgs Stad PM) 
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10.4.4. Konsekvenser av planförslaget 
 

Beräkningar och bedömningar för halter av partiklar samt kvävedioxid år 2020 visar att halterna av 
partiklar ligger under gränsvärdena för MKN för partiklar. Enligt de spridningskartor som tagits fram 
finns en låg risk för överskridande av MKN för kvävedioxid (NO2) per timme i planområdets södra 
del, vilket berör ett planerat parkeringshus. (Göteborgs Stad 2011, Göteborgs Stad PM) Enligt 
beräkningar av trafikflöden kommer trafiken att öka i samtliga scenarier (ÅF 2016), vilket skulle 
kunna medföra högre halter av partiklar och NO2, beroende på hur tekniken i den framtida 
fordonsflottan ser ut. 

10.4.5. Inarbetade skyddsåtgärder och möjliga förbättringsåtgärder 
 

Inga skyddsåtgärder eller möjliga förbättringsåtgärder har föreslagits. 
 

10.4.6. Övriga möjliga skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder 
 

Inga skyddsåtgärder eller möjliga förbättringsåtgärder har föreslagits. 
 

10.5. Miljökvalitetsnormer för buller 
 

Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004 genom förordning om omgivningsbuller (2004:675). 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: 
”Det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 
Det är kommuner och myndigheter som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs. 

Naturvårdsverket gör tolkningen att i de största kommunerna (mer än 100 000 invånare, så som 
Göteborgs Stad) omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, 
flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Huvudinstrumentet för att följa miljökvalitetsnormer är 
åtgärdsprogram. Kommuner med en befolkning på över 100 000 invånare ska vart femte år göra 
bullerkartläggningar och därefter ta fram och fastställa åtgärdsprogram för att minska bullerstörningar. 
Göteborgs Stads åtgärdsprogram gäller för år 2014 - 2018. I åtgärdsprogrammet anges de specifika 
åtgärder som identifierats för att skapa en bättre miljö i Göteborg avseende buller. Åtgärdsprogrammet 
ska också bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kan klaras till år 2020. Programmet 
behandlar prioriteringar och förslag på åtgärder som ska vidtas under 2014 - 2018. (Göteborgs Stad 
2014_3) Åtgärder för buller behandlas även i detaljplaner inom Gamlestaden. Naturvårdsverkets 
inomhusvärden används som begränsningsvärden, vilket medför att ljudnivåerna kan vara höga vid 
fasad men att en tyst sida kommer att finnas. Göteborgs Stad uppfyller därmed miljökvalitetsnormen 
för omgivningsbuller för detaljplanen Gamlestadens fabriker. Se även avsnittet om buller ovan. 
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11. Uppföljning och fortsatt arbete 

11.1. Uppföljning 
 

Ett miljökontroll- och uppföljningsprogram behöver tas fram för att kontrollera att arbetena sker med 
så liten påverkan på omgivningen som möjligt. 

Innehållet i uppföljningsprogram för åtgärder som riskerar att påverka Säveån kommer att behandlas i 
tillståndsansökan. 

Uppföljning av luftföroreningshalter och buller sker inom ramen för Göteborgs Stads generella 
miljöövervakning. 

Det rekommenderas att uppföljning även sker av påverkan från markföroreningar under och efter 
byggtiden, vilket behöver utredas vidare. Markmiljöutredningen föreslår följande (WSP 2013): 

- Provtagning i enhetsytor tillsammans med studie av befintliga provresultat för att säkerställa 
att acceptabla resthalter uppnås i enskilda delområden. Provtagning genomförs lämpligen 
genom provgropsgrävning och uttag av samlingsprov i ett lämpligt rutnätsmönster för att 
erhålla representativa resultat. Ofta finns naturlig jord under 2 meters djup i dagsläget och 
föroreningshalter i den jorden bedöms vara lägre än i fyllnadsmaterialet. 

- Kontrollmätning i grundvatten 
- Kontroll av inomhusluftkvalitet 

 
11.2. Fortsatt arbete 

 
Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i 
god tid innan arbeten påbörjas. Planerade och beskrivna åtgärder i anmälan syftar till att minimera 
hälso- och spridningsrisker vid markarbeten och ge information om hur bland annat kontroll, 
hantering, transport, återfyllnad och eventuell deponering av förorenad jord ska utföras. (WSP 2013) 

Ansökan till länsstyrelsen angående upphävande av generellt strandskydd kommer att behöva ställas. 
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