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Yttrande över samrådshandling 
Kulturreservatet Slottsskogen 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden föreslår byggnadsnämnden att avvakta beslut om att inrätta 
Kulturreservatet Slottsskogen till dess laga kraftvunnet miljötillstånd för 
Lindholmsförbindelsen erhållits.   

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som 
trafiknämndens eget yttrande.  

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2022 att genomföra samråd om förslag till 
beslut att inrätta kulturreservatet Slottsskogen. 

Enligt beslutsförslaget ska området, avgränsat i kartbilaga 1a, inom stadsdelarna 
Slottsskogen, Kungsladugård och Olivedal i Göteborgs Stad förklaras som kulturreservat. 
Enligt beslutsförslaget är målet med kulturreservatet att ge Slottsskogen en stark och 
strukturerande roll i staden, med tydliga entréer och kanter som domineras av grönska 
samt annonsering av parken på håll där utveckling och tillägg av byggnader och miljöer 
sker utifrån en medvetenhet kring det kulturpräglade naturlandskapet samt historiska spår 
och intentioner. 

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig som utgångspunkt positivt till 
planeringen för att långsiktigt stärka skyddet av Slottsskogen. De juridiska 
konsekvenserna av ett beslut om inrättande av ett kulturreservat har samtidigt identifierats 
medföra en oförutsägbarhet i den kommande tillståndsprövningen av projektet spårväg 
Brunnsbo-Linné (Lindholmsförbindelsen) och därmed betydande risker för 
genomförandet. Av denna anledning rekommenderas byggnadsnämnden att avvakta med 
beslut om att inrätta Kulturreservatet Slottsskogen till dess laga kraftvunnet miljötillstånd 
för Lindholmsförbindelsen erhållits. Rekommendationen syftar till att säkerställa 
genomförandet av Lindholmsförbindelsen som ett nyckelprojekt i trafikstrategins mål om 
ökade färdmedelsandelar i kollektivtrafiken och den i strategin för utbyggnadsplanering 
föreslagna utvecklingen av mellanstaden.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget innebär inga direkta kostnader för Trafikkontoret. Trafikkontoret har dock 
identifierat riskrelaterade kostnader som kan hänföras till den kravbild enligt miljöbalken 

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-04 
Diarienummer 5313/19 
 

Handläggare 
Henrik Rönnqvist/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 070-373 83 18 
E-post: henrik.ronnqvist@trafikkontoret.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 2 (10) 
   
   

som kan komma att ställas för genomförandet av infrastrukturprojekt i eller invid 
kulturreservatet. Sådana krav avser som regel begränsningar under anläggningstiden men 
kan även hänföra sig till anläggningens planerade utformning och drift. Då 
miljöprövningen av projektet Lindholmsförbindelsen ännu inte är genomförd kan 
omfattningen av de ekonomiska konsekvenserna i denna del inte överblickas. Kraven kan 
dock innebära fördyringar för byggandet av Lindholmsförbindelsen. Skulle 
reservatsbildningen visa sig ytterst utgöra hinder mot genomförandet av projektet 
Lindholmsförbindelsen innebär detta att de ekonomiska, miljömässiga och sociala nyttor 
projektet, som en del av Sverigeförhandlingen är ämnat att skapa helt uteblir.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget bidrar till att Göteborg i linje med målen i Göteborgs Stads Grönstrategi är en 
tät och grön stad med ett rikt växt- och djurliv och där ekosystemens tjänster tas tillvara. 
Förslaget om att skydda Slottsskogen bidrar även generationsmålet, till de nationella 
miljömålen och till uppfyllande av Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021–
2030. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget säkerställer att Göteborg i linje med målen i Göteborgs Stads Grönstrategi är en 
tät och grön stad där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv för 
alla. Parkens rekreativa värden är viktiga, inte bara av de som har parken som besöksmål, 
utan också av de som rör sig genom parken på väg till eller från andra målpunkter i 
staden. Genom de infrastrukturåtgärder som Trafikkontoret planerar i Slottsskogens 
närhet kommer tillgängligheten att förbättras än mer till nytta för områdets besökare. 

