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Antagande av detaljplan för Lisebergs 
utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 
40:17 med flera, inom stadsdelen Krokslätt  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, inom 
stadsdelen Krokslätt, upprättad den 2017-02-07 och reviderad den 2020-09-11, antas. 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet på 
lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvo och att skapa en attraktiv offentlig 
miljö och en god vattenmiljö utmed Mölndalsån. Syftet är också att bevara den 
industrihistoriskt värdefulla byggnaden som idag inrymmer Rundqvists tryckeri och 
möjliggöra en utveckling av resterande fastighet. Planförslaget innebär att Nellickevägen 
flyttas österut utmed Kungsbackaleden, att Vörtgatan förlängs till denna och att en 
ekologiskt funktionell kantzon och ett rekreativt grönstråk anläggs utmed Mölndalsåns 
strand. Planen innebär även att uppförande av hotell och nöjespark medges inom två 
kvarter norr om Vörtgatans förlängning samt att en parkeringsanläggning och 
besöksanläggning kan uppföras söder om Vörtgatan. Avsikten är att uppföra en 
parkeringsanläggning som endast ombesörjer behovet för planområderna öster och väster 
om Mölndalsån.  

Allvarligaste invändningarna under samrådet gäller hantering av risker från järnväg och 
E6, hantering av upphävande av strandskydd, samt genomförandet av den ekologiskt 
funktionella kant/strandzonen. Kvarstående erinran från samråd finns från park- och 
naturnämnden utifrån att det idag råder brist på offentliga platser och parker utifrån 
riktlinjer från stadens grönstrategi. Under granskning har det viktigaste synpunkterna 
omfattat frågor som rör Miljökvalitetsnormer MKN luft, hantering av risker från farligt 
gods, frågor om ekologiskt funktionell kantzon kring Mölndalsån, geoteknik, dagvatten, 
skyfall och MKN vatten. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 
11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att detaljplanen kan komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas utifrån MKN inte följs med avseende på luft samt bebyggelse 
blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor. 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900) och har av byggnadsnämnden översänts till 
kommunfullmäktige för antagande bland annat på grund av att planen är omfattande och 
har stor principiell betydelse för stadens utveckling.   

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-11 
Diarienummer 1082/20 
 

Handläggare  
Lena Risfelt 
Telefon:031-368 03 61 
E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se  
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Stadsbyggnadskontoret meddelar den 3 september att det behöver göras en rättelse i 
plankartan i form av borttagande av dubblerad linje. Ändringarna framgår i bilaga 11. I 
bilaga 12 framgår att rättningen av plankartan underställts byggnadsnämnden, genom 
ordförandebeslut 2020-09-11.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Genom planförslaget möjliggörs att Liseberg AB verksamhet kan ges nytt innehåll som 
möjliggör ett öppethållande över hela året, vilken blir ett komplement till dagens 
nöjespark som är öppen utifrån ett mer säsongsbetonat innehåll. Detaljplanen möjliggör 
också att Volvo ges möjlighet att upprätta en ny besöksanläggning. De båda satsningarna 
bedöms ge staden nya målpunkter som ökar Göteborgs attraktionskraft. Fler besöksnätter 
och arbetstillfällen skapas i Göteborg som regionskärna vilket är positivt för Göteborg 
som destinationsort och för den lokala arbetsmarknadsregionen som helhet.  

Byggnadsnämnden och fastighetsnämnden har uppdrag i kommunfullmäktiges budget 
2020 som berör hur ekonomi i detaljplaner ska sträva mot att nå en nollvision avseende 
underskott i detaljplaner. Fastighetsnämnden ska tydligt kunna redovisa, när det finns en 
underskottsplan, hur andra detaljplaner som ger överskott väger upp. 

Detaljplanens genomförandeekonomi visar ett negativt resultat och belastar 
skattekollektivet genom att exploateringsrelaterade investeringen blir nödvändiga. Det 
minusresultat som redovisas har sin grund i att staden har intressen av att tillskapa mer 
grönytor i ett område av staden där det saknas bostadsnära parker och rekreativa ytor på 
allmän plats enligt stadens Grönstrategi. Kostnader uppkommer även i den förändring av 
gatustrukturen som bli en följd av nyanläggandet av grönytorna bedöms vara till nytta för 
ett större områdes behov än bara den aktuella detaljplanens exploatering, bland annat 
genom att bättre gång- och cykelförbindelser blir möjlig längs Mölndalsån, i enlighet med 
Fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång, och att biltrafik separeras och förläggs 
i ny gata i den östra delen av planområdet. Anläggandet av en ekologiskt funktionell 
kantzon för att säkra Mölndalsåns ekologiska status i och med den tänkta exploateringen i 
området bedöms dessutom vara en förutsättning för att inte Länsstyrelsen ska överpröva 
detaljplanen. 

Sammantaget bedöms de ovan angivna skälen motivera det bedömda underskottet då 
åtgärderna kommer ett större område till nytta i enlighet med stadens strategier och 
måldokument. Fastighetskontoret ställer sig därför positivt till planförslaget och den 
fördelning av projektets kostnader mellan skattekollektivet och exploatörerna som 
föreligger. 

Ekonomiska konsekvenser vid detaljplanens genomförande: 

Kommunens investeringsekonomi  
Fastighetsnämnden har beräknat att genomförandet av detaljplanen uppgår till cirka 171,3 
mnkr. Fastighetsnämnden har kostnader för markförvärv, markåtgärder och 
myndighetsutgifter som uppgår till cirka 53, 4 mnkr samt stadens del av medfinansiering 
som uppgår till 48 mnkr. 50,8 mnkr omfattar gatuanläggningar där trafiknämnden får 
utgifter för anläggandet av allmän plats, GATA och TORG och intäkter i form av 
exploateringsbidrag. Park- och Naturnämnden får utgifter för anläggandet av allmän plats 
NATUR och intäkter i form av exploateringsbidrag som beräknas uppgå till cirka 19,06 
mnkr som omfattar kostnader för parkanläggning.  
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Fastighetsnämnden får intäkter från försäljning av kvartersmark, 
exploateringsbidrag/gatuersättning samt externs finansiering på cirka 132,0 mnkr. Det ger 
på totalen ett beräknat underskott om cirka 39 mnkr för skattekollektivet. Från den första 
detaljplanen för nöjespark och hotell söder om Liseberg finns inkomst om cirka 27 mnkr 
vilket, om man ser på hela områdets utveckling med de båda detaljplanerna öster och 
väster om Mölndalsån som en sammanhållen helhet, ett underskott om 12 mnkr. 

Erforderligt exploateringsavtal har tecknats av fastighetsnämnden med exploatörerna.  

Kretslopp och vattennämnden får kostnader för utbyggnad av vatten och avlopp som 
beräknas uppgå till 4,0 mnkr. Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av 
anläggningsavgifter samt eventuellt utgifter för kompletterande utbyggnad av 
anslutningspunkter. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi  
Trafiknämnden får ökade kostnader för drift och underhåll samt ränta och avskrivningar 
på ny gata.  

Park- och naturnämnden får kostnader för skötsel och underhåll av naturmarken öster om 
Mölndalsån.  

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

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ett allmänt grönstråk längs Mölndalsån förbättrar tillgången till grönytor i området, 
samtidigt som möjligheten till kontakt med vattnet stärks och både ekologiska och 
rekreativa värden tillskapas.  
 
Strandskydd upphävs inom kvartersmark och allmän plats gata och torg men kommer 
gälla inom allmän plats natur och vattenområden. I detaljplanens genomförande finns 
åtgärder som ska förbättra vattenkvalitén i Mölndalsån bland annat genom att det 
tillskapas en ny strandslänt som anläggas med ekologisk funktion för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet.  

Besöksnäring och destinationer skapar med naturlighet ett ökat inresande med bil och det 
är därför av vikt att prioritera åtgärder som leder till hållbara resval framför ökad tillgång 
till parkeringsplatser. I genomförandet finns en avsiktsförklaring om mobilitetsfrågor, en 
så kallad Grön resplan, mellan de ingående parterna.  

Miljökvalitetsnormerna för luft klaras i stort sett inom hela planområdet. Ingen plats där 
människor vistas kommer att påverkas. Miljökvalitetsmålet för luft klaras inte. Det är 
årsmedelvärdet för kvävedioxid och partiklar som inte når till målnivåerna. Genom 
sanering av mark minskar människors exponering för föroreningar och spridningen i 
mark och vattenmiljö, vilket innebär positiva konsekvenser för området.  

Bedömning ur social dimension 
Detaljplanen kommer vid ett genomförande innebära att det i ett område som har brist på 
allmänna platser för rekreation tillskapas en grön kantzon längs med Mölndalsån. Det ger 
människor som bor och vistas i området ytterligare rekreationsmöjligheter vilket är 
positivt för utevistelse och rörelse som bedöms ge en positiv effekt på bland annat 
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folkhälsan. Genom att det tillförs en ny användning och fylla platsen med funktioner som 
ger fler kvinnor, män, barn och unga tillgång till platsen över större del av dygnet är det 
positivt ur ett jämställdhets- och trygghetsperspektiv.  

Platsen ska vara öppen och tillgänglig för att gående och cyklister fortsatt ska kunna 
passera genom området och ta sig över Mölndalsån mellan Skår och Krokslätt.  

De nya verksamheterna för Liseberg och Volvo kommer att vara målpunkter för besökare 
både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Verksamheterna har som sin 
målgrupp barn, unga och familjer. En faktor är den kostnad som ett besök kan komma att 
generera vilket kan göra att vissa av målgruppen inte kan beräknas ha råd att besöka 
aktiviteten och gör därför att vissa familjer, barn och unga blir exkluderade. 
Genomförandet möjliggör att ytterligare aktiviteter i stadens utbud, och som vänder sig 
till just dessa målgrupper, tillskapas i staden vilket är positivt. 
 

Bilagor 
1. Byggnadsnämndens handlingar: protokollsutdrag och tjänsteutlåtande, 

2020-06-23 § 307 
2. Plankarta med bestämmelser. Rättad 2020-09-11 
3. Planbeskrivning 
4. Grundkarta 
5. Illustrationsritning 
6. Samrådsredogörelse 
7. Granskningsutlåtande 
8. Miljökonsekvensbeskrivning, 2020-01-17 
9. Genomförandestudie, 2020-01-08 
10. Summering av åtgärder mellan granskning och tillstyrkande 
11. Liseberg etapp II - rättelse på plankarta, 2020-09-11 
12. Ordförandebeslut rättelse av plankarta, 2020-09-11 

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  
Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, inom 
stadsdelen Krokslätt, upprättad den 2017-02-07 och reviderad den 2020-09-11. 
Byggnadsnämnden har efter tillstyrkande översänts detaljplanen till kommunfullmäktige 
för antagande på grund av att planen är omfattande och har stor principiell betydelse för 
stadens utveckling, till del är ett genomförande av Fördjupad översiktsplan för 
Mölndalsåns dalgång samt att platsens karaktär förändras utifrån att ett större flöde av 
människor beräknas använda platsen än jämfört med dagens situation.   

Stadsbyggnadskontoret meddelar den 3 september att det behöver göras en rättelse i 
plankartan i form av borttagande av dubblerad linje. Ändringarna framgår i bilaga 11. I 
bilaga 12 framgår att rättningen av plankartan underställts byggnadsnämnden, genom 
ordförandebeslut 2020-09-11.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2017-02-07  upprätta detaljplan  

2019-05-21  genomföra samråd om detaljplanen  

2020-02-21  genomföra granskning om detaljplanen 

2020-06-23 tillstyrka detaljplan  

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 
karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av 
kommunfullmäktige eftersom den är av principiell beskaffenhet. 

För området gäller detaljplanerna II-2859, II-4667, II-2903, II-2404, II-3225, II-4664, och 
II-5504. Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner utom II-5504.  

Detaljplanerna för kv. Spindeln, II-2859, II-2903 och II-2404 anger ytor för 
industriändamål.  

Detaljplanen II-4667 för del av kv. Spindeln anger till största del ytor för personal- och 
lager-lokaler för Lisebergs ändamål. Delar av detaljplanen medger även nöjespark och att 
en gång-bro anordnas över Nellickevägen i nordväst.  

Detaljplanen II-4664 upprättades 2004 och avser kontor, verksamheter och handel inom 
före detta Lyckholms bryggeriområde.  

Detaljplanen II-3225 för industriområde med mera utmed Mölndalsvägen anger allmän 
plats gata, allmän plats park eller plantering och vattenområde.  

Detaljplanen II-5504 för nöjespark och hotell söder om Liseberg vann laga kraft 19-12-12 
och anger in om aktuellt planområde parkering, museum, evenemangslokal och 
centrumändamål. Genomförandetiden för planen är 10 år. Den nu aktuella planen 
överlappar den sydöstra delen av den redan antagna planen och föreslås ersätta den innan 
genomförandetiden gått ut. Aktuell plan kommer alltså ersätta delar av denna plan innan 
genomförandetiden har gått ut, vilket alla intressenter är överens om.  
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Byggnadsnämnden har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 
(2010:900) 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen 
konstaterades att ett genomförande av planen kan innebära betydande miljöpåverkan, 
varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits 
fram och som bifogas detta tjänsteutlåtande.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-02-26. Förslaget överensstämmer även med samrådsförslag till 
ny ÖP och Fördjupning av översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång, KF 2017-04-20 § 
15. 

Planens syfte, innehåll och utformning 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet 
på lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvo och att skapa en attraktiv offentlig 
miljö och vattenmiljö utmed Mölndalsåns båda strandsidor, vilket innebär en prövning av 
Nellickevägens dragning. Syftet är också att bevara den industrihistoriskt värdefulla 
byggnaden som idag inrymmer Rundqvists tryckeri och möjliggöra en utveckling av 
resterande fastighet.  

Planförslaget innebär att Nellickevägen flyttas österut utmed Kungsbackaleden, att 
Vörtgatan förlängs till denna och att en ekologiskt funktionell kantzon och ett rekreativt 
grönstråk anläggs utmed Mölndalsåns strand. Planen innebär också att uppförande av 
hotell och nöjespark medges inom två kvarter norr om Vörtgatans förlängning samt att en 
parkeringsanläggning och besöksanläggning kan uppföras söder om Vörtgatan 

 

Dagens befintliga bilparkering, söder om Lisebergs nöjespark, tas i anspråk för 
exploateringen. Avsikten är att uppföra ett besökscenter för Volvo i den södra delen ovan 
en parkeringsanläggning för cirka 1550 bilar. Parkeringsanläggningen ska rymma 
parkeringsbehovet för befintlig nöjespark, hotell och bad som planeras i etapp 1 
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(detaljplan II-5504) samt större delen av tillkommande verksamheter i aktuell detaljplan. 
Planen innebär också att byggnaden för Rundqvists tryckeri närmast ån bevaras men kan 
byggas till med en högre volym på inre delen av fastigheten. 

Detaljplanen är till del genomförandet av FÖP för Mölndalsåns dalgång. Den fördjupade 
översiktsplanen har som ett mål att ett rekreativt grönt stråk ska anläggas utmed 
Mölndalsån. Planförslagets läge invid Mölndalsån kräver att EU-domstolens dom från 
2016, Weserdomen, behöver följas. När det gäller Weserdomen och dess konsekvenser 
för planen innebär detta ett krav på anläggandet av en ekologiskt funktionell kantzon 
utmed Mölndalsån. Detta innebär även att Mölndalsån som vattendrag måste förbättras 
genom planförslaget. Gröna brynzoner längs ån bidrar till ett ökat ekologiskt värde och 
förbättrade livsmiljöer för djur och växter i ån, samt bidrar till att miljökvalitetsnormerna 
för ån kan följas. Utmed Mölndalsåns västra strand ska en ny strandslänt anläggas med 
ekologisk funktion för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i 
Mölndalsån. Denna anläggs på allmän plats NATUR. Denna åtgärd ingår i den detaljplan 
som benämnts etapp 1 av Lisebergs jubileumsprojekt (detaljplan II-5504). Inom 
planområdet finns idag inget strandskydd. Vid planläggning återinträder dock ett 
generellt strandskydd om 100 m utmed Mölndalsåns stränder, vilket innefattar stora delar 
planområdet. Aktuell detaljplan innehåller utvecklingen av ett rekreativt grönstråk som 
anläggs utmed Mölndalsåns östra sida och ger allmänheten möjlighet att komma ned intill 
vattnet. 

Detaljplaneområdet ligger intill Mölndalsån. Området angränsar även till riksintresse för 
kommunikationer E6/E20, Rv40 och Västkustbanan/Kust till kustbanan som kommer ur 
järnvägstunneln strax öster om planområdet och går längs med planområdets södra del. 
Området är utsatt för risker och störningar i form av låg stabilitet mot Mölndalsån, 
översvämningsrisk, risker med farligt godstransporter på väg och järnväg samt 
markföroreningar. Dessa risker hanteras inom planarbetet för att göra marken lämplig för 
ändamålet. Miljökvalitetsnormerna för luft klaras i stort sett inom hela planområdet. 
Kommunens miljökvalitetsmål för luft klaras inte, det är årsmedelvärdet för kvävedioxid 
och partiklar som inte når till målnivåerna. Bestämmelser i plankartan tar med dessa 
frågor om risker och störningar till ett iordningsställande av platsen vid genomförandet.  

Samrådsredogörelse/granskningsutlåtande 
Allvarligaste invändningarna under samråd gäller hantering av risker från järnväg och E6, 
hantering av upphävande av strandskydd, samt genomförandet av den ekologiskt 
funktionella kant/strandzonen. Kvarstående erinran från samråd finns från park- och 
naturnämnden utifrån att det idag råder brist på offentliga platser och parker utifrån 
riktlinjer från stadens grönstrategi.  

Under granskning har det viktigaste synpunkterna omfattat frågor som rör MKN luft, 
hantering av risker från farligt gods, frågor om ekologiskt funktionell kantzon kring 
Mölndalsån, geoteknik, dagvatten, skyfall och MKN vatten. 
 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden och nu kända förhållanden att den kan komma att prövas 
av Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsen befarar att: 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs med avseende på luft 
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• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor,  

Synpunkter berörande strandskydd, dagvattenhantering samt naturmiljö kring Mölndalsån 
dessa anser Länsstyrelsen behöver beaktas och bearbetas i planhandlingarna. 

Byggnadsnämndens överväganden i sammandrag 
Byggnadsnämnden har utifrån inkomna yttranden vid samråd låtit uppdatera flertalet 
utredningar, tagit fram kompletterande miljökonsekvensbeskrivning, bullerutredning och 
byggnadshistorisk utredning.  

Synpunkterna från granskning har medfört att utredningar har uppdaterats och 
kompletterats och att planhandlingarna har tydliggjorts. Genomförbarheten för föreslagna 
riskåtgärder och åtgärder kopplade till den ekologiskt funktionella kantzonen har 
studerats.   

Byggnadsnämnden har sammanställt en summering av vidtagna åtgärder mellan 
granskning och tillstyrkande. Nämnden bedömer att justeringar efter granskningen är 
tillräckliga för att bemöta synpunkterna och att det utifrån detta bedöms det lämpligt att 
tillstyrka detaljplaneförslaget.  

Byggnadsnämnden har genom ordförandebeslut den 11 september ställt sig bakom att 
rättningar görs i plankartan, efter nämndens tillstyrkande 2020-06-23, i form av 
borttagande av dubblerad linje samt att detaljplanen på nytt översänds till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas. Planen innebär att det tillskapas nya 
funktioner som stärker Göteborg som destinationsort. Detta innebär en ökad attraktivitet 
för staden och som stärker stadens turism- och näringsliv, vilket innebär att det på sikt 
tillskapas nya arbetstillfällen inom besöksnäringen.  

Stadens trafikstrategi understryker vikten av att prioritera åtgärder som leder till hållbara 
resval framför ökad tillgång till parkeringsplatser. Det är därför viktigt att aktuell plan på 
ett tydligt sätt redovisar att parkeringslösningen inte innebär ett nettotillskott av 
parkeringar. Planerad parkeringsanläggningen inrymmer endast parkering för att möte det 
behov som uppkommer utifrån utvecklingen av området öster och väster om Mölndalsån.  

I och intill Mölndalsåns dalgång, där detaljplaneområdet ingår, råder det idag brist på 
offentliga platser, rekreationsytor och parker utifrån riktlinjer från stadens grönstrategi. 
Detaljplanen innehåller ett rekreativt grönstråk som anläggs utmed Mölndalsåns östra 
sida och ger allmänheten möjlighet att komma ned intill vattnet. Ett allmänt grönstråk 
längs Mölndalsån förbättrar tillgången till grönytor i området. Det tillmötesgår också den 
kvarvarande erinran som lyftes i detaljplan väster om Mölndalsån där detta behov av 
rekreationsyta intill Mölndalsån inte kunde tillgodoses. Detta då behov behövde avvägas 
mot exploateringsintressen och naturvärden utmed Mölndalsån. 

Stadsbyggnadskontoret meddelar den 3 september att det behöver göras en förändring i 
plankartan i form av borttagande av dubblerad linje. Ändringarna framgår i bilaga 11. 
Förändringen görs efter kommunstyrelsens beslutsammanträde den 2 september. I bilaga 
12 framgår att rättelse i plankartan underställts byggnadsnämnden, genom 
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ordförandebeslut 2020-09-11, som tillstyrkt att rättningen gjorts efter nämnden 
tillstyrkande av detaljplanen den 23 juni. Detaljplanen med rättad plankarta överlämnas 
på nytt till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige. Vald 
hanteringsordning säkerställer att samtliga beslutsinstanser har den korrekta plankartan 
kopplat till sitt beslut.  

 

 

 

 

Magnús Sigfússon  

Direktör Stadsutveckling 

 

 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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8. PLACERING, UTFORMNING OCH

UTFÖRANDE

Högsta byggnadshöjd i meter

över angivet nollplan.

Lägsta nivå på färdigt golv och öppningar i

byggnader (undantag parkerings-

anläggningar) ska vara minst +3,6 meter
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översvämningsskydd ordnas till denna höjd.

Under denna nivå ska konstruktioner utföras

med vattentät konstruktion.

Genomförandetiden är 10 år från den dag

planen vinner laga kraft.

Byggnad får inte uppföras

2. ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

5. UTNYTTJANDEGRAD

6. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS

BEBYGGANDE

9. STÖRNINGSSKYDD

10. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
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ovan mark. Minsta fria höjd
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· Ventilation och luftintag ska

placeras minst 10,0 meter

ovan marknivå och minst 30,0

meter från E6/rv40 och

järnväg samt vänt bort från

E6/rv40 och järnväg.

· Utrymning ska vara möjlig

bort från E6 och järnväg.

Större entréer och öppningar

placeras riktade bort från

E6/rv40 och järnväg.

· Fasader och skyddsmurar

som vetter mot E6/rv40 och

järnväg utformas med ökad

tålighet mot explosion enligt

planbeskrivning s. 53.

Dagvatten ska fördröjas och renas på

tomtmark innan avledning till allmän

dagvattenledning eller Mölndalsån.

UPPLYSNINGAR

Parkering
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Strandskydd är upphävt inom Kvartersmark

och del av Vattenområde, samt Allmän plats

GATA och TORG inom hela planområdet.

Strandskydd gäller inom Allmän plats

NATUR och inom Vattenområden, se

illustration till vänster.
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anläggningar som vetter mot

E6/rv40 och järnväg ska

utföras täta alternativt med

flamskyddsplåt eller mot-

svarande. Fasader och

fönster för övriga ändamål

ska utföras med brand-

klassning enligt planbe-

skrivning s.51.
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Planområdets gräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Följande gäller inom områden med
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Lokal trafik

PLANBESTÄMMELSER

BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN

1. ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

NATUR

1

Ekologiskt funktionell

kantzon enligt riktlinjer i

planbeskrivning s. 37.

TORG

Torgyta

NATUR

Natur

Allmän platsmark med kommunalt

huvudmannaskap

4. UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

Angiven markhöjd över

angivet nollplan.

Bro för gång- och cykeltrafik

får uppföras med en maximal

bredd om 6,0 meter. Segelfri

höjd ska vara minst 1,5 meter

(från normalvattennivån) inom

en bredd av minst 8,0 meter.

Brofästen får göras inom

användningen NATUR

1

, men

ska utformas med en

bibehållen kontinuerlig strand.

Bro får uppföras. Segelfri höjd
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NATUR
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med en bibehållen kontinuerlig

strand.
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planbeskrivning s. 31.

Utkragande byggnadsdel eller

anläggning får högst ha en

totalhöjd om 8,0 meter mellan

under- och överkant.
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Högsta nockhöjd i meter över

angivet nollplan.

Nöjespark ska skyddas mot
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skyddsmur minst 4,0 meter

ovan närmsta vägbanekant på

E6/rv40 och minst 6,0 meter

ovan nöjesparkens översta

vistelseyta. Skyddet ska ha ett

obrännbart utförande. Gäller

inom område som avgränsas

med användningsgräns.

Område utomhus inom 74,0

meter från närmsta

vägbanekant på E6/rv40 ska

inte göras tillgängligt för

besökare och ha en tydlig

fysisk avgränsning.

Mur ska finnas som skydd

mot avåkande tåg och farliga

vätskor.
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4Byggnad endast under mark.

Ovan mark får mur, trappa

och ramp samt mindre

teknisk anläggning som till

exempel en ventilationshuv

anordnas.
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Parkering, underbyggnad

med parkeringsgarage får

uppföras under allmän plats
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Pelare för parkeringshus

får placeras.

Beträffande dagvatten och skyfall, se

planbeskrivning s. 42, respektive s. 56.

Inom planområdet får det finnas totalt

högst 500 parkeringsplatser i norra och

mellersta delen och totalt högst 1550

parkeringsplatser i den södra delen. Dock

totalt högst 1853 platser inom hela

planområdet.

b

1

Fasader, dock ej

parkeringshus, som vetter

mot E6/rv40 ska utföras täta

och öppningsbara fönster är

ej tillåtet.

För att anslutning med självfall ska tillåtas,

ska färdigt golv vara minst 0,3 meter över

marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn

till risk för uppdämning i allmänt dag- och

spillvattensystem.

Marken ska saneras från förorenade

massor enligt planbeskrivningen s. 48.

Skydd mot avåkande tåg och farliga

vätskor inom planområdet samt skydd i

form av tunga vägräcken på E6/rv40

utanför planområdet, ska uppföras i

enlighet med framtagen riskutredning.

Illustration av

strandskyddsbestämmelse

Skala 1:5000 (A1)

Fönster i fasad för hotell och arbetsplatser
ska utföras enligt ljudklass gällande sökt
användning. Se vidare i planbeskrivning s.
54, stycke nio.

AutoCAD SHX Text
35:14

AutoCAD SHX Text
750:759

AutoCAD SHX Text
150:16

AutoCAD SHX Text
95:6

AutoCAD SHX Text
708:660

AutoCAD SHX Text
708:659

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
708:658

AutoCAD SHX Text
1:9

AutoCAD SHX Text
708:454

AutoCAD SHX Text
751:93

AutoCAD SHX Text
40:5

AutoCAD SHX Text
751:1

AutoCAD SHX Text
703:6

AutoCAD SHX Text
705:28

AutoCAD SHX Text
750:756

AutoCAD SHX Text
750:428

AutoCAD SHX Text
35:16

AutoCAD SHX Text
35:13

AutoCAD SHX Text
35:15

AutoCAD SHX Text
751:91

AutoCAD SHX Text
149:16

AutoCAD SHX Text
751:73

AutoCAD SHX Text
GA:11

AutoCAD SHX Text
GA:11

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
GULLBERGSVASS

AutoCAD SHX Text
SKÅR

AutoCAD SHX Text
Norra Krokslättsgatan

AutoCAD SHX Text
Vörtgatan

AutoCAD SHX Text
Getebergsled

AutoCAD SHX Text
Mölndalsvägen

AutoCAD SHX Text
Nellickevägen

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/visa.html?objektid=10154900710001
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/visa.html?objektid=10154900710001
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/visa.html?objektid=10154900710001
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/visa.html?objektid=10154900710001
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/visa.html?objektid=10154900710001
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/visa.html?objektid=10154900710001
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/visa.html?objektid=10154900710001
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/visa.html?objektid=10154900710001
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/visa.html?objektid=10154900710001
AutoCAD SHX Text
750:755

AutoCAD SHX Text
750:757

AutoCAD SHX Text
751:109

AutoCAD SHX Text
40:16

AutoCAD SHX Text
750:429

AutoCAD SHX Text
750:728

AutoCAD SHX Text
150:15

AutoCAD SHX Text
751:6

AutoCAD SHX Text
751:65

AutoCAD SHX Text
40:2

AutoCAD SHX Text
40:17

AutoCAD SHX Text
751:4

AutoCAD SHX Text
GA:24

AutoCAD SHX Text
GA:2

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
Nellickevägen

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
Rivet

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
E 149700

AutoCAD SHX Text
N 6396600

AutoCAD SHX Text
E 149900

AutoCAD SHX Text
N 6397100

AutoCAD SHX Text
708:511

AutoCAD SHX Text
708:511

AutoCAD SHX Text
705:24

AutoCAD SHX Text
40:38

AutoCAD SHX Text
HEDEN

AutoCAD SHX Text
Kungsbackaleden

AutoCAD SHX Text
BÖ

AutoCAD SHX Text
SKÅR

AutoCAD SHX Text
751:93

AutoCAD SHX Text
.



Detaljplan för 
Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen  

 

Utökat förfarande 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Antagandehandling 
september 2020 

 

 

  



 

  2 (73) 

Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter 

att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk 

ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerat i program.  

 

 

Information 

Planarbetet startade 2017-02-07  

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande  

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:  

Emmelie Gustavsson, Stadsbyggnadskontoret tfn: 0709-96 13 02 

Per Osvalds, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 18 51 

Fredrik Olausson, Fastighetskontoret, tfn 031-368 11 37 

Viktor Sköldstedt, Trafikkontoret, tfn 031- 368 24 55 
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Planbeskrivning 
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• Granskningsutlåtande

Utredningar: 
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• Dagvatten- och skyfallsutredning,
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• Riskanalys, Norconsult, 2020-05-13
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet på lång 

sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvo och att skapa en attraktiv offentlig miljö och 

vattenmiljö utmed Mölndalsån, vilket innebär en prövning av Nellickevägens dragning. Syftet 

är också att bevara den industrihistoriskt värdefulla byggnaden som idag inrymmer Run-

dqvists tryckeri och möjliggöra en utveckling av resterande fastighet.  

Planområdet ligger mellan Mölndalsån och E6 direkt söder om nuvarande Lisebergsområdet, 

cirka 2 kilometer söder om Göteborgs centrum.  

Södra delen av detaljplaneområdet ingår i pågående Detaljplan för hotell och nöjespark söder 

om Liseberg som vann laga kraft i december 2019. Alla intressenter är med på att aktuell plan 

görs om i dessa delar innan genomförandetiden har gått ut.   

Planens innebörd och genomförande 

Planförslaget innebär att Nellickevägen flyttas österut utmed Kungsbackaleden, att Vörtgatan 

förlängs till denna och att en ekologiskt funktionell kantzon och ett rekreativt grönstråk an-

läggs utmed Mölndalsåns strand. Planen innebär också att uppförande av bland annat hotell 

och nöjespark medges inom två kvarter norr och söder om Vörtgatans förlängning. Avsikten 

är att uppföra ett besökscenter för Volvo i den södra delen ovan en parkeringsanläggning för 

ca 1550 bilar. Parkeringsanläggningen ska rymma parkeringsbehovet för befintlig nöjespark, 

hotell och bad som planeras i etapp 1 samt större delen av tillkommande verksamheter i aktu-

ell detaljplan. Planen innebär också att byggnaden för Rundqvists tryckeri närmast ån bevaras 

men kan byggas till med en högre volym på inre delen av fastigheten.  

Illustration över föreslagen bebyggelse i aktuell detaljplan samt gällande detaljplan väster om Möln-

dalsån  
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Överväganden och konsekvenser 

Detaljplanen innebär att strandskyddet upphävs för kvartersmark och allmän plats GATA och 

TORG inom planområdet. Strandskyddet är kvar inom Allmän plats NATUR och inom vat-

tenområden.  

Området är utsatt för risker och störningar i form av låg stabilitet mot Mölndalsån, översväm-

ningsrisk, luftföroreningar, risker med farligt gods och markföroreningar, vilket hanteras 

inom planarbetet för att göra marken lämplig för ändamålet. 

En behovsbedömning har tagits fram för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap. 34 § 

och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande av 

planen kan innebära betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljö-

konsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. 

Inför samråd avgränsades MKB:n till miljökvalitetsnormen (MKN) för ytvatten och därtill rö-

rande frågor såsom stabilitet och markföroreningar. Detaljplanens genomförande bedöms bi-

dra till att miljökvalitetsnormen i vattenförekomsten följs. Det är dock avgörande för förenlig-

heten med MKN-vatten att en ekologiskt funktionell kantzon kommer till stånd utmed Möln-

dalsån. 

Inför granskningen har MKB:n kompletterats med att även hantera riksintressen, natur- och 

vattenmiljö, trafik, geoteknik, risk och säkerhet, förorenad mark, luft, klimatförändringar, 

översvämning och skyfall, dagvatten, strandskydd, kumulativa effekter samt påverkan under 

byggskede. Planen bedöms ha små negativa konsekvenser för människors hälsa på grund av 

närheten till väg och järnväg. För övriga aspekter bedöms planen ha positiva eller obetydliga 

konsekvenser. Jämfört med nollalternativet, att gällande detaljplan inte ändras, bedöms de 

flesta aspekter förbättras av planförslaget. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 

2009-02-26. Förslaget överensstämmer även med samrådsförslag till ny ÖP och fördjupning 

av översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång (godkänd i BN dec 2016). 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet på 

lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvo samt att skapa en attraktiv offentlig miljö 

och vattenmiljö utmed Mölndalsån, vilket innebär en prövning av Nellickevägens dragning. 

Syftet är också att bevara den industrihistoriskt värdefulla byggnaden som idag inrymmer 

Rundqvists tryckeri och möjliggöra en utveckling av resterande fastighet.  

Bakgrund 

Väster om Mölndalsån har en detaljplan tagits fram för att möjliggöra Lisebergs utveckling 

med hotell och vattenpark. Planen vann laga kraft i december 2019. Under samrådet av den 

detaljplanen (2017 kv1) föreslogs markparkering inom nu aktuellt planområde. Detta var 

dock inte den önskade markanvändningen på lång sikt. Ytan väckte även ett antal frågor kring 

hälsa och miljö med tanke på närheten till Mölndalsån och E6 som kräver vidare utredning. 

Detta gjorde att den östra sidan bröts ut och nu drivs som en egen plan. Den nu aktuella pla-

nen överlappar den sydöstra delen av den redan antagna planen och föreslås ersätta den innan 

genomförandetiden gått ut. 

 

Samrådsförslag 2017 

 

Etapp 1: Antagandehandling 

2019 

 

Etapp 2: Nu aktuellt planom-

råde 
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Illustration över nytt hotell, vattenpark, parkeringshus och besöksanläggning för Volvo från etapp 1, 

detaljplanen väster om Mölndalsån, Liseberg 2018-11-21  

Läge, areal och markägoförhållanden 

    

Planområdet ligger mellan Mölndalsån och E6 direkt söder om nuvarande Lisebergsområdet, 

cirka 2 kilometer söder om Göteborgs centrum. 

