
 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

Förprövningsrapport 
gällande planbesked 
samt uppdrag för, samråd 
om och granskning för 
drivmedelsstation vid 
Falutorget (Gullbergsvass 
703:44) inom stadsdelen 
Gullbergsvass 

Diarienummer: 0897/19 

2020-03-30 

  



 

Förprövningsrapport gällande planbesked samt uppdrag för, samråd om och granskning 
för drivmedelsstation vid Falutorget (Gullbergsvass 703:44) inom stadsdelen 
Gullbergsvass 

2 (22) 

Diarienummer: 0897/19  

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-03-30 

Innehåll 
1 Begäran avser: Planbesked samt uppdrag för, samråd om och 

granskning ........................................................................................... 3 

1.1 Ärendet .................................................................................... 3 

2 Läge ............................................................................................... 3 

3 Sammanfattning av ansökan ....................................................... 4 

3.1 Beskrivning av ärendet ............................................................ 4 

3.2 Styrande dokument och tidigare beslut .................................... 7 

3.3 Stadsmiljö ................................................................................ 8 

4 Ställningstaganden ....................................................................... 8 

4.1 Förslag till beslut ...................................................................... 8 

4.1.1 Beslutsgrund..................................................................... 8 

4.1.2 Avsikt med planläggning ................................................... 9 

4.2 Sociala aspekter .................................................................... 10 

4.3 Trafik och parkering ............................................................... 10 

4.4 Teknisk försörjning och mark ................................................. 11 

4.5 Miljö- och hälsoaspekter ........................................................ 13 

4.5.1 Ekologiska och kulturella värden..................................... 13 

4.5.2 Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 13 

4.5.3 Miljökvalitetsnormer ........................................................ 14 

4.5.4 Risk drivmedelsanläggning ............................................. 14 

4.5.5 Trafikbuller ...................................................................... 15 

4.6 Samband och beroenden....................................................... 15 

4.7 Genomförande ....................................................................... 15 

4.7.1 Ekonomi för planarbetet .................................................. 16 

5 Avstämning med andra förvaltningar ........................................ 16 

5.1 SDF Centrum ......................................................................... 16 

5.2 Kretslopp och Vatten ............................................................. 17 

5.3 Kulturförvaltningen ................................................................. 19 

5.4 Miljöförvaltningen ................................................................... 20 

5.5 Park- och naturförvaltningen .................................................. 20 

5.6 Trafikkontoret ......................................................................... 21 

5.7 Lokalsekretariatet .................................................................. 21 

5.8 Trafikverket ............................................................................ 22 

5.9 Räddningstjänsten Storgöteborg ............................................ 22 



 

Förprövningsrapport gällande planbesked samt uppdrag för, samråd om och granskning 
för drivmedelsstation vid Falutorget (Gullbergsvass 703:44) inom stadsdelen 
Gullbergsvass 

3 (22) 

Diarienummer: 0897/19  

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-03-30 

 

Begäran avser: Planbesked 
samt uppdrag för, samråd om 
och granskning 

1.1 Ärendet 
Inkom:  2019-12-20 

Kompletta handlingar:  2020-12-20 

SDN:  Centrum 

Fastighet:  Gullbergsvass 703:44 

Sökande:  Fastighetskontoret  

2 Läge 
Området som ansökan avser ligger vid Falutorget, inom fastigheten 

Gullbergsvass 703:44. Aktuellt område är beläget direkt väster om tomten där 

gasklockan tidigare stod. I angränsning till området pågår Trafikverkets arbete 

med nedsänkningen av E45 och delar av aktuellt område används för 

närvarande också som upplagsyta av Trafikverkets entreprenör. Områdets 

karaktär påverkas av omvandlingsprojekt som nedsänkningen av E45 men 

präglas i övrigt av industri och infrastruktur. 

Översiktskarta  
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3 Sammanfattning av ansökan 
Fastighetskontoret har lämnat in en ansökan för att pröva lämplighet för 

drivmedelsförsäljning i aktuellt område. På platsen bedrivs i dagsläget 

verksamhet i form av bränslestation. Bränslestationen medges av tidsbegränsat 

bygglov, vilket löper ut 2020-09-20 utan möjlighet till ytterligare förlängning. I 

samband med att det tidsbegränsade bygglovet löper ut kommer befintlig 

anläggning att rivas i enlighet med reglerna för tidsbegränsat bygglov.  

En ny detaljplan skapar förutsättningar för att uppföra en liknande anläggning 

med samma funktion som finns idag samt möjliggöra för en utökning av 

anläggningen i syfte att kunna erbjuda vätgas på drivmedelsmarknaden. 

Förslaget innebär att drivmedelsbehovet för Renovas fordonsflotta tillgodogörs 

i närhet till den egna anläggningen. 

Planområdet påverkas av höga vattennivåer från älven varav planarbetet måste 

säkerställa risker för hälsa och säkerhet vid högt vatten. 

Med en ny detaljplan, och möjlighet till bygglov, är det av stor vikt att 

upplåtelse av marken genom arrende regleras för att inte staden ska förlora 

rådighet över marken och områdets framtida utveckling. Det pågår ett arbete där 

man studerar hur Gullbergsvass ska utvecklas på sikt. Bedömningen är att 

Gullbergsvass kommer att utvecklas till att inrymma mer blandstadsbebyggelse. 