Förhållande till styrande dokument 
Översiktsplan för Göteborgs Kommun. Översiktsplanen redovisar Slottsskogen som en 
park som innehåller både natur- och kulturvärden, funktioner för hälsa och säkerhet och 
infrastruktur. Parken utgör ett riksintresse för friluftslivet och kulturmiljövården. 

Göteborgs Stads anvisning om hantering av skyfall. Anvisningen redovisar, inklusive 
underlagsdokument som tematiskt tillägg till översiktsplan, och strukturplaner stora 
behov av att begränsa störningar vid skyfall. Inom kulturreservatet finns ytor som kan 
bidra till att begränsa störningar vid skyfall, så kallade skyfallsytor, som behöver kunna 
utvecklas vidare.   

Trafikstrategi för en nära storstad. Trafikstrategin pekar på behovet av en ny struktur och 
ett effektivare nyttjande av trafiksystemet. Trafikstrategin lyfter också fram behovet av 
attraktiva stadsrum. Dessa behov berör Slottsskogen i form av ett attraktivt stadsrum att 
färdas invid eller igenom men också, när det gäller området kring Linnéplatsen, som en 
plats att utveckla.  

Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och 
Partille. Målbilden är framtaget som ett gemensamt underlag för kollektivtrafikens 
utveckling och konkretisering av mål och strategier. Handlingen redovisar 
Lindholmsförbindelsen och spårvägen längs Dag Hammarsköldsleden som viktiga länkar 
för att förstärka stadsbanenätet och kapaciteten i spårvägsnätet. Genom en utvecklad 
bytespunkt på Linnéplatsen, med koppling till Lindholmsförbindelsen kan 
tillgängligheten till Slottsskogen öka för stadens invånare, med kollektivtrafik. 
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Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025. Cykelprogrammet konkretiserar 
trafikstrategin och visar på åtgärder som främjar cyklingen. Inom åtgärdsområdet 
infrastruktur redovisas befintliga och planerade cykelförbindelser i och i anslutning till 
Slottsskogen. 

Bilagor 
1. Beslutshandling  

2. Skötselplan 

3. Byggnadsvårdsplan 

4. Gestaltningsprogram 

5. Kartor 

  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 4 (10) 
   
   

Ärendet  
Byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2022 att genomföra samråd om förslag till 
beslut att inrätta kulturreservatet Slottsskogen. Samrådet genomförs mellan 2 november 
2022–27 december 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade 2009-10-08 att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att efter programsamrådet för Slottsskogen upprätta skydd i enlighet med 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 9 september 2009. Den remitterade utredningens 
förslag till skyddsformer är att Slottsskogen föreslås bli kommunalt kultur- och 
naturreservat i kombination med områdesbestämmelser och detaljplan.  

Stadsbyggnadskontoret har valt att föreslå bildandet av ett kulturreservat enligt 7 kap. 9 § 
miljöbalken. Syftet med att bilda kulturreservat för Slottsskogen är att säkerställa ett 
långsiktigt skydd som möjliggör vård, bevarande och utveckling av värden såsom parkens 
kultur- och naturvärden samt aktiviteter som gynnar folkhälsan. Beslutet innebär att 
Göteborgs Stad förklarar området, avgränsat i kartbilaga 1a, inom stadsdelarna 
Slottsskogen, Kungsladugård och Olivedal i Göteborgs Stad, som kulturreservat. 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till reservatföreskrifter som reglerar tillåten 
markanvändning inom kulturreservatet. Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med 
beslutet också upprättat en skötselplan med tillhörande byggnadsvårdsplan och 
gestaltningsprogram för kulturreservatets långsiktiga skötsel, bilaga 2, 3 och 4.  