Planområdet omfattar cirka 6 hektar och ägs till största del av Liseberg AB. En mindre fastig-

het ägs av Rundqvists boktryckeri, även en liten del av en fastighet som ägs av Fastighets AB 

Bryggeriet ingår. Befintlig gatumark ägs av kommunen. 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Det finns inga kända nyttjanderättsinnehavare på kommunens mark. 

2 km 

Parkeringshus och möjlighet till 

besöksanläggning för Volvo 

Liseberg nöjespark 
Hotell 

Aktuell detaljplan 

DP Öster om Nellickevägen  

Vattenpark 
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Markägoförhållanden        Gällande detaljplaner 

Planförhållanden 

I Översiktsplan för Göteborg (antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26) redovisas mar-

kanvändningen till ”Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor”.  

Fördjupning av översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång  

Fördjupning av översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång (godkänd i BN dec 2016) anger 

markanvändningen nöjespark. Vidare anges att tvärkopplingen mellan Mölndalsvägen och 

befintlig gång- och cykelpassage under motorvägen bör behållas och utvecklas. En ny sträck-

ning av Nellickevägen föreslås utmed Kungsbackaleden. 

Ett grönt, attraktivt, tryggt och upplyst promenadstråk på allmän plats som är användbart året 

runt ska skapas längs Mölndalsåns östra sida. Fickparker och platser vid vattnet ansluts till 

stråket. Mölndalsåns stränder behöver göras tillgängliga för allmänheten, dvs. övergå till all-

män plats, och vattendraget utnyttjas som en kvalité i stadsmiljön. Då fastigheterna längs ån 

är privatägda innebär det att detaljplaner som upprättas vid ån måste rymma allmän plats 

längs åns stränder. 

Gällande detaljplaner 

För området gäller detaljplanerna II-2859, II-4667, II-2903, II-2404, II-3225, II-4664, och II-

5504. Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner utom II-5504.  

Detaljplanerna för kv. Spindeln, II-2859, II-2903 och II-2404 anger ytor för industriändamål. 

Detaljplanen II-4667 för del av kv. Spindeln anger till största del ytor för personal- och lager-

lokaler för Lisebergs ändamål. Delar av detaljplanen medger även nöjespark och att en gång-

bro anordnas över Nellickevägen i nordväst.  

Detaljplanen II-4664 upprättades 2004 och avser kontor, verksamheter och handel inom före 

detta Lyckholms bryggeriområde.  

Skår 40:5, Fastig-
hets AB Bryggeriet 

Röda ytor: Kommunalägd mark 

Skår 40:16, Liseberg 

Skår 40:2, Rundqvist 

Skår 40:17, Liseberg 
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Detaljplanen II-3225 för industriområde m.m utmed Mölndalsvägen anger allmän plats gata, 

allmän plats park eller plantering och vattenområde.  

Detaljplanen II-5504 för nöjespark och hotell söder om Liseberg vann laga kraft 19-12-12 och 

anger in om aktuellt planområde parkering, museum, evenemangslokal och centrumändamål. 

Genomförandetiden för planen är 10 år. Aktuell plan kommer alltså ersätta delar av denna 

plan innan genomförandetiden har gått ut, vilket alla intressenter är överens om. 

Pågående planer i omgivningen 

Vid Korsvägen pågår ombyggnader med anledning av Västlänkens station. Bland annat kom-

mer trafiken läggas om vilket påverkar trafiken på Mölndalsvägen, Sofierogatan och Nellick-

evägen.  

Riksintressen och skydd 

Området angränsar till riksintresse för kommunikationer E6/E20, Rv40 och Västkustba-

nan/Kust till kustbanan som kommer ur järnvägstunneln strax öster om planområdet och går 

längs med planområdets södra del. 

Inom planområdet finns idag inget strandskydd. Vid planläggning återinträder dock ett gene-

rellt strandskydd om 100 m utmed Mölndalsåns stränder, vilket innefattar stora delar planom-

rådet.  
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Mark, vegetation och fauna 

Aktuellt område är bebyggt i nordvästra hörnet och i söder. I nordväst har Liseberg sina per-

sonallokaler och lagerbyggnader. I söder finns två industrilokaler, den norra används som la-

ger av Liseberg och den södra används för parkering. Byggnaderna utmed E6 revs under 

hösten 2018. I övrigt utgörs området av hårdgjorda ytor. Inom de öppna markytorna anla-

des under hösten 2019 en tillfällig markparkering som ersättning för markparkeringen 

väster om Mölndalsån.  

Markytans nivå i området ligger generellt omkring +2 till +3. Längst i öst ökar markytans 

nivå och ligger som högst på nivå ca +5. Området saknar i stort sett helt växtlighet. 

           
Ortofoto över planområdet idag. De grusade ytorna har asfalterats efter att fotot togs och är nu 

parkeringsplatser. 

Liseberg 

HLP 
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Vyfoto från väster över planområdet idag. Obs! Flera befintliga byggnader har rivits sedan fotot togs. 

Geoteknik och stabilitet  

En geoteknisk utredning har utförts för planområdet (Norconsult 2020-06-01).  

Planområdet utgörs i dagsläget i huvudsak av asfalterade ytor och de flesta byggnader inom 

området har rivits. Marken sluttar svagt nedåt mot väster och marknivån varierar mellan ca +2 

meter och ca +5 meter.  

Jordlagren i området består av fyllning av sandig grus och grusig siltig sand till ett djup mel-

lan 0,6 – 2,5 meter. Asfaltsrester samt slagg- och tegelrester har även observerats i fyllningen 

som underlagras av torrskorpelera. Området bedöms underlagras av lera till ett djup mellan 

9,7 – 20 meter. Med hänsyn till lerans framträdande karaktär har planområdet delats in i två 

delområden, norr och söder om Getebergsled. I söder bedöms leran vara lös och troligtvis 

gyttjig, medan den i norr bedöms vara något fastare. Leran underlagras av friktionsmaterial 

till ett djup mellan 10,6 – 29,8 meter därefter utgörs grunden av berg. Djupet till berg bedöms 

variera mellan 10,6 – 29,8 meter, där de grundare djupen påträffas i östra delen av utrednings-

området.  

Grundvattennivån bedöms med stöd av observationer i grundvattenrör och utförda skruvprov-

tagningar ligga vid ca 2 meter djup. Grundvattennivån fluktuerar dock under året beroende på 

nederbördsmängd och påverkas lokalt av topografiska-, vegetations-, och jordlagerförhållan-

den.  

Stabiliteten i anslutning till Mölndalsån bedöms vara tillfredställande med avseende på befint-

liga förhållanden både i odränerad och kombinerad analys. Dock har befintlig stödkonstrukt-

ion med tiden fått skador. Den samlade bedömningen av konstruktionernas kondition är föl-

jande:  

- Stödkonstruktionen söder om Vörtgatan bedöms ha träpålar i dåligt skick och omgi-

vande träspont saknas eller är kraftigt nedbruten. 

- Murar och sulor i anslutning till både Vörtgatsbron och Getebergsbron är underspo-

lade och betongpålars övre delar har frilagts till följd av erosion. 

- Mellan Vörtgatsbron och tryckeriet bedöms träpålarna vara opåverkade och därmed i 

funktionsdugligt skick, men den anslutande träsponten är kraftigt nedbruten. 
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- Stödkonstruktionen mellan tryckeriet och getebergsbron utgörs av en vinkelmur 

grundlagd på en befintlig avloppsledning ingjuten i betong, vilken har grundlagts på 

träpålar. Pålarna bedöms vara opåverkade. 

- Skador och sprickor har noterats på alla undersökta betongkonstruktioner. 

För bedömning av framtida förhållanden se Övriga åtgärder. 

Mölndalsån 

Normalsektion enligt vattendom 1955 (OBS, plushöjder anges enligt Göteborgs stads höjdsystem som 

gällde 1955 och stämmer inte med nuvarande höjdsystem)  

Mölndalsån rinner genom hela Göteborg från Mölndal till Gullbergsvass och är en befintlig 

blågrön struktur med både ekologiska och rekreativa värden.  

Vattenståndet i Mölndalsån är reglerat enligt vattendom från 1955 (Dom A47/1955), till att 

inte överstiga +1,5 m vid dämmet i Gårda. Tillåten lägsta lågvattennivå är enligt vattendom 

(1955) +1,2. Högsta högvattennivå är +1,8. 

Nivån på åbotten ligger mellan ca -1 till ca -0,5 m. 

Vattenhastigheten i Mölndalsån är låg och ån är rak vilket är gynnsamt ur erosionssynpunkt. 

Ån är också relativt grund. Vid platsbesök (år 2009 och 2016) fanns inga tecken på pågående 

erosion. Västra strandlinjen består i norr av en stenmur och söderut av en slänt ner mot ån. 

På östra sidan finns idag en ”kajkonstruktion” som består av betong som vilar på en rustbädd 

grundlagd på träpålar. Konstruktionen utmed Mölndalsåns östra strand har inspekterats, (ÅF 

2018-04-18). Konditionen på spont och murar är bitvis i dåligt skick och bristfällig i sin 

funktion. Inspektionsrapporten rekommenderar reparation och renoveringsåtgärder för att för-

hindra erosion.  

Foto på Mölndalsån i norra delen av området, 

vy från norr med stödmur öster om ån. (ÅF, 

2018) 

Foto på Mölndalsån, södra delen av området, vy 

från söder med stödmur öster om ån. (ÅF, 2018) 
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Markradon 

Området klassas som lågradonmark utifrån underlag från SGUs kartläggning av området. 

Markmiljö 

En markmiljöutredning har utförts för planområdet (Norconsult 2019-05-21). Undersök-

ningen visar att det finns föroreningar i marken och att riskreducerande åtgärder behöver utfö-

ras, se vidare under Övriga åtgärder. 

Upplysningsplikt 

Eftersom föroreningar har konstaterats inom aktuella fastigheter har fastighetsägaren enligt 

Miljöbalken upplysningsplikt till tillsynsmyndigheten. Schaktning av förorenad jord är en an-

mälningspliktig verksamhet och en anmälan måste upprättas och godkännas innan markarbe-

ten på någon av fastigheterna kan påbörjas. För det fall att länshållning av schakt blir aktuellt 

kommer rening av länsvatten att behöva utföras, vilket även det kräver en anmälan. Tillsyns-

myndigheten ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas så att beslut hinner erhållas före 

entreprenadstart.  

Naturvärden  

Mölndalsåns ekologiska status 

Historiskt har Mölndalsån varit omgiven av 

industrier, vilka genom tiderna rätat ut vat-

tendraget och tillåtit bebyggelse och mark-

bearbetning mycket nära strandkant. Resul-

tatet har blivit att Mölndalsån till största del 

är tvåsidig, där ena sidan innehåller viss 

grönska medan motstående sida är helt hård-

gjord.  

Hårdgjorda stränder förhindrar att växter 

kan etablera sig i strandzonen, vilket i sin tur 

innebär en utebliven kemisk rening av vattnet eller etablering av djurarter. Mölndalsåns eko-

logiska och kemiska status är därför inte tillfredsställande god i dagsläget. 

Miljökvalitetsnormen för vatten 

Miljökvalitetsnormen (MKN) anger att vattenförekomsten Mölndalsån ska ha god ekologisk 

status 2021. I regelverket kring detta ingår att den ekologiska statusen inte får försämras jäm-

fört med statusen år 2009.  

Detta krav gäller på kvalitetsfaktornivå (vilket slagits fast i den s.k. Weserdomen). Därför be-

höver konsekvenser av planens genomförande utredas på kvalitetsfaktornivå gällande ekolo-

gisk status. Ekologisk status består av tre grupper av kvalitetsfaktorer: biologiska, fysikaliska-

kemiska och hydromorfologiska.  

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Detta beror på hydromorfologiska 

faktorer som att vattendragsfårans form är starkt påverkad av mänsklig aktivitet och urban 

markanvändning, svämplanet utgörs till största delen av anlagda ytor och vattendragets kanter 

och närområde saknar naturliga livsmiljöer för växter och djur. Kvalitetsfaktorn för fisk är be-

dömd till måttlig status då fiskbestånd inte bedöms kunna vara långsiktigt hållbara med nuva-

rande påverkan på hydromorfologin i vattendraget. Markavvattning påverkar även flödena i 

 
Foto på Mölndalsån norrut från Vörtgatan. 
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ån på ett sätt som är negativt för fiskbestånden. Statusen för näringsämnen och statusen för 

särskilt förorenade ämnen är satt till god. 

Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status på grund av bromerad difenyleter och kvick-

silverföreningar. Utsläppskällor är främst punktkällor som förorenade områden eller diffusa 

källor som urban markanvändning, transport och infrastruktur och atmosfärisk deposition. 

De identifierade förbättringsbehov som uppges i VISS kan anses vara vägledande för hur 

MKN ska uppnås och riktas dels mot efterbehandling av miljögifter och dels mot att skapa 

ekologiskt funktionella kantzoner längs vattenförekomsten. 

Läs mer om förslag för att uppnå MKN vatten under ”Friytor”.  

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

 
Rundqvists tryckeri  

 

 

Inom planområdet finns inga kända fornminnen eller byggnadsminnen. 

Ett antal industri- och verksamhetslokaler med tillhörande kontor inom området revs år 2018 

och har ersatts av en markparkering.  

I nordväst finns Lisebergs byggnad för personal och ”backstage” samt en gångbro över Nel-

lickevägen. Liseberg har nyttjat byggnaderna sedan 1997 och även uppfört nya i början av 

2000-talet. 

På fastighet Skår 40:2 har nuvarande ägare, Rundqvists boktryckeri, bedrivit tryckeriverk-

samhet sedan 1957. 

Rundqvists boktryckeri (Kattuns tryckeri) finns nämnt på karta från 1809. Det finns en viss 

möjlighet att rester efter denna verksamhet finns bevarad under nuvarande bebyggelse. En 

kulturhistorisk utredning har tagits fram för att utreda värdet av befintlig bebyggelse.  

De kulturhistoriska värden som kan tillmätas Rundqvists boktryckeri är framförallt kopplade 

till två skeden i byggnadens historia. Dels det sena 1800-talets expansiva industrietablering 

utmed Mölndalsån och dels skedet efter 1900-talets mitt då den nuvarande tryckeriverksam-

heten flyttade in.  

Byggnaden kan sägas inneha tre olika typer av värden. Ett industri- och samhällshistoriskt 

värde med en byggnad som belyser näringslivets utveckling i Göteborg och längs Möln-

dalsån. Åns vatten var nödvändigt för såväl produktion som transportled och därigenom en 

förutsättning för industriutvecklingen i Göteborgsområdet. Byggnaden uppfördes som guld-

listfabrik och representerar den typ av mindre industriverksamheter som anlades bland de 

större fabrikerna.  
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Byggnaden har också ett byggnadstekniskt värde ur ett historiskt perspektiv och är ett exem-

pel på det äldre industribyggandets teknik. Den har en konstruktion med kraftig tegelstomme 

och bärande träpelare. En byggnadsteknik som sedan ersattes av stålkonstruktionen. 

Industribyggnaden kan också tillmätas ett kontinuitetsvärde. Platsen har lång kontinuitet som 

industrimiljö, det var just här den allra tidigaste industrietableringen stod vid mitten av 1700-

talet. Byggnaden är därmed en kvardröjande fysisk påminnelse om den tidiga industriella eta-

bleringen och dess fortlevnad långt fram i modern tid. Exteriört kan industribyggnaden med 

sin volym, tegelfasad, taksiluett och tydliga riktning mot vattnet ses som ett fysiskt nedslag i 

områdets äldre industrihistoria. Ett nedslag som skapar kontinuitet mellan de bevarade indu-

strimiljöerna Almedal och Lyckholm i söder och Kanold´s och Gårda länge norrut.  

Byggnaden är också arkitektur- och byggnadshistoriskt intressant genom sin interiör från 

1950-talet. Denna interiör är dock starkt kopplad till nuvarande verksamhet.  

Utredningen anger att det är möjligt att bevara byggnaden i kombination med exploatering av 

högre eller större volymer runt omkring. Men ny bebyggelse bör på omgivande fastigheter 

placeras med ett visst respektavstånd mot norr och/eller söder. 

Inom planområdet finns även Saabs gamla växellådsfabrik i tegel. Här ska även finnas spår 

från Bohus Mekaniska verkstad. Byggnaden är inte utpekad i äldre bevarandeprogram men 

har kulturhistoriskt och socialhistoriskt värde som Saabfabrikens kontorsbyggnad och har ar-

kitektoniska kvaliteter. 

Sociala förutsättningar  

I arbetet med aktuell detaljplan har en social konsekvensanalys och en barnkonsekvensanalys 

genomförts enligt Göteborgs Stads rutiner. Nedan redovisas det underlag som framkom av 

processens inventeringsfas som utgör underlag till detaljplanens utformning och funktion.  

Området är en del av Göteborgs entré och evenemangsstråket som är starkt i hela regionen. 

Inom själva området finns det få målpunkter och mötesplatser för allmänheten och det existe-

rar inte heller något utbud av service eller andra aktiviteter. Den enda verksamhet som idag 

vänder sig till allmänheten är Rundqvists tryckeri som anordnar träffar för både vuxna och 

barn.  

I övrigt karaktäriseras området framför allt av industrier och instängslade miljöer, vilket bi-

drar till att skapa en upplevelse av området som otryggt. 

I närmiljön finns det behov av att förbättra kopplingen åt alla håll och att öka tillgängligheten. 

En koppling till omgivningen som fungerar idag är gång och cykelstråket till Jakobsdal. Detta 

är också en av få platser i området som används av barn idag. En förskola utmed Mölndalsvä-

gen besöker regelbundet Skårskogen. Området omringas annars av barriärer, Mölndalsvägen 

åt väst, järnväg samt E6an åt öst och industrier mot norr och söder. Trafiksituationen i och 

runt området begränsar barns rörelsefrihet och självständighet. Det saknas lekmiljöer, trygga 

passager och tillgängliga stråk för barn. 

I planområdet finns idag inga bostäder. Här finns behov av mer service och kontor och det är 

önskvärt att ny etablering knyter an till historien av industri i området. Enligt Göteborgs stads 

Grönstrategi (antagen 2014-02-10) är målet att alla bostäder och verksamheter ska nå en park 

inom 300 m. En analys av befintlig situation visar att det råder brist på båda dessa inom plan-

området och dess närområde. Skårskogen är idag en kvalitet i närområdet, men kopplingarna 

till denna behöver förstärkas. 
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Luftkvalitén är idag dålig inom planområdet och rekommendationerna är att inte vistas här 

längre stunder. På grund av E6an och järnväg är också bullernivåerna höga och bör åtgärdas 

för att skapa en god vistelsemiljö. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Kollektivtrafik 

Närmaste kollektivtrafikhållplatser är Getebergsäng och Almedal utmed Mölndalsvägen, ca 

200-400m från planområdet. Tillgängligheten anses god. Avståndet till Korsvägen är ca 800 

m. 

Gång- och cykel 

Planområdet ligger i direkt närhet till bra cykelinfrastruktur, ca 120 meter fågelvägen till cy-

kelstråket längs med Mölndalsvägen. Cykelvägnäten är väl utbygga i kringliggande områden 

och koppling med separerat dubbelriktat cykelstråk mot Korsvägen vidare mot Göteborg 

centrum samt mot Mölndal medför att området bedöms ha god tillgänglighet med cykel. Inom 

15 minuters cykling nås målpunkter som Göteborg centralstation och Mölndal central där i 

stort sett all typ av service finns tillgänglig. Även typografin är cykelvänlig med flack mark 

och få höjdskillnader. Detta underlättar cyklingen och underlättar även gena cykelvägar utan 

omvägar som orsakas av miljömässiga barriärer.  

Från Mölndalsvägen till planområdet sker cykling i blandtrafik utmed Vörtgatan. Det finns en 

gångbana utmed Vörtgatan som ansluter vidare till Nellickevägen. Utmed Nellickevägen 

finns gångstråk som norr om planområdet ansluter till en gång- och cykeltunnel under 

E6/rv40 som binder samman Jakobsdal med området runt Mölndalsvägen. 

 
Gång- och cykeltunnel under E6 mot Skår 

 
Sofierogatan mot söder  

 
Nellickevägen mot öster  

 
Nellickevägens norra korsning mot söder 
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Nellickevägen i korsningen med Getebergsled 

mot norr 

 
Nellickevägen mot norr 

Gator 

Planområdet angörs från Nellickevägen i norr och väster. Befintlig trafiksituation utmed 

vägen är idag 2200 fordon/dygn varav 7 % tung trafik och ca 330 fordon i maxtimmen.  

Planområdet ansluter till Vörtgatan i väster. På Vörtgatan trafikerar lastfordon med in- och 

uttransporter till verksamheterna i området mellan Mölndalsån och E6/E20. Till dessa verk-

samheter utgör Nellickevägen och Sofierogatan alternativ tillfart från norr, via Örgrytemotet. 

Idag är fordonshöjden dock begränsad till 3,5 meter. Trafikmängden på Vörtgatan uppgår till 

ca 1 900 fordon per åmvd (årsmedelvardagsdygnstrafik) enligt senaste mätning 2016. 

Parkering – cykel och bil 

För befintliga verksamheter inom planområdet sker parkering på egen fastighet eller inom Li-

sebergs stora parkering väster om Mölndalsån. I söder finns en byggnad som används för par-

kering av grannfastigheten i söder.  

I angränsande detaljplan för hotell och nöjespark söder om Liseberg, som vann laga kraft de-

cember 2019, planeras befintlig parkering flytta till ett nytt parkeringshus i södra delen av det 

nu aktuella planområdet. Under byggnation av det nya parkeringshuset har en tillfällig mark-

parkering beviljats bygglov inom aktuellt planområde. Parkeringsbehovet från angränsande 

detaljplan ska tas omhand i denna detaljplan.   

Inom en radie av 400 meter kring planområdet finns fem olika Sunfleet-stationer. Vid dessa 

finns totalt 9 stycken bilpoolsbilar som är öppna för allmänheten. Givet Sunfleets affärsupp-

lägg antas antalet bilar kunna utökas ifall behovet skulle bli större än vad som går att tillfreds-

ställa med befintliga bilar. Ca 75 platser på Södra Vägen 54–66 har tagits i anspråk vid byg-

get av Västlänken. 

Service 

På Mölndalsvägens västra sida, finns i befintliga byggnaders bottenvåning ett flertal olika bu-

tiker med ett blandat varuutbud, bland annat matvaruaffär samt ett flertal olika specialbutiker. 

Söder om Vörtgatan finns kontorsbebyggelse i sex våningsplan. I entrévåningen finns viss 

service i form av bank, lunchrestaurang mm. 

I de befintliga kvarteren strax väster om planområdet, längs Mölndalsvägen, finns ett antal re-

stauranger. Det finns även kulturverksamhet och lunchrestaurang i både Världskulturmuseet 

och på Lisebergsområdet som ligger alldeles nordväst om planområdet. 
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Teknik 

I anslutande gatumark finns utbyggda allmänna ledningar för dricksvatten, kombinerat av-

loppsvatten som innefattar spill- och dagvatten samt fjärrvärme, fjärrkyla, optokablar och gas.  

Befintlig kombinerad avloppsledning i Nellickevägen är stor och bedöms alltför kostsam att 

flytta. I norra delen (mellan bron vid Getebergsled till tryckeriet) ligger ledningen fastgjuten i 

kajkonstruktionen mot Mölndalsån och samtidigt grunt, mindre än 1 m under marknivå. Kon-

struktionen är pålad till berg och har kringgjutning samt en kvarstående tätspånt. Detta är en 

konstruktion som bland annat ska stå emot vattentrycket så den inte kanar ut i ån. Söder om 

tryckeriet ligger ledningen fritt från kajkonstruktionen på ca 4 m djup till vattengång. 

 
Sektion genom Nellickevägens norra del där av-

loppsledningen ligger inbyggd i kajkonstrukt-

ionen mot Mölndalsån 

 
Sektion genom Nellickevägen söder om tryckeriet där av-

loppsledningen ligger fritt, ca 5 m från Mölndalsån 

Dagvatten  

En dagvattenutredning har tagits fram till detaljplanen (Kretslopp och vatten, 2020-01-15).  

I princip är hela planområdet hårdgjort med asfalterade ytor vilket innebär att inget dagvatten 

infiltreras utan avrinner mot de lägst belägna delarna invid Mölndalsån. Planområdet avvatt-

nas genom ytlig avrinning till kombinerade ledningar längs med Nellickevägen. 

Infiltration av dagvatten är inte möjligt på grund av lera och sten i marken. Området är redan 

idag i stort sett helt hårdgjort, men vattenflöden ökar dock på grund av takytor istället för as-

falt.  

Rening 

Recipienten Mölndalsån har på denna sträcka en måttlig ekologisk status men ska enligt mil-

jökvalitetsnormen ha god ekologisk status 2021. Anledningen till att status har klassats till 

måttlig är bland annat att det förekommer vattenkraftsverksamhet, att det finns kvicksilverför-

oreningar sedan gammalt, samt problem med övergödning.  

Markavvattningsföretag och täckdikning 

Ett markavvattningsföretag finns inom planområdet i form av rör och diken samt båtnadsom-

råden inom och vid området. Båtnadsområdet inom planområdet heter Mölndalsåns VF 1955. 

I det fall vattendragets profil önskas ändras krävs tillstånd från Länsstyrelsen eller Mark- och 

vattendomstolen.  
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Störningar 

Området är utsatt för eventuella störningar i form av risker i och med närhet till transporter av 

farligt gods, buller, luftföroreningar samt risk för översvämning av Mölndalsån. Läs mer un-

der Övriga åtgärder. 

Risker med olyckor och farligt gods 

Planområdet är beläget intill leder för transporter av farligt gods (E6/E20 samt järnvägen 

Västkustbanan/Kust till kustbanan). En särskild riskanalys har gjorts för detaljplanen som vi-

sar att riskreducerande åtgärder krävs. Läs vidare under ”Övriga åtgärder”. 

Planområdet ligger inom område där räddningstjänsten kan vara behjälplig med stege för ut-

rymning inom 10 minuter.  

Buller  

Trafikbuller 

Området ligger i ett bullerutsatt läge med närhet till E6, järnväg och Mölndalsvägen. De an-

vändningar som föreslås har inga riktvärden för utomhusmiljö enligt Boverket eller Natur-

vårdsverket, men en bullerutredning har tagits fram i planarbetet (WSP, 2019-12-19) för att 

studera planens påverkan på befintliga bostäder längs Mölndalsvägen samt ljudmiljön inom 

planområdets områden för utomhusvistelse. Läs vidare under ”Miljökonsekvenser”. 

Luftkvalitet 

En luftmiljöutredning har tagits fram till detaljplanen (Cowi 2020-01-15) som visar att plan-

området är utsatt för höga nivåer av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) från E6. Luftmil-

jön intill Kungsbackaleden är dålig och miljökvalitetsnormens gränsvärden för NO2 klaras 

inte intill leden eller alldeles norr om planområdet där Sofierogatan och Nellickevägen möts. 

I nuläget beräknas halter för NO2 över MKN för dygnsmedelvärde och timmedelvärde nå de-

lar av parkeringsytorna öster om Nellickevägen, medan årsmedelvärdet ligger under MKN. 

För PM10 beräknas halter över MKN för dygnsmedelvärde överskridas för delar av parke-

ringsytan, medan årsmedelvärdet ligger under MKN. 

Översvämningsrisk 

Mölndalsån har ett årsmedelvattenstånd på +1,5 meter och regleras uppströms men vattenni-

vån bedöms kunna stiga till +3,4 m vid ett 200 årsflöde. Nellickevägen ligger idag på ca +2 m 

och riskerar därför översvämning. 

Stadens rekommenderade planeringsnivå för golvplan är inom området +3,6 m över stadens 

nollplan. För gator, som får översvämmas med 0,2 m, är lägsta nivå +3,2 m.  

Ett förslag till översiktsplan för Göteborg, tillägg för översvämningsrisker, har tagits fram på 

uppdrag av Byggnadsnämnden. Stadens anpassningsmål för befintliga byggnader är att stora 

värden inte ska skadas med syfte att skydda stora samhällsvärden mot skada.  

Skyfallsmodellen som tagits fram av Göteborg Stad visar att planområdet riskerar att över-

svämmas främst i de västra delarna. Detta innebär att inga instängda områden bör skapas och 

att det ska vara möjligt att via ytliga vägar avleda dagvattnet mot Mölndalsån.  

Läs mer under Övriga åtgärder. 
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Högvattennivån för ett 200-årsflöde för år 2100. Ju mörkare blå färg desto mer vatten. Underlag från 

Vatten i staden (www.vattenigoteborg.se). 

  

http://www.vattenigoteborg.se/
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Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger besöksanläggningar i form av nöjespark, museum och evenemangsloka-

ler med tillhörande kontor och lager, samt hotell, småskalig tillverkningsindustri och parke-

ring.  

Avsikten är att Lisebergs verksamheter i form av nöjespark, vattenpark, hotell, kontor och la-

ger ska kunna expandera inom de norra delarna av detaljplaneområdet, att befintligt tryckeri 

ges möjlighet till utveckling centralt i området och att ett besökscenter för Volvo (”Volvopro-

jektet”) utvecklas i de södra delarna.  

Delar av den allmänna gatan Nellickevägen föreslås tas bort och ersättas av en ny lokalgata 

direkt väster om E6/rv40 som ansluter till en förlängning av Vörtgatan i östvästlig riktning.  

Detta skapar förutsättningar för att ett naturområde med gång- och cykelstråk och en ekolo-

giskt funktionell kantzon ska kunna anläggas utmed Mölndalsåns östra kant.  

Planområdet ska även inrymma parkeringsgarage för det sammantagna behovet av parke-

ringsplatser för befintlig nöjespark, detaljplan för hotell och nöjespark söder om Liseberg 

(etapp 1) och aktuell detaljplan (etapp 2). 

Planområdet består i huvudsak av privatägd mark. Kommunen äger marken där Nellickevä-

gen är belägen. Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad samt 

framtida drift och underhåll. Exploatörerna (Liseberg AB och Rundqvist) ansvarar för ut-

byggnad av kvartersmarken. Exploateringsavtal och överenskommelse om fastighetsbildning 

kommer att tecknas mellan kommunen och exploatören och övriga fastighetsägare inom plan-

området.  

 
Illustration över Lisebergs fortsatta utveckling av nöjespark, vattenpark och hotell samt upplevelse-

centrumet Volvoprojektet ovan föreslaget parkeringsgarage.  

  



 

Göteborgs Stad, Planhandling      23 (73) 

Bebyggelse  

Innehåll 

I den norra delen av planområdet tillåts besöksanläggning, centrumändamål och parkering 

(R1, C och P på plankartan). Dessutom tillåts småskalig tillverknings- och verkstadsindustri 

(J1) vilket avser att befintligt tryckeri tillåts finnas kvar inom området. I den mellersta delen 

tillåts besöksanläggning, centrumändamål, hotell och parkering (R1, C, O1 och P på plankar-

tan). I den södra delen tillåts besöksanläggning, centrumändamål och parkering (R1, C och P 

på plankartan) samt teknisk anläggning E1 i form av transformatorstation.  

 
 Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse.  

Inom byggrätten i norr tillåts nöjespark med tillhörande kontor och lager, centrumändamål 

och parkering om totalt 45 000 m2. Avsikten är att befintliga kontor och lager om ca 13 000 

m2 BTA ska kunna finnas kvar och kunna byggas till med ca 22 000 m2 BTA, alternativt er-

sättas med nya lokaler för ändamålet. Avsikten är vidare att befintlig nöjespark Liseberg ska 

kunna expandera med ca 10 000 m2 i form av inomhusattraktioner i nya byggnader samt ut-

vidgning av nöjesparken på taket till de nya byggnaderna. En koppling mellan den befintliga 

parken och den föreslagna bebyggelsen tillåts därför norrut över Nellickevägen. 

Inom Rundqvists fastighet (Skår 40:2) tillåts centrumändamål, småskalig verkstads- och till-

verkningsindustri, hotell och besöksverksamhet. Avsikten är att befintlig tryckeriverksamhet 

och museiverksamhet ska kunna fortsätta och utvecklas med hotell, restaurang och mindre 

kontorslokaler.  

I den mellersta delen av Lisebergs fastighet (Skår 40:17) möjliggörs byggrätt för besöksverk-

samhet, hotell och centrumändamål om totalt 90 000 m2 BTA. Avsikten är att den planerade 

vattenparken i detaljplan väster om Mölndalsån ska kunna utökas inom området med cirka 

Norra delen, 
Liseberg 

Mellersta delen, 
Liseberg 

Södra delen, 
Volvoprojektet, P-hus 

Rundqvist 
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20 000 m2 BTA. Mellan Lisebergs vattenpark väster om Mölndalsån och föreslagen bebyg-

gelse inom aktuell detaljplan tillåts därför en förbindelsegång mellan byggnaderna ovan 

mark. Avsikten är också att möjliggöra ett hotell med ca 450-500 hotellrum, ca 40 000 m2 

BTA, som väntas locka cirka 500 000 gäster per år. Inom planen finns även en idé om att på 

lång sikt etablera ytterligare en besöksverksamhet om ca 15 000 m2 BTA som kan locka ca 

100 000-150 000 besökare per år. Här möjliggörs även ett parkeringsgarage som uppskattas 

till ca 8000 m2 BTA. Därutöver tillåts centrumverksamhet om ca 2 000 m2 BTA, som kan ut-

göras av service till besöksverksamheternas gäster, kringboende och kontorsanställda i områ-

det. Servicen kan till exempel bestå av caféer, restauranger och närlivs.  

I den södra delen av planområdet avser Volvo skapa ett besökscenter för sitt varumärke med 

upplevelsecenter, konferensanläggning och restaurang, kallat ”Volvoprojektet”. Projektet pla-

neras att bli mellan 20-23 000 m² BTA totalt och förväntas locka cirka 500 000 besökare per 

år. Här ska även större delen av parkeringen till detaljplan för etapp 1 och 2 anordnas i ett 

parkeringshus, vilket bedöms till ca 45 000 m² BTA. Inom området tillåts även centrumända-

mål som bedöms utgöra upp till ca 3 000 m² som kan bestå av exempelvis caféer, restau-

ranger och närlivs.  

 

 

Illustration över Lisebergs fortsatta utveckling av nöjespark, vattenpark och hotell samt upplevelse-

centrumet Volvoprojektet ovan föreslaget parkeringsgarage, samt utveckling av Rundqvists fastighet. 

Flygvy från väster.   

Volymer 

Byggnadernas volymer regleras genom tillåten nockhöjd över stadens nollplan och genom 

högsta tillåtna bruttoarea (BTA), vilket är sammanlagda ytan av alla våningsplan (e1 på 

plankartan).  

Planens reglering av höjderna innebär en stor flexibilitet i hur tillåtna volymer placeras inom 

respektive delområde. Begränsningen av bruttoarean innebär att en utformning där höjden ut-

nyttjas maximalt ger ett mindre fotavtryck, medan en utformning där bebyggelsen breds ut 

maximalt på markytan innebär att höjden blir lägre än största tillåtna höjd. Bilden nedan illu-

strerar vilken volym som tillåts inom respektive delområde i förhållande till planens höjdre-
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glering. Vita volymer motsvarar tillåten BTA och blå genomskinliga volymer motsvarar om-

rådet inom vilket den tillåtna BTA:n kan fördelas. Detta ska inte ses som ett gestaltningsför-

slag utan endast ge en uppfattning av storleken på den möjliga exploateringen.  