För det aktuella området bedömer kontoret att en omvandling till blandstad inte 

kommer ske inom den närmaste 10-15 åren. Den avsedda etableringen avses 

endast finnas på plats under en kortare period. Fram till dess att utvecklingen till 

blandstad påbörjas bedömer kontoret att området lämpligen kan prövas för 

andra ändamål.  

3.1 Beskrivning av ärendet 
Området som ansökan avser ligger vid Falutorget, inom fastigheten 

Gullbergsvass 703:44. Aktuellt område är beläget direkt väster om tomten där 

gasklockan tidigare stod. Förfrågan innebär ett litet planarbete. 

Aktuellt planförslag bedöms initialt inte innebära betydande miljöpåverkan. En 

ny detaljplan för aktuellt område medför att mark som är planlagd som 

allmänpalts blir kvartersmark. Dock bedöms inte området ha ett stort 

vistelsevärde för allmänheten eller vara av betydande intresse. En detaljplan för 

aktuellt område bedöms därför kunna bedrivas med ett standardförfarande. 

Områdets karaktär påverkas av omvandlingsprojekt som nedsänkningen av E45 

men präglas i övrigt av industri- och infrastruktur. I angränsning till området 

pågår Trafikverkets arbete med nedsänkningen av E45 och delar av aktuellt 

område används för närvarande också som upplagsyta av Trafikverkets 

entreprenör. Arbetet beräknas vara klart under våren 2021.  

Fastighetskontoret arrenderar idag ut aktuellt område till OKQ8. På 

arrendetomten bedrivs verksamhet i form av bränslestation med ett utbud av 

fordonsgas, Diesel Bio HVO100, B95, E85samt diesel. Bränslestationen 
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medges av tidsbegränsat bygglov, vilket löper ut 2020-09-20 utan möjlighet till 

ytterligare förlängning. I samband med att det tidsbegränsade bygglovet löper ut 

kommer befintlig anläggning att rivas i enlighet med reglerna för tidsbegränsat 

bygglov. 

 

Befintlig drivmedelstation på platsen idag 

Renovas fordonsflotta  

Befintlig drivmedelsstation är belägen intill Renovas huvudkontor i 

Gullbergsvass där 160 av totalt 265 avfallsbilar av den totala fordonsflottan 

utgår. I ett steg mot fossilfri drift har Renova investerat i ny teknik och utökat 

sin fordonsflotta med vätgasdrivna fordon, som levereras under 2020. Om 

försöket med vätgasdrivna fordon sker enligt förväntan kan 60 % av Renovas 

fordonsflotta komma att drivas med vätgas 2030. Idag tankar Renova tunga 

fordon med fossilfri Diesel Bio HVO100 på den befintliga drivmedelsstationen 

i aktuellt område, således är befintlig bränslestations placering gynnsam för 

driften av Renovas avfallshanteringsfordon.  

Det finns i dagsläget få anläggningar i Göteborg som erbjuder produkten Diesel 

Bio HVO100, varav inte alla är tillgängliga för tung trafik. I dagsläget finns inte 

heller någon fungerande vätgasstation inom staden. Om lösning för att uppföra 

en ny station på platsen uteblir innebär det ökade transporter för Renova. 

Önskemålet från Renovas sida är att dels att bibehålla möjligheten att kunna 

tanka Diesel Bio HVO100 samt kunna komplettera befintlig anläggning så att 

tankning av vätgasdrivna fordon också möjliggörs.  

OKQ8 har därför uttryckt intresse av att utöka sin verksamhet vid stationen och 

även erbjuda vätgas som drivmedel. I samband med det finns också en 

grundtanke hos OKQ8 att bygga om befintliga installationer för att på ett 

tydligare sätt separera tung trafik och personbilar.  

En ny detaljplan skapar förutsättningar för att återuppföra dagens anläggning, 

och dessutom utöka verksamheten i syfte att kunna erbjuda vätgas på 

marknaden. Med en ny detaljplan, och möjlighet till nytt bygglov är det av stor 

vikt att upplåtelse av marken genom arrende regleras i tid för att inte staden ska 

förlora rådighet över marken på sikt.   

Beskrivning av aktuell drivmedelsanläggning enligt ansökan 
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Anläggningen är tänkt att bli en obemannad station där det är möjligt att tanka 

Diesel Bio HVO100, E85, diesel, B95 och tillsatsen Ad-Blue. OKQ8 vill också 

utöka anläggningen med en ny vätgasstation/H2station. Utöver det tillkommer 

ovan mark pumpfundament, gaslager, databod (teknikutrymme som innehåller 

kommunikationsutrustning för betalningstransaktioner och anläggningens 

datorutrustning), lossningsplats för tankbilsleveranser samt spillplattor och 

spillzoner. Ingen butiksbyggnad kommer finnas på platsen, inte heller några p-

platser för kunder, utan de förutsätts lämna området efter att ha tankat sina 

fordon. Till etableringen hör därutöver också flaggstänger och ID-pylon 

(Varumärke och prisinformation till kunderna) i enligt med konsumentverkets 

krav.  

Situationsplan för ny bränslestation 
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3.2 Styrande dokument och tidigare beslut  
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger 

pågående användning som verksamhetsområde och områdesvis inriktning 

centralt förnyelseområde.  

Området ligger inom FÖP förorenade områden. Aktuellt område ligger i närhet 

till potentiellt förorenat område klassad som ”mycket stor risk”.  

Aktuellt område berörs av pågående strategiska arbeten inom staden: 

-En ny kommuntäckande översiktsplan för Göteborg är under framtagning. 

-Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg pågår.  

-Det pågår ett arbete med att ta fram planeringsförutsättningar för den 

långsiktiga utvecklingen av delområdet Gullbergsvass inom Älvstaden.  

Området berörs i norr av akt II-3059, förslag till ändring och utvidgning av 

stadsplanen för delar av stadsdelarna Backa, Gamlestaden, Råda, Olskroken, 

Stampen och Tingstadsvassen. Planen anger Park och trafikändamål, i den östra 

delen av området är ett u-område. 

Strax söder om aktuellt område sker omarbetningen av Götaleden, akt 2-5287. 

Genomförandetiden för planen går ut 2020-07-03. En detaljplaneläggning för 

aktuell ansökan ska ske med utgångspunkt att inte påverka gränser i den 

befintliga detaljplanen.  

Detaljplan för omarbetningen av Götaleden, akt 2-5287. Aktuellt område markerat i 

blått.  
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3.3 Stadsmiljö  
Gullbergsvass började pålas och fyllas ut på 1840-talet och bebyggas på 1850-

talet med verksamheter och bostäder. Området mellan Götaleden och Göta älv 

har succesivt förnyats och idag innehåller det kontorsbyggnader i 4 - 6 våningar 

i rutnätsstruktur. Av den äldre bebyggelsen i området återstår bara ett fd 

bostadshus vid Kilsgatan uppförd 1888 samt Pagoden fd Tobaksmonopolet. 

Pagoden, numera kontor och verksamheter, har skyddsbestämmelser som 

särskild värdefull byggnad.  

Stadsdelen Gullbergsvass står inför förändringar med bebyggelseutveckling och 

ambitionen om ett blandat innehåll. Gasklockan på grannfastigheten till aktuellt 

område har rivits, ny Hisingsbro med omgivande bebyggelse planeras och 

byggs, Götaleden sänks och däckas över och bebyggs med kontor och bostäder, 

Regionens hus ca 1200 nya arbetsplatser har tillkommit. Biltrafikens 

barriärereffekter minskas genom pågående arbete med överdäckning av 

Götaleden/E45 och utveckling av nya stråk. Planering pågår i olika faser för 

Västlänkens station med tre lägen för uppgångar, ny bebyggelse planeras runt 

Centralstationen och planering pågår österut för Gullbergsvass.  

Kajstråket längs älven har fina utblickar med Ringön på andra sidan. Båtar av 

varierande ålder, med olika innehåll och användning ligger längs kajen. Kajen 

har stor potential att utvecklas till ett attraktivt stråk med grönska och 

vistelseytor. På sikt planeras åtgärder längs kajen för att skydda staden från 

höga vattennivåer från älven.  

Under förutsättning att godtagbara förhållanden kan uppnås avseende luft och 

buller är bedömningen att Gullbergsvass kan utvecklas till en bra 

boendemiljö/arbetsmiljö.  

Området berör inte något naturreservat, natura 2000 område, odlingsmark, 

skogar eller några rödlistade arter. 

4 Ställningstaganden  

4.1 Förslag till beslut  
Planbesked  Positivt 

4.1.1 Beslutsgrund  

Utifrån platsens nuvarande användning och karaktär samt Renovas behov av 

drivmedel till sin fordonsflotta gör kontoret bedömningen att det är lämpligt att 

pröva ärendet i en detaljplaneprocess. 

Förslaget ligger i linje med gällande översiktsplan. Avsikten är emellertid inte 

att detta ska bli en permanent lösning utan att anläggningen ska avvecklas på 

sikt då förslaget inte är i linje inte med stadens pågående arbeten med fördjupad 
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översiktsplan för centrala Göteborg eller med programarbetet för delområde 

Gullbergsvass inom Älvstaden.  

Aktuell ansökan innebär att allmänplatsmark tas i anspråk till förmån för 

kvartersmark. Aktuellt område är planlagt som allmänplatsmark, park men har 

inte använts för ändamålet på cirka 25 år. Staden har inte för avsikt att anlägga 

en park här i nuläget. Kontoret arbetar med planeringsförutsättningar för hela 

Gullbergsvass där man tittar på frågan kring grönstruktur i ett större 

sammanhang. Stadsdelen Gullbergsvass bedöms stå inför en kommande 

stadsomvandling att utvecklas till ett blandstadområde.  På sikt bedöms den 

aktuella fastigheten utvecklas i linje med en mer stadsmässig struktur där 

föreslaget ändamål enligt ansökan inte bedöms som lämplig.  

Utvecklingen mot en blandstad för planansökansområdet bedöms kunna 

påbörjas om 10–15 år. Med tanke på områdets nuvarande karaktär och 

användning bedöms den i planansökan föreslagna utvecklingen inte nämnbart 

förändra fortsättningarna att på längre sikt utveckla området mot en mer 

stadsmässig struktur. Det är positivt att området nyttjas till dess att en 

omvandling av området inleds, därtill innebär förslaget arrendeintäkter. 

Förslaget innebär därtill att Renovas fordonsflotta kan förses med drivmedel i 

närhet till sin anläggning samt att möjligheten till vätgas som alternativ till 

fossila drivmedelsalternativ erbjuds.  