Trafikkontoret har sedan 2019 arbetat med genomförandestudier för ny spår- och 
citybussträckning mellan Brunnsbo och Linnéplatsen. Åtgärden finns utpekad i Målbild 
Koll 2035 och har föregåtts av ett antal utredningar och studier. Projektet ingår som en 
del i Sverigeförhandlingen, en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och staten, i 
vilken kommunen som motprestation till utbyggnad av höghastighetsjärnväg har avtalat 
om att genomföra kollektivtrafik- och bostadssatsningar. Staten bidrar dessutom med 
medfinansiering av kollektivtrafiksatsningarna. Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad 
beslutade den 16 september 2021 om att spårvägen mellan Lindholmen och Linnéplatsen, 
Lindholmsförbindelsen, ska gå i tunnel för att ge förutsättningar för stadmiljöutveckling 
och exploatering och för att begränsa påverkan på riksintressena kulturmiljö och 
friluftsliv. Detta beslut är även fattat av Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. 
Trafikkontoret tar nu fram ett underlag för ett antagande av en järnvägsplan. 
Järnvägsplanen styr lokaliseringen av Lindholmsförbindelsen med planerat öppnande för 
trafik preliminärt år 2039.  

Ärendets handläggning 
Trafikkontoret har medverkat i den projektgrupp som letts av stadsbyggnadskontoret. 
Trafikkontoret har därvid haft ett särskilt fokus på möjligheterna att förvalta och utveckla 
trafikala funktioner i och i anslutning till det föreslagna kulturreservatet. Arbetet har 
inneburit att reservatsgränserna till viss del anpassats och att beslutshandlingen ger stöd åt 
vissa trafikrelaterade åtgärder. 

Särskilt betydelsefulla har gränsdragningen varit mellan kulturreservatet i förhållande till 
spårområdet längs Dag Hammarsköldsleden, för den del som inte berörs av projektet 
Lindholmsförbindelsen. En likaledes viktig gränsdragningsfråga är reservatsgränsen i 
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förhållande till Margretebergsgatan längs vilken ett framtida pendlingscykelnät är utpekat 
i Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025.  

Projektgruppen för kulturreservatet har haft flera samverkansmöten med företrädare för 
projektet Lindholmsförbindelsen. Lindholmsförbindelsen ansluter till Linnéplatsen och 
passerar under Slottsskogen och kulturreservatet i sin sträckning norrut. Syftet med dessa 
möten har varit att identifiera och belysa reservatsbeslutets konsekvenser och 
förutsättningar för att säkerställa genomförandet av Lindholmsförbindelsen. Till stöd för 
dessa bedömningar har trafikkontoret engagerat både intern och extern juridisk 
sakkompetens.  

 

Figur 1. Kulturreservatets avgränsning, ur Beslutshandlingen (samrådshandling) 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har medverkat i reservatsarbetet och rekommenderar att 
byggnadsnämnden avvaktar med beslut om att inrätta Kulturreservatet Slottsskogen tills 
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dess laga kraftvunnet miljötillstånd för Lindholmsförbindelsen erhållits. 
Rekommendationen grundar sig i de genomföranderisker för projekt 
Lindholmsförbindelsen som trafikkontoret identifierat under medverkan i projektgruppen 
och genom en intern juridisk riskbedömning av föreslaget reservatsbeslut.   

Trafikkontoret konstaterar att kulturreservatsbildningen rör ett stort område i stadsnära 
miljö med ett stort angränsande stadsomvandlingsbehov vilket gör beslutet komplext. 
Reservatet är också det första i sitt slag, något som gör bedömningar vid miljöprövning 
oförutsägbara. För det område kulturreservatet omfattar finns utöver projektet 
Lindholmsförbindelsen även andra markanvändningsanspråk som kan vara svåra att 
förena med skyddsintresset och bildandet av kulturreservat. Dessa framgår nedan.   

Genomföranderisker för projektet Lindholmsförbindelsen 
Trafikkontorets bedömning tar avstamp i det faktum att kulturmiljön utgör ett 
skyddsintresse som beaktas vid prövning enligt miljöbalken (3 kap. 6 § MB). Detta 
skyddsintresse stärks oåterkalleligt genom beslut om inrättande av ett kulturreservat i 
Slottsskogen, jämfört med rådande förutsättningar. Mot denna bakgrund har 
trafikkontoret vid medverkan i reservatarbetet framhållit att inrättande av kulturreservat 
Slottsskogen kan medföra risker för projekt Lindholmsförbindelsen som behöver utredas 
närmare och beaktas i det fortsatta arbetet.  

Såsom trafikkontoret uppfattat har stadsbyggnadskontoret tidigt inriktat sig på att frågan 
om kulturreservatbeslutets risker för Lindholmsförbindelsen är möjliga att hantera genom 
att anläggande av Lindholmsförbindelsen undantas från de förbud mot schaktning, 
sprängning m.m. som anges i reservatsföreskrifterna.  