 

Illustration av hur stor del av planens begränsningar i höjd och utbredning (blå volymer) som kan ut-

nyttjas utifrån begränsning av bruttoarea (vita volymer). Den tillåtna arean kan fördelas på andra sätt 

inom de satta begränsningarna. 

 

Inom byggrätten i norr tillåts i större delen byggnader med högsta nockhöjd +23 m. Golvni-

vån ska ligga på + 3,6 m, vilket innebär en byggnad på ca 20 m, som i sin tur motsvarar ca 5 

våningar. I östra delen tillåts byggnader med högsta nockhöjd +80 m, vilket motsvarar ca 19 

våningar. I denna del behövs en högre bebyggelse eller en skyddsmur mot leden som skydd 

mot luftföroreningar, buller och risker med farligt gods. Högsta tillåtna BTA medger en vo-

lym som motsvarar ungefär 2-3 våningsplan om byggnaden skulle täcka hela den byggbara 

ytan. 

Inom Rundqvists fastighet avses tegelbyggnaden närmast ån bevaras. På inre delen tillåts en 

byggnad med högsta nockhöjd +51 m, vilket motsvarar ca 11-12 våningar.  

I mellersta delen tillåts mot väster en byggnad med högsta nockhöjd +14 m närmast Möln-

dalsån och Rundqvists tryckeri som trappas upp till +23 längre österut. Detta innebär att en 

byggnad om drygt 10 m kan uppföras mot Mölndalsån, vilket motsvarar ca 2-3 våningar. I 

östra delen tillåts byggnader med högsta nockhöjd +80 m, vilket motsvarar ca 19 våningar. 

Högsta tillåtna BTA medger en volym som motsvarar ungefär att ca halva markytan bebyggs 

med 4 våningar och andra halvan bebyggs med 10 våningar.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att de höga volymerna i mellankvarteret och i det 

norra kvarteret i största möjliga mån bör fokuseras till den norra delen av respektive kvarter. 

Denna bedömning tar stöd i Höga husstudien för Mölndalsåns dalgång. 

I den södra delen tillåts bebyggelse upp till + 40 meter inom hela byggrätten, vilket motsvarar 

ca 12 våningar. Högsta tillåtna BTA medger en volym som motsvarar att ungefär halva bygg-

rätten bebyggs med 4 våningar och andra halvan med 5 våningar.   

Gestaltning av byggnader högre än +40 meter ska presenteras för byggnadsnämnden innan 

bygglov sökes samt gestaltas genom konkurrensutsättning i form av tävling. Detta kommer 

även regleras i exploateringsavtal. 

Vyn visar på ett sätt att fördela maxi-
malt antal kvadratmeter BTA inom tillå-
ten byggrätt, flera andra finns. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling      26 (73) 

 
Illustration över Lisebergs fortsatta utveckling av nöjespark, vattenpark och hotell samt upplevelse-

centrumet Volvoprojektet ovan föreslaget parkeringsgarage, samt utveckling av Rundqvists fastighet. 

Vybild mot nordväst.   

Utkragningar 

Inom planområdet möjliggörs flera överbyggnader över allmän plats.  

Från Lisebergs befintliga nöjespark norr om planområdet tillåts en passage över Nellickevä-

gen, med största bredd 40 meter (f1 på plankartan), för att möjliggöra ett flöde av människor 

mellan den befintliga parken och den föreslagna utvidgningen inom planområdet. Minsta fria 

höjd ska vara 4,8 meter ovan mark (v1 på plankartan). 

Över Mölndalsån och grönstråket tillåts en passage mellan den planerade vattenparken på 

västra sidan om ån och den föreslagna vattenparken inom planområdet. Denna tillåts vara 5 

meter bred och ha en minsta fria höjd om 5 meter ovan mark, för att inte skugga natur- och 

vattenområden allt för mycket. I söder tillåts besöksanläggningens tak kraga ut över grönstrå-

ket, med minsta fria höjd 15 meter. 

Även över Vörtgatans förlängning tillåts en passage över allmän plats för att underlätta för 

personer som parkerar i parkeringshuset att röra sig till anläggningarna norr om gatan utan att 

behöva korsa trafik. Denna tillåts ha en största bredd om 20 meter och minsta fri höjd 5 meter 

från mark. Utöver detta tillåts utkragning över hållplats om hållplatsen och byggnaden utfor-

mas som en sammanhängande helhet.  

I sydöstra delen av planområdet tillåts parkeringsgarage kraga ut över allmän plats GATA. 

Minsta fri höjd ska vara 4,7 meter ovan mark. För att möjliggöra utkragningen tillåts även pe-

lare för parkeringshuset placeras på allmän plats. Nordöstra och sydöstra hörnen av byggna-

den under utkragningen skärs av för att i norr möjliggöra gångbana och i söder säkra god sikt, 

men får byggas över 4,7 m ovan mark. Högsta tillåtna byggnadshöjd är +16,8 m, där östra fa-

saden, mot järnvägen, avses vara mätningsgrundande.  
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Underbyggnad för parkeringsgarage och principsektion 

Inom planområdet finns även mindre ytor, totalt rör det sig om 125 kvm, som tillåter under-

byggnad för parkeringsgarage under allmän plats. Detta gäller vid allmän plats för torg samt 

hållplatsläget och syftar till att möjliggöra en ändamålsenlig byggrätt under mark. 

En principsektion har tagits fram som illustrerar garagebjälklag i förhållande till hållplatsen 

överkant och körbana. I arbetet har detta stämts av med Göteborgs Energi som är ledningsä-

gare inom detta område. Göteborgs Energi förordar att ledningarna förläggs under hållplats-

perrongen den del som inte har ett källarbjälklag under sig men det går att förlägga ledning-

arna ovan garagebjälklaget då de klarar att förläggas där inom det mått på 1,0 m som är ett 

krav från den tekniska handboken. 

 

 

Illustrationer som visar exempel på tänkbart utförande 

Nedan följer bilder som syftar till att illustrera exempel på hur byggnationen kan 

komma att se ut. Även hur Mölndalsån är tänkt att utformas med en ekologiskt funkt-

ionell kantzon och med en gångbana. 

 
Illustration över föreslagen bebyggelse utmed Mölndalsån, vy mot söder med Lisebergs bebyggelse 

mot Nellickevägen, Rundqvists bevarade byggnad och nya volym samt gångbro över Mölndalsån.  
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Illustration över föreslagen bebyggelse utmed Mölndalsån, vy mot norr med Volvoprojektet i förgrun-

den. 

 
Illustration av vy utmed Vörtgatan från Mölndalsvägen. I förgrunden syns befintlig byggnad till höger 

och förslag till Lisebergs vattenland till vänster. I bakgrunden Volvoprojektet till höger och Lisebergs 

hotell eller besöksverksamhet till vänster. 
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Illustration av vy utmed E6 söderut. I förgrunden syns befintliga berg- och dalbanan Balder och i bak-

grunden syns befintliga byggnader på Lyckholms och ÅF.  

 

 
Illustration av vy utmed E6 norrut. I förgrunden syns befintliga byggnader på Lyckholms. 
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Illustration av Volvoprojektet, vy från bron vid Vörtgatan. Entrén till besöksverksamheten riktas mot 

torget framför och i södra delen nyttjas taket på parkeringshuset för ett landskap öppet för allmän-

heten att vistas på. 

Bevarande, rivning 

Den röda tegelbyggnaden på Nellickevägen 

10 som idag rymmer Rundqvists tryckeri får 

rivningsförbud (r på plankartan) och varsam-

hetsbestämmelse (k på plankartan).  

Stadens bedömning är att den f.d fabriksbygg-

naden är av stor relevans för stadsdelens iden-

titet med potential att verka övertygande på 

platsen. Byggnaden utgör en betydelsefull hi-

storisk länk som ett viktigt stöd för förståelsen 

av flertalet värdefulla industriella anlägg-

ningar utmed Mölndalsån. Ett bibehållande av 

byggnaden på platsen och ett vidmakthållande av dess karaktär och berättande förmåga säker-

ställer en meningsfull koppling till övriga industrihistoriska miljöer.  

Uppförd under 1800-talet sista decennium markerar byggnaden en av stadens och industrins 

mest expansiva utbyggnadsperioder där Mölndalsån utgjort en gynnsam förutsättning som 

länge styrde utvecklingen av industrins etableringar. Byggnadens placering på fastigheten, 

med gaveln ställd endast ett par meter från ån, med entrén rätt ut på gatan, speglar betydelsen 

av de naturgivna förutsättningarna, småskaliga industri och intima miljö som en gång präg-

lade platsen. Byggnaden har genomgått ett antal förändringar över tid. Den mest kraftfulla 

förändring under 1950-talet vilket i huvudsak innebar interiöra anpassningar som gav vissa 

utvändiga effekter. Byggnaden är idag enkel till sitt uttryck, där de robusta röda tegelfasa-

derna, byggnadens regelbundet och symmetriska uppställning, återkommande välvda föns-

teröppningar och unika takform, utgör grundläggande uttryck som bygger dess karaktär och 

kommunikativa förmåga. I rapporten, Skår 40:2, Byggnadshistorisk utredning, 2019-09-06, 

som utgör bilaga till planen beskrivs byggnadens historia och sammanhanget närmare.  

Rundqvists tryckeri som avses bevaras 
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Innebörd av varsamhetsbestämmelse k 

Byggnaden bedöms utgöra ett starkt identitetsskapande värde som är kopplat till dess plats-

specifika inflytande. Detta värde är beroende av byggnadens berättade förmåga. Varsamhets-

bestämmelsen syftar till att uppmärksamma på de uttryck som bedömts som mest signifikanta 

att bibehålla i syfte att värna byggnadens berättande förmåga. Bedömningen är gjord utifrån 

byggnadens nuvarande status. Utgångspunkten är att förestående förändringar skall anpassas 

till byggnadens kulturhistoriska värde. Målet är att underhållet på sikt skall stärka byggnadens 

kulturhistoriska värde och berättande förmåga. För att säkerställa detta anges nedan de karak-

tärsskapande uttryck och egenskaper som bedömts som mest betydelsefulla utifrån dess nuva-

rande status. Dessa bör i allt västligt bibehållas och kan med fördel stärkas.  

Då fler användningsområden tillåts i planen är det viktigt att eventuella ändringar föregås av 

en kvalitativ diskussion om vidmakthållandet av värdebärande uttryck och egenskaper relate-

rat förändringens påverkan på helhetsintrycket. Denna process kommer att utställa krav på an-

tikvarisk medverkan.  

Byggnadens nuvarande värdebärande yttryck vilar på: 

• Byggnadens starka yttre form, som manifesteras genom tre friställda fasader och tyd-

ligt takavslut 

• Byggnadens indelning och proportioner. 

• Konstruktionen med kraftig tegelstomme. 

• Takets särpräglande form, dess beklädnad med rödmålad plåt, falsad utmed takfallen.  

• Den höga vindsvåningens säregna utformning och fönstersättning. 

• Den centralt murade skorstenen. 

• Fasadernas gedigna uttryck, med robusta murade ytterväggar av rött tegel i olika ny-

anser.  

• Befintliga välvda fönster- och dörröppningar, med krönande dekorativ mönstermur-

ning.  

Underhållet kan komma att innebära att byggnadsdelar byts ut. Vid prövning av sådana åtgär-

der är utseende och utförande avgörande i syfte att nå en lösning som gynnar byggnadens kul-

turhistoriska signifikans och stärker dess berättarkraft som kulturhistorisk markör utmed 

Mölndalsån. 

Vid underhåll bör nå ett ursprungligt utseende, utförande och kulörställning, eftersträvas. Sär-

skild uppmärksamhet bör ägnas: 

• Fönster, dess indelning med karm och profiler, samt kulörställning.  

• Dörrar, dess materialitet och kulörställning 

• Sockel, med avseende på byggnadens proportioner  

Observanda 

Invändig betydelsefull karakteristika uppmärksammas i detta avsnitt men har ej reglerats i 

planbestämmelse. Fast interiör härrör i stora delar till ombyggnaden vid 1950-talets slut och 

är i huvudsak kopplad till pågående tryckeriverksamhet. Här gäller det generella varsamhets-

kravet i plan-och bygglagen och avser utöver bärande konstruktion och öppna planlösningen i 
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allt väsentligt fasta och robusta inslag så som pelare, bärverk och äldre radiatorer. Bedöm-

ningen av huruvida en åtgärd är varsam kan inte föregripas utan bedöms när frågan ställs.  

Tillkommande volym 

Planen möjliggör en hög volym i fastighetens östra del och som ges förutsättning att anslutas 

direkt mot skyddad byggnad. Mötet mellan ny byggnad och kvarvarande skyddad byggnad 

behöver studeras i syfte att nå en god helhetsverkan med hänsyn till skyddad kulturhistoriskt 

värdefull byggnad, ny byggnads uttryck och relation till omgivande stadslandskap.   

Översvämningsskydd trots varsamhetsbestämmelse 

Marknivå vid Rundqvists tryckeri är +3,2 över angivet nollplan. Vid höga flöden i Möln-

dalsån och översvämning i området är det tillåtet för fastighetsägare att skydda fastigheten. 

Fastighetsägaren får vidta åtgärder i byggnadens fasad ur översvämningssynpunkt under den 

tid som det är nödvändigt.  

  

Exempel på hur det kan se ut att skydda byggnad från översvämning. Foto tagna i Bremerhafen/Weser. 
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Trafik och parkering 

Gator, GC-vägar  

I norr föreslås Nellickevägen ligga kvar i 

sitt befintliga läge ner till Rundqvists tryck-

eri i planområdets nordvästra del. Gångba-

nan breddas utmed gatan till 2 m. Söderut 

föreslås gatan att tas bort utmed Möln-

dalsån för att möjliggöra ett bredare grön-

stråk. Istället föreslås en förlängning av So-

fierogatan utmed E6/rv40 söderut längs 

hela planområdet.  

Den nya lokalgatan utmed östra sidan av 

planområdet ansluter sydväst om planom-

rådet till befintligt läge för Nellickevägen 

som fortsätter vidare ner mot Skårs Led. På 

grund av den dåliga luftmiljön ska gatuut-

formningen utmed E6/E20 inte uppmuntra 

till fotgängar- eller cykeltrafik. Inga gång- 

eller cykelbanor ska anläggas utmed gatan.  

Vörtgatan föreslås förlängas österut genom 

planområdet och ansluta till den nya lokalgatan i öster. Vörtgatans förlängning genom plan-

området föreslås utformas som ett lågfartsområde med tilltagna ytor för gående och cyklister 

till de nya verksamheterna samt infart till det nya parkeringsgaraget. Antalet körfält från 

Vörtgatan till Mölndalsvägen minskar från två till ett. Detta då trafiksimuleringar över områ-

det visat att ett körfält är nog för att upprätthålla en bra kapacitet.  

Inom Vörtgatans förlängning möjliggörs för eventuell framtida inomhushållplats för elbuss 

genom bestämmelsen hpl på plankartan. Avsikten är att hållplatsen ska ha hög standard och 

utformas som en del av intilliggande verksamheter. Del av hållplatsen kommer att vara all-

män platsmark och det är viktigt att det etableras tekniska lösningar för att möjliggöra att 

gångstråket via hållplatsen är allmänt tillgängligt över dygnets alla timmar 

Gatan i södra delen av planområdet föreslås vara enkelriktad i södergående riktning. Detta för 

att säkerställa tillräckligt utrymme för bussar samt att möjliggöra ett gång- och cykelstråk ned 

mot Skårs led (söder om detaljplaneområdet). 

En kombinerad gång- och cykelbana planeras i grönstråket som föreslås anläggas utmed 

Mölndalsån då Nellickevägen flyttas. Samtliga korsningar mellan hårda och mjuka trafikanter 

hastighetssäkras för att minska risken för olyckor. 

Parkering / cykelparkering  

En särskild mobilitets- och parkeringsutredning (Sweco 2020-04-08) har tagits fram till de-

taljplanen. En förutsättning är att detaljplan för hotell och vattenpark söder om Liseberg 

(etapp 1) är genomförd och att befintlig parkering inom aktuellt planområde är ersatt i sam-

band med detta. Därför är det endast behovet av tillkommande cykel- och bilparkering som 

utreds inom aktuell detaljplan.  
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Det totala behovet för cykelparkeringar beräknas utifrån beräknade parkeringstal till 147 plat-

ser medan det totala tillkommande behovet för bilparkering beräknas till 453 platser. Tillsam-

mans med det tidigare utredda parkeringshuset i detaljplan 1 (beräknat behov av 1400 plat-

ser), ges ett totalt behov på 1853 parkeringsplatser, varav ca 1550 platser placeras i det ge-

mensamma parkeringshuset, ca 290 platser i ett parkeringsgarage norr om Vörtgatan och 18 

platser för utvecklingen av Rundqvists boktryckeri löses inom den egna fastigheten. 

Om fördelningen av verksamheter blir annorlunda än vad som antagits i utredningen kan slut-

giltigt antal parkeringsplatser behöva justeras enligt de nyckeltal för olika verksamheter som 

tagits fram i utredningen. 

Cykelparkering 

Till höger anges de riktvärden för cykelparkering som 

mobilitets- och parkeringsutredningen har utgått ifrån.   

Endast 23 % av besökarna till verksamheterna i området 

bedöms vara lokala (Göteborg, Mölndal, Partille) med 

möjlighet att cykla. Därför kan antalet cykelplatser per 

besökare verka låg. 

Bilparkering och angöring 

Liseberg och Volvo förbinder sig att genomföra mobili-

tetsåtgärder som syftar till att öka andelen som reser till 

verksamheterna på ett hållbart sätt. Mobilitetsåtgärderna 

är i linjemed stadens önskan om förändrade resvanor 

och innebär att antalet parkeringsplatser för bil minskas 

med 10 %.  

Inom planområdet föreslås att ett parkeringshus och ett parkeringsgarage uppförs med syftet 

att försörja Liseberg och Volvos parkeringsbehov. Infart till parkeringshuset föreslås norrifrån 

i den östra delen av Vörtgatans förlängning och utfart mot både norr och söder.  

Parkering för rörelsehindrade anläggs på kvartersmark i anslutning till entréer, dock inte på 

platsbildningen där grönstråket möter Vörtgatan (n1 på plankartan). Angöring för bussar före-

slås i angöringsfickor i anslutning till Vörtgatans förlängning. 

Parkeringshus 

Föreslaget parkeringshus befinner sig på ett avstånd om ca 1300 m från centrala evenemangs-

området. Detta avstånd innebär att parkeringshuset inte bedöms som strategiskt viktig ur ett 

evenemangs- och besöksperspektiv för staden. Parkeringshuset kommer därför att drivas av 

extern part. I mobilitets- och parkeringsutredningen (Sweco, 2020-04-08) anges hur många 

parkeringsplatser som detaljplanen är tänkt möjliggöra. Framtagna trafikprognoser inom ar-

bete med detaljplanen har utgått från att parkeringshuset tillägnas besöksparkering.  

Friytor 

Ekologisk funktionell kantzon utmed Mölndalsåns strand 

Utmed Mölndalsåns östra strand söder om tryckeriet ska en ekologiskt funktionell kantzon 

anläggas inom ett ca 16 m brett grönstråk från befintlig strandlinje. Syftet är att bidra till att 
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uppnå MKN för ytvatten. Det är avgörande för förenligheten med MKN-vatten att den ekolo-

giskt funktionella kantzonen kommer till stånd. Läs mer om förutsättningarna för detta under 

”Naturvärden”.  

I arbetet med Norconsults utredning av ekologisk kantzon (2020-06-02) och PM för geotek-

nik (2020-06-01) har tre alternativa utformningar för kantzonen analyserats utifrån hur den 

ekologiskt funktionella kantzonen kan utformas, etableras och skötas. Underjordiska tekniska 

anläggningar och geotekniska förutsättningar har vägts in i arbetet. 

Staden bedömer att det är lämpligt med en kombination av utformningslösningar för kantzo-

nen. Staden bedömer vidare att både det som benämns som förslag 1 och förslag 2 i utred-

ningen av ekologisk kantzon (2020-06-02) utgör fullgoda lösningar för att tillskapa en ekolo-

giskt funktionell kantzon. De olika strandutformningar som kan vara aktuella i den ekologiska 

kantzonen är:  

a) Ny ekologisk mur  

Befintlig kaj ersätts med en ny ekologisk mur som har en överkant på +1,1, dvs den ligger un-

der lägsta vattennivån som ligger på +1,2. Detta ger en zon med fluktuerande vatten.  

Ny ekologisk mur förutsätts ha en konstruktion som gör att stabilitet uppnås utan tryckbank. 

 
Principutformning för ny ekologisk mur 

b) Befintlig kajkonstruktion som bibehålls  

Att bibehålla befintlig kajkonstruktion förutsätter att den renoveras till fullgod status. Avser 

endast del av stödmurar närmast Vörtgatan, ca 3-4 meter på vardera sidan om bron och 50 

meter kajkonstruktion i söder, dvs totalt max 58 meter av kantzonens totalt 300 meter långa 

strandkant. 
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Bibehållen kajkonstruktion 

c) Slänt 

Befintlig kajkonstruktion rivs och ersätts med en slänt. Detta ger fluktuerande vatten och 

många hålrum, mellan stenarna i slänten, för växt- och djurlig att etablera sig i vattenmiljön. 

 

Slänt 

Nedan beskrivs hur den ekologiskt funktionella kantzonen kan utformas: 

Norr om Vörtgatan är det tänkt att en befintlig vattenledning utgår. Det gör det möjligt att ut-

forma kantzonen med ca 150 m slänt och att placera träd samt flerskiktad vegetation nära 

vattnet. För framskridande av projektet är ett alternativ att max 30 meter av denna sträcka er-

sätts med ekologisk mur, för att minska påverkan på bottenarea och därmed krav på tillstånd 

enligt vattendom. 

Söder om Vörtgatan behöver befintlig vattenledning finnas kvar i Nellickevägen. Anläggande 

av slänt söder om Vörtgatan i kombination med befintlig vattenledning skulle innebära att det 

inte går att plantera träd och därmed inte flerskiktad vegetation. För att kunna plantera träd 

och anordna flerskiktad vegetation utan att komma för nära ledningar föreslås en ny ekologisk 

mur upp till +1,1. Antingen utformas kantzonen söder om Vörtgatan med ca 120 meter ekolo-

gisk mur eller en kombination av ekologisk mur (70 meter) och bevarad kaj (50 meter). 

Längst åt söder är befintlig kaj i bra skick under sträcka på ungefär 50 meter och därför kan 

det vara motiverat att bevara just denna del.  
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Begreppet ekologisk mur beskrivs enligt följande: Det viktigaste för den ekologiska funkt-

ionen är ojämnheter i alla led. Håligheter och in- eller utskjutande stenar/element bör vara 

välrepresenterade. En grundläggning med klackar under eller i nivå med vattenytan kan skapa 

förutsättningar för ”lugna vatten” i hörnen som är skyddade från strömriktningen. Kalkhaltigt 

murbruk bör användas för att främja viss vegetation som då vill ta fäste. Den ekologiska mu-

ren ska i detta förslag utformas med en överkant på +1,1, dvs under lägsta vattennivån som 

ligger på +1,2. Detta ger en zon med fluktuerande vatten och det blir enklare för djur att ta sig 

upp och ner ur vattnet. 

Den geotekniska utredningen har studerat de befintliga konstruktionerna och vilka åtgärder 

som krävs vid rivning eller bevarande. I kantzonsutredningen anges att det bedöms lämpligt 

att befintlig stödkonstruktion rivs. Vid anläggande av kantzon, både vid slänt och vid ekolo-

gisk mur kommer lättfyllnad att krävas men det bedöms inte behöva anläggas så nära ytan att 

det stör plantering och växtbäddar. 

På plankartan anges NATUR1 Ekologiskt funktionell kantzon, enligt riktlinjer i planbeskriv-

ning. Nedan anges de riktlinjer som planbestämmelsen syftar på: 

- Kantzonens bredd ska vara minst 16 m från befintlig strandlinje  

- Befintlig kaj ska delvis ersättas med en strandslänt med en lutning om max 1:2 med 

syftet att öka kopplingen mellan vatten och land (”konnektiviteten”) så att vegetation 

och djur ska trivas bättre. (Detta har även till syfte att öka markens stabilitet) 

Övriga delar ska utformas med ekologisk mur under lägsta vattennivå som också 

möjliggör kopplingar mellan vatten och land. Längst åt söder är befintlig kaj i bra 

skick under sträcka på ungefär 50 meter och där kan det vara motiverat att bevara be-

fintlig konstruktion. 

- Inom område med slänt ska strandlinjen utformas varierad med in- och utbuktningar 

och stenuddar för att skapa variation och lugnare vatten in emellan. Strandlinjen/mu-

ren ska dock i huvudsak ligga i samma läge som idag eftersom åns sektion inte får 

förändras pga vattnets flödeshastighet m.m. Död ved lämnas med fördel kvar, men 

behöver då förankras för att inte dras med i ån och skapa problem i slussarna 

nedströms.  

- Plantering av den nya slänten ska variera, med öppnare partier varvat med tätare. 

Träd ska planteras för att hänga ut över vattnet och skapa skugga, där det är möjligt. 

Växtbädd ska anläggas ovan högsta högvattennivå som är +1,8 m över nollplanet. 

Vattentåliga växter ska planteras under denna nivå. 

- I de fall murar kommer att anläggas ska de utgöra ekologiska murar och utformas för 

att ha en ekologisk funktion. Det viktigaste för den ekologiska funktionen är ojämn-

heter i alla led. Håligheter och in- eller utskjutande stenar/element bör vara välrepre-

senterade. En grundläggning med klackar under eller i nivå med vattenytan kan skapa 

förutsättningar för ”lugna vatten” i hörnen som är skyddade från strömriktningen. 

Kalkhaltigt murbruk bör användas för att främja viss vegetation som då vill ta fäste. 

Det behöver inte finnas högre vegetation längs med hela sträckan med ekologisk mur, 

då det kan bidra till att skapa en mer solig och öppen plats för arter som föredrar 

detta. 
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Den ekologiska muren ska även utformas med en överkant på +1,1, dvs under lägsta 

vattennivån som ligger på +1,2. Detta ger en zon med fluktuerande vatten och det blir 

enklare för djur att ta sig upp och ner ur vattnet. 

Torrbrygga 

Utöver den ekologiska funktionen ska strandzonen även utformas för rekreation med vatten-

kontakt. En 2,8 - 3 meter bred gång- och cykelväg föreslås genom naturområdet. Plankartan 

möjliggör för även angöringsbåtar samt mindre ytor för avkoppling och kontakt med vattnet 

under benämningen torrbrygga. Torrbrygga ska placeras på land och i plankartan begränsas 

omfattningen för att inte påverka den ekologiskt funktionella kantzonen negativt.  

 

 

Föreslagen utformning (alternativ 2) kantzonen öster om Mölndalsån. Förslag 1 och 2 skiljer sig 

främst åt i områdets södra del, där förslag 1 redovisar 50 meter bevarad kajkonstruktion. (Nor-

consult, 2020-06-02). 
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Marknivån för gång- och cykelstråket ska höjas till +3,6 meter, men med anpassning av höj-

den vid möten med befintliga Nellickevägen och Vörtgatans förlängning.  

Närhet till ledningar 

Längs Nellickevägens befintliga sträckning finns en kombinerad avloppsledning som bedöms 

svår och kostsam att flytta. Denna avses vara kvar och har viss påverkan på var träd kan plan-

teras i grönstråket. För vattenledningen söder om Vörtgatan kan träd få planteras närmare, 

dock minst 3,5 meter från ledning. Behovet av åtkomst till kombiledningen bör inte vara lika 

brådstörtat som det kan vara till en vattenledning. Kombiledningen är också nyligen infodrad 

vilket ger ett starkt skydd mot trädrötter. Därför kan träd planteras nära och till och med ovan 

kombiledningen, om svaga punkter så som serviser, brunnar och skarvar, skyddas med rot-

spärr. Där det går att placera träd längre ifrån kombiledningen än 3,0 meter får dock inte träd 

placeras närmare än så, för att på så sätt skapa åtkomst till ledningen på vissa sträckor. In-

formation om avstånd till ledningar kommer ur diskussioner där Kretslopp och Vatten har va-

rit med.  

I området markerat med NATUR längst i norr planeras i nuläget ingen förändring. Om even-

tuell upprustning/ersättning av befintliga stödkonstruktioner där ska genomföras och innebär 

att träd inom området behöver tas bort ska nya träd planteras. 

Upphävande av strandskydd 

Mölndalsån omfattas inte av strandskydd idag, men detta återinträder vid planläggning. Kom-

munen avser upphäva strandskyddet i delar då marken är ianspråktagen redan idag och då fö-

reslagen användning anses motivera ett upphävande.  

Detaljplanen innebär upphävande av strandskyddet för kvartersmarken inom planområdet. 

Motivet till detta är att en utvidgning av pågående verksamhet föreslås som inte kan uppföras 

på annan plats samt att marken redan är ianspråktagen.  

Detaljplanen innebär upphävande av strandskydd för allmän plats GATA inom planområdet. 

Motivet till detta är att gatumarken är ianspråktagen redan idag och inte kan anses ha alle-

mansrättsliga värden.  

Illustration av område där strandskydd upphävs  

Strandskydd upphävs inom kvartersmark, liten del av Vattenområde där gång- och cykelbroar 

möjliggörs samt allmän plats GATA och TORG inom hela planområdet.  

Strandskyddet gäller inom allmän plats NATUR och nästan allt Vattenområde. 
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Skälet till upphävande av strandskyddet är: 

• Den aktuella marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar bety-

delse för strandskyddets syften.  

• Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidg-

ningen inte kan ske utanför området. 

• Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området 

Upphävande av strandskydd inom Vattenområde för gång- och cykelbroar syftar till att an-

passa miljön för bättre tillgänglighet, för såväl funktionshindrade som allmänheten i stort, ge-

nom bättre och genare kopplingar över ån. Detta bedöms vara ett angeläget allmänt intresse 

och kan inte tillgodoses utanför Mölndalsåns närområde. 

Båda områdena för bro1 har placerats i anslutning till allmän plats GATA där strandskyddet 

är upphävt. Plankartan anger att brofästen får göras inom allmän plats NATUR/NATUR1, 

men med en bibehållen kontinuerlig strand, för att minimera påverkan på strandens ekolo-

giska funktion och säkerställa god livsmiljö för djur- och växtliv.   

Inom planområdet tillåts utkragning av kvartersmark ovan allmän plats som omfattas av 

strandskydd, där minsta fria höjd regleras till 15 meter. Utkragningen bedöms inte påverka 

strandskyddets syfte.  

Sociala aspekter och åtgärder 

Planförslaget innebär ett stort tillskott på verksamheter och besökare. Hotell möjliggörs som 

skulle innebära människor på plats dygnet runt. Centrumändamål föreslås med syfte att tillåta 

lokaler för service. Sammantaget innebär en utbyggnad av Liseberg, både i form av nöjespark 

och i form av badhotell, att staden utvecklas med besöksmål, i synnerhet för barn. Lisebergs 

verksamhet innebär en avgift men bidrar i ett större perspektiv till fler barn i  

För att skapa goda miljöer för vistelse längs med Mölndalsån har byggnaderna inom planom-

rådet planerats och anpassats för att bilda en barriär mot E6an och rv40. Ansvaret att bidra till 

bättre luft- och bullermiljö ligger på alla exploatörer.  

Den nya bebyggelsen är storskalig. Det blir en viktig utmaning att jobba med utformningen 

för att åstadkomma en mänsklig skala i närmiljön.  

En åtgärd för att bryta ner den stora skalan är det stråk av mark som inte får bebyggas i höjd 

med Rundqvists tryckeri. Detta syftar till att bryta upp bebyggelsen inom fastigheten i två 

block. Mot grönstråket tillåts lägre bebyggelse för att erbjuda en mänsklig skala där.  

Utformningen av de nya byggnaderna ger också en möjlighet att genom att skapa entréer och 

öppna bottenvåningar skapa en tryggare plats.  

Förslaget möjliggör ett nytt grönområde längs med ån. Grönstråket ska erbjuda småskalighet, 

vila och nya mötesplatser och kan bidra med nya målpunkter med inslag av lek för barn. I för-

längningen har även grönstråket potentialen att koppla samman området med sin omgivning 

genom att stråket kan fortsätta söder och norr om planområdet.  

På ett flertal platser inom planområdet utformas olika typer av mötesplatser. Ett exempel är 

de torrbryggor som planeras inom grönstråket och som park- och naturförvaltningen har an-

svar för att genomföra. Ett annat exempel på planerad mötesplats är Volvoprojektets takytor 

som ska bli platser för aktivitet och vistelse. 
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Grönstråket har potential att på ett pedagogiskt sätt kommunicera platsens historia och kun-

skap om naturen med hjälp av skyltning och liknande. 

Trafikförslaget innebär trafikseparering, med gående och cyklister som rör sig i grönstråket 

längst med ån och biltrafik framför allt öster om bebyggelsen. En viktig punkt är entrétorget, 

platsen framför hotell och volvoprojektet, där gående, cyklister och bilar ska samsas på 

samma yta. Ett gestaltningsförslag för platsen har tagits fram, se illustration nedan. 

En viktig aspekt är hur man rör sig från parkeringshuset till Liseberg ur ett barnperspektiv. 

Här har även gångpassagen över Vörtgatans förlängning en viktig funktion. 

En upprustning av Skårskogen och passage till denna skulle bidra till ökade rörelsemöjlig-

heter och fler vistelseplatser för barn. Behovet av förbättrad belysning i den gång- och cykel-

tunnel som binder samman planområdet med Skårskogen, har meddelats till avdelningen Sta-

dens anläggningar på trafikkontoret.  

 

Illustration av föreslagen gestaltning av entréplatsen (ÅF, 2020-06-04) 

Teknisk försörjning  

Dagvatten  

En dagvattenutredning (Kretslopp och vatten, 2020-01-15) har tagits fram inom arbete med 

detaljplanen. Infiltration av dagvatten är inte möjligt på grund av lera och sten i marken. Om-

rådet är redan idag i stort sett helt hårdgjort, men vattenflöden ökar på grund av takytor istäl-

let för asfalt. Idag går dagvattnet till en kombinerad ledning i Nellickevägen och vidare till 

Ryaverket. Föreslagna dagvattenlösningar innebär att större delen av dagvattnet istället leds 
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till Mölndalsån efter fördröjning och rening. För att leda dagvattnet från kvartersmark plane-

ras en ledning längs Mölndalsån där en eller flera utlopp till ån planeras. Eftersom flödet går 

norrut kommer anslutningen till ån att placeras i den norra delen av planområdet.  

Den övergripande dagvattenhanteringen ska enligt Kretslopp och Vattens riktlinjer ske genom 

en ”enklare rening” eftersom Mölndalsån kategoriseras som känslig och belastningen inom 

planområdet kategoriseras som medelbelastat.  

För att uppnå både reningskrav och stadens krav på fördröjning av 10 mm dagvatten per 

kvadratmeter hårdgjord yta inom kvartersmark föreslås olika dagvattenlösningar. Totalt behö-

ver 420 m3 fördröjas inom kvartersmarken. För allmän platsmark finns inget fördröjnings-

krav, men däremot finns det krav på både rening och 

att ta hand om skyfall.  

Föreslagna dagvattenlösningar inom kvartersmark 

Förslagen nedan är framförallt inriktade på fördröjning 

och rening. Förslagen är framlagda som möjliga lös-

ningar. För kvartersmarken har planområdet delats in i 

fyra olika delområden, a-d, se bild nedan.  