Kontoret bedömer att området lämpligen kan prövas för andra ändamål till dess 

att en kommande utveckling av Gullbergsvass påbörjas. Det gäller under 

förutsättning att arrendeupplåtelsen för området regleras och att besittningsrätt 

ej uppstår 

4.1.2 Avsikt med planläggning  

Pröva ett återuppförande av en liknande drivmedelsanläggning som finns på 

aktuell plats idag samt möjliggöra för en utökning av anläggningen i syfte att 

kunna erbjuda vätgas.  

Utredningsbehov och villkor för planläggningen 

• Det är av stor vikt att upplåtelse av marken genom arrende regleras i tid 

(10-15år) för att inte skapa hinder för en framtida utveckling av 

Gullbergsvass. I nya arrendeupplåtelser är det vikt att besittningsrätt ej 

uppstår, möjlighet att reglera detta i upplåtelsens allmänna villkor finns.  

• En tillfällig gång- och cykelväg, se bilaga 2 ”utdrag ur illustrationsplan 

fastställelse E45 Lilla Bommen-Marieholm” som är en del av stadens 

övergripande nät påverkas av föreslagen ansökan. Gång- och 

cykelvägen får inte omöjliggöras utan ska säkerställas på annan 

närliggande plats även om den är tillfällig. 

• Planområdet påverkas av höga vattennivåer från älven. Planarbetet 

måste därför säkerställa risker för hälsa/säkerhet vid högt vatten. 

Aktuellt område är lågt beläget (Plushöjd 1,5-1,8 meter) och området 

ligger redan idag i riskzonen för högt vatten. Stadens TÖP anger att ny 

infrastruktur bör ligga på 2,1 meter. Anläggningen ska dock finnas på 



 

Förprövningsrapport gällande planbesked samt uppdrag för, samråd om och granskning 
för drivmedelsstation vid Falutorget (Gullbergsvass 703:44) inom stadsdelen 
Gullbergsvass 

10 (22) 

Diarienummer: 0897/19  

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-03-30 

platsen i 10-15 år då staden planerar för en framtida utveckling av 

Gullbergsvass till blandstad. Inga människor kommer stadigvarande 

vistas på platsen. Ett lågt antal personer kommer finnas på plats 

samtidigt. 

• Vid påbörjat planarbete behöver en dagvattenutredning tas fram som 

visar att stadens reningskrav klaras och att planen i övrigt följer 

miljökvalitetsnormer för vatten.  

• Risk- och avståndsfrågor bör utredas gällande föreslagen etablering och 

närhet till E45:an, liksom avseende de som vistas på 

drivmedelsanläggningen.  

• Planarbetet behöver säkerställa att Miljökvalitetsnormer för luft inte 

överskrids. 

• En kompletterad miljöteknisk undersökning bör utföras i samråd med 

miljöförvaltningen. 

• I fastighetsgränsen till Gullbergsvass 11:9 finns en rad med uppvuxna 

lövträd. Några av träden omfattas av generellt biotopskydd. Oberoende 

skyddsstatus är utgångspunkten att hänsyn ska tas till träden. I området 

i övrigt föreligger stor brist på gröna strukturer och träden utgör i denna 

kontext ett betydelsefullt bidrag till den biologiska mångfalden. 

• Strax söder om aktuellt område sker omarbetningen av Götaleden, akt 

2-5287. Genomförandetiden för planen går ut 2020-07-03. En 

detaljplaneläggning för aktuell ansökan ska ske med utgångspunkt att 

inte påverka gränser i den befintliga detaljplanen.  

4.2 Sociala aspekter  
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda 

aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Området har en tydlig verksamhetsidentitet och präglas av 

infrastrukturnoder som Götaleden/E45 och närheten till gamla 

godsterminalen och bangården. På sikt bedöms området utvecklas till 

blandstadområdet. Etableringen av den föreslagna drivmedelsanläggningen 

bedöms inte förhindra en framtida utveckling av området.  

De sociala frågorna i detaljplanen bedöms få social komplexitetsnivå 1. 

4.3 Trafik och parkering  
Området angörs med biltrafik via Gullbergs strandgata, Mårten Krakowgatan 

samt via Götaleden/E45. Det finns en cykelbana som är en del av stadens 

övergripande nät som sträcker sig längs med Falutorget mellan 

Partihandelsgatan till Gullbergs strandgata. I anslutning till området pågår 

infrastrukturprojektet med nedsänkningen av E45 där också Falutorget ska 

byggas om till planskild trafikplats. 
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Karta över stadens övergripande gång- och cykelnät. Grön linjesträckning visar 

cykelbanesträckning. Röd markering visar aktuellt område.  

En tidig bedömning är att en trafikräkning inte krävs med avseende på 

Götaleden/E45 samt att det finns en befintlig drivmedelsanläggning på platsen 

idag. Skillnaderna från trafiksynpunkt bedöms därför bli inga eller marginella. 

Parkering 

Inga p-platser för kunder förslås i ansökan. Kunder till anläggningen förutsätts 

lämna området efter att ha tankat. Inget behov av parkering finns därför inom 

kvartersmark. 

4.4 Teknisk försörjning och mark 
Allmänplats såsom gata och tillfarter finns i området idag. Det är emellertid 

viktigt att i detaljplanen säkerställa att angöringen från E45 till Falutorget inte 

påverkas. Falutorget ska också byggas om till planskild trafikplats i 

Trafikverkets projekt E45, Lilla Bommen-Marieholm. Trafikplatsen planeras att 

öppna för trafik år 2021. 