Trafikkontoret kan konstatera att det undantag som angetts i stadsbyggnadskontorets 
beslutsförslag i och för sig är positivt eftersom det ger uttryck för Stadens, i dess 
egenskap av reservatsmyndighet, intention att inrättande av kulturreservat Slottsskogen 
inte ska utgöra hinder mot genomförandet av Lindholmsförbindelsen. Såsom framkommit 
vid trafikkontorets juridiska riskbedömning är en reservatsmyndighets ställningstaganden 
dock inte bindande för den myndighet som i en fristående prövning enligt miljöbalken 
bedömer en tillkommande verksamhets påverkan på ett kulturreservat. I detta 
sammanhang bör även beaktas att det föreslagna kulturreservatet i Slottsskogen skulle 
utgöra det första kulturreservatet i urban stadsmiljö med angränsande stadsutveckling, 
vilket gör frågan komplex och försvårar möjligheterna att förutse tillståndsmyndighetens 
bedömning vid kommande miljöprövning.  

Under reservatsarbetet har trafikkontoret framhållit att kulturreservatets avgränsning 
behöver anpassas till att inte omfatta det influensområde som utifrån vad som är känt idag 
kan antas följa av Lindholmsförbindelsens genomförande. Trafikkontoret har i denna del 
även framhållit sin bedömning att påverkansbedömningen enligt miljöbalken utgår ifrån 
en verksamhets influensområde och inte administrativa gränser såsom reservats- eller 
fastighetsgränser.   

På grund av frågans betydelse har trafikkontoret låtit två externa advokatbyråer granska 
trafikkontorets juridiska riskbedömning. Bägge advokatbyråerna har därvid bekräftat 
trafikkontorets slutsatser.  

I arbetet med kulturreservatet har trafikkontoret efterfrågat en konsekvensbedömning av 
reservatsbildningen. Behovet av konsekvensbedömning påtalas av trafikkontoret dels 
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med anledning av kraven i regelverket om reservatbeslut, dels utifrån bedömningen att ett 
beslut om kulturreservat får konsekvenser för trafikkontorets uppdrag. 
Samrådshandlingarna behöver fördjupas ytterligare i att beskriva konsekvenserna för den 
verksamhet som trafikkontoret ansvarar för. De stöd som lämnas till projektet 
Lindholmsförbindelsen i beslutshandlingen, kapitlet Överväganden och konsekvenser, 
menar trafikkontoret är alltför översiktliga och ofullständiga. Kommunen kan som 
beslutande myndighet och förvaltare av reservatet inte besluta om tillåtlighet enligt 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 3 kapitel. Däremot har underlaget för 
reservatsbeslutet och reservatets syfte en stor betydelse vid bedömningen. I detta 
sammanhang menar trafikkontoret att det är en stor brist att en ingående 
konsekvensbedömning med intresseavvägningar inte  presenterats inom ramen för 
reservatarbetet.  

Den geografiska avgränsningen av området har diskuterats utifrån ambitionen att kunna 
fastställa ett influensområde för genomförandet av Lindholmsförbindelsen. Vissa 
anpassningar av reservatsgränsen har därefter gjorts av stadsbyggnadskontoret, särskilt 
med hänsyn till spridning av buller vid den planerade byggnationen kring Linnéplatsen. 
Eftersom lokaliseringen av Lindholmsförbindelsen, behovet av tekniska anläggningar och 
genomförandet i stort inte är fastställt är det dock ännu inte möjligt att närmare avgöra 
projektets markanvändning eller påverkan inom kulturreservatet. Enligt trafikkontorets 
mening skulle en adekvat konsekvensbedömning, om sådan hade arbetats fram av 
stadsbyggnadskontoret, belyst svårigheterna att idag bedöma Lindholmsförbindelsens 
genomförbarhet i anslutning till kulturreservat Slottsskogen. Frågan hade därmed kunnat 
beaktas genom anpassning av tidplanen för reservatbeslutet. 