Område a och c 

För område a och c finns ett sammantaget fördröj-

ningsbehov på 290 m3 (190 m3 i område a och 100 m3 i 

område c). Beroende på bebyggelsens utformning 

inom detta område kan fördröjningen omfördelas och 

lösas inom det område som fungerar bäst.  

Möjliga lösningar, som även kan användas kombinerat 

är avsättningsmagasin under mark i form av ett maka-

dammagasin eller översvämningsyta som placeras nära Mölndalsån inom kvartersmark. 

Gröna tak föreslås anläggas i högsta möjliga mån. Det är upp till exploatören att välja vilka 

lösningar som önskas och alla tre eller en kombination av dessa är acceptabla i det här fallet. 

Område b 

För område b anges ett fördröjningskrav om 4 m3, baserat på att tryckeriet bevaras och att en 

ny byggnad om 450 m2 byggs på den östra delen av fastigheten. Bedömningen är att gröna 

tak fungerar för denna byggnad. 

Område d 

För område d behöver 130 m3 fördröjas. I område d ingår Volvoprojektet och parkeringshu-

set där avsikten är att skapa ett taklandskap för besökare i området. Avvattningen av taken 

kan ske genom grönt tak, vilket är förenligt med framlagt utformningsförslag för fastigheten. 

Gröna tak 

Gröna tak föreslås i allra högsta möjliga mån för samtliga delområden. Det finns olika typer 

av gröna tak, bedömningen är att gröna tak med en tjocklek på 10-15 cm täcker behovet av 

fördröjning och rening. 

Om gröna tak inte uppfyller fördröjningskraven i tillräckligt hög grad för den planerad mar-

kanvändning, kan även andra lösningar så som avsättningsmagasin under mark i form av ma-

kadammagasin eller eventuella översvämningsytor anordnas.  
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Föreslagna dagvattenlösningar inom allmän plats 

Efter dagvattenutredningen har en genomförandestudie tagits fram (Afry, 2020-01-08) där 

mer detaljerade lösningar för höjdsättning och dagvattenhantering inom allmän plats har stu-

derats.  

• För den del av Nellickevägen som blir kvar föreslås att befintligt system med brunnar och 

ledning behålls, eftersom gatan inte avses förändras. Om vattnet inte ska ledas ner till 

den kombinerade ledningen kan vattnet istället ledas ut till ett mindre magasin eller en 

damm vid Mölndalsån och sedan silas ner till ån. 

• Dagvattnet från Vörtgatans förlängning öster om Mölndalsån föreslås ledas österut till fil-

terrännstensbrunnar på var sida gatan och därifrån vidare till dagvattensystemet längs So-

fierogatans förlängning.  

• För Sofierogatans förlängning föreslås tvärfall mot öster vilket är ett avsteg från Teknisk 

Handbok som rekommenderar bombering av gata som överstiger 5 meter i bredd. Sofiero-

gatan är sju meter men uppsamling på enbart östra sidan underlättar drift och underhåll 

samt medför att dagvattenledning under gatan undviks vilket är gynnsamt på grund av 

bristande utrymme. Längs norra delen av gatan föreslås makadamdike för enklare rening, 

som även kan fungera som magasin vid skyfall. Längs södra delen av gatan föreslås filter-

brunnar där utrymmet är begränsat till följd av skyddsmur och pelare för utkragning av 

parkeringshus, och makadamdike längst söderut där utrymmet tillåter. Från lågpunkten 

längst i söder föreslås en ny dagvattenledning med nytt utlopp i Mölndalsån. Utloppet för-

ses med högvattenlucka för skydd mot höga flöden i Mölndalsån. 

• För grönstråket föreslås i dagvattenutredningen att vattnet från gång- och cykelbanan 

kan rinna ner till torrdammar inom området eller över brynzonen till ån. 

Rening av dagvatten 

Ytorna klassas som medelbelastade och recipienten Mölndalsån klassas som känslig, vilket 

leder till att enklare rening av dagvattnet är nödvändig. Dagvattenanläggningarna inte behö-

ver anmälas till miljöförvaltningen. Enklare rening av dagvatten kan ske genom sedimentat-

ion och infiltrering/filtrering i exempelvis makadamdike.  

Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Till exempel ska oskyddade 

ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i dagvattnet. 

Med lämpliga åtgärder och med fördröjningskravet på 10 mm kommer dagvattensituationen i 

området att bli betydligt bättre än innan utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Däremot kommer 

Mölndalsån att få en ökad belastning av dagvatten eftersom all avrinning kommer att gå dit. 

Denna ökning är dock delvis begränsad genom fördröjningskravet.  

Vatten och avlopp  

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten för in-

formation om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande 

områdestyp A:2 (VAV publikation P 83). Eftersom de högsta husen är över 40 m höga måste 

trycksatta stigarledningar finnas enligt Räddningstjänstens krav. Dricksvattennätet kan, bero-

ende på kommande användning och fastighetsindelning, kräva uppdimensionering på en 

sträcka längs Mölndalsån och utbyggnad i Vörtgatans förlängning.  
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Värme/kyla 

Uppvärmning avses ske med fjärrvärme. Befintlig fjärrvärmeledning längs med Mölndalsån 

på sträckan mellan tryckeriet och Vörtgatan föreslår tas bort för att minska restriktioner i 

grönstråket och ersätts istället med ny ledning i Vörtgatans förlängning och Sofierogatans för-

längning.  

Befintlig fjärrkylaledning som löper parallellt med E6 behöver läggas om då befintlig ledning 

på delar av sträckan ligger i konflikt med planerat makadamdike för dagvattenrening samt 

planerad skyddsmur mot järnvägen. Ledningen läggs om till nytt läge i Sofierogatans förläng-

ning längs E6. 

Gas 

Befintliga gasledningar avses ligga kvar och ny gasledning föreslås byggas ut i Sofierogatans 

förlängning.  

El, tele och opto 

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg Energi 

Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i närheten av Göte-

borg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten vid elkablar följas. 

Befintliga el-, tele och optoledningar längs med Mölndalsån föreslås läggas om till ett samlat 

läge i planerad gångväg i parkstråket för att minska restriktioner på blivande grönstråk. Elför-

sörjning till Volvoprojektet sker söderifrån genom nyförläggning av högspänning i Sofieroga-

tans förlängning. Två högspänningskablar dras även över Mölndalsån i Vörtgatan till Lise-

berg etapp 1.  

Liseberg har ett eget elnät inom sin verksamhet.  

Avfall 

Angöring för sopbilar kommer ske från allmän plats GATA, de södra kvarteren kan inte 

ha avfallsutrymmen mot Mölndalsån utan angörs från Vörtgatans förlängning alternativt 

från gatan söder om bebyggelsen. Rundqvists fastighet angörs från den kvarvarande delen 

av Nellickevägen. Avfallsutrymmen ska placeras så att avståndet mellan sopbilens bakre 

del och avfallsutrymmets mitt blir högst 25 meter. Alla verksamheter som riskerar att 

släppa ut mer fett än normalt hushållsavloppsvatten ska ha fettavskiljare, det gäller till ex-

empel för restauranger, kaféer och hotell. Råd och riktlinjer för avfallshantering finns i 

skriften Gör rum för miljön. 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder  

Befintliga stödkonstruktioner 

En geoteknisk utredning (Norconsult 2020-06-01) har upprättats till detaljplanen. Stabiliteten 

i anslutning till Mölndalsån bedöms vara tillfredställande med avseende på befintliga förhål-

landen både i odränerad och kombinerad analys. Dock har befintlig stödkonstruktions funkt-

ionsduglighet bedömts vara bristfällig och en upprustning eller ersättning av konstruktionerna 

bedöms vara nödvändig för att säkerställa stabiliteten i lägen där befintligt strandutförande 

avses vara kvar.  
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I den geotekniska utredningen (2020-06-01) föreslås följande åtgärder, om befintlig kon-

struktion ska bevaras föreslås följande: 

 

Söder om Vörtgatsbron: Ersättning av befintliga pålar och träspont 

Vörtgatsbron med stödmur: Återställning av erosionskydd 

Vörtsgatbron till tryckeriet: Ersättning av träspont och återfyllning av 

eroderade massor 

Tryckeriet till Getebergsbron: Ingen åtgärd bedöms vara nödvändig 

Getebergsbron: Erosionskydd måste åtgärdas. 

 

Trafikkontoret ansvarar för befintliga stödkonstruktioner utmed Mölndalsån och har inom sin 

organisation också identifierat olika åtgärder behöver göras på kanalmurar och stödmurar 

längs med Mölndalsån inom området. Åtgärderna planeras inom 3, 5 eller 10 år beroende på 

behovet.  

Anläggande av kantzon 

Den geotekniska utredningen redovisar alternativa lösningar vid utformning av den ekolo-

giskt funktionella kantzonen, där den befintliga konstruktionen rivs eller bibehålls upp till 

nivå +1,1 (se nedan). I kantzonsutredningen (Norconsult, 2020-06-02) betonas att det är 

lämpligt att befintlig stödkonstruktion rivs och ersätts med ny ekologisk mur. Detta eftersom 

ny ekologisk mur förutsätts ha en konstruktion som gör att stabilitet uppnås utan motfyllnad. 

Alternativ 1: Befintlig stödkonstruktion rivs 

- Alternativ 1A, Befintlig stödkonstruktion rivs och slänt utformas. Markytan 

höjs till nivån +3,6. 

- Alternativ 1B, Stödkonstruktion rivs och ytan närmast ån utformas genom 

terrassering. Markytan höjs i två etapper till planerad marknivå, +3,6. 

Alternativ 2: Befintlig stödkonstruktion bibehålls upp till nivå +1,1 

- Alternativ 2A, Slänt utformas i anslutning till stödkonstruktion med släntlut-

ning 1:2 till nivån +2,3 följt av 1:3 till nivå +3,6 med mellanliggande terrass. 

Motfyllnad läggs ut inom vattenområdet. 

- Alternativ 2B, Slänt utformas i anslutning till stödkonstruktion med släntlut-

ning 1:2,5 till nivån +2,3 följt av 1:3 till nivå +3,6 med mellanliggande terrass. 

Motfyllnad läggs ut inom vattenområdet. 

Vörtbron 

I den geotekniska utredningen (Norconsult, 2020-06-01) har Vörtbrons konstruktion utretts, 

huruvida stödmurarna på vardera sida om Vörtbron kan tas bort utan att riskera Vörtbrons sta-

bilitet. Utredningen visar att stödmurarna kan tas bort, men att man bör spara 3-4 meter av 

murarna närmast bron. Stabiliteten för bron och brons närområde behöver utredas vidare i 

projekteringsskedet. 

Lastrestriktioner 

I den geotekniska utredningen bifogas en plan över planområdet med lastrestriktioner för per-

manent och variabel last. Längs kantzonen gäller lastrestriktion 10 KPA för permanent och 

variabel last. För resterande del av planområdet gäller lastrestriktion 12 KPA för permanent 

last. 
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Bild redovisar lastrestriktioner, och utgör bilaga till geoteknisk utredning (Norconsult, 2020-06-01) 

Byggnation 

Nya byggnader bör preliminärt grundläggas på pålar. 

Jorden inom planområdet bedöms vara något sättningskänslig och all form av lastökning tros 

medföra långtidsbundna sättningar. Sättningskänsliga konstruktioner bör preliminärt grund-

läggas på pålar. Lätta och sättningståliga konstruktioner kan möjligen grundläggas genom 

lastkompensation med lättfyllning. 

Föreslagna alternativ för utformningen av detaljplaneområdet, med höjning av markytan, har 

utifrån stabilitetssynpunkt visat sig vara tillfredställande. Vid detaljprojektering rekommende-

ras däremot att vald utformning undersöks med hänsyn till eventuella sättningar. Då leran 

inom området bedöms vara sättningskänslig skall all uppfyllnad lastkompenseras med lättfyll-

ning såvida inte långtidsburna sättningar kan accepteras. 

Byggnadstekniska åtgärder som medför en permanent grundvattensänkning bör ej utföras. Åt-

gärder som kan innebära bortledning av grundvatten, t.ex. vid anläggande av byggnader med 

djup grundläggning, innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 kap Miljöbalken. Bortled-

ning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att varken allmänna eller en-

skilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det 

fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrel-

sens vattenvårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning. 

Området söder om Vörtgatan, i anslutning till Mölndalsån, har studerats i detaljplan för Hotell 

och nöjespark söder om Liseberg (etapp 1), och visat sig vara tillfredställande. 

Mölndalsån är rak, relativ grund och vattenhastigheten är låg, vilket bedöms vara positivt ur 

erosionssynpunkt. Dock har underspolning av murar och sulor i anslutning till befintliga bro-

fundament och urspolning av material bakom befintliga träpålar inom områden där träspont 

saknas noterats. Vid förändring av åfåran (exempelvis muddring) bör en kompletterande kon-

troll med avseende på erosion utföras så att inte detta förhållande försämras. 
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Markmiljö 

En markmiljöundersökning har utförts (Norconsult, 2019). Inom planområdet har förorenade 

jordmassor påträffats. Halter över riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) har 

konstaterats. I riskbedömningen konstaterades att det föreligger en risk för människors hälsa 

och miljön och att det finns ett riskreduceringsbehov inom området. 

Framtida markanvändning har bedömts som mindre känslig.  

Som övergripande åtgärdsmål för planområdet föreslås att: 

• Människors hälsa inte ska påverkas negativt av markföroreningar i samband med vis-

telse på området vid den planerade markanvändningen. 

• Markmiljön ska skyddas till den nivån som omfattas av Naturvårdsverkets rekom-

mendationer för mindre känslig markanvändning. En sådan markmiljö upprätthåller 

markfunktioner som möjliggör för vegetation att etableras inom undersökningsområ-

det samt innebär att minst 50% av de marklevande arterna inte påverkas negativt. 

• Spridningar av föroreningar från markområdet ska inte orsaka toxiska effekter på det 

akvatiska livet i Mölndalsån. 

Det finns ett riskreduceringsbehov inom fem olika föroreningsområden. Åtgärder behöver 

även vidtas för att begränsa föroreningsspridningen från områdena till Mölndalsån. För 

område 3 och 4 är resultatet osäkert, på grund av begränsat antal analyser i område 3 och 

stor variation i dataunderlaget inom område 4, vilket innebär en eventuell överskattning 

av risker i området. 

 
Områden där föroreningar påträffats och där riskreduceringsbehov finns. För det gula området be-

hövs kompletterande provtagning vid eventuell nybyggnation.  
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Tre av de fem identifierade områdena med riskreduceringsbehov finns där tekniska schakt be-

höver utföras. Två åtgärdsförslag har tagits fram där olika grad av schaktning eller övertäck-

ning rekommenderas. Totalkostnadsuppskattningen för Alternativ 1 ligger på 23 miljoner kro-

nor och för Alternativ 2 på 30 miljoner kronor. 

Ett behov av kompletterande provtagning och riskbedömning föreligger vid eventuell ny-

byggnation på Nellickevägen 6. Om byggnaderna rivs bör en dialog om behov av ytterligare 

provtagning föras med tillsynsmyndigheten, miljöförvaltningen i Göteborg.  

Föroreningar har uppmätts i grundvattnet. Detta medför att vid länsvattenhantering i samband 

med schaktning behöver rening och provtagning avseende påträffade föroreningar utföras 

före utsläpp till recipient.  

På plankartan ställs krav på sanering genom planbestämmelse. Krav på sanering gäller inom 

den fastighet byggnationen avser.  

Risk för olyckor med farligt gods  

Planområdet är beläget nära leder för transporter av farligt gods (E6/rv40 samt järnvägen 

Västkustbanan/Kust till kustbanan). En riskutredning har tagits fram för att bedöma riskerna 

för olyckor i området vid ett genomförande av detaljplanen (Norconsult, 2020-05-13). I utred-

ningen jämförs beräknade nivåer för individ- och samhällsrisk med nationella kriterier som 

tagits fram av Det Norske Veritas (DNV) på uppdrag av dåvarande Räddningsverket. Utred-

ningen visar att för planområdet är risksituationen sådan att rimliga skyddsåtgärder skall ge-

nomföras innan risknivåerna tolereras. 

De bebyggda delarna av planområdet kommer ligga på ett minsta avstånd om cirka 20 – 45 

meter från närmaste vägkant på E6/rv40 och på ett minsta avstånd av i genomsnitt cirka 25 

meter från närmaste räls på Västkustbanan/Kust till kustbanan. Områdets längd längs E6/rv40 

är cirka 450 meter. Järnvägen går i tunnel på stora delar av sträckan förbi planområdet. Läng-

den som järnvägen går ovan mark förbi planområdet är cirka 200 meter. 

Risknivå 

I riskutredningen har planområdet delats upp i södra och norra delområdet för att bättre kunna 

beräkna risknivåerna och utvärdera skyddsåtgärdernas effekt. I södra delområdet ingår parke-

ringshus och Volvoprojektet, i norra delområdet ingår hotell, vattenpark, nöjespark, centrum-

verksamhet, lagerverksamhet och parkeringshus.  

I norra delen av planområdet påverkas risknivåerna huvudsakligen av transporter av farligt 

gods på E6/rv40. Här överskrids nivån för acceptabla individrisker inom ca 70 meter från 

E6/rv40.  

I den södra delen av planområdet påverkas risknivåerna av både transporter av farligt gods på 

väg och järnväg men även av urspårningsrisker på järnvägen. Urspårning av tåg antas kunna 

få konsekvenser på upp till 30 m från spårmitt. Bebyggelse planeras på ett kortaste avstånd på 

cirka 10 meter från spårmitt vilket innebär att det finns risk för att urspårande tåg påverkar 

bebyggelsen. Individrisken inom detta område bedöms som oacceptabla inom ca 70 meter 

från järnvägen. 

Krav på riskreducerande åtgärder 

Skyddsåtgärder skall genomföras i enlighet med framtagen riskutredning för att tolerabla risk-

nivåer kan anses vara uppnådda enligt de nationella kriterierna. 

Åtgärder utanför planområdet:  
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• För att minska konsekvenserna av olyckor med transport av farligt gods på E6/rv40 

ska tunga vägräcken anläggas längs berörda vägsträckor. Detta regleras genom avtal 

med Trafikverket. 

 

Ungefärligt läge för 

skyddsåtgärderna längs 

väg och järnväg.  

Rött = vätskeskydd (vall, 

dike, låg mur)  

Blått = skyddsmur längs 

järnvägen, vätsketät  

Grönt = tungt vägräcke.  

(Wingårds 2020, bearbetat 

av Norconsult) 

Åtgärder inom allmän plats:  

• Vätskespärr ska uppföras längs norra delen av den nya vägen i Sofierogatans förläng-

ning för att hindra farliga vätskor från att nå planområdet. Vätskeskyddet regleras 

med planbestämmelsen ”skydd” inom planområdet. Det dagvattendike som föreslås 

längs gatan föreslås även fungera som vätskeskydd, men även exempelvis en vall el-

ler mur är möjliga lösningar.  

• En skyddsmur ska uppföras mellan järnväg och bebyggelse i södra delen av planom-

rådet, regleras med ”mur” på plankartan. Muren ska utformas så att den hindrar av-

åkande tåg från att nå planområdet. Särskilt omsorg måste användas vid utformning 

av start och slut av detta skydd så inte risken för skador på ett avåkande tåg ökar. 

Skyddsmuren ska ansluta till befintlig mur i söder (m3 på plankartan). I norr kan mu-

rens längd och höjd påverkas av markens topografi, vilket innebär att den kanske inte 

behövs inom hela området som omfattas av bestämmelsen mur.  

Skyddsmuren kommer även att fungera som skydd mot att farliga vätskor når plan-

området ifall dessa släpps ut vid en olycka med farligt gods. Muren kan uppföras 

inom den del av Lisebergs nuvarande fastighet (Skår 40:17) som avses övergå till all-

män plats GATA.  
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En upplysning på plankartan har lagts in om de åtgärder som har beskrivits ovan under åtgär-

der utanför planområdet och åtgärder inom allmän plats. 

• Skydd mot avåkande tåg och farliga vätskor inom planområdet samt skydd i form av 

tunga vägräcken på E6/Rv40 utanför planområdet, ska uppföras i enlighet med fram-

tagen riskutredning. 

Åtgärder inom kvartersmark markerad med m1 på plankartan:  

• Fasader och fönster på alla sidor av byggnader inom 100 meter från vägkanten på 

E6/rv40 ska uppföras täta upp till 4 meter ovan marknivån. Öppningar inom 100 me-

ter från närmaste vägkant ska förses med gaslarm för brandfarlig gas och jalusier som 

stängs automatiskt, eller skydd med motsvarande funktion. Driftsäkerhet av detta sy-

stem över tid ska säkerställas, exempelvis genom underhållsavtal med installatören. 

En möjlig åtgärd som bör utredas i den fortsatta projekteringen är att dessa larm 

kopplas till säkerhetsorganisationer inom området som får tydlig instruktion vilka åt-

gärder som krävs i olika situationer med olyckor på väg eller järnväg. Det bör också 

undersökas om larmen kan utvidgas med flamdetektion för att få ett mera komplett 

larmsystem. 

Åtgärder inom kvartersmark markerad med m2 på plankartan:  

• För bestämmelsen m2 ska följande skyddsåtgärder eller motsvarande vidtas. Åtgärder 

har tagits fram beroende på vilken användning byggnaderna kommer ha och om de 

ligger i norra eller södra delområdet: 

o För fasader över 4,0 meter och uppåt för parkeringsanläggningar inom norra 

och södra delområdet krävs att fasad mot väg och järnväg inom 74 meter 

skyddas minst med tät vägg i EI30 på bottenvåning och flamskyddsplåt på 

övre våningarna.  

Nedan illustreras hur den södra delen av 

planområdet (Volvo och parkeringshus) 

begränsas i byggnadshöjd mot järnväg 

med hänsyn till elsäkerhetsavstånd samt 

föreslaget läge på skyddsmur mot 

avåkande tåg. Till höger foto på liknande 

skyddsmur utmed järnväg söderut inom f.d. 

Lyckholms fabriker. 
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o För besöksanläggning i södra delområdet (Volvoprojektet) krävs att fasad i 

de delar där människor vistas inom 74 meter mot närmast södergående väg-

bana skyddas med väggar i E30. 

o För besöksanläggning i södra delområdet (Volvoprojektet) krävs att glasfasad 

som vetter mot E6/järnväg utförs i brandklass E30 eller motsvarande upp till 

en höjd på 3,5 meter ovan golvnivå. 

o För besöksanläggning, hotell och centrumändamål inom det norra delområdet 

ska fasad mot väg och järnväg inom 74 meter skyddas med väggar i EI30 och 

fönster i EW30.  

Brandklassade fönster får bara vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller 

liknande. 

Åtgärder inom kvartersmark markerad med m3 på plankartan:  

• Skyddsmur mot avåkande tåg och farliga vätskor ska finnas. Detta avser befintlig mur 

inom kvartersmark. 

Åtgärder inom kvartersmark markerad med m4 på plankartan:  

• Område utomhus inom 74 meter från närmsta vägbanekant på E6/rv40 ska inte göras 

tillgängligt för besökare och ha en tydlig fysisk avgränsning. Detta är med syfte att 

skydda personer utomhus på byggnadens tak mot riskscenario jetflamma. 

En tydlig fysisk avgränsning kan skapas genom mur, staket eller liknande. 

  

Gräns för besökare på taket till p-huset respektive Volvoprojektet. 

Åtgärder inom kvartersmark markerad med m5 på plankartan:  

• Nöjespark ska skyddas mot risker med farligt gods genom skärmande bebyggelse el-

ler skyddsmur minst 4 meter ovan närmsta vägbanekant på E6/rv40 och minst 6 me-

ter ovan nöjesparkens marknivå. Fasad eller mur mot E6/rv40 ska uppföras i obränn-

bart material och tåla explosioner. Se rubrik skyddsåtgärder mot explosion nedan för 

dimensionerande lastfall.  
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Den skärmande bebyggelsen eller skyddsmur som regleras med m5 motsvarar det 

skydd som m4 ger med avståndet 74 m. Något skyddsavstånd innanför den skärmande 

bebyggelse eller skyddsmur behövs alltså inte. 

Giftiga gaser och brandfarliga gaser är båda tunga gaser som vid ett utsläpp håller sig 

nära markytan. Enligt CFD beräkningar som är genomförda i ett tidigare projekt 

(Gårda 1:15, 2:12 och 3:12. Riskutredning avseende transport av farligt gods. Nor-

consult 2010-02-18) så innebär en nivåskillnad på cirka 5 meters höjd att de tunga ga-

serna till största del inte lyckas ta sig över nivåskillnaden. Utifrån detta behöver alltså 

skärmen mellan Nellickevägen och vistelseytan inom Lisebergs fastighet vara tät och 

med en höjd om minst 5 meter.  

 

Planbestämmelse m5, som avser skydd mot risker med farligt gods, innebär en skärm 

på över 5 meters höjd. 

 
Illustration av skärmning enligt planbestämmelse m5 

 

Åtgärder inom kvartersmark som gäller för hela planområdet:  

• Ventilation ska placeras högt och vänt bort från E6 och järnvägen, som skydd mot 

brandfarliga och giftiga gaser. Friskluftsintagen placeras minst 10 meter över mark-

nivå och minst 30 meter från E6/Rv40 samt järnväg. Ventilationen ska kunna stängas 

av manuellt, vilket syftar till att skydda mot brandröksutveckling vid en trafikolycka 

på väg eller järnväg.  

• Utrymning av byggnader ska vara möjlig bort från E6/rv40 och järnvägen och större 

entréer och öppningar ska placeras bort från E6/rv40 och järnvägen.  

• Fasader och skyddsmurar som vetter mot E6/rv40 och järnväg utformas med ökad tå-

lighet mot explosion. Skyddsmurar avser här eventuella murar inom kvartersmark 

som skydd för vistelseytor utomhus, exempelvis nöjesparksområde på tak. Se rubrik 

skyddsåtgärder mot explosion nedan för dimensionerande lastfall.  

Säkerställande av riskåtgärder 

Genom reglering på plankartan och ovan beskrivningar, säkerställs de riskåtgärder som krävs. 

De flesta åtgärderna är robusta över tid när de väl kommit på plats, men gaslarm behöver un-

derhållas och kräver exempelvis underhållsavtal med den som installerar larmet Utöver detta 

hänvisas till de dokument som Liseberg redan har avseende rutiner för säkerhet, brand och 

krishantering och som kontinuerligt uppdateras. Dokumenten tydliggör bland annat vilka ruti-

ner som finns vid olika olyckor. Dessa dokument kommer att uppdateras med de riskåtgärder 
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som aktuell detaljplan innebär, för de fastigheter som ägs av Liseberg. Det åligger nya fastig-

hetsägare inom området att upprätta liknande anvisningar och rutiner. 

Skyddsåtgärder mot explosion 

Fasaden som vetter mot järnvägen och E6/rv40 ska utformas så att den har en ökad tålighet 

mot explosioner.  

Vid dimensionering av byggnadsfasader ska följande lastfall användas, se även diagram ne-

dan: 

• Öppen yta (V=4 350 m3, s=2 

Volymen baseras på ett område som motsvarar en cylinder med diametern 43 meter 

(avstånd mellan E6/rv40 och byggnadsfasad) och höjd 3 meter (uppskattad höjd på 

gasmoln). Styrkefaktorn baseras på en gas som inte har hög reaktivitet samt med an-

tagande om en omgivning utan direkta blockeringar. Avståndet r är här halva avstån-

det mellan vägkant och bebyggelsen. 

• Blockerad volym (V=100 m3, s=5) 

Volymen baseras på ett blockerat område orsakat av ungefär 10 bilar medan styrke-

faktorn baseras på en blockerad volym (gas samlas under bilar). Avståndet r är här 

avståndet mellan vägkant och bebyggelsen. 

• Starkt blockerad volym (V=50 m3, s=7) 

Volymen baseras på ett starkt blockerat område orsakat av ungefär 5 bilar medan 

styrkefaktorn baseras på en starkt blockerad volym (gas samlas under bilar under sär-

skilt ogynnsamma förhållanden). Avståndet r är här avståndet mellan vägkant och be-

byggelsen. 

Lastvärden för explosionslast från en gasexplosion på en öppen yta (Norconsult 2020-05-13) 
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Lastvärden för explosionslast från blockerad samt starkt blockerad gasexplosion (Norconsult 2020-05-

13) 

Efter att dessa åtgärder är genomförda bedöms risksituationen för planområdet vara tolerabel 

enligt kriterierna i DNV:s rapport ”Värdering av risk” som tagits fram på uppdrag av dåva-

rande Räddningsverket (numera MSB). Dessa kriterier används nationellt vid riskutredning 

för detaljplaner längs transportleder för farligt gods. 

Elsäkerhetsavstånd 

I plankartan regleras högsta tillåten nockhöjd i meter för utkragande byggnad mot järnvägen 

till +16,8. Denna reglering av högsta tillåten byggnadshöjd säkerställer att byggnad klarar El-

säkerhetsverkets föreskrifter. Se sektion sida 51. 

Buller 

Bullerutredning 

En bullerutredning har tagits fram i arbetet med detaljplanen. Då inga bostäder tillåts inom 

området och, inga verksamheter inom planområdet omfattas av riktvärden för utomhusbuller, 

har inte några konkreta åtgärder tagits fram och det ställs inga krav på att uppnå särskilda ni-

våer utomhus.  

Ljudnivån inom området kommer i ett utbyggt scenario att till stora delar vara liknande da-

gens ljudbild, bestående av ljud från trafik, ljud från attraktioner och till viss del höga rop och 

skrik från åkattraktioner inom Lisebergs nuvarande och tillkommande område. Ljudkällorna 

bedöms vara många och varierar i styrka och frekvens och över tid. Varken Naturvårdsver-

kets eller Boverkets anvisningar ger vägledning eller är framtagna för buller från lek och id-

rottsutövning, eller för musik, sorl från restauranger, evenemang som konserter, idrottstäv-

lingar eller liknande.  

En ambition är att stora delar av takytorna ska vara möjliga att vistas på. Områden av taken 

som avses utnyttjas som lugna ytor bör utformas eller placeras så att de får ett visst buller-

skydd för att upplevas behagliga medan ytor för exempelvis nöjespark, där verksamheten i sig 

innebär mycket ljud, kan ha lägre målsättning för bullerskydd. 
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Enligt plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 1 § krävs bygglov för att anordna, inrätta, 

uppföra, flytta eller väsentligt ändra en nöjespark. Vid bedömning om en nöjespark eller åt-

gärd inom befintlig nöjespark kräver bygglov ska bland annat omgivningspåverkan vägas in, 

vilket innebär att en åtgärd som kan innebära ökad omgivningspåverkan i form av buller ska 

prövas i bygglov. 

Bullerutredningen visar att ljudnivån vid de befintliga bostäderna vid Mölndalsvägens västra 

sida minskar i ekvivalent ljudnivå på fasad mot Mölndalsvägen, eftersom utbyggnaden av ak-

tuell detaljplan skärmar av från E6/rv40 och järnvägen.  

Bullerutredningen har genomförts utan att planerad bebyggelse i detaljplan för Hotell och vat-

tenland söder om Liseberg, väster om aktuell detaljplan, tagits med i beräkningarna eftersom 

den planen vid utredningstillfället inte ännu vunnit laga kraft. Eftersom hotellet och vattenlan-

det kommer uppföras mellan bebyggelsen i aktuell detaljplan och Mölndalsvägen bedöms 

detta inverka positivt på bullersituationen för befintliga bostäder väster om Mölndalsvägen.  

Verksamheter inom området, fastigheten Skår 40:2 

Fastigheten Skår 40:2 (Rundqvist boktryckeri), medges ej innehålla bostäder men medges in-

nehålla besöksanläggning, nöjespark, hotell, småskalig industri och centrumverksamhet.  

Byggnaderna ska ges en för ändamålet och sitt sammanhang tillfredsställande utformning be-

träffande fasader och fönster kopplat till intilliggande verksamheter. Fastigheten ligger i cen-

trala Göteborg strax söder och öster om Lisebergs nuvarande nöjesparks befintliga och kom-

mande anläggningar, och kommer på den östra sidan även att påverkas av E6/Rv40 och den i 

planen tillkommande nöjesparksverksamheten.  

För att uppnå gällande krav på ljudnivåer inomhus visar kompletterande PM till bullerutred-

ningen (WSP, 200615) att fönster skall utföras i ljudklass B och/eller C beroende på typ av 

verksamhet i byggnaden. 

Kontoret bedömer mot bakgrund av befintliga förhållanden med nöjesfält, vattenland och på-

verkan från trafik på E6/Rv40 att platsen är lämplig för en utbyggnad av nöjesfältsverksam-

heten. Dessa förhållanden tillsammans med platsens karaktär och ovan nämnda redovisning 

av buller innebär även att toleransnivån mot buller utomhus skall vara högre än den skulle 

vara för exempelvis industribuller. 

Luft 

På grund av nivåerna av luftföroreningar i omgivningarna och bebyggelsens närhet till vältra-

fikerade vägar har luftmiljöutredningar (Cowi, 200115), (Cowi, 200604) genomförts. 

Utredning av luftmiljö innefattar underlag för bedömning av luftkvaliteten i området och ris-

ken att miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för luft överskrids. Detta har 

gjorts genom detaljerade spridningsberäkningar av kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM10) i 

området för dagens förhållande och två framtida scenarier. Beräkningar har gjorts för nuläget 

och för ny bebyggelse år 2021 och år 2035.  

Miljökvalitetsnormens gränsvärden för NO₂ och PM10 överskrids i de delar av planområdet 

som ligger närmast Kungsbackaleden. Överskridandena är begränsade till Sofierogatans nya 

sträckning och till den absolut nordligaste delen av planområdet. På den nya Sofierogatan 

kommer människor inte att tillåtas att vistas, genom lokala trafikföreskrifter som förbjuder 

gång- och cykeltrafik – varför miljökvalitetsnormen inte ska tillämpas där.  
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I ett område på ca 20-30 meters avstånd från motorvägen i den nordligaste delen av planom-

rådet uppgår halterna av NO₂ till som mest ca 70 µg/m³ som 98-percentil av dygnsmedelvär-

dena år 2021. Halterna av PM10 uppgår till som mest 70 µg/m³ som 90-percentil av dygns-

medelvärdena år 2035.Timmedelhalterna av NO₂ uppvisar en spridning som är mycket lik 

dygnsmedelvärdenas. Överskridanden av 98-percentilen (90 µg NO₂/m³) och 99,8-percentilen 

(200 µg NO₂/m³) för timmedelvärdena sker på en begränsad yta i planområdets nordligaste 

del. 

Gångtunnel i planområdets nordligaste del 

Inom planområdets nordligaste del finns en gångtunnel under E6/rv40 mellan planområdet 

och bostadsområdet Jakobsdal. De höga halter av NO2 och PM10 som beskrivs ovan bedöms 

acceptabla då människor endast passerar platsen då de ska ta sig under E6/rv40. Den dåliga 

luftmiljön är ett övergripande problem i staden längs E6 och det har i luftutredningen inte be-

dömts vara möjligt att anordna ett effektivt luftskydd inom aktuell detaljplan. 