En tillfällig gång- och cykelväg, se karta ovan över stadens övergripande Gång- 

och cykelnät samt utdrag ur illustrationsplan fastställelse E45 Lilla Bommen-

Marieholm” en del av stadens övergripande som påverkas av föreslagen 

ansökan. Gång- och cykelvägen får inte omöjliggöras utan ska säkerställas på 

annan närliggande plats även om den är tillfällig.  
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Skyfall 

Föreslaget planområde bedöms av ett fåtal vattensamlingar med maxdjupet 30 

cm. Det finns inga skyfallsleder i planområdet. 

Det är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stående 

vatten utan att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och 

fördröjs på lämplig plats. För att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig 

under skyfall ska höjdsättningen utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir 

stående på vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-

års regn. Det är även viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen för 

befintlig bebyggelse i samband med skyfall.   

Översvämning hav och vattendrag 

Planområdet påverkas av höga vattennivåer från älven.  

Planarbetet måste därför säkerställa risker för hälsa/säkerhet vid högt vatten. 

Aktuellt område är lågt beläget (Plushöjd 1,5-1,8 meter) och området ligger 

redan idag i riskzonen för högt vatten. Stadens TÖP anger att ny infrastruktur 

bör ligga på 2,1 meter.  

Att beakta är att anläggningen ska finnas på platsen i 10-15 år då staden 

planerar för en framtida utveckling av Gullbergsvass till blandstad. Inga 

människor kommer stadigvarande vistas på platsen. Ett lågt antal personer 

kommer finnas på plats samtidigt. 
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Dagvatten 

Dagvattenhanteringen från planområdet behöver utformas så att inte dagvatten 

från drivmedelstationen förorenar älven. Planen ska sträva efter att minimera 

dagvattenavrinning. Fördröjning och rening av dagvattnet ska lösas inom 

fastigheten enligt Kretslopp och vattens och Miljöförvaltningens krav. 

Ledningsutbyggnad 

Planområdet är försörjt med allmänt VA-ledningsnät för dagvatten och 

dricksvatten. Om utbyggnad för spillvatten behövs så innefattar detta en 

ledningsutbyggnad då spillvattenledningar inte finns inom planområdet.  

Kretslopp och vattens vattenledning kommer rakt under stationen och behöver 

beaktas. Om den behöver flyttas bekostas detta av exploatören/markägaren. 

Avfall 

Planområdet bedöms inte ha någon påverkan ur avfallssynpunkt.  

4.5 Miljö- och hälsoaspekter 

4.5.1 Ekologiska och kulturella värden 

I fastighetsgränsen till Gullbergsvass 11:9 finns en rad med uppvuxna lövträd. 

Ett antal av träden omfattas av generellt biotopskydd. Oberoende skyddsstatus 

är utgångspunkten att hänsyn ska tas till träden. I området i övrigt föreligger 

stor brist på gröna strukturer och träden utgör i denna kontext ett betydelsefullt 

bidrag till den biologiska mångfalden. 

Bedömningen utgår från att det rör sig om minst fem lövträd i rad som uppfyller 

åldersvillkoret och som enligt historiska ortofoton ser ut att ha planterats längs 

en väg eller del av väg (1942) samt i ett öppet landskap (1942, 1970). Samtliga 

åtgärder som riskerar att påverka träd som omfattas av generellt biotopskydd 

kräver dispens från länsstyrelsen, som även beslutar om träden omfattas av 

biotopskydd.  

Att träden värnas kan vara att föredra även ur ett kulturellt perspektiv. Träden är 

en del av platsens historia som kan integreras i den framtida utvecklingen av 

Gullbergsvass.  

4.5.2 Underlag för undersökning om betydande 

miljöpåverkan 

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. 

Ställningstagande till om en miljöbedömning krävs görs i planarbetet enligt 6 

kap. Miljöbalken.  
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4.5.3 Miljökvalitetsnormer 

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver utredas och bedömas, 

särskilt påverkan på MKN Luftkvalitet, men det bedöms preliminärt inte vara 

ett problem. Luftkvalitén i området bedöms som acceptabel utifrån föreslagen 

användning. 

  

Kartan visar mätningar av luftkvaliteten i aktuellt område 2015 (aktuellt område 

markerat i blått). Vid röda områden överskrids luftkvalitets-normerna. I aktuellt 

område bedöms inte normerna överskridas.  

4.5.4 Risk- och avståndsfrågor  

Trafikverket behöver involveras i ärendet och synpunkter behöver inhämtas från 

dem med tanke på risk- och avståndsfrågor gällande föreslagen etablering och 

närhet till E45:an. Trafikverket anser att en drivmedelsanläggning inte bör 

placeras närmre en väg än den säkerhetszon som gäller för aktuell vägsträcka. 

På aktuell plats har väg E45 en säkerhetszon på cirka sju meter. Även 

säkerhetszon för avfartsramp ska räknas in. Vidare anser Trafikverket att det 

krävs riskutredning med säkerhet för trafikanter på E45, liksom avseende de 

som vistas på drivmedelsanläggningen.  

Risk drivmedelsanläggningen vid högvatten 

OKQ8s bedömning är att en eventuell översvämning inte ska innebära några 

särskilda risker för kunder eller människor i närområdet. OKQ8 har möjlighet 

att stänga ner anläggningarna på distans för att eliminera denna risk. 