Buller har idag en stor påverkan på Slottsskogen. I sitt strategiska arbete avseende buller i 
parkområden, såsom Slottsskogen, använder Göteborgs stad sig av 50 dBA som riktvärde 
för god miljö. Området i anslutning till Dag Hammarsköldsleden är dock idag utsatt för 
trafikbuller över denna nivå, från vägtrafik på Dag Hammarsköldsleden och 
spårvagnstrafik. Nivåerna är enligt Göteborgs Stads kartläggning ca 55 dBA. En 
byggbullerutredning för Lindholmsförbindelsens entreprenadarbeten i anslutning till 
Linnéplatsen har genomförts. Den har tagit hänsyn till entreprenadarbetenas olika skeden 
och indikerar bullernivåer över 65 dBA under vissa byggskeden. Det är sammantaget 
rimligt att anta att i synnerhet buller från de planerade entreprenadarbetena men även från 
pågående markanvändning påverkar kulturreservatets rekreativa värden inom vissa delar 
av det föreslagna reservatsområdet. 

Gång- och cykeltrafik inom föreslaget kulturreservat 
Cykelprogrammet för Göteborg redovisar inom det som föreslås bli Kulturreservat 
Slottsskogen ett flertal länkar som tillhör det övergripande cykelvägnätet. Även i 
anslutning till Slottsskogen, längs Margretebergsgatan, redovisas också länkar som 
behöver utvecklas, bland annat. som pendlingscykelstråk. Det är generellt sett viktigt att 
cykeln upplevs som prioriterad och upplevas som attraktiv för att möta cyklisternas behov 
och för att få cykelresorna att öka i linje med trafikstrategin och målet om att Göteborg 
ska vara en attraktiv cykelstad. För att realisera möjligheterna till ökad cykling är det 
viktigt att kunna anpassa och utveckla också befintliga stråk inom Slottsskogen och att 
kulturreservatsbildningen ger stöd åt detta.  

Trafikkontorets bedömning är att det är möjligt att utveckla infrastrukturen för gång- och 
cykeltrafik utan hinder av beslutet om kulturreservat. 
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Figur 2. Länkar i det övergripande cykelvägnätet inom Slottsskogen (inringat) i utsnitt ur cykelprogrammet. 
Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025, Trafiknämnden, antaget i mars 2015. 

Åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds Boulevard 
Kommunfullmäktige uppdrog till trafiknämnden 2016-06-16 § 6, att genomföra en 
åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard. I det pågående arbetet med 
stadsutvecklingen längs Dag Hammarsköldsleden föreslås framtida kopplingar mellan 
Slottsskogen och området öster om Dag Hammarskjöldsleden. Förutsättningarna har 
studerats i rapporten Åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard. 

Åtgärdsvalsstudien ser en möjlighet att flytta spåren något västerut i anslutning till det 
föreslagna nya läget för Botaniska trädgårdens hållplats (300 meter norrut jämfört med 
dagens läge). Likaså visar åtgärdsvalsstudien att det kan finnas ett behov av en 
cirkulationsplats öster om Margretebergsgatans bro över spårvägen för att exploateringen 
längs Dag Hammarskiölds boulevard ska möjliggöras. 

Riskerna att inte anpassa kulturreservatets avgränsning till influensområdet för 
Lindholmsförbindelsen kan även komma att bli aktuella för projektet Dag 
Hammarskjölds boulevard, om staden beslutar att genomföra boulevarden i framtiden. 
Projektet för Dag Hammarskjölds boulevard är fortfarande i ett tidigt utredningsskede, 
vilket gör att geografisk avgränsning och tillhörande influensområde inte är möjligt att 
definiera i nuläget. Genom att avvakta beslut om att inrätta kulturreservatet ges staden en 
möjlighet att utreda boulevardprojektet djupare och därmed öka kunskapsnivån kring 
vilket influensområde som kan komma att krävas. 
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Figur 3. Illustration över boulevarden i höjd med Botaniskas huvudentré. Ur ÅVS Dag Hammarskjölds 
Boulevard – Åtgärdsförslag och utformningsprinciper, november 2021 

För att möjliggöra stadsutvecklingen i denna del av staden är det viktigt att beslutet om 
att inrätta kulturreservatet ger uttryckligt stöd åt sådana anläggningsåtgärder som krävs 
för att nya och utvecklade entréer till Slottsskogen ska komma till stånd och att gränser 
för kulturreservatet anpassas utifrån detta. 