Vid genomförande av detaljplanen ska åtgärder vidtas för att undvika gång- och cykeltrafi-

kanter vistas längs Sofierogatans förlängning. Skyltning och/eller lokala trafikföreskrifter är 

ett sätt att tydliggöra var det är tänkt att man ska gå och cykla, vilket är trafikkontorets ansvar 

under genomförandeskedet. Vidare är det tänkt att utformning och gestaltning av gångväg vid 

Mölndalsån och kantzonen ska vara så pass attraktiv att man inte väljer Sofierogatans förläng-

ning. Till sist ska inga gång- och cykelbanor eller entréer, förutom in- och utfarter till parke-

ringsgarage, planeras utefter den nya Sofierogatan.  

Planområdets östra delar 

För att skydda den planerade bebyggelsen från dålig luft inomhus där människor vistas ska 

hela fasader och samtliga fönster utföras täta på byggnaders fasader i öster, det vill säga på 

fasader som vetter mot Sofierogatan och Kungsbackaleden. Detta gäller för utrymmen där 

människor vistas, såsom kontor, utställningslokaler eller nöjespark (inomhus), inom ca 75 

meter från Kungsbackaledens närmaste vägbana. Planbestämmelse b1 i plankartan säkerställer 

detta. 

Takterrasser inom nöjesfältet 

Den skärmande mur eller bebyggelse som ska skydda nöjesparken/vistelseytan från risker 

med farligt gods, enligt planbestämmelse m5 i plankartan, hålls halterna av luftföroreningar 

under miljökvalitetsnormen. Detta gäller oavsett på vilken nivå vistelseytan uppförs.  

Om höjden för den högsta vistelseytan skulle sänkas skulle höjden för skärmningen, enligt 

ovanstående resonemang, ligga kvar på samma nivå och ge åtminstone samma tillräckliga av-

skärmning av luftföroreningar. Sannolikt skulle luftmiljön på en lägre nivå bli bättre i och 

med att avståndet från vistelseytan och skärmningens krön ökar.  

Varje höjning av vistelseytan skulle innebära en lika stor höjning av skärmningen. Skillnaden 

i höjd mellan vistelseytan och skärmningens krön förblir det samma, men när skärmens höjd i 

förhållande till Kungsbackaleden ökar förväntas avskärmning av förorenade luftmassor från 

vägen bli mer effektiv, tack vare att luftmassorna tvingas till en högre nivå och därmed blan-

das om och späds ut mer effektivt. 

Rundqvists boktryckeri 

Rundqvists boktryckeri är ett familjeägt tryckeri med en liten produktion av trycksaker. Före-

taget arbetar mycket med att ta fram prototyper, till exempel för en bok, men trycker sällan 
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hela upplagor av böcker. Det senare sker uppskattningsvis fem gånger på ett år. För framställ-

ningen används huvudsakligen digitalpress, vilket kan beskrivas som en snabbare kopierings-

maskin. En gammaldags tryckteknik, letter press, där klichéer och tryckfärg används, före-

kommer också i begränsad omfattning. Enligt verksamheten ger maskinerna inga emissioner 

och de har ingen särskild ventilation för ändamålet. Restprodukten från digitalpressen är 

tomma tonerkasetter som skickas för återvinning. Tryckeriets transporter sker huvudsakligen 

med en eldriven personbil. Mindre än en gång per månad hämtas tryckta produkter, såsom 

böcker, eller lämnas råmaterial med lastbil. 

Översvämning/Klimatanpassning/Skyfall 

Med tanke på risken för översvämningar från Mölndalsån vid högt vattenstånd i ån vid ett 

200-årsflöde och för att klara framtida skyfall med ett 100-års-regn ska nivåer på färdigt golv 

och öppningar i byggnader ligga på minst 3,6 m över stadens nollpunkt, om inte annat över-

svämningsskydd kan anordnas till denna höjd. Parkeringsanläggningar undantas från kravet 

på nivå för färdigt golv. Parkeringsanläggningar under nivån +3,6 behöver utformas med hän-

syn till att de kan komma att översvämmas vid skyfall eller höga flöden i Mölndalsån. För 

evakuering och räddningstjänstens framkomlighet behöver gator höjdsättas så att inte mer 

vatten än 0,2 meter blir stående vid högt vattenstånd i Mölndalsån eller vid skyfall, det vill 

säga på minst +3,2 m. 

De byggnader och gator som bevaras inom planområdet riskerar att översvämmas eftersom de 

ligger på en lägre nivå på cirka +2,5 till +3 m. Det är fastighetsägarens ansvar att skydda be-

fintliga byggnader. Vid höga flöden behöver Rundqvists fastighet (Skår 40:2) kunna nås av 

räddningstjänst antingen från söder via grönområdet eller via räddningsväg från öster.  

De nya gator och byggnader som anläggs inom planområdet kommer att kunna anläggas på 

tillräcklig höjd, med undantag för den del av Nellickevägen som blir kvar och gatan längst i 

söder som ansluter till befintlig bebyggelse och därför måste ligga på en lägre nivå. Parke-

ringshuset och Volvoprojektet som ansluter till den södra gatan kan vid översvämning nås av 

räddningstjänst från förlängningen av Vörtgatan i norr. Räddningstjänsten behöver inte 

komma åt från alla sidor av byggnaden, men det ska vara säkerställt att alla delar av byggna-

den då kan nås ifrån Vörtgatan. 

Markfördjupningar 

Inom planområdet finns idag markfördjupningar på ca 190 m3 som försvinner vid exploate-

ring. Dessa hjälper till att motverka översvämningar vid skyfall och behöver därför ersättas 

med nya fördjupningsvolymer. Ersättningsvolymen föreslås fördelas utifrån fastighetsägande 

inom planområdet, vilket innebär en fördelning enligt följande: Liseberg: 88 m3, Volvo/P-hus: 

41 m3, Rundqvist: 4 m3, allmän plats: 57 m3. Vid överenskommelse mellan inblandade aktö-

rer kan volymen fördelas annorlunda.  

Markfördjupningarnas volym ska ersättas inom respektive fastighet. Detta kan utföras genom 

olika lösningar så som fördröjningsmagasin, makadamdike eller torrdammar, eller en kombi-

nation av dessa. Förslagsvis kan detta göras inom område betecknad med n2 eller punkt-

prickad mark.  

Utrymme för magasinering vid skyfall inom allmän plats har studerats i genomförandestudien 

och föreslås huvudsakligen i makadamdiken öster om Sofierogatan. Längs norra Sofieroga-

tans förlängning ryms drygt 50 kubikmeter i diket och i södra delen av Sofierogatans förläng-

ning finns utrymme för ett makadammagasin på ca 25 kubikmeter.  
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Om dagvattenhantering löses genom magasin kan dessa samnyttjas även för skyfall. Gröna 

tak däremot kan inte räknas in i hanteringen av skyfallsvatten. 

Kompensationsåtgärd 

Då området är helt hårdgjort idag och saknar värden för natur och rekreation anses denna 

fråga inte aktuell.   
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Genomförandebeskrivning  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för ut-

byggnad samt framtida drift och underhåll. 

Utbyggnad av allmän plats inom planområdet innebär att:  

• En ny lokalgata anläggs utmed östra sidan av planområdet 

• Vörtgatan förlängs så att den binder ihop nuvarande Vörtgatan med den nya lokalga-

tan.  

• NATUR – Ekologisk funktionell kantzon anläggs öster om Mölndalsån inom vilken 

väg för gång- och cykeltrafik anläggs. 

Utbyggnad av allmän platsmark finansieras i huvudsak av exploatörerna genom exploate-

ringsbidrag. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatörerna ansvarar för och bekostar utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. 

Drift och förvaltning 

Kommunen genom trafikkontoret ansvarar för förvaltning av mark som i detaljplanen är ut-

lagd som allmän plats, GATA och TORG. 

Kommunen genom Park och naturförvaltningen ansvarar för drift och förvaltning av allmän 

plats NATUR.  

Exploatörerna ansvarar för förvaltning av anläggningar och mark som i detaljplanen är ut-

lagda som kvartersmark.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Detaljplanen medför rättighet samt skyldighet för kommunen att lösa in mark utgörande all-

män plats.  

Del av fastigheten Skår 40:5 tas i anspråk för allmän plats GATA och överförs till lämplig 

kommunal fastighet, förslagsvis Skår 751:73 eller annan av Lantmäteriet bedömd lämplig 

kommunal fastighet.  

Delar av fastigheten Skår 40:16 tas i anspråk för allmän plats GATA och överförs till lämplig 

kommunal fastighet, förslagsvis Skår 751:4 respektive Bö 750:757 eller annan av Lantmäte-

riet bedömd lämplig kommunal fastighet.  

Delar av fastigheten Skår 40:17 tas i anspråk för allmän plats GATA/TORG samt NATUR 

och överförs till lämplig kommunal fastighet, förslagsvis Skår 751:73 eller annan av Lantmä-

teriet bedömd lämplig kommunal fastighet.  
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Fastighetsbildning  

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen vilket innebär fastighetsbildning av all-

män plats enligt ovan. 

Mindre områden av kommunala fastigheter planläggs för kvartersmark och överförs till ex-

ploatören. Del av den kommunala fastigheten Skår 751:73 överförs till Skår 40:17. Del av 

Skår 751:109 och Bö 750:757 överförs till Bö 95:6. 

Före beviljande av bygglov ska erforderlig fastighetsbildning vara genomförd. 

Gemensamhetsanläggningar 

Befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet bedöms inte påverkas. 

Servitut  

Befintliga servitut inom planområdet bedöms inte påverkas. 

Ledningsrätt 

Inom planområdet finns ledningsrätter för starkström, fjärrkyla och tele  

tillhörande Göteborg Energi. Området där ledningsrätterna är belägna ska framgent  

användas för allmän plats, GATA. 

Inom med E1 eller E betecknat område i detaljplanen kan ledningsrätt för teknisk anläggning 

upplåtas. 

Vissa befintliga ledningar i Nellickevägen som bl.a. tillhör Kretslopp och Vatten bedöms 

kunna ligga kvar inom allmän plats NATUR. Vilka ledningar som kan behöva flyttas utreds 

vidare inför antagandet av detaljplanen. 

Markavvattningsföretag 

Befintligt markavvattningsföretag i Mölndalsån bedöms inte påverkas i påtaglig omfattning 

enligt utförda beräkningar av nytt tillflöde i dagvattenutredningen. Omprövning av markav-

vattningsföretaget bedöms därför inte krävas. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen, genom Fastighetskontoret, ansöker om erforderlig lantmäteriförrättning. Lise-

berg AB står för förrättningskostnaderna för fastighetsbildning. 

Respektive ledningsägare ansvarar för och bekostar ansökan om lantmäteriförrättning avse-

ende ny ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

Skår 40:5   1128 kvm Allmän plats GATA 

Skår 40:16  234 kvm Allmän plats GATA 

Skår 40:17 

 

 10 026 kvm Allmän plats 

GATA/TORG/ NA-

TUR 
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Skår 751:4 234 kvm  Allmän plats GATA 

Skår 751:73 11 154 kvm  

 

Allmän plats  

NATUR  

Bö 750:757  ca 51 kvm Kvartersmark 

Skår 751:109  ca 4 kvm Kvartersmark  

Bö 95:6 55 kvm  Kvartersmark 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Det finns inga kända nyttjanderätter inom kommunalägd mark. 

Avtal mellan kommun och exploatör  

Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband med detaljpla-

nens genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan vara utbyggnad 

av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt m.m. Detaljplanens konsekvenser 

för exploatören avseende ekonomi, åtaganden mm ska beskrivas. 

Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal, av-

tal tecknas mellan kommunen och exploatören angående genomförandet av planen. Genom 

exploateringsavtalet regleras bl.a. utbyggnaden av kommunaltekniska anläggningar inom av-

talsområdet. Exploatören förbinder sig att betala ett exploateringsbidrag till kommunen. Ex-

ploateringsavtalet medför bland annat att planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt 

att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvar-

tersmark 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 mm. 

Exploateringsavtal kommer att tecknas med Liseberg och med Rundqvist innan detaljplanen 

antas. 

Avtal om fastighetsbildning kommer att tecknas mellan kommunen och Liseberg. 

Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare 

Avtal ska tecknas mellan kommunen och ägaren till fastigheten Gullbergsvass 703:6, Trafik-

verket angående skyddsåtgärder mot E6/Rv40 samt järnväg. 

Avtal ska tecknas mellan kommunen och ägaren till fastigheten Skår 40:5 angående ersätt-

ning för inlösen av allmän plats.  

Ett mobilitetsavtal kommer att tecknas mellan trafikkontoret och Liseberg respektive trafik-

kontoret och Volvo. Avtalet avser att säkerställa att de mobilitetsåtgärder som presenterats i 

mobilitets- och parkeringsutredningen genomförs. Avtalet ska vara tecknat innan detaljpla-

nens antagande. 

Ett belysningsavtal kommer att tecknas mellan trafikkontoret och Liseberg respektive trafik-

kontoret och Volvo. Avtalet avser att säkerställa möjlighet för trafikkontoret att sätta upp be-

lysningsarmatur och kablage på respektive exploatörs fasader. Avtalet ska vara tecknat innan 

detaljplanens antagande. 
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Avtal mellan exploatör och övriga fastighetsägare 

Avtal kan komma att tecknats mellan exploatören och ägaren till fastigheten Skår 40:5 angå-

ende genomförandet av detaljplanen.  

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelseavtal 

mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikoncernens led-

ningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen/exploatö-

ren avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid omläggning av led-

ningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen/exploatören för att säkerställa 

åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt. 

Dispenser och tillstånd 

Förslag på åtgärder i den ekologiskt funktionella kantzonen utmed Mölndalsån föranleder tro-

ligen tillstånd för vattenverksamhet hos Länsstyrelsen. Kommunen genom Park- och Natur-

förvaltningen ansvarar för ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. 

Anläggandet av nya dagvattenledningar som bedöms kräva tillstånd för vattenverksamhet an-

svarar Kretslopp och Vatten för. 

Behov av och ansvar för andra eventuella tillstånd eller ytterligare dispenser utreds vidare till 

detaljplanens antagande. 

Tidplan  

Samråd:       2a kvartalet 2019 

Granskning: 1 kvartalet 2020 

Antagande:  3 kvartalet 2020 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 3e kvartalet 2020 

Färdigställande: 3e kvartalet 2022 - Volvoprojektet samt nya gator. Grönområdet beräknas 

färdigställas inom genomförandetiden och övriga delar fram till ca 2035. 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet 

med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter ge-

nomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan eller 

ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till 

ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är tio år från det datum då planen vunnit laga kraft. 
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Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Nollalternativet 

Ett nollalternativ innebär att ingen utökning av Liseberg skulle bli aktuell inom planområdet i 

framtiden. Området behålls då som en parkering under överskådlig tid alternativt kommer det 

att exploateras för industriändamål i enlighet med gällande detaljplan. 

Kulturmiljö 

Rivning 

Saabs växellådsfabrik från 1950-talet manifesteras idag av en stor lådlikande anläggning 

klädd i korrugerad plåt. Platsen har en lång kontinuitet av industrietableringar med bland an-

nat för Bohus mekaniska verkstad som var en av stadens mest betydelsefulla verkstadsföretag 

under slutet av 1800-talet. Företaget hade ett strategiskt läge för produktion av teknisk utrust-

ning till industrianläggningar och tillverkade exempelvis en del av maskinerna till Lyckholms 

bryggerier. Idag finns få fysiska spår av denna verksamhet. Saabs gamla kontorsbyggnad ut-

med Nellickevägen nyttjas idag av Liseberg och som kontor och förråd. Fabriks och byggna-

derna av varierande ålder bedöms inneha ett visst kulturhistoriskt och socialhistoriskt konti-

nuitetsvärde värde som industrietableringar på platsen.  

Plankartan har utformats för att uppmuntra ett bibehållande genom att de befintliga byggna-

derna efter planens antagande tillåts bibehålla nuvarande placering. Tillkommande byggnader 

kommer av andra skäl placeras längre från fastighetsgränsen. 

Anläggningen på Nellickevägen 10 fastigheten Skår 40:2, Rundqvists tryckeri bedöms inne-

hava ett högt kulturhistoriskt värde som en av få kvarvarande äldre generationens småskaliga 

industrimiljöer. Byggnaderna står på en plats med betydande tidsdjup, knutet till Göteborgs 

industriella utveckling. Då stora delar av industrimiljöerna utmed Mölndalsån har försvunnit 

utgör byggnaderna idag en viktig länk mellan de större industrimiljöerna upp- och nedströms 

och bidrar till den kontinuitet som är värdefull för såväl den historiska förståelsen som för 

upplevelsen av ett betydelsefullt skede.  

Resultatet av planen är att den äldsta och de yngsta byggnadsdelarna mot ost rivs till förmån 

för en ny byggrätt, medan den röda tegelbyggnaden uppförd under 1890-talet mot gatan bibe-

hålls och säkerställs med rivningsförbud samt tillhörande varsamhetsbestämmelse.  

Planens innebörd bedöms således ha en negativ inverkan på delar av områdets framförda kul-

turhistoriska värden. De äldre småskaliga industriella etableringar har succesivt ersatts när 

området transformerats. Planen möjliggör dock den största etableringen på platsen någonsin, 

och påverkan på omgivande miljöer förväntas bli mycket stort.  

Planen säkerställandet av den del som relaterat planens syfte bedöms inneha bäst förutsätt-

ningar att på ett någorlunda övertygande sätt bibehålla delar av berättelsen om stadens indust-

riella utveckling utmed Mölndalsån. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Den nya planen skapar förutsättningar för identitetsskapande verksamheter, ökad tillgänglig-

het och goda vistelsekvalitéer. Målsättningen är att planområdet och dess omgivningar skall 

vara en trygg och trivsam plats att vistas i för alla människor.  
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Med utgångspunkt i tidigare gjord inventering och åtgärder i genomföringen av planen redo-

visas nedan funna konsekvenser av förslaget. Indelningen bygger på samma rubriksättning 

som Göteborgs stads verktyg för SKA/BKA och omfattar: Sammanhållen stad, Samspel, Var-

dagsliv, Identitet, Hälsa & säkerhet.  

Sammanhållen stad 

Planen innebär en ökad trafiksäkerhet med trafikseparering, framför allt för barn som kommer 

att kunna röra sig mer fritt i området. Men trafikseparering kan också innebära en ökad upple-

velse av otrygghet när rörelser i området inte samlas utan sprids ut på olika vägar. Detta kom-

mer dock framför allt att vara upplevelsen under vinterhalvåret och kvällstid när inte lika 

mycket människor rör sig i grönområdet. 

Med nya verksamheter ökar möjligheten till målpunkter för hela regionen, som det inte kostar 

pengar att få tillgång till. Från att ha varit ett område med ett fåtal arbetsplatser skapas med 

den nya planen ett område som inkluderar kultur, besöksverksamhet och rekreation. Planen 

möjliggör dock inte för bostäder (pga luft- och bullermiljön utmed E6), vilket innebär en 

funktionsuppdelning med risk för ödsliga kvällar och nätter. 

En god gestaltning av grönstråket stärker Mölndalsån som stråk och öppnar upp för möjlig-

heten att koppla samman området med sin omgivning, men för att den kopplingen ska bli 

stark och tydlig krävs det att stråket byggs vidare på i söder och norrgående riktning.  

Samspel  

Det nya grönstråket längst med Mölndalsån innebär en förbättring av utbudet av parker i om-

rådet, men ytan är inte tillräckligt stor för att kunna räknas som en stadsdelspark enligt Göte-

borgs stads grönstrategi. Det nya grönområdet, med sitt vattennära läge, bidrar dock ändå 

med möjligheter för nya mötesplatser, rekreation samt lekfulla och lärande miljöer. Nya mö-

tesplatser tillskapas även på torgbildningen på Vörtgatan samt på Volvos terrasser. 

De nya verksamheternas innehåll bidrar till folklivet i området och lockar besökare från hela 

regionen. Dock kommer det att krävas betalning för att besöka flertalet av deras aktiviteter, 

men en befolkad stadsdel upplevs ofta som tryggare, vilket gör att alla som rör sig i området 

ändå får fördelar av förändringen.  

En förbättring av belysningen i området kommer också att öka den upplevda tryggheten. 

Vardagsliv 

Den nya bebyggelsestrukturen kommer att bidra till en bättre luft- och bullermiljö för alla 

som vistas på platsen. En ny bebyggelse kan också komma att underlätta orienterbarheten, när 

stora delar av området inte längre är avskärmat. Fler verksamheter innebär att fler människor 

rör sig i området, vilket leder till ökat serviceunderlag och kan komma att gynna hela stadsde-

len. 

Ett hotell på platsen skapar liv och rörelse på dygnets alla timmar och bidrar på så sätt till en 

tryggare miljö för de som vistas på utsidan.  

Med den höga byggnationen i väster riskerar den nya lokalgatan utmed E6 att upplevas som 

en otrygg ”baksida”. Här har en avvägning gjorts till fördel för grönstråket och den ökade 

tryggheten för barn där.  

Grönstråket skapar möjligheter för utflykter och upplevelser längs med Mölndalsån. Platsen 

uppmuntrar också till korta stunder av rekreation och rörelse för de som arbetar i närområdet. 
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De icke-trafikerade ytorna är viktiga för trivseln och för att barn ska kunna röra sig i området 

utan att komma i konflikt med bilar.  

Identitet  

Trots nedbrytning av kvarter är det en storskalighet kvar i den föreslagna bebyggelsen. Nya 

byggnader kan komma att bli nya landmärken, vilket är ett positivt tillskott utmed Mölndals-

vägen. Området kommer att få nya målpunkter, och förlänga evenemangsstråket.  

Detta kommer med all sannolikhet att leda till en förändring av platsens karaktär, som går 

från att framför allt ha en industrikaraktär till att bli del av ett evenemangsområde. 

Från att ha varit ett område som upplevts som otryggt och ödsligt skapas nu nya besökspunk-

ter och området blir mer tillgängligt och attraktivt för allmänheten. Privata ytor blandas med 

ytor för allmänheten och betalzoner blandas upp med allmän plats. 

Miljön i området blir grönare med det nya grönstråket, och vattnet kommer mycket närmre 

människorna i området än tidigare. Mölndalsån får på så sätt ta en större plats i stadsdelen. 

Hälsa och säkerhet 

Den nya bebyggelsestrukturen kommer att bidra till en bättre luft- och bullermiljö för alla 

som vistas på platsen, vilket är viktigt för barn som är särskilt känsliga för dålig luft. 

Med trafikseparering blir det tryggare för barn att röra sig i området. Men risker och stör-

ningar kvarstår i stora delar av området. Exempelvis trafiksäkerheten i stråket från parke-

ringshuset till Lisebergs nöjespark.  

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort 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. 

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt mest 

lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Detaljplanen är fören-

lig med Översiktsplan för Göteborg.  

I princip hela planområdet är i dagsläget ianspråktaget. Dock görs marken 16 m närmast 

Mölndalsån om till naturmark, genom att planlägga den som en ekologiskt funktionell kant-

zon. Detta säkerställer en hållbar markanvändning närmast ån.  

MKB 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram till detaljplanen. MKB har i samråds-

skedet avgränsats till miljökvalitetsnormen (MKN) för ytvattenförekomsten och därtill rö-

rande frågor såsom stabilitet och markföroreningar. Till granskningsskedet har MKB kom-

pletterats med aspekterna riksintresse kommunikation, natur- och vattenmiljö, geoteknik, risk 

och säkerhet, förorenad mark, luftkvalitet, klimatförändringar, översvämning och skyfall, 

dagvatten och strandskydd. 
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En av de direkta konsekvenserna av planförslaget är att fler människor kommer att 

vistas inom området jämfört med idag. Närheten till väg- och järnvägstrafik tillsam-

mans med en ökad mängd personer i området kan ge negativa konsekvenser på män-

niskors hälsa på grund risker från farligt gods-transporter och luftföroreningar. 

Skyddsåtgärder, såsom plank eller skyddande bebyggelse längs med väg E6/E20/40 

och järnväg behövs. Flera positiva konsekvenser uppkommer med planen, bland annat 

bättre trafikklimat för oskyddade trafikanter, en återställd kantzon längs med Möln-

dalsån, sanering av mark samt bättre omhändertagande och rening av dagvatten. 

Planen bedöms bidra till minskad risk för översvämning i planområdet genom höjd-

sättning av nya byggnader och en mindre andel hårdgjorda ytor, samt anläggande av 

skyfallsytor. En utökning av Lisebergs nöjespark är till stort gagn för hela Göteborg. 

Markanvändningen ses som lämplig i och med områdets läge som gammal industri-

mark och närhet till störningar från större vägar och järnväg. Marken är centralt belä-

gen och ligger i Göteborgs utökade centrum med närhet till kollektivtrafik. 

Planförslaget har utvärderats mot relevanta nationella miljökvalitetsmål och bedöms 

inte motverka möjligheterna att nå målen. Planförslaget bedöms vara positivt för na-

turvärdena i Mölndalsån. 

I tabellen nedan sammanfattas effekter och konsekvenser av planförslaget jämfört med nollal-

ternativet. 

 

Miljöaspekt Konsekvenser av 

nollalternativet 

Konsekvenser av 

planförslaget 

Kommentar 

 Mark och jord Små negativa Positiva Marksanering kommer genomföras 

för att uppfylla kriterierna för 

mindre känslig markanvändning. 

Stabiliseringsåtgärder längs med 

Mölndalsån kommer genomföras. 

Med nollalternativet skulle dagens 

markanvändning kunna fortsätta 

utan marksaneringsåtgärder vilket 

skulle innebära hälsorisker för de 

människor som verkar och vistas 

inom området, samt risk för sprid-

ning av markföroreningar från 

planområdet till Mölndalsån. 

Social hållbarhet 

och rekreation 
Små negativa Positiva Ett utökande av Lisebergs nöje-

spark är till stort gagn för hela Gö-

teborg. Efter anläggandet av en 

grön kantzon längs med Mölndalsån 

ökar rekreationsmöjligheterna där. 

Nollalternativet innebär minskade 

möjligheter för rekreation då till-

gängligheten till Mölndalsån idag är 

begränsad. 

Hushållning med 

mark, vatten, 

råvaror och 

energi 

Obetydliga Positiva Exploateringen bedöms som god 

hushållning genom att mark som 

redan är ianspråktagen används på 

ett mer yteffektivt sätt. Markan-

vändningen ses som lämplig i och 

med områdets läge som gammal 

industrimark och närhet till stör-

ningar från större vägar och järn-

väg. Marken är centralt belägen 

och ligger i Göteborgs utökade 
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centrum med närhet till kollektiv-

trafik. 

Klimatföränd-

ringar, skyfall 

och översväm-

ningsrisk 

Små negativa Positiva Planalternativet bedöms minska 

risken för översvämning i planom-

rådet jämfört med nollalternativet 

genom höjdsättning av nya bygg-

nader och en mindre andel hård-

gjorda ytor, samt anläggande av 

skyfallsytor och bättre omhänderta-

gande av dagvatten. Vid nollalter-

nativet finns risk för översvämning 

av planområdet. 

Strandskydd Obetydliga Positiva Planalternativet bedöms vara posi-

tivt för allmänhetens tillgång till 

strandkanten då området närmast 

ån blir strandskyddat. Rekreations-

värdet höjs med en grön zon och 

ett gångstråk längs med ån. Nollal-

ternativet bedöms ha obetydliga 

konsekvenser då området idag inte 

omfattas av strandskydd och inte 

heller uppfyller strandskyddets syf-

ten då större delen av området är 

hårdgjort. Området närmast stran-

den är allmän plats, vilket på sikt 

bedöms möjliggöra allmänhetens 

tillgång till området då en ändrad 

markanvändning kräver en ny de-

taljplaneprocess. 

Riksintressen Obetydliga Obetydliga Förlängningen av Sofierogatan be-

döms avlasta trafiken på Mölndals-

vägen söderut från Getebergsled 

samt på E6:an söderut från Örgry-

temotet. Påverkan på riksintresse 

Västkustbanan samt vägarna 

E6/E20/40 bedöms vara obetydliga 

både vid planalternativet och nollal-

ternativet. 

MKN Små negativa Obetydliga Dagvattenrening införs för området 

vilket innebär att föroreningsbelast-

ningen från Nellickevägen vid sky-

fall minskar. Den totala belast-

ningen på det kombinerade spill- 

och dagvattensystemet minskar, 

vilket kommer minska bräddning-

arna till Mölndalsån. Nollalternati-

vet innebär att dagvattnet fortsätt-

ningsvis leds till Ryaverket och det 

innebär fortsatt risk för brädd-

ningar till Mölndalsån.  

MKN för luft klaras i planområdet 

vid exploatering med undantag för 

området närmast väg E6/E20/40. 

Detta område kommer utformas 

endast för biltrafik. Vid ett nollal-

ternativ med en icke-bebyggd yta 

överskrids MKN i stora delar av 

planområdet. 

Miljömål 

Ett rikt växt- och djurliv 

Detaljplanen innebär ökade förutsättningar för biologisk mångfald i vattenmiljön och på land 

i kantzonen. Ökade strandmiljöer och strukturer i vattenmiljön kommer att gynna växt- och 

djurlivet, framför allt fisk och insekter i Mölndalsån. Det gröna stråket utmed Mölndalsåns 
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västra sida kommer att breddas. Andelen naturmark som är reglerad i planen kommer att öka i 

och med planbestämmelsen för kantzonen. 

Giftfri miljö 

Sanering av förorenade massor och vidtagande av andra skyddsåtgärder kommer att leda till 

en förbättrad föroreningssituation inom planområdet samt minska risken för exponering och 

spridning av föroreningar. Genomförandet av planen bedöms därmed innebära att miljömålet 

kan efterlevas. 

God bebyggd miljö 

Detaljplanens genomförande medför att föroreningssituationen och stabiliteten förbättras i 

området. Planförslaget bedöms också vara förenligt med MKN för ytvattenförekomsten. Det 

medverkar till att miljömålet kan uppfyllas.  

Planerade verksamheter bedöms innebära god hushållning med mark och naturresurser ge-

nom närheten till kommunikationer och Göteborgs centrum, samt att redan ianspråktagen 

mark nyttjas.   

Det finns vissa risker för människors hälsa i och med närheten till leder för farligt gods. Ge-

nom att skyddsåtgärder vidtas mot riskerna bedöms området som helhet dock bidra till en god 

bebyggd miljö. 

Grundvatten av god kvalitet 

Planförslaget förväntas inte innebära ändringar av grundvattennivåerna. Efterbehandlingsåt-

gärder av föroreningar inom planområdet kommer att medföra mindre spridning av förore-

ningar till grundvattnet. Planförslaget bedöms innebära att miljömålet kan efterlevas. 

Ingen övergödning 

Detaljplanen innebär möjliggörande av ytterligare turism som medför utsläpp av gödande äm-

nen till det kommunala spillvattennätet. Det kommunala avloppsreningsverket har fosfor- och 

kväverening. Inga betydande direktutsläpp av övergödande ämnen kommer att ske till dagvat-

ten inom planområdet. Planförslaget bedöms innebära att miljömålet kan efterlevas. 

Levande sjöar och vattendrag 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med MKN för vatten och innebär ökade förutsättningar för 

biologisk mångfald i vattenmiljön och på land i kantzonen. Ökade strandmiljöer och struk-

turer i vattenmiljön kommer att gynna växt- och djurlivet, framför allt fisk och insekter i 

Mölndalsån. 

Frisk luft 

Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet av NO₂ klaras inte någonstans i utredningsområdet, i 

något av de beräknade scenarierna. Målet för dygnsmedelvärdet klaras däremot i stora delar 

av planområdet och utredningsområdet. Undantaget är på Mölndalsvägen och på och intill 

Kungsbackaleden.  

Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet av partiklar klaras inte i något av scenarierna, vilket 

beror på att den uppskattade bakgrundsnivån av PM10 och miljökvalitetsmålet ligger mycket 

nära varandra. Miljökvalitetsmålet för dygn klaras väster om Nellickevägen i alla scenarier.  
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Naturmiljö 

Planområdet utgörs idag av hårdgjorda ytor och byggnader. Planens genomförande tillskapar 

naturmiljöer med vegetation utmed Mölndalsåns strand, vilket är positivt för vattenmiljön i 

Mölndalsån. 

Kulturmiljö 

En utredning av de byggnadshistoriska värdena inom Skår 40:2, Rundqvists tryckeri har ge-

nomförts. Bedömningen är att ett bevarande ger ett stort identitetsskapande värde för områ-

det, och att det är möjligt att bevara byggnaden i kombination med exploatering av högre eller 

större volymer runt omkring.  

Inom planområdet finns även Saabs gamla växellådsfabrik i tegel som bedöms ha visst kultur-

historiskt och socialhistoriskt värde som Saabfabrikens kontorsbyggnad. Plankartan har utfor-

mats för att premiera bevarande i viss mån genom att de befintliga byggnaderna tillåts ha nu-

varande placering, medan ny bebyggelse om de befintliga byggnaderna rivs måste placeras 

längre från fastighetsgränsen. 

Påverkan på luft 

Närheten till E6/rv40 innebär störning i form av luftföroreningar. En luftutredning har tagits 

fram som studerat konsekvenserna för luftkvalitet i två framtida scenarier, år 2021 och år 

2035 (Cowi, 2020-01-15).  

År 2035 har halterna av NO2 sjunkit något till följd av renare bilar generellt som färdas utmed 

E6, samt att Nelllickevägens dragning har ändrats. År 2035 utsätts området därmed i huvud-

sak av luftföroreningar från öster. Den skärmning som planeras i form av skärmande bebyg-

gelse eller skyddsmur, har en god skärmande effekt för luftföroreningarna. Luftkvaliteten väs-

ter om den planerade bebyggelsen klarar miljökvalitetsnormen. I den nordligaste delen av 

planområdet, vid gångtunneln under motorvägen samt vid Vörtgatans förlängning, saknas 

skärmning, vilket gör att halterna av luftföroreningar där blir höga. 

Om ytorna närmast väg E6/rv40 undantas, klaras MKN för såväl NO₂ som PM10 i hela plan-

området. Utmed väg E6/rv40 och därmed även längs med Sofierogatans kommande förläng-

ning beräknas halter av luftföroreningar över MKN:s gränsvärden. Konsekvenserna för män-

niskors hälsa bedöms trots detta bli små då området inte kommer utformas för stadigvarande 

vistelse. Inga gång- och cykelbanor eller entréer, förutom in- och utfarter till parkeringsga-

rage, planeras utefter den nya Sofierogatan. Enligt Luftguiden ska överensstämmelse med 

gränsvärden avsedda för skydd av människors hälsa, såsom MKN för NO₂ och PM10, inte ut-

värderas på vägars körbanor (Naturvårdsverket, 2019). 

Påverkan på buller 

Planen medför att trafiken på Mölndalsvägen ökar något och att buller från trafiken reflekte-

ras från de nya byggnaderna mot befintliga bostäder längs Mölndalsvägen. Samtidigt skärmar 

bebyggelsen ljud från E6/rv40 och järnvägen, vilket medför att bullernivåerna vid befintliga 

fasader sammantaget sänks. Den ekvivalenta ljudnivån beräknas minska ca 1-2 dBA och den 

maximala ljudnivån beräknas minska med ca 3 dBA, vilket motsvarar en halvering av ljud-

trycket.  
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Grönstråket längs Mölndalsån beräknas få ekvivalenta ljudnivåer mellan ca 50-60 dBA och 

maximala nivåer mellan ca 60-75 dBA, med något högre nivåer närmast torgytorna vid Vört-

gatan och allra längst i söder vid befintlig gata.  