Risk konventionell drivanläggning, OKQ8 

Vad gäller den konventionella anläggningen (Diesel Bio HVO100, E85, diesel, 

B95 och tillsatsen Ad-Blue) med flytande drivmedel bedöms den potentiella 

risken som låg. Drivmedelspumparna är konstruerade som ett slutet system 

varvid en eventuell översvämning inte ska få effekten av ett utsläpp till miljön 

av flytande bränsle. Till spillzonerna inom anläggningen finns en tillhörande 
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oljeavskiljare som säkerställer att ett eventuellt utsläpp av flytande drivmedel 

inte når kommunens dagvattennät.  

Risk vätgasanläggning, EON Fordonsgas 

EON fordonsgas bedömer att det inte innebär någon risk gällande deras gas och 

elinstallationer i mark om marken skulle bli helt översvämmad och 

kontaminerad av vatten, regn eller från Göta Älv. Om vattennivån skulle gå 

högre är scenariot att anläggningen skulle lösa ut elektriskt på grund av jordfel 

vilket påverkar möjligheten att tanka biogas. Gasen som finns i anläggningen 

ska inte påverkas. Därmed bedöms inte heller människa eller miljö komma att 

påverkas. 

4.5.5 Trafikbuller  

Bullersituationen har studerats utifrån tillgängligt material. Planerad verksamhet 

bedöms inte vara känslig för trafikbuller. Inga människor kommer 

stadigvarande vistas på platsen.  

4.6 Samband och beroenden  
Som stöd för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig 

till andra projekt har planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP och 

prioriterade mål i budget analyserats.   

Fortsatt upplåtelse av aktuellt område innebär arrendeintäkter för 

Fastighetsnämnden.  

Om förslaget kräver en utbyggnad för spillvatten innefattar detta en 

ledningsutbyggnad då spillvattenledningar inte finns inom föreslaget 

planområde.  

I aktuellt område kan strandskyddet ha upphävts i befintlig plan. Troligtvis 

återinträder strandskyddet i samband med ny detaljplan. Om man vill upphäva 

det strandskydd som inträder/återinträder måste det prövas mot de nu gällande 

reglerna. Behovet av ny strandskyddsdispens behöver därför utredas. En första 

bedömnings är att strandskyddet troligen kan upphävas enligt särskilda skäl. 

Förslaget ligger i linje med gällande översiktsplan men inte med stadens 

pågående strategiska arbeten med fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg 

eller med programarbetet för delområde Gullbergsvass inom Älvstaden. 

Sammanvägning av måluppfyllelse visar att den föreslagna utvecklingen ligger i 

linje med stadens strategier 10–15 år framåt. 

4.7 Genomförande 

Planen bedöms inte vara så pass komplex att den inte går att genomföra. 
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4.7.1 Ekonomi för planarbetet 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas 

med intressent. Projektet innebär arrendeintäkter för Fastighetsnämnden. 

På en övergripande nivå är Fastighetskontorets bedömning att projektet inte 

innebär några större investeringskostnader från stadens sida.  Anslutningar för 

allmänplats såsom gata och tillfarter finns i området idag. Ärendet väntas därför 

inte inverka negativt på invånarnas och stadens ekonomiska situation.  

Möjligen kan utbyggnad av spillvattenledningar krävas då spillvattenledningar 

inte finns inom föreslaget planområde idag. Befintlig drivmedelstation kräver 

inte spillvattenledningar idag, men frågan behöver utredas i planbeskedet.  

Utifrån investeringens storlek bedöms anläggningen av drivmedelstationen 

kräva ett arrende med en avtalstid på minst 10 år. 

Om befintlig drivmedelsanläggning inte återuppförs påverkas Renovas 

verksamhet negativt. 99 % av Renovas fordonsflotta drivs idag av Diesel Bio 

HVO100. Renovas ambition är att övergå till vätgasdrivna fordon. Om försöket 

sker enligt förväntan kan 60 % av Renovas fordonsflotta komma att drivas med 

vätgas 2030. Kvarstående 40 % förväntas i dagsläget fortsatt drivas av Diesel 

Bio HVO100. Det är därmed av vikt för Renova att möjligheten att kunna tanka 

Bio HVO100 fortsatt består i området samt att möjligheten att kunna tanka 

vätgas tillkommer. Om drivmedelsanläggningen återuppförs samt utökas att 

även erbjuda vätgas kan Renovas behov av drivmedel tillgodogöras till 2030. 

Om lösning för att uppföra en ny station på platsen uteblir innebär det bland 

annat ökade transporter för Renova. Under kommande 10-15 år ges också 

förutsättningen för Renova att se över möjligheterna på alternativa lägen där 

drivmedelsstationen skulle kunna fylla sin funktion och samtidigt få en mer 

permanent placering. 

5 Avstämning med andra 
förvaltningar 
Ärendet har sänts till SDF Centrum, Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten, 

Kulturförvaltningen, SBK Geotekniker, Lokalsekretariatet, Miljöförvaltningen, 

Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, Trafikverket, 

Räddningstjänsten Storgöteborg för eventuellt yttrande. Följande yttranden har 

inkommit: 

5.1 SDF Centrum 

Gullbergsvass står inför en stor utveckling och omvandling. 

Stadsdelsförvaltningen har i ett kortare tidsperspektiv inga invändningar mot en 

utveckling i enlighet med planbeskedet. Sett i en längre tidshorisont, givet 

kommande planer på stadsutveckling inom Gullbergsvass, anser 
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stadsdelsförvaltningen att förslaget enligt planbesked på platsen kan vara 

problematisk och utgöra hinder. Stadsdelsförvaltningen instämmer därför i 

fastighetskontorets bedömning att det är av stor vikt att upplåtelse av marken 

genom arrende regleras för att inte hindra framtida stadsutveckling i området.  