Trafikala funktioner i anslutning till reservatet 
I anslutning till kulturreservatets gräns finns en pågående markanvändning med 
trafikfunktioner som gata och spår. Då spårvägsanläggningen lyder under särskild 
lagstiftning (Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg) får 
reservatbeslutet inte medföra inskränkningar i trafikkontorets drift-, underhålls- och 
reinvesteringsåtgärder hänförliga till spårvägsanläggningen. Den samlade bedömningen 
av förslaget är att spårvägsanläggningen kan antas kunna förvaltas och utvecklas utan 
hinder av närheten till kulturreservatet.  

I relation till gatuanläggningar bedömer trafikkontoret att drift-, underhålls- och 
reinvesteringsåtgärder kommer att kunna genomföras utan hinder av kulturreservatet. 

Dagvatten och skyfall 
Dagvatten och skyfall innebär idag och i framtiden utmanande förutsättningar för stadens 
utveckling och ska enligt plan- och bygglagen beaktas av Staden vid all planläggning. 
Kulturreservatets föreslagna område berör flera strukturplaneområden för skyfall och 
innehåller delar som är avgörande för stadens övergripande skyfallshantering, exempelvis 
större skyfallsytor och skyfallsleder. Därför är det viktigt att dessa funktioner kan 
vidmakthållas och utvecklas utan hinder av kulturreservatsbildningen. 
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Eftersom vissa ytor inom Slottsskogen ger förutsättningar för den multifunktionalitet som 
skyfallslösningarna ofta kräver kan det finnas en intressekonflikt mellan 
bevarandeintresset och behovet av att kunna utveckla skyfallslösningar. Trafikkontoret 
menar att kulturreservatsbeslutet ska formuleras så att det ger stöd åt strukturplanens 
skyfallsåtgärder, inte bara de som behövs för att skydda samhällsviktig verksamhet. 

För projektet Lindholmsförbindelsen finns behov av att kunna utveckla ytor för 
skyfallshantering för att skapa genomförbarhet för projektets detaljplan. Om det visar sig 
att dessa skyfallsåtgärder inte kan utföras som en del i projektets skyfallshantering kan 
detaljplanen för Linnéplatsen inte antas. 

Vid realisering av projektet Dag Hammarskjölds boulevard kommer det att finnas behov 
av att utveckla ytor för skyfallshantering inom/i nära anslutning till Slottsskogen. 

Redaktionella synpunkter 
Av beslutsunderlaget behöver framgå att beslutet om kulturreservat fattas av 
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Beslutshandlingen s. 6. 

Om ansvarsfördelningen i staden är klar kan handlingarna uppdateras med de namnet på 
de nämnder och förvaltningar som gäller vid beslutstillfället. Beslutshandlingen s. 16. 

Under uppräkningen av åtgärder som får utföras som undantag från 
reservatsföreskrifterna i samband med anläggande av Lindholmsförbindelsen kan listan 
med hänsyn till det aktuella kunskapsläget inte göras uttömmande. Beslutshandlingen s. 
17, avsnittet Spårväg punkt 4. Denna punkt bör kunna tas bort då den kan jämföras med 
punkt 2 i samma avsnitt. Punkt 2 antas dock vara ofullständig då ordet utföras eller 
genomföras verkar saknas. 

Samhällsviktig verksamhet och samhällsviktigt intresse förekommer båda som begrepp i 
beslutshandlingen s. 17 resp. s. 29. Spårvägen är det som åsyftas på s. 29. De båda 
begreppen är snarlika men MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
inkluderar Kollektivtrafik under begreppet samhällsviktig verksamhet, vilket bör 
användas. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis rekommenderar trafikkontoret att inrättandet av ett kulturreservat 
anstår tills laga kraftvunnet miljötillstånd för Lindholmsförbindelsen föreligger. Grunden 
för rekommendationen är den oförutsägbarhet som reservatbeslutet tillför kommande 
tillståndsprövningen av Lindholmsförbindelsen. 
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