 
Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över markplan (till vänster) samt maximal ljudnivå 1,5 meter över mark-

plan (till höger) Grönmrådena längs Mölndalsån markerade med svarta linjer. (WSP) 

I Göteborgs stads vägledning för trafikbuller i planeringen anges att platser i stadsmiljön inte 

bör utsättas för nivåer över 55 dBA ekvivalent nivå för att bedömas ha en god ljudmiljö. För 

parker och grönområden för återhämtning och vila bör nivån ligga närmare och helst under 50 

dBA. Grönstråket i planen uppnår inte dessa mål, men de bedöms viktiga då de bland annat 

bidrar till bättre tillgång till grönska i stadsdelen, ökad kontakt till vattnet, ekologiska värden 

till Mölndalsån samt attraktivare och säkrare gång- och cykelstråk.  

Då taken inom planområdet föreslås användas som möjliga vistelseytor, exempelvis nöje-

spark, har även bullernivåerna där beräknats. Här finns inga tydliga riktvärden eller rekom-

mendationer och beroende på hur ytorna kommer användas kan olika målsättningar för bul-

lernivåer vara rimliga. Områden som avses utnyttjas för rekreation och vila kan behöva utfor-

mas eller placeras så att de får ett visst bullerskydd medan ytor för nöjespark, där verksam-

heten i sig medför höga ljudnivåer, kan ha lägre målsättning för bullerskydd. För de norra de-

larna utgör bebyggelse mot E6/rv40 och järnvägen effektiv bullerskärm.  
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Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark i grön-

stråket och takytor (WSP) 

Maximal ljudnivå från tågtrafik 1,5 meter 

över mark i grönstråket och takytor (WSP) 

Påverkan på vatten 

Planområdet gränsar till Mölndalsån som är en känslig recipient. Detaljplanens genomförande 

innebär att dagvatten omhändertas lokalt och renas innan avledning till allmänna ledningar 

eller Mölndalsån. I det fall även enkla dagvattenåtgärder införs i linje med de som föresla-

gits i dagvattenutredningen blir den totala föroreningssituationen betydligt bättre och 

planområdet kan klara riktvärden, med eventuellt undantag för kväve och fosfor. Fråge-

tecknen kring kväve och fosfor ligger i hur beräkningsmodellen hanterar gröna tak ef-

tersom belastningen är kopplad till val av tak, att modellen har höga schablonvärden och 

hur dessa tak sköts. Bedömningen är därför att planområdet inte försämrar möjligheterna 

att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten utan istället förbättrar situationen totalt sett. 

Enligt dagvattenutredningen kommer planens totala föroreningsutsläpp minska jämfört med 

dagens läge förutsatt att rening sker enligt utredningens förslag. Det innebär att planen inte 

har en negativ påverkan på fysikaliska kemiska kvalitetsfaktorer.  

I framtagen MKB har påverkan på MKN vatten studerats. Bedömningen utgår ifrån att mar-

ken närmast ån på större delen av sträckan omvandlas från väg och uppställningsytor till en 

ekologiskt funktionell kantzon i form av ett grönstråk samt återskapande av botten- och 

strandmiljö genom att slänt ersätter den lodräta stödkonstruktion som i dag utgör strandlinje.  

Den samlade bedömningen av miljökvalitetsnormen för ytvatten är att planen varken medför 

några statusförsämringar på kvalitetsfaktornivå eller några försämringar för de kvalitetsfak-

torer som i dag är klassade till dålig status. Vidare bedöms planen inne-bära en förbättring av 

det morfologiska tillståndet och konnektivitet i sidled. Dessa förbättringar bedöms ha en bety-

dande positiv inverkan på de biologiska förhållandena och förutsättningarna för de biologiska 

kvalitetsfaktorerna.  

Byggskedet bedöms medföra en liten negativ konsekvens för vattenmiljön men den bedöms 

bli kortvarig.  
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Påverkan på hälsa och säkerhet, farligt gods 

Planområdet är beläget nära leder för transporter av farligt gods (E6/rv40 samt järnvägen 

Västkustbanan/Kust till kustbanan). En riskutredning har tagits fram för att bedöma riskerna 

för olyckor i området vid ett genomförande av detaljplanen (Norconsult 2020-05-13). I utred-

ningen jämförs beräknade nivåer för individ- och samhällsrisk med nationella kriterier som 

tagits fram av Det Norske Veritas (DNV) på uppdrag av dåvarande Räddningsverket. Utred-

ningen visar att för planområdet är risksituationen sådan att rimliga skyddsåtgärder skall ge-

nomföras innan risknivåerna tolereras.  

Planförslaget innebär ett avsteg mot Länsstyrelsens generella rekommendation om ett minsta 

avstånd till farligt gods-led på 30 meter. Kommunen bedömer att planerade skyddsåtgärder i 

form av tungt vägräcke längs E6/rv40 och skyddsmur längs järnvägen innebär ett så bra 

skydd att ett avsteg kan accepteras. 

Efter att de planerade åtgärderna som redovisas under rubriken Risk för olyckor med farligt 

gods (s.42) är genomförda bedöms risksituationen för planområdet vara tolerabel enligt krite-

rierna i DNV:s rapport ”Värdering av risk” som tagits fram på uppdrag av dåvarande Rädd-

ningsverket (numera MSB). Osäkerhetsanalyserna visar att detta även är fallet om skyddsåt-

gärderna skulle fungera sämre än väntat eller om antalet transporter och personer inom områ-

det ökar med 25 %. Bedömningen av skyddseffekten har för vissa scenarier varit mycket kon-

servativa då dessa har varit svåra att kvantifiera. Detta leder till att beräknade risknivåerna 

sannolikt överskattar de verkliga risknivåerna. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får intäkter från försäljning av kvartersmarken. 

Trafiknämnden får utgifter för anläggandet av allmän plats, GATA och TORG och intäkter i 

form av exploateringsbidrag.  

Park- och Naturnämnden får utgifter för anläggandet av allmän plats NATUR och intäkter i 

form av exploateringsbidrag.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt eventuellt ut-

gifter för kompletterande utbyggnad av anslutningspunkter.   

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Trafiknämnden får ökade kostnader för drift och underhåll samt ränta och avskrivningar på ny 

gata. 

Park- och Naturnämnden får kostnader för skötsel och underhåll av naturmarken öster om 

Mölndalsån. 

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

avskrivningar samt driften av va-anläggningar.  

Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna 

Liseberg AB får kostnader för planläggning, markförvärv, eventuell marksanering, förrätt-

ningskostnader, bygglov, anslutningsavgifter, exploateringsbidrag, eventuell ledningsflytt och 

dispensansökan samt för byggnation och övriga åtgärder på kvartersmarken. 
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Rundqvist får kostnader för bl.a. planläggning och bygglov samt åtgärder inom allmän plats 

vilka regleras i exploateringsavtal. De får också kostnader för byggnation och övriga åtgärder 

på kvartersmarken. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 

Skår 40:5 

Del av fastigheten Skår 40:5 läggs ut som allmän plats. Fastighetsägaren kommer att avstå 

denna mark till kommunen. Förrättningskostnaderna betalas av Liseberg AB. 

Skår 40:16 och 40:17 

Del av fastigheterna Skår 40:16 och 40:17 läggs ut som allmän plats. Fastighetsägaren kom-

mer att avstå denna mark till kommunen. Förrättningskostnaderna betalas av Liseberg AB. 

Bö 95:6 

Del av fastigheterna Bö 750:757 och Skår 751:109 överförs till fastigheten Bö 95:6. Förrätt-

ningskostnaderna betalas av Liseberg AB. 

 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.  
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Samrådsredogörelse 

Utfärdat: 2020-01-17  Per Osvalds 

Diarienummer: 0412/18  Telefon: 031-368 18 51 

   E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellikevägen, 
inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg  

Samrådsredogörelse  
 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 21 maj 2019 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. 

Förslaget har sänts för yttrande under tiden 5 juni 2019 – 13 augusti 2019.   

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak frågor kring miljö och hälsa. Allvarligaste 

invändningarna gäller brister i framtagna utredningar avseende risk och geoteknik samt 

frågor kring miljökvalitetsnormer för vatten. Synpunkter har även inkommit om bland 

annat trafikföring, teknisk försörjning, kulturmiljö, frågor kring grönstråket och behov av 

kompletteringar av utredningar gällande luft, buller, dagvatten och parkering.  

Kontoret har låtit uppdatera flertalet utredningar, tagit fram kompletterande 

miljökonsekvensbeskrivning, bullerutredning och byggnadshistorisk utredning. Förslaget 

har justerats utifrån uppdaterade utredningar och inkomna synpunkter och kontoret 

bedömer nu att det är lämpligt att låta granska förslaget. 

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. 

 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetskontoret 

Påminner om de avtal som bedöms krävas för planens genomförande och förutsätter att 

erforderliga avtal är tecknade innan detaljplanen tillstyrks och antas.  

Detaljplanens genomförandeekonomi bedöms inte belasta Fastighetsnämnden och 

fastighetskontoret ställer sig positivt till planförslaget.  

Fastighetskontoret ser svårigheter med att projektets genomförande tidsmässigt 

sammanfaller med andra byggprojekt i närområdet och lyfter att logistiken måste studeras 

vidare fram till planens antagande och att genomförandet startar. 

Kommentar: 

Erforderliga avtal ska vara tecknade innan planen antas av kommunfullmäktige. 

Logistik i planens genomförande ska studeras i del två av påbörjad genomförandestudie 

fram till antagande.   

 

2. Göteborg Energi 

Påminner om vikten att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning 

och andra markarbeten sker med stor försiktighet. Hänvisar vidare till hemsida för 

redovisning av befintliga ledningar samt gällande bestämmelser vid markarbeten.   

Göteborg Energi Nät AB (GENAB)  

Inom området för planen har GENAB många befintliga anläggningar, varav de flesta 

antigen behöver rivs eller flyttas och byggs om på nya platser. Inom detaljplanens område 

behövs 5-6 stycken nya transformatorstationer och för de nya transformatorstationerna 

behöver 5-6 nya E-områden av storleken 8mx8m reserveras.  GENAB anser att innan 

granskningen borde E-områden få exakta placeringar för respektive transformatorstation.  

Påminner om att exploatören skall kunna upplåta utrymme för en transformatorstation 

inom dennes fastighet, om man avser att använda el för uppvärmning eller om större 

elbehov föreligger.  

GENAB redogör vidare för ett antal förhållningsregler och förutsättningar gällande 

placering av ledningsstråk samt transformatorstationer.  

Om särskilda krav kommer att ställas på fristående transformatorstationens utformning 

anser GENAB att detta ska anges i planhandlingen och beskrivas i närmare detalj i 

gestaltningsprogram för detaljplanen eller liknande. Om så är fallet vill GENAB delta i 

arbetet med gestaltningsprogrammet. De önskar delta i planeringen inför detaljplanen i ett 

tidigt skede för utplacering av nätstationer och ledningsstråk.  

Upplyser vidare att respektive byggherre förutsätts, såvitt inget annat särskilt avtalats med 

Göteborg Energi Nät AB, initiera och bekosta eventuella erforderliga flyttar av befintliga 

nätstationer och elledningar med tillbehör för möjliggörande av förändrad 

markanvändning enligt förslag till detaljplan. Vidare förutsätts att, såvitt inget annat 

särskilt avtalats med Göteborg Energi Nät AB, ledningsrätt erhålls för bolagets 

nätstationer och ledningar med tillbehör inom planområdet.  
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För de befintliga och nya elanläggningarna inom kvartersmark skall ledningsrätt upplåtas.  

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar  

har tagit del av ovanstående ärende och har inget att erinra.  

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)  

GEGAB har en driftsatt gasledning i Nellickevägen, som måste beaktas. Hänvisar till 

Göteborgs energis ”Bestämmelser vid markarbeten”, som ska följas.  

Göteborg Energi GothNet AB  

Inom planområdet har Göteborg Energi GothNet AB befintliga ledningar och kanalisation 

som måste beaktas och hanteras inom projektet.   

Är intresserade av att delta i kommande projektering för att tillgodose behovet av 

fibertjänster inom planen och bevaka vad som behöver göras med befintligheterna.  

Kommentar: 

Samordning mellan GENAB och exploatörerna har skett under det vidare planarbetet.  

En ledningsplan har tagits fram som en del av en genomförandestudie för detaljplanen. 

Ledningsplanen har beaktat befintliga ledningar samt behovet av nya ledningar och 

kontakt med alla ledningsägare har tagits i arbetet. Inga allmänna ledningar avses ligga 

inom kvartersmark, därför behövs inga ledningsrätter.  

 

3. Göteborgs stads Parkering 

Är positiva till att parkeringsbehovet för de båda detaljplanerna samordnas och bedömer 

att förslaget till detaljplan ger förutsättningar för att uppföra det antal parkeringsplatser 

som behövs för syftet med detaljplanen.  

Konstaterar att anläggningen idag inte har en strategisk lokalisering ur ett bredare 

evenemangs- och besöksnäringsperspektiv och att förutsättningarna att kombinera 

samutnyttjande av aktuell parkeringsanläggning är begränsande. 

Vill också understryka att om parkeringsanläggningen ska tjänstgöra som avlastning för 

att möta besöksnäringens parkeringsbehov behöver attraktiva ”sista milen” lösningar 

tillföras för att öka tillgängligheten. Sådana är för närvarande såväl oprövade som 

ofinansierade. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

4. Idrotts- och föreningsnämnden 

Idrotts- och föreningsnämnden har inga synpunkter på rubricerat ärende. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

5. Kulturförvaltningen 

Socialt perspektiv 

Kulturförvaltningen ser positivt på att en parkmiljö planeras vid Mölndalsåns östra strand. 
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Anser dock att kopplingar mellan åstråket och Mölndalsvägen respektive Jakobsdal 

behöver förbättras. Avstängningen av Getebergsled medför i planområdets norra del att 

den öst-västliga kopplingen mellan Mölndalsvägen och Mölndalsån stängs i denna del.  

Anser även att kopplingen från planområdet vidare till skogsområdet Skårskogen behöver 

förstärkas, exempelvis genom att gångtunneln breddas och belysning ses över och att 

skogsmiljöns stråk och belysning rustas upp. 

Lyfter vikten av att de planerade verksamheterna inom planområdet samverkar med, och 

vänder sig ut mot omgivande stadsmiljö, så att anläggningarna inte uppfattas som slutna. 

Anser att den planerade bebyggelsens höjder behöver studeras utifrån sol- skuggstudie så 

att den planerade parkmiljön inte skuggas av tillkommande byggnadsvolymer. 

Bebyggelse 

Kulturförvaltningen anser att Saabs kontorsbyggnad och Rundqvists tryckeribyggnad bör 

bevaras och att byggnaderna bör förses med varsamhets-/ skyddsbestämmelser i 

detaljplanen. Den kulturhistoriska utredningen som tas fram inom ramen för planarbetet 

bör kunna specificera de aktuella byggnadernas kulturvärden och utgöra ett underlag för 

skydds- respektive varsamhetsbestämmelser.  

Fornlämningar 

Upplyser om att Kattuns tryckeri finns nämnt öster om Mölndalsån på karta från 1809. 

Det finns en viss möjlighet att rester efter denna verksamhet finns bevarad under 

nuvarande bebyggelse. Detta bör utredas i samband med exploatering av området.  

Kommentar: 

Vörtgatan mellan åstråket och Mölndalsvägen ingår i trafikförslag kopplat till planen 

och föreslås bland annat få bredare gångbana och ny cykelbana på norra sidan. I 

trafikförslaget ingår även belysning för alla gator inom planområdet.   

Gångtunneln mot Jakobsdal ägs av Trafikverket, vilket innebär att staden inte har 

rådighet över eventuell upprustning eller breddning. Dock ansvarar trafikkontoret för 

belysningen i tunneln och skogsområdet. Detta ligger utanför detaljplanen men behovet 

av förbättrad belysning har spelats in till avdelningen Stadens anläggningar på 

trafikkontoret.   

Rundqvists tryckeri har fått rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse i plankartan. 

SAABs kontorsbyggnad har inte fått bevarandebestämmelser, men plankartan har 

utformats för att i viss mån premiera bevarande genom att de befintliga byggnaderna 

tillåts ha nuvarande placering, medan ny bebyggelse om de befintliga byggnaderna rivs 

måste placeras längre från fastighetsgränsen.  

 

6. Kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna: 

• I planbeskrivningen under avsnittet Teknisk försörjning skall rubriken Avfall 

läggas till, med information om var och hur avfallsutrymmen är tänkta, hur 

angöring är tänkt m.m. 

• Vändytan som är inritad vid tryckeribyggnaden behöver vara större, en diameter 

på minst 18 meter och omges av en hindersfri remsa på minst 1,5 meter. 
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• Under Utredningar på sida 3 i samrådshandlingen är det inte den slutliga 

versionen av Dagvatten- och skyfallsutredningen som är daterad 2019-05-17 som 

står med i listan utan arbetsmaterialet daterat 2019-04-25. Detta behöver justeras. 

• Lyfter också ett antal fel i samrådshandlingen och redogör för hur texten bör 

ändras. 

Utöver ovanstående ändringar är följande information viktig att beakta i planarbetet: 

• Hänsyn till översvämningsrisker vid både skyfall och högt vattenstånd i 

Mölndalsån då delar av området idag ligger lågt. Marknivåer och placeringar av 

byggnader behöver anpassas för att förhindra detta samt att inte skapa nya 

instängda områden.  

• Hänsyn till befintlig liggande kombinerad avloppsledning längs Möldalsån 

behöver tas vid utformning av brynzonen. Hänsyn behöver även tas till befintlig 

dricksvattenledning.  

• Omfattningen av ledningsutbyggnad är starkt beroende av fastighetsindelningen. 

Det är därför viktigt att i så tidigt skede som möjligt utreda hur denna kommer att 

se ut inom planen för att underlätta planeringen och kunna utreda kostnaden för 

VA-utbyggnad. 

• Avvattning av dagvatten till Mölndalsån kräver en översyn av det befintliga 

markavvattningsföretaget om detta ska vara möjligt. Eventuell omprövning kan 

krävas. Detta behöver hanteras under planskedet. 

 
Utöver ovan synpunkter vill Kretslopp och vatten skicka med följande information om 

vad att tänka på vid projektering och inför bygglov: 

• Redogör för ett antal förutsättningar för placering av avfallsutrymmen och vilka 

avstånd som finns att förhålla sig till och tittar gärna på trafikförslag och 

avfallslösning när sådana finns.  

• Lyfter fördelarna med att redan nu fundera över vilken typ av avfallslösning som 

skall användas, exempelvis kärl eller komprimator. 

• Om 3D-fastigheter bildas behöver det säkerställas att fastigheter ovan markplan 

har möjlighet till utrymmen för sin avfallshantering. Upplyser vidare att 

restauranger, kaféer och hotell m.m. ska ha fettavskiljare.  

 

Kretslopp och vatten står gärna till tjänst framöver vad gäller planering av 

avfallshanteringen. Kontakta vid behov ansvarig avfallshandläggare. 

Allmänna VA-ledningar 

Kretslopp och vatten upplyser om att för att anslutning med självfall ska tillåtas, ska 

lägsta golvnivå vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt. Planområdet är 

försörjt med allmänt VA-ledningsnät, men kräver viss utbyggnad.  

Dricksvattennätet har bra kapacitet i punkten i Vörtgatan/Nellickevägen. Utbyggnad av ca 

10-100 m ny ledning, beroende på fastighetsindelning, kommer att krävas för att kunna 

försörja de högre byggnaderna.  

Kretslopp och vatten anser att ytterligare utbyggnad av ledningar kan komma att krävas i 

nya dragningen av Nellickevägen. Detta gäller både dricksvatten-, spillvatten- och 

dagvattenledningar vilket behöver utredas inför granskning. Även dricksvattenledningen i 
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kombination med anläggning av brynzonen behöver ses över, och en eventuell flytt av 

denna studeras om nödvändigt.  

Upplyser vidare att U-område och ledningsrätt kan komma att krävas för Kretslopp och 

vattens befintliga ledningar i Nellickevägen om kvartersmark placeras inom cirka 5-6 

meter från befintlig AKledning.  

Om markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp och vatten 

få möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Kretslopp och vattens anvisningar för 

markarbeten” på Göteborg stads hemsida. 

Brandvatten 

Kretslopp och vatten anser beskrivningen av brandvattenförsörjning rimlig, förutsatt att 

åtgärder beskrivet under Allmänna VA-ledningar genomförs. 

Dagvattenhantering 

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram av Kretslopp och vatten 2019-05-17. 

Kretslopp och vatten påpekar att stycket om dagvatten i samrådshandlingen inte helt 

stämmer överens med dagvattenutredningen. Det är viktigt att detta ses över och justeras. 

Kretslopp och vatten redogör också för en sammanfattning av åtgärder som presenteras 

mer i detalj i utredningen. 

Vidare redogörs för ansvarsfördelningen av dagvattenhantering varav Trafikkontoret, 

Kretslopp och vatten samt fastighetsägaren har olika ansvar.  

Skyfallshantering 

Kretslopp och vatten lyfter vikten av 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. Redogör därpå för vissa förutsättningar som finns för 

hanteringen av skyfall vid ett klimatanpassat 100-års regn, såsom tex kompensering av 

markfördjupningar. 

Höga vattennivåer i hav och vattendrag 

Kretslopp och vatten påpekar att vattennivån i Mölndalsån väntas stiga till +3,4 m vid ett 

200-årsflöde, vilket gör att planeringsnivåer för golvplan inom planområdet mist måste 

ligga på +3,6 m eftersom en säkerhetsmarginal på +0,2 m ska räknas in. För gator i 

området, vilka får översvämmas med 0,2 m, blir då motsvarande lägsta nivå +3,2 m. De 

två byggnader som däremot bevaras kommer i dagsläget att översvämmas vid en sådan 

händelse eftersom de ligger på en låg nivå (cirka +2,5 till +3 m). Det är fastighetsägarens 

ansvar att skydda befintliga byggnader. 

Trädplantering 

Påminner vidare om förutsättningar för trädplantering. Krav på skyddsåtgärder kan 

komma att ställas. 

Förutsättningar för anslutning 

Kretslopp och vatten påpekar dessutom att anslutning till allmänt ledningsnät kan ske till 

befintligt ledningsnät i dagens läge av Nellickevägen samt till utbyggnaden som 

behandlas under Allmänna VA-ledningar. Redogör därefter för vad som kan vara viktigt 

att tänka på vid anslutningen. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar 

nivån + 51 m (RH2000). I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av 
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fastighetsägaren. Ledningsnätets kapacitet för sprinkler får utredas när förfrågan kommer 

in till Kretslopp och vatten. 

Ekonomi 

Kretslopp och vatten redogör för kostnaden för utbyggnad och uppdimensionering av 

allmän dricksvattenledning. Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp kan beräknas 

först efter information om fastighetsindelning och sannolika flöden inkommer till 

Kretslopp och vatten. 

Kommentar: 

Planhandlingarna har justerats utifrån textförslag och övriga önskemål. Hänsyn har 

tagits till översvämningsrisker samt befintliga ledningar längs Mölndalsån. 

Markavvattningsföretaget bedöms inte påverkas av planen, detta förtydligas i 

planbeskrivningen.  

Dagvattenutredningen har uppdaterats och planhandlingarna har justerats utifrån den 

nya utredningen.  

En ledningsplan har tagits fram där nya och befintliga ledningar samt ledningsflyttar 

hanterats. 

Inför antagande kommer en genomförandestudie för brynzonen tas fram, där bland annat 

utformningen med hänsyn till de ledningar som avses vara kvar ska studeras.  

 

7. Miljöförvaltningen 

Luftmiljö 

Planområdet är utsatt för höga nivåer av kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM10) från E6. 

För att planen ska vara acceptabel ur luftsynpunkt behöver man anpassa planens 

utformning till de höga föroreningshalterna längs med Kungsbackaleden och i den norra 

delen av planområdet. Miljöförvaltningen ser positivt på att man i planen försvårar för 

människor att vistas i de områden där föroreningshalterna är som högst och tillägger att 

entréer och liknande inte bör placeras i områdena med höga föroreningshalter.  

Anser att föreslagna åtgärder behöver utredas vidare så att man i gransknings-skedet kan 

visa hur lösningar kan se ut och fungera. Det behövs även fler uppgifter kring den berg- 

och dalbana som planeras i området där miljö-kvalitetsnormen överskrids.  

Miljöförvaltningen håller med luftutredningen som påpekar att det är viktigt att göra nya 

spridningsberäkningar om ändringar sker av den planerade bebyggelsen. 

Naturmiljö/MKN Vatten  

Anser att gångbanan längs med Mölndalsån bör anläggas i parkzonen, inte inom 

NATUR1, samt att parkzonen bör utformas så att den också har kvaliteter som gynnar 

vattenmiljön (det vill säga bidrar med ekologiska funktioner). Detta bör framgå i 

planbeskrivningen.  

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs hur man med ytterligare åtgärder kan 

säkerställa att den del av åns närområde som blir park också har kvaliteter som gynnar 

vattenmiljön. Miljöförvaltningen anser att man för parkzonen bör ha en sådan inriktning, 
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vilket också bör framgå i planbeskrivningen. I kommande skeden är det viktigt att det tas 

fram en skötsel- och uppföljningsplan för kantzonen. 

Miljöförvaltningen påpekar en felskrivning i planbeskrivningen där det står att 

recipienten Mölndalsån "förväntas uppnå god ekologisk potential 2021", och det bör 

istället stå ”god ekologisk status senast 2021”. 

Dagvatten  

Lyfter vikten av att utreda om det på ett bra sätt går att kombinera en dagvattenlösning 

med stora torrdammar med de ekologiska och rekreativa funktioner som ska rymmas 

inom kantzonen. Detta bör göras så snart som möjligt så att man vid granskningsskedet 

av planen kan visa att detta är lämpligt och hur lösningarna kan se ut och fungera.  

Markmiljö  

Miljöförvaltningens bedömer att området är tillräckligt utrett för att vi ska kunna 

konstatera att en sanering är möjlig enligt markundersökningen med åtgärdsutredning. 

Kompletterande provtagningar behövs men bedöms inte avgörande för planens 

genomförbarhet. 

Ljudmiljö  

Miljöförvaltningen inväntar den kommande bullerutredningen för att kunna göra en 

samlad bedömning av ljudmiljön. 

Kommentar: 

Luftmiljö 

Planförslaget har justerats så att berg- och dalbanan tagits bort och högre bebyggelse 

medges mot E6 som skydd mot luftföroreningar. Nya spridningsberäkningar har gjorts i 

en reviderad luftutredning. Denna visar att områden där människor avses vistas klarar 

MKN för luft. Entréer ska inte placeras i områden som påverkas av risker från farligt 

gods, vilket till stor del sammanfaller med områden med höga föroreningshalter. Även 

placering av ventilation regleras på plankartan.  

Naturmiljö/MKN Vatten  

Inför granskningen har gränsen mellan PARK och NATUR tagits bort, så att hela 

grönstråket ytan utgörs av NATUR1. Detta innebär ett förtydligande av att hela zonen 

avses ha kvaliteter som gynnar vattenmiljön, men också att gång- och cykelbanan 

kommer ligga inom bestämmelse NATUR1.  

En skötselplan kommer att tas fram inför antagande i anslutning till en genomförande-

studie för grönstråket. 

Felskrivning om ekologisk status har korrigerats.  

En genomförandestudie för dagvattenhantering inom allmän plats har tagits fram, som 

föreslår andra lösningar än torrdammar för att undvika konflikt med ekologiska och 

rekreativa värden. 
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8. Park och Natur 

Förvaltningens helhetsbedömning av förslaget är positivt, särskilt att Mölndalsån tas 

tillvara och utvecklas som rekreativ struktur och att ett allmänt grönstråk anläggs för att 

öka tillgängligheten till vattnet. Förvaltningen har dock ett antal synpunkter utifrån 

aspekten genomförbarhet/byggbarhet: 

• Ta bort egenskapsgränsen mellan PARK och NATUR och låt hela grönytan längs 

med Mölndalsån planläggas som NATUR. Park och Natur anser att en 

uppdelning av området i både park och natur känns överflödigt. Förutom att det 

skapar negativa konsekvenser vid utformningen bidrar det även till onödiga 

hinder i den fortsatta förvaltningen av ytan. 

• Längs med den kvarvarande delen av Nellickevägen i norr, är området med 

beteckning NATUR stundvis mycket smalt (inklämt mellan GATA och 

Mölndalsån) och Park och natur anser det vara orealistiskt att tänka sig att detta 

område skulle gå att iordningställa separat som ett naturområde. En mer realistisk 

planläggning av det allra smalaste naturpartiet längs med Nellickevägen vore att 

planlägga det som GATA med en specifikation, exempelvis ekologiskt 

funktionell mur. Detta för att säkerställa en funktion som både går att genomföra 

och på sikt sköta. 

Park och natur har även ett antal medskick till den fortsatta processen: 

• Eftersom bryggorna i planen delvis går ut i vattnet behöver det utredas om 

anläggning av bryggor är förenligt med vattendom, och om särskilt planstöd 

behövs för detta ändamål. Bryggornas funktion, utformning och påverkan på 

omgivande ekologiska värden måste också studeras vidare och beskrivas 

tydligare inför granskningsskede. 

• Planområdets - och framförallt grönstråkets - kopplingar till omgivningen är 

mycket beroende av att de broar som finns med i planförslaget genomförs. I 

nuvarande planarbete är det oklart hur finansieringen av dessa broar ska gå till. 

Inför granskningsskedet är det viktigt att säkerställa en finansiering av dessa för 

att planen ska gå att genomföra enligt intentioner.  

• Intentionerna med planen är att ett grönstråk samt en ekologiskt funktionell 

kantzon anläggs. Planarbetet måste säkerställa att det är möjligt att flytta 

befintliga ledningar, alternativt att det är möjligt att anlägga en vegeterad yta 

ovanpå vissa ledningar, samt säkra att en tillfredsställande stabilitet kan uppnås 

inom avsedd yta för NATUR, utan att inkräkta på grönstråkets avsedda 

funktioner och innehåll. Om planens intentioner med grönstråket inte kan 

betraktas som genomförbara, behöver ytornas utbredning och planstrukturen 

bearbetas vidare för att anpassas till de faktiska förutsättningarna, och göra 

planen genomförbar. 

Kommentar: 

Föreslagna ändringar avseende PARK, NATUR1 och GATA har gjorts på plankartan. 

Stadsbyggnadskontoret anser att det är viktigt att grönytorna närmast bebyggelsen får en 

skötsel som innebär att det upplevs omhändertaget och tryggt, vilket enligt park- och 

naturförvaltningen kommer göras även om området planläggs som NATUR1. 
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Föreslagna bryggor ut i vattnet har tagits bort inför granskningsskedet. Landbryggor 

föreslås nära vattnet, men eventuella bryggor ut i vattnet får i så fall prövas separat i 

senare skede.  

Finansiering av broarna utreds vidare inför antagandet.  

En ledningsplan har tagits fram inför granskningen, där bland annat flytt av ledningar 

ingår. En särskild genomförandestudie för parkstråket kommer tas fram inför planens 

antagande, där det ska säkerställas att ekologiska kantzonen är genomförbar ur bland 

annat stabilitetssynpunkt. Även en skötselplan ska ingå i genomförandestudien.  

 

9. Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten efterfrågar ett avsnitt i planbeskrivningen som samlar brand och 

riskfrågor. Nu saknas information kring flertalet av räddningstjänstens 

granskningspunkter.  

Räddningstjänsten informerar om att aktuellt detaljplaneområde ligger inom 

tiominutersområdet för både bärbar stege och maskinstege med en vertikal räckvidd på 23 

meter. Utryckningsfordon skall i en akut situation kunna ställas upp på så vis att 

avståndet mellan fordon och byggnadens entré inte överstiger 50 meter. Överskrids 

avståndet från allmän plats gata behöver räddningsväg tillskapas. Möjlighet till 

undsättning av besökare och yrkesutövare vid en nödsituation i en hög åkattraktion 

behöver säkerställas. 

Räddningstjänsten upplyser vidare om att vid omdaning enligt plan behöver det 

säkerställas att det finns ett konventionellt brandpostsystem motsvarande områdestyp A2 

enligt riktlinjer i VA V P83. Tillåten byggnadshöjd inom planområdet överstiger 40 

meter varför det behöver ombesörjas med erforderligt tilloppsvatten till trycksatt 

stigarledning.  

Räddningstjänsten har följande anmärkningar och synpunkter på riskutredningen gjord av 

Norconsult (version 2019-05-02) och plankartan: 

• I rapporten redogörs initialt för både DNV:s föreslagna riskkriterier samt 

Göteborg stads antagna kriterier för samhällsrisk i översiktsplan fördjupad för 

sektorn transporter av farligt gods (FÖP99). Norconsult väljer att enbart använda 

DNV:s kriterier i analysen. Räddningstjänsten ifrågasätter valet och efterfrågar 

att även acceptanskriterierna från FÖP99 används i  analysen. Räddningstjänsten 

anser att det är aversionskurvorna som bygger på Riksdagens mål som skall 

tillämpas. 

• Nöjesparkens utbredning med åkattraktion både nära inpå och utmed 

riskkällor är udda och lämpligheten ifrågasätts. Risken för personerna i berg- och 

dalbanan hamnar efter åtgärd enligt rapporten i mitten av ALARP-området. 

Räddningstjänsten anser att det blir missvisande att ansätta ett genomsnittligt 

personantal i banan dygnet runt och året runt. Acceptanskriteriet är omskalat till 

450 meter i FIN-diagrammet (figur 28) istället för 275 meter vilket blir 

missvisande om man enbart redovisar berg- och dalbanan. En omskalning till 450 

meter visar på berg- och dalbanans risktillskott till hela området och inte vad 
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personerna i Bergochdalbanan utsätts för. Föreslagna skyddsåtgärder återfinns 

inte på plankartan. 

• Räddningstjänsten anser att arbetet med att finna en tolerabel nivå på 

olycksrisken inte är färdig. Med föreslagna åtgärder hamnar den beräknade 

samhällrisken i ALARP-ornrådets övre del. Det innebär att ytterligare åtgärder 

måste utredas med avseende på kostnad/nytta. 

• I bilaga 1 kapitel 4 redogörs för bedömd skyddseffekt mot antända brandfarliga 

gaser för EI30-klassat glas. Räddningstjänsten efterfrågar transparens gällande 

framtagande av tiden som fasaden kan förväntas hålla El-klass. Det framgår inte i 

rapporten hur El-klassade glas beter sig initialt vid en gasmolnsexplosion eller en 

jetflamma. 

• Räddningstjänsten anser att åtgärden för att minska konsekvensen av ett 

gasutsläpp är för allmänt formulerad då normalt all ventilation går att stänga av 

manuellt. Skyddet förutsätter att man enkelt kan komma åt avstängningsreglaget 

och att det finns en organisation som vet vad de skall göra och när. Intagens 

placering bör preciseras för att underlätta i byggprocessen. 

• I flertalet händelseträd i bilaga 1 och 2 summerar inte sannolikheten vid grindar 

och/eller sluthändelser till 1. Det finns även oklarheter kring var sannolikheter 

kommer ifrån. Räddningstjänsten efterfrågar kompletta och transparenta 

händelseträd. 

• På plankartan i sista stycket under punkten 10. Administrativa bestämmelser 

hänvisas till skyddsbestämmelse m3 vilken inte går att finna. 