En kommande detaljplan bör säkerställa att intentionen i planbeskedet inte 

påverkar pågående detaljplanearbete i området eller försvårar möjligheten till 

framtida utveckling av Gullbergsvass. 

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

Förvaltningen bedömer att planen bör ges social komplexitetsnivå 1 då den inte 

innehåller bostäder eller bedöms ha någon särskild inverkan på sociala 

funktioner inom området. 

5.2 Kretslopp och Vatten 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter som hindrar att ett positivt planbesked 

ges. Vi har dock synpunkter om vattenledningen genom området samt de höga 

nivåerna från älven. Dessa behöver utredas och behandlas i ett fortsatt 

planarbete.  

Skyfall 

Figuren visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-

årsregn. Idag påverkas området av ett fåtal vattensamlingar med maxdjupet 30 

cm. Det finns inga skyfallsleder i planområdet. 

Det är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stående 

vatten utan att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och 

fördröjs på lämplig plats. För att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig 

under skyfall ska höjdsättningen utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir 

stående på vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-

års regn. Det är även viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen för 

befintlig bebyggelse i samband med skyfall.   

 
Figur 1. Maximalt vattendjup vid klimatanpassat 100-årsregn. 
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Översvämning hav och vattendrag 

Planområdet påverkas av höga vattennivåer från älven. Figur 2 visar 

översvämning för förväntad situation vid högvatten 2014 (+2,0). Figur 3 visar 

förväntad situation vid högvatten är 2070 (+2,30).

 

Figur 2. Maximalt vattendjup vid höga vattenflöden i Göta Älv 2014(+2,0) 

 
Figur 3. Maximalt vattendjup vid höga vattenflöden i Göta Älv 2070 (+2,30) 
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Dagvatten 

Dagvattenhanteringen från planområdet behöver utformas så att inte dagvatten 

från drivmedelstationen förorenar älven. Planen ska sträva efter att minimera 

dagvattenavrinning. Fördröjning och rening av dagvattnet ska lösas inom 

fastigheten enligt Kretslopp och vattens och Miljöförvaltningens krav.  

Ledningsutbyggnad 

Planområdet är försörjt med allmänt VA-ledningsnät för dagvatten och 

dricksvatten i Falutorget, se ledningskarta. Om utbyggnad för spillvatten behövs 

så innefattar detta en ledningsutbyggnad då spillvattenledningar inte finns inom 

planområdet.  

Kretslopp och vattens vattenledning kommer rakt under stationen och behöver 

beaktas. Om den behöver flyttas bekostas detta av exploatören/markägaren. 

 

Figur 4. Allmänna VA-ledningar inom och omkring planområdet.  

Genomförs planen behöver Kretslopp och vatten se över ledningskapaciteten 

med avseende på ett eventuellt behov av sprinklat vatten.  

Avfall 

Kretslopp och vatten har inga kommentarer på planbeskedet ur avfallssynpunkt. 

5.3 Kulturförvaltningen 

Kulturförvaltningen har ingenting att erinra mot att ett planarbete påbörjas för 

rubricerat ärende. Lokalsekretariatet  

  

V= Dricksvattenledning 

AS=Spillvattenledning 

AD=Dagvattenledning 
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5.4 Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningen ser inga hinder mot fortsatt planarbete.  

Dagvatten  

Vid påbörjat planarbete behöver en dagvattenutredning tas fram som visar att 

stadens reningskrav klaras och planen i övrigt följer miljökvalitetsnormer för 

vatten.  

Markmiljö  

Aktuellt planområde ligger i omedelbar närhet till den fd gasverkstomten, ett 

område där höga föroreningshalter förekommer. De föroreningar som främst 

förekommer inom gasverksområden är metaller, PAH, oljeföroreningar men 

även förekomst av fenoler, kreosoler och cyanid kan inte uteslutas. I samband 

med anläggandet av drivmedelsstation 2004 genomfördes en översiktlig 

markmiljöundersökning där förhöjda halter av PAH påträffades. Halterna 

överskred dock inte Naturvårdsverket riktvärde för MKM och inga särskilda 

efterbehandlingsåtgärder bedömdes vara nödvändiga 2004, vid tidsbegränsat 

bygglov.  

Ett läckage av bensin inträffade 2019 där bensinen spreds till grundvattnet 

Föroreningen har efterbehandlats in situ t o m 2013.  

Miljöförvaltningen anser att den tidigare genomförda översiktliga miljötekniska 

undersökningen av mark och grundvatten ska kompletteras bland annat med 

avseende på tidigare läckage och utökat verksamhetsområde. Bedömningen 

baseras på närheten till riskområdet ”gasverksområdet”, bedriven verksamhet, 

tidigare läckage samt att drivmedelsverksamheten nu avses permanentas. 

Kompletterad miljöteknisk undersökning bör utföras i samråd med 

miljöförvaltningen, samt utföras snarast. 

5.5 Park- och naturförvaltningen 
Förvaltningen ser att förslaget kan vara möjligt, men vill framföra följande 

synpunkter: 

Samband och beroenden 

Området ligger inom Älvstaden i Gullbergsvass, som inom en inte alltför 

avlägsen framtid förväntas genomgå en omfattande stadsutveckling. Vid ett 

eventuellt positivt planbesked ser förvaltningen att det är nödvändigt att Staden 

behåller rådigheten över marken och att föreslagen markanvändning kan 

avslutas så snart den utgör ett hinder för önskad stadsutveckling. En utveckling 

mot blandstad med bostäder i Gullbergsvass bör, inte minst från risksynpunkt, 

innebära att föreslagen drivmedelsstation kan behöva omlokaliseras. 

Då befintlig drivmedelsstation enligt fastighetskontorets uppgift först kommer 

att rivas ställer sig förvaltningen frågande till om en återuppbyggnad och 

utökning av drivmedelsstationen i samma läge utgör en hållbar och robust 

lösning, när också denna sannolikt kommer att behöva rivas på sikt. 
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Förvaltningen saknar i detta sammanhang en analys kring huruvida det finns 

andra lägen där drivmedelsstationen skulle kunna fylla sin funktion och 

samtidigt få en mer permanent placering. Fastighetskontoret uppger att förslaget 

skulle innebära ekonomiska intäkter till Staden i form av arrendeavgifter. Detta 

är positivt men behöver också vägas mot den tid och de resurser som skulle 

belasta Staden i det fall ett detaljplanearbete påbörjas. 

Ekologiska och kulturella värden 

I fastighetsgräns som delas med Gullbergsvass 11:9 står en rad väl uppvuxna 

lövträd som av förvaltningen bedöms kunna omfattas av generellt biotopskydd. 

Bedömningen utgår från att det rör sig om minst 5 lövträd i rad som uppfyller 

åldersvillkoret och som enligt historiska ortofoton ser ut att ha planterats längs 

en väg eller del av väg (1942) samt i ett öppet landskap (1942, 1970). Samtliga 

åtgärder som riskerar att påverka träd som omfattas av generellt biotopskydd 

kräver dispens från länsstyrelsen, som även beslutar om träden omfattas av 

biotopskydd. Utgångspunkten är alltid att förslaget ska anpassas för att 

biotopskyddade träd ska kunna stå kvar. Oberoende av skyddsstatus ser 

förvaltningen att det är önskvärt att de berörda träden bevaras. I området i övrigt 

föreligger stor brist på gröna strukturer och träden utgör i denna kontext ett 

betydelsefullt bidrag till den biologiska mångfalden. Förvaltningen 2 ser även 

att ett värnande av träden kan vara att föredra från kulturellt perspektiv då de 

utgör spår av platsens historia som samtidigt skulle kunna tänkas integreras i en 

framtida struktur. 

5.6 Trafikkontoret  
Trafikkontoret ställer sig positiva till planförslaget och gör följande medskick 

inför kommande detaljplanearbete:  

Trafikverket behöver involveras i ärendet och synpunkter behöver inhämtas från 

dem med tanke på risk- och avståndsfrågor gällande föreslagen etablering och 

närhet till E45:an.  

Den tillfälliga gång- och cykelvägen som enligt bilaga 5 ”utdrag ur 

illustrationsplan fastställelse E45 Lilla Bommen-Marieholm” påverkas av att 

området utökas behöver säkerställas på annan närliggande plats även om den är 

tillfällig 

5.7 Lokalsekretariatet  
På grund av att den aktuella planansökan inte påverkar behovet av lokaler för 

kommunal service avstår lokalsekretariatet från att lämna något eget yttrande. 
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Diarienummer: 0897/19  

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-03-30 

5.8 Trafikverket 
Infrastruktur  

Det föreslagna planområdet är i direkt anslutning till väg E45, för vilken 

Trafikverket är väghållare. E45 är utpekad som riksintresse för 

kommunikationer enligt Miljöbalken kap 3 § 8. Vägen har en skyltad hastighet 

på 70 km/h och en uppskattad årsdygnstrafik (ÅDT) på ca 56 500 fordon per 

årsmedeldygn varav 5 000 är lastbilar (uppskattat januari 2018). Vägen är inte 

utpekad som rekommenderad väg för farligt gods.  

Falutorget ska byggas om till planskild trafikplats i Trafikverkets projekt E45, 

Lilla Bommen-Marieholm. Trafikplatsen planeras att öppna för trafik år 2021.  

Synpunkter  

Trafikverket anser att en drivmedelsanläggning inte bör placeras närmre en väg 

än den säkerhetszon som gäller för aktuell vägsträcka. På aktuell plats har väg 

E45 en säkerhetszon på ca 7 meter. Även säkerhetszon för avfartsramp ska 

räknas in.  

Vidare anser Trafikverket att det krävs riskutredning med säkerhet för 

trafikanter på E45, liksom avseende de som vistas på drivmedelsanläggningen.  

Luftmiljön i närheten av tunnelmynningar på trafikerade vägar är generellt inte 

bra och kan innebära överskridanden av miljökvalitetsnormer. Om det bedöms 

relevant ska det säkerställas att alla platser där människor vistas inte överskrider 

miljökvalitetsnormer.  

Om trafikalstringen bedöms ge en betydande skillnad jämfört med vad E45 och 

dess trafikplatser byggs för att klara måste även en trafikberäkning göras. En 

tidig bedömning är att detta med största sannolikhet inte krävs med avseende på 

E45. 

5.9 Räddningstjänsten Storgöteborg 
För att inte skapa hinder för framtida utveckling i planområdet direkta närhet 

behöver det utredas vilka riskavstånd drivmedelsanläggningen medför och ta 

hänsyn till detta i utformningen av planen.  