• Skyddsbestämmelse m2 reglerar tillskapandet av en mur som skydd mot 

avåkande tåg och farliga vätskor. I riskanalysen anges att muren även kommer ha 

en skyddseffekt avseende explosioner. Det framgår dock inte om den tillskrivits 

en kvantifierad skyddseffekt för explosion. Räddningstjänsten efterfrågar murens 

nödvändiga dimensioner. 

• På plankartan regleras användning på ett sätt som tillåter annan användning än 

den som riskanalysen analyserat och som skyddsbestämmelserna skall hantera, 

vilket Räddningstjänsten reagerar på. 

Översvämning 

Följs TTÖP Skyfall har räddningstjänsten inget att erinra. 

Övrigt 

Räddningstjänsten efterfrågar avstämningar med byggprojektet för att säkerställa 

möjligheten till en effektiv räddningsinsats.  

Kommentar: 

Information om brandvatten och räddningsvägar vid skyfall har lagts till i 

planbeskrivningen. 

Enligt Kretslopp och Vatten finns möjlighet att dimensionera upp och bygga ut 

dricksvattennätet så att krav på uttag av brandvatten klaras.  

Riskutredningen är uppdaterad utifrån synpunkterna och förändrat bebyggelseförslag 

och planhandlingarna är justerade enligt resultatet av uppdaterade utredningen. 

Särskild avstämning har genomförts för att säkerställa en effektiv räddningsinsats.  
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10. SDF Centrum 

Planområdet saknar idag till stor del sociala funktioner och vistelsekvaliteter, 

förhoppningen är att planförslaget kan medföra verksamheter som ger ett mervärde för 

stadsdelen och staden. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker förslag till detaljplan med 

synpunkter enligt nedan: 

• I planhandlingen samt i den sociala konsekvensanalysen och 

barnkonsekvensanalysen (SKA och BKA) lyfts flera förslag och punkter för att 

höja de sociala värdena i området. SDK Centrum anser det vara viktigt att 

föreslagna åtgärder konkretiseras och tydligt ansvarsfördelas mellan de 

inblandade aktörerna.  

• Motorvägen utgör en stor både fysisk och mental barriär mellan Örgryte-

Härlanda och Centrum. Inom planområdet finns en gång- och cykelkoppling 

under E6. För att sträva mot en mer sammanhållen stad bör ett mål med 

utformningen av detaljplanen vara att stärka kopplingen.  

• SDK Centrum befarar att Sofierogatans förlängning riskerar att bli något av en 

bakgata när den inte befolkas av annat än biltrafik. Stadsdelsförvaltningen ser 

dock sammantaget positivt på trafiklösningen som med en trafikseparering ger 

bättre möjligheter för trygga och lugna passager och vistelsemiljöer för gång- och 

cykeltrafikanter.  

• Det är viktigt att arbeta med upplevelsen av området för att bryta känslan av den 

storskalighet som planförslaget innebär. Att detaljplanen medger lägre 

bebyggelse mot vistelseytorna mot ån är positivt och kan skapa mer rymd åt ett 

grönstråk som är begränsat i yta.  

• Det nya grönstråket går i linje med FÖP för Mölndalsåns dalgång. Detaljplanen 

är ett bra exempel på hur åtgärder för att höja de ekologiska värdena på en plats 

också bidrar till sociala och hälsofrämjande värden. Dock stäcker sig grönstråket 

över en begränsad yta, SDK Centrum ser att behovet av bostadsnära park 

kommer fortsatt vara stort i området.  

• I SKA och BKA omnämns risk för att området ska upplevas ödsligt kvällar och 

helger. SDK Centrum anser det vara viktigt att bejaka trygghetsaspekter vid 

utformning av området. Exempelvis bör siktlinjerna vara goda och belysningen 

tillräcklig. Finns det möjlighet att införliva verksamheter som har öppet under 

kvällstid är det positivt. 

Kommentar: 

• Gång- och cykeltunneln under E6 ägs av Trafikverket, vilket innebär att staden 

inte har rådighet över den. Dock ansvarar trafikkontoret för belysningen i 

tunneln och skogsområdet. Detta ligger utanför detaljplanen men behovet av 

förbättrad belysning har meddelats till avdelningen Stadens anläggningar på 

trafikkontoret.  

• Stadsbyggnadskontoret bedömer att platsen tål en hög exploatering, men 

förslaget har bearbetats efter samrådet för att bryta upp de högre volymerna och 

skapa en mer varierad upplevelse av området.  

• Planens användningsbestämmelser hindrar inte verksamheter som har öppet 

under kvällstid. Planen möjliggör också hotell, vilket kan bidra till att området 

upplevs mer levande under kvällar. De besöksanläggningar som planeras 

kommer till stor del locka besökare under helger.  

 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  13 (30) 

   

   

11. Trafikkontoret 

Trafikkontoret ställer sig positiva till planförslaget men har följande synpunkter: 

• Framtagandet av detaljplanehandlingarna har skett med stor tidspress, vilket har 

lett till brister i förankring samt att utredningar ibland tagits fram med osäkert 

underlag. Ett exempel som Trafikkontoret lyfter är makroutredningen som tagits 

fram innan trafikstrukturen varit helt satt. Om trafikförslaget visar en annan 

struktur än det som varit underlag till makroutredningen innebär det att många 

utredningar behöver uppdateras. 

• Upplyser om att trafikförslaget överlappar gällande plan i söder, trots att 

genomförandetiden för den tidigare detaljplanen inte är utgången. Det gäller 

Vörtgatan, delar av Nellickevägen samt anslutning mot Getebergsbron. Alla 

inblandade i detaljplanen är införstådda med detta. 

• Anser att ett möte med Trafikverket är nödvändigt gällande Makroutredningens 

resultat angående belastning på kringliggande mot. 

• Som ett resultat av luftmiljöutredningen kan inte Sofierogatans förlängning 

möjliggöra för mjuka trafikanter. Trafikseparering är inget TK generellt 

förespråkar men i detta fall är det den lösning som anses gynna de mjuka 

trafikanterna i området mest samt följer trafikstrategin bäst. 

• Anser att de mobilitetsåtgärder som exploatörerna vill genomföra är otydliga 

vilket innebär att mobilitetsavtal inte går att skriva för genomförande av 

åtgärderna. Konkreta och genomförbara mobilitetsåtgärder bör tas fram inför 

planens granskning för att ligga till grund för mobilitetsavtal.  

• Tidigare framräknat parkeringsbehov i detaljplan för etapp 1 ska inte räknas 

dubbelt. Summeringen i mobilitets- och parkeringsutredningen för denna 

detaljplan ska fastställa det totala behovet av parkeringsplatser för båda 

detaljplanerna.  

• Lokalisering av parkeringsplatserna för Rundqvists hotell och 

centrumverksamhet och de 255 parkeringsplatserna som ska ligga utanför 

parkeringshuset behöver preciseras och in-och utfarter till dessa tydliggöras. 

• Flera olika placeringar av in- och utfarter har studerats till mobilitetshuset. Var de 

är placerade påverkar trafikströmmarna i området. Trafikkontoret påminner om 

att dess lokalisering behöver fastläggas. 

• Utformningen av korsningen Vörtgatan/Mölndalsvägen är ännu inte fastställd. 

Mycket lutar mot att antalet körfält ut från Vörtgatan kommer att minskas från 

två till ett. 

• Samordning krävs kring kanalmurarna som ska renoveras, trafikförslaget och 

utbyggnad av parkstråket.  

• Befintliga entréer samt mot PEAB är belägna på höjd +2,4 till +2,9 och 

nybyggnad +3,6m. Trafikkontoret lyfter att ett vidare arbete med byggnadshöjder 

samt en dialog med räddningstjänsten måste fortgå för att hitta en lösning på en 

godtagbar lutning på gatan och framkomlighet vid skyfall.  

• Informerar om kostnader för utbyggnad samt drift- och underhåll för allmän 

plats. 

 

Kommentar: 

Trafikutredningen som bland annat makroanalysen baserats på stämmer fortfarande.  
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Möte med trafikverket gällande kringliggande mot har genomförts och belastningen på 

motet bedöms inte öka nämnvärt. 

En uppdaterad mobilitets- och parkeringsutredning har tagits fram där synpunkter från 

trafikkontoret beaktats. In- och utfarter till parkeringshuset har fastlagts i dialog med 

exploatörerna, men kan inte regleras i plankartan.  

Samordning av kanalmurarna, trafikförslaget och grönstråket utreds vidare inför 

antagande.  

Dialog har förts med Räddningstjänsten om framkomlighet vid skyfall. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Försvarsmakten 

Har inget att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

13. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion, riksintresse, strandskydd och miljökvalitetsnormer måste 

lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 

inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Prövningsgrunder 

Hälsa och säkerhet 

Risker, Farligt gods: 

För planerat område råder en hög riskbild och ett antal skyddsåtgärder krävs för att 

minska risknivåer till acceptabla nivåer. Även med föreslagna skyddsåtgärder ligger 

riskkurvan högt (inom ALARP-området). 

Planen är flexibel och möjliggör besöksintensiva verksamheter, även en utformning som 

liknar dagens Liseberg. Riskanalysen utgår från att området i stor del utgörs av byggnader 

där tekniska åtgärder kan göras. Länsstyrelsen saknar ett resonemang om hur riskbilden 

skulle kunna bli om området disponeras annorlunda och efterfrågar en utökad riskanalys. 

Länsstyrelsen efterfrågar vilka övervägningar som gjorts för att komma fram till att 

föreslagna riskreducerande åtgärder är tillräckliga och anser att planförslaget ska belysa 

om det är möjligt att förbättra riskbilden ytterligare. Anser också att den totala riskbilden, 

inklusive berg- och dalbanan, ska tas med i den sammanvägda riskkurvan. 

Ser positivt på att flera skyddsåtgärder reglerats på plankartan, men anser att det råder 

vissa oklarheter gällande:  
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• Bestämmelsen m2 - det behöver säkerställas att muren är möjlig att uppföra och 

förtydligas att den gäller längs hela järnvägssträckan. Om den inte går att uppföra 

bör avståndet mellan järnväg och byggnad ökas.  

• Skyddsmur längs E6/Rv40 – Länsstyrelsen vill se ett avtal med Trafikverket eller 

på annat sätt se att åtgärden säkerställs. 

• Förtydliganden om hur ventilation ska placeras och beskrivning av hur den blir 

manuellt avstängningsbar.  

• Byggnaden längst i söder: ”Volvo projektet ”, Länsstyrelsen ser ett behov att se 

över möjligheter att styra utformning för att placera entréer och öppningar bort 

från leden.  

 
Berg- och dalbanan: 

Noterar att en berg- och dalbana kan bli en del av nöjesparkens framtida utveckling och 

påpekar att en sådan åkattraktion innebär att samhällsrisken kommer tangera övre gränsen 

för ALARP-område. Länsstyrelsen ställer sig kritiska till att kriteriet som har använts är 

för ett avstånd om 450 meter, vilket gör att risknivån är högre än den som presenteras. 

Länsstyrelsen ser också problem med att det i riskanalysen förutsätts att berg- och 

dalbanan placeras på våning 3 vilket gör att vissa scenarion inte beaktas, då detta inte 

säkerställts i plankartan.  

Påpekar att de åtgärder som finns för berg- och dalbanan enligt riskanalysen inte 

säkerställts på plankartan eller beskrivits i planbeskrivningen och ställer sig frågande till 

hur placeringen av berg- och dalbanan förhåller sig till planbestämmelse som anger att 

områden som inte är skyddade av byggnader mot E6/Rv40 inte uppmuntra till 

stadigvarande vistelse.  

Anser att det fortsatta planarbetet behöver utreda om rörliga distraktioner i form av berg- 

och dalbanan påverkar trafiksäkerheten på närliggande vägar.  

Översvämning/Skyfallsfrågan: 

Instämmer i dagvattenutredningens slutsats att frågan om befintliga vägar och byggnader 

som inte klarar sig från översvämningar behöver ses över. 

Ser positivt på att höjdsättning av byggnader och gator är reglerat på plankartan. Då det 

kommer finnas kvar vägar på lägre nivå måste det framgå att utrymning går att 

säkerställas ifall delar av området är översvämmat. 

Länsstyrelsen betonar att det är av stor vikt att föreslagna fördröjningsåtgärder vidtas på 

grund av översvämningsrisk i Mölndalsån. Då exploateringsgraden i planen förefaller hög 

behöver plats för dagvattenanläggningar säkerställas på plankartan. 

Buller, trafikbuller och verksamheter: 

Upplyser att bullerutredningen som ska tas fram inför granskningen ska beakta bullret 

som uppkommer från berg- och dalbanan vid bostäder. 

Geotekniska förutsättningar: 

Hänvisar till yttrande från Statens geotekniska institutet (SGI) som framför synpunkter på 

markytans sammansättning som anges samt behov av förtydligande av t.ex., hur stor 

andel av lera som förekommer och utvärdering av stödkonstruktionerna längs med 

Mölndalsån.  
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Förorenade områden: 

Länsstyrelsen instämmer i vad som står i planbeskrivningen vad gäller markmiljö, men 

anser att följande behöver läggas till: 

• Provtagningen har varit begränsad inom Norra och Mellersta delområdet samt i 

byggnad 742 till följd av pågående verksamhet och anläggande av parkeringsyta. 

Det finns därför kunskapsluckor inom dessa områden. Byggnader och 

anläggningar inom dessa områden kan komma att rivas framöver inför 

kommande exploatering och dialog om behov av ytterligare provtagning inom 

dessa områden och när provtagning i så fall ska ske bör föras med 

tillsynsmyndigheten, miljöförvaltningen i Göteborg. 

• Den utförda åtgärdsutredningen ger goda förutsättningar för att komma fram till 

lämpliga åtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen vill dock 

framhäva att det är viktigt att Mölndalsån skyddas. 

• Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen ”startbesked får inte ges förrän 

sanering av förorenade massor har skett” i plankartan bör ändras till ” Startbesked 

för byggnation får inte ges förrän markförorening har avhjälpts till nivåer som 

medger. 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

MKN Luft: 

Länsstyrelsen noterar att plankartan fastställer (m1) att fasader ut mot E6 och 

Sofierogatan ska vara täta och fönster ej öppningsbara (utan särskilt verktyg). Ventilation 

till byggnaderna ska vara vänt bort från E6. Detta är positivt ur luftkvalitetsaspekt. 

Länsstyrelsen anser att åtgärder för att sänka halterna längs med nya Nellickevägen och 

Sofierovägen behöver studeras vidare i det fortsatta planarbetet. I tillägg till ovanstående 

utredning behövs en bedömning avseende vilka halter som kan förekomma vid det 

planerade läget för berg- och dalbanan. 

MKN vatten: 

Ekologisk status: 

I detaljplanen anges att inom området med planbestämmelse Natur1 ska en ekologiskt 

funktionell kantzon anläggas, vilket Länsstyrelsen ser som positivt. Dock noteras att i 

underlagsrapport Brynzon öster om Mölndalsån (Norkonsult 2019-05-02) anges att det 

bara är möjligt att plantera träd på en kortare sträcka i den norra delen av Natur1. Det 

framgår dock inte vilken sträcka som avses och hur lång den är. 

För att säkerställa att den avsedda funktionen uppnås anser Länsstyrelsen att ett utkast till 

skötselplan behöver upprättas och finnas med i antagandehandlingarna. En hänvisning till 

skötselplanen ska också finnas med i planbeskrivningen. Skötselplanen bör beakta både 

byggtiden och skötsel efter genomförandetiden.  

Kemisk status: 

I dagvattenutredningen föreslås att dagvatten efter exploatering omhändertas lokalt och 

därefter leds till Mölndalsån, istället för till reningsverk via befintlig kombinerad ledning. 

Jämförelsen mellan föroreningshalter före och efter exploatering behöver därför göras 

utifrån dessa förutsättningar för att möjliggöra en bedömning av planens konsekvenser 

för vattenkvaliteten i Mölndalsån. 
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Bedömningen i dagvattenutredningen är att planen inte kommer att påverka statusen för 

Mölndsdalsån nämnvärt negativt. Länsstyrelsen kan dock inte utläsa hur bedömningen av 

påverkan på den kemiska statusen har gjorts. Detta bör förtydligas i det fortsatta arbetet. 

Dagvatten: 

Föreslagna åtgärder för rening och fördröjning bedöms förbättra vattenkvaliteten på 

dagvatten från området. Länsstyrelsen ser positivt på att belastningen på den kombinerade 

ledningen, och därmed även på Ryaverket, minskar vid planens genomförande. Det bör 

dock säkerställas i plankartan att föreslagna åtgärder kan genomföras. Mark avsedd för 

dagvattenhantering bör reserveras och i möjligast mån förses med bestämmelse på 

plankartan. Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget att kommunen vidtar de åtgärder 

som föreslås i dagvattenutredningen för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. 

Råd enligt PBL och MB 

Riskscenario 

I planhandlingarna anges ett medelavstånd till järnväg och väg. Länsstyrelsen anser att 

det istället bör anges ett minsta avstånd mellan väg/järnväg och bebyggelse. Vidare 

uppmärksammar Länsstyrelsen att i riskanalysen används 16 ton för beräkning av antalet 

fordon med massexplosiva ämnen, vilket inte ger en rättvis bild av antalet transporter. 

Högst troligt är att det finns ett stort antal bilar som kör mindre mängder men som vid en 

olycka kan påverka området närmast leden i stor utsträckning. Detta behöver riskanalysen 

ta hänsyn till i kommande riskanalyser. 

I kapitel ”Övervägningar och konsekvenser” finns ett stycke om Hälsa och säkerhet. Här 

föreslår Länsstyrelsen att resonemanget om risker avseende farligt gods kan hanteras. 

Verksamheter 

I planen ingår bl.a. en småskalig verkstads- och tillverkningsindustri, tryckeri. 

Länsstyrelsen anser att den miljöpåverkan som verksamheten kan komma att bidra med (t 

ex utsläpp till luft) bör beskrivas i planen. 

Vatten 

Planbestämmelsen ”W1” anger att öppet vatten får överbyggas med bryggor och broar. 

Det bör, enligt Länsstyrelsen, anges att bestämmelsen bara omfattar GC-bro och inte 

vägbro. 

Bryggor 

Länsstyrelsen påpekar att de bryggor i och intill Mölndalsån som finns med i 

planbeskrivningen inte är markerade på plankartan. För att få uppföra denna typ av 

anläggningar krävs i regel strandskyddsdispens. Då bryggorna inte är säkrade i plankartan 

förutsätter Länsstyrelsen att dessa bryggor inte är en del av den nu aktuella detaljplanen 

utan något som är planerat att anläggas i ett senare skede. Då behöver kommunen att ta 

ställning till om bryggorna är möjliga att genomföra ur strandskyddssynpunkt. 

GC-broar 

Länsstyrelsen anser att kommunen vid fortsatt planarbete bör klargöra om det ur 

strandskyddsperspektiv finns förutsättningar för att anlägga de gång- och cykelbroar som 

finns angivna i plankartan.  

Länsstyrelsen förordar att en strandskyddsdispens för de planerade broarna bör vara redan 

dispensgiven innan planen antas. I annat fall bör kommunen redogöra i planbeskrivningen 
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för de förutsättningar som behövs för att en framtida strandskyddsdispens ska kunna 

beviljas. Dvs., vilket särskilt skäl som är tillämpbart samt även visa varför inte befintliga 

broar kan fylla de funktionerna som de önskade broarna ska göra.  

Hållbar planering 

Ur en långsiktig hållbar planeringssynvinkel anser Länsstyrelsen att gator som är avsedda 

för gång och cykeltrafik har ett allemansrättsligt värde. Dessa gator är också en 

förutsättning för att förskolebarn ska kunna nå en skog som de regelbundet vistas i. 

Vikten av tillgänglighet till rekreationsskog anser Länsstyrelsen motiverar att 

strandskyddet ligger kvar. Trafiksituationen i och runt området begränsar barns 

rörelsefrihet och trygga passager, tillgängliga stråk och lekmiljöer för barn bör vara 

prioriterade. 

Länsstyrelsen vill lyfta att strandskyddet inte påverkar underhåll och byggnation av torg 

och gator. Därför uppmuntrar vi att låta strandskyddet ligga kvar inom allmän plats 

GATA och TORG för att på lång sikt garantera tillgängligheten. Länsstyrelsen upplyser 

även om att Mark- och Miljööverdomstolen har gjort samma bedömning i mål nr P 

10448-17. 

Mellankommunala frågor 

Länsstyrelsen förutsätter att Mölndals kommun som delar Mölndalsåns dalgång inte har 

invändningar mot det aktuella projektet. 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Gällande översiktsplan för Göteborg (ÖP 2009) anger, vilket också står i 

planbeskrivningen, Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Länsstyrelsen 

anser att planen överensstämmer med denna. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Grundvatten 

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. 

Länsstyrelsen anser att det bör beskrivas i planhandlingarna hur grundvatten från 

anläggningsskedet ska omhändertas för att inte riskera negativ påverkan på vattenmiljön i 

Mölndalsån.  

Vattenverksamhet 

Föreslagna åtgärder i planen innebär troligen arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten 

vilket är vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken. I det fall åtgärderna innebär 

vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras i tidigt skede med Länsstyrelsen. 

Byggande av bro i ett vattendrag med medelvattenföring större än 1 kubikmeter per 

sekund är tillståndspliktigt. 

Markavvattning 
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Länsstyrelsen instämmer i stadens bedömning att den ändrade recipienten för dagvatten 

kan medföra att markavvattningsföretaget Mölndalsån behöver omprövas, om det 

tillförda flödet ökar påtagligt. Detta bör utredas i det fortsatta planarbetet. 

Redaktionella synpunkter: 

Länsstyrelsen noterar en hänvisning till planbestämmelsen ”m1” i lista för skyddsåtgärder 

(punkt 3) i planbeskrivningen sida 37 som inte stämmer överens med aktuella planens 

utformning. Det behöver ses över.  

Länsstyrelsen anser också att benämning av järnvägen i riskanalysen bör vara konsekvent 

(figur 2,3,6) annars kan det bli förvirrande. 

I stycket om Rening i avsnittet om Dagvatten anges följande: ”Recipienten Mölndalsån 

har på denna sträcka en måttlig ekologisk status men förväntas uppnå god ekologisk 

potential 2021”. Ekologisk status är den term som ska användas.  

I avsnittet Teknisk försörjning, Dagvatten på s 30 i planbeskrivningen stämmer inte 

beteckningarna i texten på de olika områdena överens med beteckningarna i figuren (som 

saknar nummer). 

Påpekar att illustrationen över var strandskyddet upphävs som finns med i plankartan 

överensstämmer inte helt med plankartans text under administrativa bestämmelser. 

Behovsbedömning 

Staden har bedömt att ett genomförande av planförslaget innebär betydande 

miljöpåverkan. Länsstyrelsen håller med kommunen om att MKB får avgränsas till att 

innefatta MKN-vatten samt det som kan planeras kring Mölndals ån för att utesluta 

geotekniska risker vid slänter och stödmurar. 

Det är bra att staden har tagit fram MKB redan som en del av samrådshandlingarna. 

Länsstyrelsen anser att den presenterar en bra bild av planförslagets konsekvenser och 

miljöpåverkan. Mölndalsån har klassats om inför cykel 3 i vattenförvaltningen. Vid 

klassningen har fler parametrar som ingår i kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd 

klassats. Samtliga klassade parametrar befanns ha dålig status, dvs den sämsta klassen. 

MKB behöver uppdaterats med senaste statusklassningen. 

Kommentar: 

Hälsa och säkerhet: 

Risk 

Riskutredningen har uppdaterats med hänsyn till Länsstyrelsens synpunkter och 

förändringar i förslaget. Planbeskrivning och planbestämmelser har uppdaterats och 

förtydligats utifrån den nya utredningen. 

En genomförandestudie har tagits fram för att säkerställa att det finns utrymme att 

uppföra skyddsmur för avåkande tåg. Murens exakta utformning och placering bestäms i 

projekteringsskedet.  

Berg- och dalbanan har utgått ur planförslaget. 

Översvämning/Skyfall: 

Bedömning har gjorts i samråd med räddningstjänsten som visar att det går att nå 

samtliga byggnader inom planområdet även vid översvämning, trots att vissa gator då 

kommer vara översvämmade. Fastighetsägare ansvarar för att befintliga byggnader på 

lägre nivå än +3.6 inte skadas vid översvämning. 
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Buller, trafikbuller och verksamheter: 

Bullerutredning har tagits fram till granskningen av detaljplanen. Då berg- och dalbanan 

utgått ur förslaget har den inte ingått i bullerutredningen. 

Geotekniska åtgärder:  

Se svar till SGI, nr16. 

Förorenade områden:  

Planbeskrivningen har förtydligats och planbestämmelse har formulerats om enligt 

Länsstyrelsens synpunkt.  

Miljökvalitetsnormer: 

MKN luft: 

På grund av den dåliga luftmiljön ska gatuutformningen utmed E6/E20 inte uppmuntra 

till fotgängar- eller cykeltrafik. Inga gångbanor föreslås därför utmed gatan. 

Planförslaget har justerats så att berg- och dalbanan utgått. Istället planeras nöjespark 

på taket i de norra delarna. Luftmiljön här skyddas från föroreningar genom att högre 

bebyggelse fungerar som skärmar mot E6/rv40. 

MKN vatten: 

Inför antagande kommer en genomförandestudie för brynzonen tas fram, där det bland 

annat ingår att studera var träd kan placeras i förhållande till ledningar och att ta fram 

en skötselplan. Bedömningen är i nuläget att träd kan planteras inom större delar, då det 

finns möjlighet att genomföra åtgärder så att träd kan planteras närmare ledningen än 4 

meter. Detta ska då göras i dialog med Kretslopp och Vatten. 

Dagvattenutredningen har uppdaterats och förtydligats enligt synpunkterna. Då det finns 

flera möjliga lösningar för att klara dagvattenhanteringen bedöms det inte lämpligt att 

reglera dagvattenlösningar på plankartan. En genomförandestudie för 

dagvattenhantering inom allmän plats har tagits fram och säkerställer att de ställda 

kraven kan uppfyllas.  

Råd enligt PBL och MB: 

Riskscenario: 

Rubrik avseende farligt gods har lagts till under Överväganden och konsekvenser.  

Verksamheter:  

Tryckeriet bedöms inte bidra till miljöpåverkan. 

Vatten:  

Planbestämmelser avseende bryggor och broar har förtydligats. 

Bryggor:  

Föreslagna bryggor som inte ges planstöd har tagits bort. 

Hållbar planering: 

Staden delar inte uppfattningen att strandskyddet bör gälla inom allmän plats GATA och 

TORG då dessa områden redan är ianspråktagna och saknar betydelse för 

strandskyddets syften. Det finns inga naturvärden inom dessa områden att skydda och 

den fria rörligheten till bland annat rekreationsskog säkerställs genom att allmän plats 

inte får spärras av. 

Det är avgörande för planens genomförande att strandskyddet upphävs inom TORG och 

GATA. Om strandskyddet skulle finnas kvar inom dessa områden skulle det innebära att 

staden behöver söka dispens för att anlägga torgyta och för att utföra underhåll på 

befintlig allmän gata och ledningar i denna. Förutom att det är arbetskrävande innebär 

det en osäkerhet i planens möjlighet till genomförande då dispens inte är självklar. 

Staden behöver veta att dessa anläggningar går att uppföra. 
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Synpunkter enligt annan lagstiftning: 

Grundvatten: 

Gällande bortledning av grundvatten är åtgärder inom kvartersmark exploatörernas 

ansvar, de ansvarar även för att samråda med Länsstyrelsen vid behov. Information om 

tillståndsplikt vid bortledning av grundvatten har lagts in i planbeskrivningen. 

Hur grundvatten från anläggningsskedet hanteras, samt skyddsåtgärder för hantering av 

förorenat grundvatten och länshållningsvatten under anläggningsfasen, regleras inte i 

planskedet utan i anläggningsskedet. 

Vattenverksamhet: 

Vid behov av anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet kommer detta samrådas 

med/anmälas till Länsstyrelsen inför genomförande.  

Markavvattning:  

I dagvattenutredningen beräknas den hydrologiska belastningen på planområdet till ca 

48 000 m3 på ett år. Beräkningen baseras på att årsmedelnedbörden i Göteborg är 800 

mm och att planområdet är 60 000 m2 stort. Det sannolika scenariot som beräknas är att 

delar av taken bekläds med 10-15 cm tjockt grönt tak med avrinningskoefficient på 45 %. 

Detta skulle ge en årlig avrinning på 22 000 m3 till Mölndalsån vilket motsvarar ett årligt 

medelflöde på 0,7 l/s. Medelvattenföringen i Mölndalsån är idag 4 200 l/s. Ett tillskott på 

0,7 l/s anses inte vara en påtaglig ökning varpå staden menar att 

markavvattningsföretaget inte behöver omprövas.  

Redaktionella synpunkter: 

Planhandlingarna har justerats utifrån synpunkterna. 

Behovsbedömning: 

I den nya MKBn som tagits fram till granskningen har resonemang utifrån senaste 

statusklassningen införts. 

 

14. Lantmäterimyndigheten 

Plankarta med bestämmelser 

Anser det vara olämpligt att inte på något sätt precisera eller lokalisera E-områden till sin 

storlek/yta/höjdbegränsning eftersom bestämmelsen, dels innebär rätt för fastighetsägaren 

att begära inlösen och dels innebär en osäkerhet för fastighetsägaren om hur stort intrång 

det blir och hur det påverkar byggrätten för övriga ändamål. 

Påpekar att det kan uppstå oklarheter och eventuellt konflikt om byggrätten ska fördelas 

inom ett kvarter om detta delas upp i flera fastigheter. 

Lyfter behovet av eventuella markreservat för ledningar inom kvartersmark. 

Anser att ordet ”tryckeri” ska tas bort ur bestämmelsen J1 och påpekar ett par 

felaktigheter i plankartan.  

Bra om det framgår av planbestämmelserna att det är kommunalt huvudmannaskap. 

Planbeskrivning  

Påpekar att gällande detaljplaner på sida 9 är felaktigt angivna eller saknas. Föreslår 

också att planområdet utökas till att omfatta hela II-4667. 

Lantmäterimyndigheten undrar om detaljplanen är förenlig med markavvattningsföretaget 

och upplyser om att samråd bör ske med de berörda fastighetsägarna eller styrelsen för 
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markavvattningsföretaget. Om det är aktuellt att avveckla företaget krävs att 

markavvattningsföretaget upphävs av mark- och miljödomstolen.  

Framför redaktionella synpunkter på planhandlingarna:  

• Ange fastighetsbeteckningarna istället för namn på fastigheterna. 

• ”3D-fastighet” ska ändras till 3D-utrymme eller servitut. Ledningarna behöver 

också ha stöd i planen med en planbestämmelse. 

• Förtydliga med att Liseberg AB står för förrättningskostnaderna för 

fastighetsbildning samt lägg till att respektive ledningshavare står för 

förrättningskostnaderna vad gäller bildande av ledningsrätter. 

• Ekonomiska konsekvenser för Skår 40:17 saknas. 

• Planens ekonomiska konsekvenser behöver utvecklas. 

• Grundkartans beteckningar bör redovisas i sin helhet i en förteckning. 

• Grundkartans aktualitet behöver uppdateras. 

Några redaktionella synpunkter på handlingarna meddelas planhandläggaren under hand.  

Kommentar: 

Efter samråd med exploatörer samt med Göteborgs energi har bedömningen gjorts att E-

område inte behöver vara mer specifikt än inom en fastighet för de norra delarna där 

Liseberg har ett eget elnät. För den södra byggrätten begränsas E-området genom 

bestämmelse e2 på plankartan. 

Påpekande om eventuell kommande konflikt gällande byggrätt om kvarter delas upp i 

flera fastigheter noteras. I dagsläget finns inga planer på att dela upp fastigheter.  

Planhandlingarna har justerats utifrån textförslag och övriga önskemål. Planområdet 

har dock inte utökats till att omfatta hela II-4667 då detta skulle kräva ett extra samråd 

för utökat planområde. Nyttan av att utöka planområdet bedöms inte vara så stor att det 

motiverar det extra arbete och användande av stadens resurser som i så fall skulle 

behövas.  

Det finns ingen styrelse för markavvattningsföretaget som kan kontaktas. Bedömningen 

är att planens påverkan på markavvattningsföretaget är marginell och att företaget inte 

behöver omprövas (se svar till Länsstyrelsen). Ett eventuellt upphävande av 

markavvattningsföretaget är en process som behöver hanteras på en strategisk nivå, inte 

i en enskild detaljplan. 

Planens ekonomiska konsekvenser har utvecklats. 

Grundkartan har uppdaterats. 

 

15. PostNord 

PostNord upplyser om sitt uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 

vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 

standarden på postmottagningsfunktionen.  

PostNord rekommenderar att i samband med nybyggnation kontakta PostNord i god tid 

på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av 

postmottagning. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut 

till adressen. 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Kommentar: 

Noteras. 

 

16. Skanova (Telia) 

Skanova har tagit del av handlingarna och vill framföra följande:  

• I planområdets norra del, i befintlig gata Nellickevägen samt Sofierogatan har 

Skanova en betydande anläggning. Särskild hänsyn bör tas till denna anläggning i 

det fortsatta planarbetet i syfte att undvika flytt av anläggning, då detta är både 

kostnadsdrivande och tidskrävande.   

• Skanova har även ett befintligt mindre stråk i Nellickevägen som försörjer 

befintliga byggnader inom planområdet.  

Kommentar: 

Skanovas befintliga anläggningar ingår i en ledningsplan som tagits fram inför 

granskningen och bedöms inte påverkas av planen.  

 

17. Statens geotekniska institut (SGI) 

SGI saknar redovisning av sensitiviteten för några punkter och efterfrågar en 

sammanställning av sensitiviteten för samtliga punkter. Eftersom lera med sensitivitet 

högre än 50 har påträffats bör en värdering göras av om kvicklera kan förekomma inom 

läget för beräknade glidytor. Detta kan påverka valet av erforderlig säkerhetsfaktor.  

SGI anser att en översyn av valda värden på trafiklaster bör göras.  

SGI vill framhålla att i bedömningen av stabiliteten ska ingå bedömningen av befintliga 

konstruktioner som stöttar jorden och förhindrar erosion. Eftersom befintliga 

stödkonstruktioner mot Mölndalsån bedöms vara bristfälliga kan det ifrågasättas om 

stabiliteten är tillfredsställande. Ett förtydligande angående detta önskas. 

För beräkningssektionen ”Nord” anges att geometrin är antagen och behöver verifieras 

innan resultatet kan fastslås. SGI förordar starkt att detta görs.  

Föreslagen breddning av cykelvägen i den del av Nellickevägen som ligger kvar saknas i 

beräkningar av sektion ”Nord”. En översyn av beräkningarna rekommenderas. 

En motivering till valen av n-faktor önskas i beräkningarna av stabiliteten. Ett 

förtydligande önskas kring det alternativ där befintlig stödkonstruktion lämnas kvar samt 

var gränserna mellan de olika typerna av stödkonstruktioner går.  

Beräkning med känslighetsanalys av höjd grundvattenyta till +2,3 saknas för sektion 

”Nord” och behöver kompletteras med.  

SGI vill även väcka frågan om det kan finnas förutsättningar för att portrycket ökar mer 

än hydrostatiskt ner genom lerlagren och hur detta i så fall påverkar beräkningsresultaten. 

Förutsättningen att byggnaderna ska pålas bör föras in som planbestämmelse.  

Kommentar: 

Den geotekniska utredningen har kompletterats utifrån inkomna synpunkter. 
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Då den geotekniska utredningen pekar på att det kan vara möjligt att grundlägga 

lättare konstruktioner genom lastkompensation bedöms det olämpligt att införa 

planbestämmelse om pålning. Byggnadernas grundläggning säkerställs dessutom 

enligt 8 kap 4§ PBL i samband med bygglovhanteringen.  

 

18. Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har inga synpunkter och inte heller några ledningar i anslutning till 

aktuellt område och önskar inte medverka i det fortsatta remissförfarandet för aktuellt 

ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

19. Trafikverket 

Riskreducerande åtgärder  

Trafikverket anser att det krävs förtydliganden i vilken typ av skyddsmur mot järnvägen 

som föreslås och vilken placering denna ska ha. Placeringen av en skyddsmur behöver 

framgå med utsträckning och avstånd till spår. Det är av yttersta vikt att skyddsmuren 

placeras utanför Trafikverkets område och följer Elsäkerhetsverkets föreskrifter avseende 

avstånd till kontaktledning. Även möjlighet till underhåll och drift av skyddsmuren ska 

kunna utföras utanför Trafikverkets område. Skyddsmuren ska utformas utan utstickande 

hörn eller delar som riskerar att skada ett urspårat tåg.  

Trafikverket anser att det ska förtydligas vilka dimensioner skyddsmuren ska ha samt att 

det är säkerställt att det går att anlägga den längs hela sträckan. Platsen för skyddsmuren 

ska förtydligas i plankartan (bestämmelse m2).  

Vidare krävs på samma sätt ytterligare information om det vägräcke/skyddsmur som 

föreslås för att Trafikverket slutligt ska kunna ta ställning till om det är genomförbart. Då 

skyddet mot vägen bland annat ska ha funktionen att skydda mot farliga vätskor måste det 

säkerställas att det inte riskerar dagvattenavrinningen från vägen. Trafikverket måste ha 

mer information om vilken sträcka det gäller för att ha möjlighet att svara på detta. 

Trafikverket önskar att kommunen tar kontakt innan planen går på granskning för att 

säkerställa möjligheten till denna åtgärd.  

Trafikalstring  

Enligt den trafiksimulering som gjorts kommer statligt vägnät främst påverkas genom 

trafiktillskott på Kallebäcksmotets ramper. Då Trafikverket har planerat trimningar av 

Kallebäcksmotet beräknas motet kunna hantera det beräknade trafiktillskottet utan att det 

utvecklas vidare köproblematik än i dagsläget.  

Visuell påverkan kopplat till trafiksäkerhet  

Det finns ingen tydlig beskrivning av hur den berg-och-dalbana som möjliggörs genom 

planförslaget ska se ut. Trafikverket är tydliga med att eventuella ljuspunkter eller annan 

design som kan verka distraherande eller bländande för trafikanter på väg E6/E20 eller 

väg 40 inte kan accepteras. Trafikverket vill därav vara delaktiga även i fortsatt 

planläggning av anläggningen.  
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Avtal  

Trafikverket anser att anläggande av det föreslagna vägräcket mot väg E6/E20 ska utföras 

av Trafikverket men finansieras av kommunen. För detta krävs avtal för att reglera 

finansiering och planering.  

Vidare anser Trafikverket att det kan krävas bevakande projektledare från Trafikverket 

för genomförandet av skyddsmur mot järnvägen, då avstånd till spår är litet. Trafikverket 

kommer att bekosta bevakande projektledare för det delprojektet. Avtal för bevakande 

projektledare behöver tecknas.  

Avtal mellan Trafikverket och kommunen gällande ovanstående ska vara tecknat innan 

planen kan gå till antagande.  

Övrigt  

I samband med projekt Västlänken ska pålningsarbeten i höjd med planområdet göras 

under åren 2022-2023. Trafikverket anser att det är viktigt att arbeten med planen spelas 

in till KomFram Göteborg för vidare samordning. 

Kommentar: 

Skyddsmur mot urspårande tåg har studerats i genomförandestudie och utrymme för den 

har säkerställts. Exakt utformning, konstruktion och dimensionering avgörs i 

projekteringsskedet.  

Dialog har förts med trafikverket angående möjligheterna att uppföra vägräcken. 

Skyddsåtgärd mot farliga vätskor föreslås nu inom planområdet istället för inom 

trafikverkets vägområde.  

Berg- och dalbanan har utgått ur förslaget.  

De avtal som efterfrågas kommer att slutas innan planens antagande. 

Samordning under byggskedet kommer ske i gruppen Kom-Fram. 

20. Vattenfall 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför 

inget att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. 

21. Västtrafik 

Västtrafik ställer sig positiva till planförslaget. Det är viktigt att staden förtätas i 

anslutning till god kollektivtrafik.  

Det är positivt att staden och befintliga/tillkommande verksamheter vill verka för en 

hållbar mobilitet till och från området. Mobilitets-och parkeringsutredningen har visat att 

verksamheternas placering kan medge avsteg från parkeringstalen.  

Västtrafik påminner om att placera entréer till nytillkommande byggnader så nära 

befintliga hållplatser som möjligt. Ur ett socialt perspektiv för kollektivtrafiken är 

placeringen av nytillkommande verksamhet positiv då barn- och ungas självständiga 

resande till och från området möjliggörs.  
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Vidare ifrågasätter Västtrafik att parkeringstalet för cykel beräknats lågt, och anser att det 

är bättre att ta höjd för en förändrad färdmedelsfördelning i en framtid. Viktigt är även att 

utreda hyrcykelsystem för långväga besökare som vill resa till- och från området hållbart. 

Kommentar: 

Parkeringstalet för cykel är enligt gällande norm och baseras på att endast en liten del 

av besökarna till verksamheterna har möjlighet att cykla till området, då många kommer 

resande från platser på för långa avstånd.  

 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits 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.  

22. Fastighets AB Bryggeriet, fastighetsägare Skår 40:5  

Ställer sig mycket positiva till föreslagen detaljplan, men vill ändå lyfta fram några 

synpunkter som de anser ha betydelse för den egna fastigheten och hyresgästerna. 

Noterar att föreslagen planläggning i söder inkräktar på den egna tomten och ställer sig 

frågande till beteckningen P som föreslås på området. Förutsätter att nuvarande 

användning kan fortlöpa inom sin fastighet. Förutsätter även överenskommelse med 

kommunen angående fastighetsöverlåtelse innan antagande.  

Noterar också att Nellikevägen får ny sträckning och funktion. Anser att den planerade 

enkelriktningen av vägen påverkar dem och deras hyresgäster negativt. Föreslår därför att 

bussparkeringen placeras inom Lisebergs tomt, så att en dubbelriktning av vägen är 

möjlig.  

Ser grönområdet längs Mölndalsån som positivt, men saknar en helhetslösning. Anser att 

vägen ska vara dubbelriktad och fortsätta utmed E6 förbi deras fastighet så att 

grönområdet längs med Mölndalsån kan fortsätta till Skårs led. 

Förutsätter att befintlig parkering i sydvästra hörnet av planområdet kan ansluta till ny 

gata. 

Tolkar bestämmelsen Mur (m2) som befintlig mur, inom deras fastighet. 

Noterar att plankartan anger +3,6 i öster, men nuvarande byggnader kräver befintliga 

höjder, +2,2-+2,7 för att kunna angöras. Förutsätter att plankartan justeras.  

Noterar att det finns skillnader i underlagen avseende in- utfart till parkeringsgaraget och 

förordar in- och utfart endast mot Vörtgatan. 

Kommentar: 

Nuvarande användning inom fastigheten kommer att kunna fortsätta. Det aktuella 

området är markerat med P även i gällande detaljplan.  

Överenskommelse angående fastighetsöverlåtelse kommer att ske innan antagande. 

Staden ser inte att det är önskvärt att gatan dubbelriktas i detta skede. Anledningarna till 

detta är: 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  27 (30) 

   

   

- Dubbelriktning skulle innebära att bussparkeringsplatserna skulle behöva flyttas. 

Detta eftersom det inte finns plats för dem och ytterligare ett körfält samt för att 

det inte kommer att finnas någon laglig möjlighet att ta sig till de 

parkeringsplatserna vid dubbelriktning. Staden ser ingen annan alternativ plats 

att lokalisera sju bussparkeringsplatser på. Bussparkeringen är inte bara för 

Lisebergs behov utan är en ersättning för bussparkeringarna längs 

Mölndalsvägen som idag används av besökare till många olika verksamheter 

inom evenemangsområdet och ska därför ligga inom allmän plats.  

- Det norrgående körfältet blir ett körfält som uteslutande kommer att användas av 

verksamma och besökare till PEABs fastighet. Ett sådant körfält skulle ha så 

begränsad nytta för allmänheten att det inte är försvarbart för staden att bygga 

det i samband med denna detaljplan.  

- Det finns en ökad risk att bilar ut från p-huset väljer att köra en kort sträcka mot 

körriktningen för att använda det norrgående körfältet. 

- Kapaciteten i korsningen Vörtgatan / Sofierogatan kommer att påverkas då det 

skulle innebära att ytterligare en vänstersväng möjliggörs. 

- Det finns möjlighet att biltrafiken på Vörtgatan kommer att ökas något, vilket inte 

är önskvärt då många mjuka trafikanter förväntas röra sig över denna gatan. 

Om man i ett framtida detaljplanearbete på fastigheten Skår 40:5 hittar ett sätt att 

möjliggöra Sofierogatans förlängning hela vägen ned till Skårs led så behöver gatan 

dubbelriktas. Några av ovanstående punkter kommer då fortfarande att vara utmaningar, 

då främst att hitta parkeringsplatser för bussarna.  

Det är rätt tolkat att bestämmelsen Mur (nu m3) avser den befintliga muren inom 

fastigheten. Där den befintliga muren tar slut (vid fastighetsgräns) ska den förlängas 

norrut med en ny mur.  

Höjdsättningen kommer anpassas så att angöring till nuvarande byggnader och 

parkeringsyta inte hindras. 

Infart till parkeringshuset är föreslagen mot Vörtgatan, medan utfart föreslås både mot 

norr och söder. Detta förtydligas i planhandlingarna.  

 

Grannkommuner 

 

23. Mölndals stad 

Mölndals stad ser positivt på utveckling av området i anslutning till Liseberg. För att 

kunna urskilja vilka konsekvenser detaljplanen skulle få för Mölndal önskar Mölndals 

stad att trafikutredningen omfattar ett större område där trafiksituationen längre söder ut 

från detaljplaneområdet inkluderas. Mölndals stad anser även att trafikutredningen skulle 

inkludera ett resonemang om det innehåll som detaljplanen omfattar skulle kunna påverka 

trafiksituationen under andra tider på dygnet än maxtimmarna, och önskar mer studier om 

påverkan på Göteborgsvägen söderut och vilka åtgärder som kan göras för att minimera 

störning eftersom byggnationen delvis sammanfaller med byggnation av västlänken.  

Mölndals stad lyfter även att denna detaljplan behöver samordnas med pågående 

utvecklingsplaner längs de aktuella trafiklederna i Mölndal så att de sammanlagda 

konsekvenserna kan urskiljas och så att en hållbar trafiksituation kan uppnås. Det är 
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viktigt att värna och främja gena och trygga cykelvägar, men även att stråket fungerar 

under byggnationen.  

Anser att detaljplanen skulle behöva kompletteras med en beskrivning av konsekvenserna 

för Mölndalsån i ett större perspektiv. Ser positivt på att området i direkt anslutning till ån 

kommer att omvandlas till ett parkstråk. Dock är det viktigt att kantzonen planeras väl för 

att den ska bli ekologiskt funktionell. För att kunna urskilja vilka konsekvenser aktuell 

plan skulle kunna få för utvecklingen längs Mölndalsån i Mölndal skulle eventuell 

påverkan också behöva beskrivas tydligare i planförslaget, t.ex. påverkan på 

miljökvalitetsnormer för vatten. Samordning med pågående planering längs ån i Mölndal 

behövs också för att kunna urskilja planens kumulativa effekter samt för att analysera om 

pågående planering i Mölndal påverkar förutsättningarna för den aktuella detaljplanen. 

Kommentar: 

I detaljplanearbetet har det tagits fram trafikanalyser på makronivå och på mikronivå. 

Utredningsområdet för respektive nivå redovisas i Figur 1 och Figur 2 nedan. 

 

Figur 1 - Utredningsområde makroanalys 

 

Figur 2 - Utredningsområde mikroanalys 

 

Vid val av utredningsområde behöver en avvägning göras av hur stort område som ska 

utredas. Ett litet område kan ge ett för inzoomat perspektiv där kringliggande trafikföring 

inte beaktas men samtidigt blir utredningen inte alltför tung och felkällorna blir små. Ett 

stort utredningsområde ger ett mer utzoomat perspektiv men utredningarna blir tunga 

och risken för felkällor ökar. I detta projekt identifierades att moten Ullevimotet, 

Örgrytemotet och Kallebäcksmotet samt gatorna Örgrytevägen, Korsvägen och 

Mölndalsvägen behövde vara med i analysen. För Mölndalsvägen specifikt identifierade 

att utredningsområdet ska sträcka sig till Sankt Sigfridsgatan. Detta område anser staden 

är rimlig storlek för att utröna hur exploateringen påverkar kringliggande gatunät.  

I en mikroanalys som genomförts efter samråd har fyra scenarion studerats. Tre av 

scenarierna är worst case scenarier där man analyserat vid vilka tidpunkter det blir mest 
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trafik på gatorna, dvs både för den generella trafiken och för trafiken till exploateringen. 
Det scenario som ger högst belastning på Mölndalsvägen är Worst case fyllning men 
även då byggs endast kortade köer upp längs Mölndalsvägen. 

Göteborgs stad har tillsammans med Trafikverket och Västtrafik ett samarbete som kallas 
KomFram. Uppdraget för KomFram är att samordna projekt i och omkring Göteborg i 
tid och rum för att säkerställa framkomlighet och tillgänglighet. Denna detaljplan har en 
kontinuerlig dialog med KomFram för att säkerställa att utbyggnaden upprätthåller en 
hållbar framkomlighet och tillgänglighet för verksamheter, boende och besökare i 
exploateringens närområde.  

Det är även av Göteborgs stads intresse att framkomlighet och tillgänglighet upprätthålls 
för pendelcykelstråket längs Mölndalsvägen, även under byggtid. Det har därför tagits 
fram en analys av behov och påverkan. Arbete med trafikföringsprinciper och 
etappindelning kommer att ta vid efter detaljplanens granskning och en viktig aspekt i det 
arbetet blir att säkerställa framkomlighet och tillgänglighet för alla trafikslag.  

Konsekvenserna för Mölndalsån beskrivs utförligare i miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB) som togs fram till samrådet, och viss komplettering har gjorts i den 
kompletterande MKBn till granskningen gällande ändrad klassning för kemisk status. Ett 
av planens syften är att skapa en attraktiv offentlig miljö och vattenmiljö längs 
Mölndalsån, och i plankartan ställs krav på ekologiskt funktionell kantzon. Inför 
antagande kommer kantzonen studeras vidare med avseende på bl.a. gestaltning, 
stabilitet och ekologiska funktioner i en genomförandestudie.  

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 
med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

 Byggrätter ges ökad flexibilitet i höjd i stora delar av plankartan.

 Omfördelning av BTA från södra delen till mittenområdet i plankartan.

 Centrumändamål tillåts i norra byggrätten.

 Befintlig tryckeribyggnad ges rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse.
Användningarna besöksanläggning och hotell läggs till för fastigheten.

 Parkeringshus tillåts kraga ut över allmän plats GATA i södra delen av
Sofierogatans förlängning.

 Bestämmelse PARK har tagits bort och ersatts av NATUR1.

 Minskning av planområdet i öster för att inte inkludera trafikverkets fastighet och
trafikområde.

 Flexiblare placering och preciserade bredder och höjder för gångpassager över
allmän plats.

 Besöksanläggning tillåts kraga ut över allmän plats NATUR1 i söder.

 Utökade ytor för TORG i anslutning till bron vid Vörtgatan.
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 Breddning av allmän plats GATA vid Vörtgatans förlängning för att möjliggöra 
eventuell framtida inomhushållplats för elbuss.

 Uppdaterade utredningar avseende risk, dagvatten, luft, geoteknik samt parkering 
och mobilitet har tagits fram och arbetats in i planhandlingarna.

 Kompletterande miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram.

 Nya utredningar avseende buller, kulturmiljö, trafikpåverkan, gestaltning av 
platsbildning samt genomförandestudie har tagits fram.

 Gestaltning av byggnader med en höjd över +40 meter ska ske genom tävling. 
Detta ska regleras i exploateringsavtal.

 Justeringar av texter i planbeskrivningen.

Arvid Törnqvist Per Osvalds 
Planchef Konsultsamordnare 
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Förslag till detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om 
Nellikevägen inom stadsdelen Krokslätt mfl. i Göteborg, Västra 
Götalands län
Handlingar daterade 2019-05-21 för samråd enligt 5 kap. 11plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
Utökat förfarande

Länsstyrelsens samlade bedömning

Planförslaget möjliggör fortsatt utbyggnad och utvidgning av verksamheter inom 
Liseberg. Syftet är att pröva förutsättningar för att flytta Nellikevägen österut, 
parallellt utmed Kungsbackaleden och Vörtgatan förlängnings till Nellikevägens 
nya läge. Därmed frigörs området vid Mölndals ån för att utveckla en ekologisk 
funktionellkantzon och skapa ett parkstråk längs med ån. Bebyggelsen som 
möjliggöras är bl.a. ett besökscenter för Volvo i södra delen av planområdet, en 
parkeringsanläggning för 1800 bilar som anses täcka parkerings behov för alla 
planerade verksamheter inom etapp 1 och 2 samt utökning av befintlig nöjespark. 

Länsstyrelsen välkomnar förslaget att förbättra miljön kring Mölndals ån. Vi 
noterar att de åtgärderna som togs fram vid planering av etapp 1 för att skapa den 
ekologiska kantzonen vid Mölndals ån har inkluderats. Dock anser vi att en del 
förtydligande behöver göras för att uppfylla miljökvalitetsnormer (MKN) för 
vatten. Dessa ges nedanför under rubriken MKN-för vatten samt även under Råd.

Fortsatt planering måste förtydliga geotekniska förutsättningar som t.ex., förekomst 
av kvicklera, släntstabiliteten, vilka stödkonstruktioner som kommer att behållas 
vid ån och deras tillstånd. En del av dessa åtgärder behöver säkerställas på 
plankartan. 

Områdets ligger nära farligt godsleder. Det valda korta avståndet än vad generellt 
rekommenderas och den höga exploateringen medför att riskbilden för området är 
hög. Detta kräver ett antal skyddsåtgärder för att riskbilden ska kunna anses vara 
acceptabel. Dessutom är planförslaget utformad för att möjliggöra flexibla 
markanvändningen vilket inte den upprättade riskanalysen tar hänsyn till. Se 
detaljerade synpunkter under rubriken Risker.

Staden har bedömt att de övervägande konsekvenserna av planförslaget innebär 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen instämmer och ser det positivt att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram och den utgör en del av 
samrådshandlingar. Vissa uppdateringar behöver dock göras inför 
granskningsskedet. Dessa beskrivs under rubriken MKB

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
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Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion, riksintresse, strandskydd och 
miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad 
som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att 
det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av 
detaljplanen om den kan antas strida mot någon av följande som utgör 
prövningsgrunderna.

Hälsa och säkerhet

Risker

Farligt gods:  
För planerat område råder en hög riskbild och ett antal skyddsåtgärder krävs för att 
minska risknivåer till acceptabla nivåer. Även med föreslagna skyddsåtgärder 
ligger riskkurvan högt (inom ALARP-området). 

Planen är flexible och möjliggör besöksintensiva verksamheter. På plankartan ser 
vi att med beteckning ”R1” möjliggör besöksanläggningar, besöksintensiva 
aktiviteter samt åkattraktioner som liknar dagens Liseberg. Riskanalysen utgår från 
att området i stor del utgörs av byggnader där tekniska åtgärder kan göras. Vad blir 
konsekvenser om bebyggelsen inte kommer att uppföras och istället kommer att 
likna befintliga nöjesparken, Liseberg. Vi saknar ett resonemang om hur riskbilden 
skulle kunna bli om området disponeras annorlunda. Detta behöver analyseras i en 
utvidgad riskanalys.

Det står i riskanalysen att med föreslagna skyddsåtgärder kan tolerabel risknivå 
uppnås men samhällsriskkurvan hamnar på den övre delen inom ALARP. Det 
framgår inte vilka övervägningar har gjorts för att komma fram till att föreslagna 
riskreducerande åtgärder är tillräckliga. Vi anser att planförslaget ska belysa om det 
är möjligt att förbättra riskbilden ytterligare. T.ex. om det finns riskscenarion som 
kan vara möjliga att dimensionera för och om det går att öka avståndet till farligt 
godsled eller minska den föreslagna exploateringen?  

I Länsstyrelsens tolkning av riskanalysen ingår inte berg- och dalbanans riskbidrag 
i figur 22. Vi ser inte anledningen till varför den inte tas med i den sammanvägda 
riskkurvan eftersom den totala riskbilden ska framgå i riskanalysen. 

Riskanalysen redovisar krav på ett antal skyddsåtgärder. Flera av dessa har 
reglerats på plankartan vilket vi anser är bra. Vissa oklarheter råder dock och det 
tas upp här (Se även under stycket gällande berg- och dalbanan):

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R85
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R90
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 Planbestämmelsen m2 reglerar uppförande av en skyddsmur. En 
viktig förutsättning för att begränsa risken med urspårning är att 
skyddsmuren uppförs längs med hela sträckan där järnvägen går 
ovan marken. Det måste säkerställas att muren är möjlig att uppföra 
på det sätt som antas i riskanalysen. Kommunen borde också 
förtydliga på kartan att ”m2” gäller längs med hela sträckan där 
järnvägen går ovan mark. Se även Trafikverkets yttrande (TRV 
2019/ 69172 daterat 2019-08-20). Om det inte går att uppföra muren 
bör i planförslaget överväga att öka avståndet mellan järnväg och 
byggnad.

 En viktig förutsättning för området är även den skyddsmur som 
föreslås förbi hela planområdet längs med E6/ Rv 40. Syftet är att 
vid en olycka förhindra att vätska från transporter kommer in på 
området samt för att minska risken att punktering av tank inträffar. 
Enligt planbeskrivning ska diskussion föras med Trafikverket inför 
granskningsskedet. Vi kommer behöva se ett avtal eller på ett annat 
sätt att denna åtgärd säkerställs. (Se även Trafikverkets yttrande) 

 Planen behöver förtydliga hur ventilationen ska placeras. T.ex. finns 
det krav på minsta höjd och minsta avstånd från vägen? Den ska 
även kunna stängas av manuellt. Det bör, i alla fall i 
planbeskrivningen, framgå vilka krav som ställs för denna åtgärd 
utöver att den tekniskt blir manuellt avstängningsbar, tex vad det 
gäller organisation, rutiner, lämplig placering av knappen för 
avstängning etc. 

 Byggnaden längst i söder: ”Volvo projektet ” finns ett behov att se 
över möjligheter att styra utformning för att placera entréer och 
öppningar bort från leden. 

Berg- och dalbanan: 
Vi noterar att en berg- och dalbana kan bli aktuell som en del av nöjesparkens 
framtida utveckling. En sådan åkattraktion innebär att samhällsrisken kommer 
tangera övre gränsen för ALARP-område. Kriteriet som har använts är dock för ett 
avstånd om 450 meter vilket gör att risknivån är högre än den som presenteras. 

Riskbilden för berg- och dalbanan har presenterats separat. I riskanalysen förutsätts 
att berg- och dalbanan placeras på våning 3 vilket gör att vissa scenarion inte 
beaktas. T.ex. molnbrand tas inte med och sannolikheten att omkomma av en 
pölbrand minskas. 

Enligt riskanalysen finns det relevanta åtgärder för berg- och dalbanan vilket i 
korta drag är: 

 Avstånd om minst 45-50 meter från vägen bör eftersträvas 
 Flamdetektion eller övervakning mot E6 så att en olycka upptäckts och 

lämpliga åtgärder kan vidtagas. 
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Dessa åtgärder är inte säkerställda på plankartan och inte heller beskrivs i 
planförslaget om Staden har tänkt att införa dessa skyddsåtgärder. Förslaget 
säkerställer inte att berg- och dalbanan placeras på en byggnadskropp på våning 3. 
Det noterar vi är en förutsättning som riskanalysen är baserad på.

Enligt planbestämmelse ska områden som inte är skyddade av byggnader mot 
E6/Rv40 inte uppmuntra till stadigvarande vistelse. Hur stödjer detta den 
föreslagna placeringen av en framtida berg- och dalbana.

Det är ett komplext trafiksystem som passerar området (Rv 40/E6) och 
Länsstyrelsen vill även ta upp fråga om effekter av rörliga distraktioner intill dessa 
trafikerade vägar. Kan sannolikheten för att en olycka ska inträffa öka längs med 
aktuell sträcka då det kan placeras en berg- och dalbanan i blickfånget och 
människor fäster uppmärksamheten på den? Det behöver utredas vid fortsatt 
planarbete. 

Trafikverket tar i sitt yttrande (TRV 2019/69172 dt 2019-08-20)) upp att eventuella 
ljuspunkter eller annan design som kan vara distraherande eller bländande för 
trafikanter på vägen inte kan accepteras. Vi instämmer med Trafikverket att vid 
utformning av planförslaget i den fortsatta planläggningen måste ske i samråd med 
Trafikverket.  

Översvämning/Skyfallsfrågan: 
I Dagvatten och skyfallsutredningen görs bedömningen att området inte har 
problem avseende översvämning från Mölndalsån eller skyfall om området 
höjdsätts på rätt sätt. Dock kommer befintliga byggnader och vägar inte klara sig 
från översvämningar. Vi instämmer med utredningens slutsats att denna fråga ska 
ses över. 

Det är bra att höjdsättning av byggnader och gator är reglerat på plankartan. Då det 
kommer finnas kvar vägar på lägre nivå måste det framgå att utrymning går att 
säkerställas ifall delar av området är översvämmat. 

Länsstyrelsen betonar att det är av stor vikt att föreslagna fördröjningsåtgärder 
vidtas på grund av översvämningsrisk i Mölndalsån. Då exploateringsgraden i 
planen förefaller hög behöver plats för dagvattenanläggningar säkerställas på 
plankartan. 

Buller, trafikbuller och verksamheter
Det framgår av planbeskrivningen att en bullerutredning kommer att tas fram i det 
fortsatta arbetet med detaljplanen. Länsstyrelsen upplyser att utredningen ska 
beakta bullret som uppkommer från berg- och dalbanan vid bostäder. Länsstyrelsen 
kommer att lämna synpunkter på den kommande bullerutredningen vid 
granskningsskedet. 

Geotekniska förutsättningar
Statens geotekniska institutet (SGI) har beretts tillfälle att granska 
planhandlingarna och det underlaget som redovisar rådande geotekniska 
förutsättningar inom planområdet med särskilt fokus på områden kring Mölndals 
ån. SGI kommenterar om markytans sammansättning som anges samt behov av 
förtydligande av t.ex., hur stor andel av lera som förekommer, utvärdering av 
stödkonstruktionerna längs med Mölndalsån. SGI:s yttrande bifogas i sin helhet 
(5.2-1906-0415 dt 2019-08-13).
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Förorenade områden
Länsstyrelsen instämmer i vad som står i planbeskrivningen vad gäller markmiljö, 
(sidan 32-34) men anser att följande behöver läggas till: 

 Provtagningen har varit begränsad inom Norra och Mellersta delområdet 
samt i byggnad 742 till följd av pågående verksamhet och anläggande av 
parkeringsyta. Det finns därför kunskapsluckor inom dessa områden, 
framför allt under byggnaden vid Nellickevägen 6 och vid påträffad 
vinylklorid i provpunkt 1059. Kan därför ett behov av kompletterande 
provtagning och riskbedömning föreligger. Byggnader och anläggningar 
inom dessa områden kan komma att rivas framöver inför kommande 
exploatering och dialog om behov av ytterligare provtagning inom dessa 
områden och när provtagning i så fall ska ske bör föras med 
tillsynsmyndigheten, miljöförvaltningen i Göteborg. 

 Den utförda åtgärdsutredningen ger goda förutsättningar för att komma 
fram till lämpliga åtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten. 
Länsstyrelsen vill dock framhäva att det är viktigt att Mölndalsån skyddas. 

 Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen ”startbesked får inte ges förrän 
sanering av förorenade massor har skett” i plankartan bör ändras till ” 
Startbesked för byggnation får inte ges förrän markförorening har avhjälpts 
till nivåer som medger.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

MKN-Luft

Halterna av luftföroreningar är mycket höga längs med E6/Kungsbackaleden och 
miljökvalitetsnormerna för både kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) 
överskrids längs med leden, såväl idag som 2021 och 2035. Halterna av NO2 
beräknas bli lägre och halterna av partiklar beräknas bli högre till 2035. 
Luftmiljöutredningen för planen visar dock att miljökvalitetsnormerna klaras i 
större delen av planområdet på grund av att de planerade byggnader skyddar mot 
utsläppen.  

Länsstyrelsen noterar att plankartan fastställer (m1) att fasader ut mot E6 och 
Sofierogatan ska vara täta och fönster ej öppningsbara (utan särskilt verktyg). 
Ventilation till byggnaderna ska vara vänt bort från E6. Detta är positivt ur 
luftkvalitetsaspekt. Åtgärder för att sänka halterna längs med nya Nellickevägen 
och Sofierovägen behöver studeras vidare i det fortsatta planarbetet. Vi anser att 
detta är nödvändigt om människor ska kunna vistas i området eftersom 
miljökvalitetsnormerna fortfarande beräknas överskridas år 2035 om åtgärder inte 
vidtas. I tillägg till ovanstående utredning behöver göras en bedömning avseende 
vilka halter som kan förekomma vid det planerade läget för berg- och dalbanan. 

MKN vatten
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Ekologisk status:
 I detaljplanen anges att inom området med planbestämmelse Natur1 ska en 
ekologiskt funktionell kantzon anläggas enligt riktlinjerna i planbeskrivning på sida 
26-27. Länsstyrelsen ser det som positivt. Dock noteras att i underlagsrapport 
Brynzon öster om Mölndalsån (Norkonsult 2019-05-02) anges att det bara är 
möjligt att plantera träd på en kortare sträcka i den norra delen av Natur1. Det 
framgår dock inte vilken sträcka som avses och hur lång den är. 

För att säkerställa att den avsedda funktionen uppnås behöver ett utkast till 
skötselplan upprättas och finnas med i antagandehandlingarna. En hänvisning till 
skötselplanen ska också finnas med i riktlinjerna för den ekologiskt funktionella 
kantzonen i planbeskrivningen. Skötselplanen bör beakta både byggtiden och 
skötsel efter genomförandetiden. Motsvarande tillvägagångssätt har använts vid 
framtagandet av detaljplan för kv. Immeln (etapp 1) på Mölndalsåns västra sida 
och Länsstyrelsen bedömer att det är tillämpligt även på denna detaljplan. 

Kemisk status: 
I dagvattenutredningen föreslås att dagvatten efter exploatering omhändertas lokalt 
och därefter leds till Mölndalsån, istället för till reningsverk via befintlig 
kombinerad ledning. Det innebär att dagvatten som tidigare belastade reningsverket 
efter exploateringen istället kommer att belasta vattenförekomsten Mölndalsån – 
Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg samt nedströms liggande vattenförekomster. 
Jämförelsen mellan föroreningshalter före och efter exploatering behöver därför 
göras utifrån dessa förutsättningar för att möjliggöra en bedömning av planens 
konsekvenser för vattenkvaliteten i Mölndalsån. 

Bedömningen i dagvattenutredningen är att planen inte kommer att påverka 
statusen för Mölndsdalsån nämnvärt negativt. Länsstyrelsen kan dock inte utläsa 
hur bedömningen av påverkan på den kemiska statusen har gjorts (se kommentar 
ovan). Detta bör förtydligas i det fortsatta arbetet. 

Dagvatten
I dagvattenutredningen föreslås att dagvatten efter exploatering omhändertas lokalt 
och därefter leds till Mölndalsån, istället för till reningsverk via befintlig 
kombinerad ledning. Föreslagna åtgärder för rening och fördröjning bedöms 
förbättra vattenkvaliteten på dagvatten från området. Länsstyrelsen ser positivt på 
att belastningen på den kombinerade ledningen, och därmed även på Ryaverket, 
minskar vid planens genomförande. 

Det bör dock säkerställas i plankartan att föreslagna åtgärder kan genomföras. 
Mark avsedd för dagvattenhantering bör reserveras och i möjligast mån förses med 
bestämmelse på plankartan. Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget att 
kommunen vidtar de åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen för att uppnå en 
hållbar dagvattenhantering.

Råd enligt PBL och MB 

Riskscenario

I planhandlingarna anges ett medelavstånd till järnväg och väg. I stället bör det 
framgå det minsta avståndet mellan väg/järnväg och bebyggelse. Vidare 
uppmärksammar vi att i riskanalysen används 16 ton för beräkning av antalet 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K2
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fordon med massexplosiva ämnen men vi anser att detta antagande inte ger en 
rättvis bild av antalet transporter. Högst troligt är att det finns ett stort antal bilar 
som kör mindre mängder men som vid en olycka kan påverka området närmast 
leden i stor utsträckning. Detta behöver riskanalysen ta hänsyn till i kommande 
riskanalyser. 

I kapitel ”Övervägningar och konsekvenser” finns ett stycke om Hälsa och 
säkerhet. Här borde resonemanget om risker avseende farligt gods kunna hanteras 
med tanke på avvägningar mellan hög riskbild och hög exploatering, avsteg från 
egna rekommendationer om avstånd mellan bebyggelse och transportleder etc.  

Verksamheter

I planen ingår bl.a. en småskalig verkstads- och tillverkningsindustri, tryckeri. Den 
miljöpåverkan som verksamheten kan komma att bidra med (t ex utsläpp till luft) 
bör beskrivas i planen. 

Vatten

Planbestämmelsen ”W1” anger att öppet vatten får överbyggas med bryggor och 
broar. Det bör ange att bestämmelsen bara omfattar GC-bro och inte vägbro. 

Bryggor

Länsstyrelsen påpekar att de bryggor i och intill Mölndalsån som finns med i 
planbeskrivningen är inte markerade på plankartan. För att få uppföra denna typ av 
anläggningar kräver i regel strandskyddsdispens. Då bryggorna inte är säkrade i 
plankartan förutsätter Länsstyrelsen att dessa bryggor inte är en del av den nu 
aktuella detaljplanen utan något som är planerat att anläggas i ett senare skede. Då 
behöver kommunen att ta ställning till om bryggorna är möjliga att genomföra ur 
strandskyddssynpunkt.

GC-broar 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör vid fortsatt planarbete klargöra om det ur 
strandskyddsperspektiv finns förutsättningar för att anlägga de gång- och 
cykelbroar som finns angivna i plankartan. Till skillnad mot ovannämnda bryggor 
som inte finns utpekade i plankartan gör broarna det. 

Vi förordar att en strandskyddsdispens för de planerade broarna bör vara redan 
dispensgiven innan planen antas. I annat fall bör kommunen redogöra i 
planbeskrivningen för de förutsättningar som behövs för att en framtida 
strandskyddsdispens ska kunna beviljas. Dvs., vilket särskilt skäl som är 
tillämpbart samt även visa varför inte befintliga broar kan fylla de funktionerna 
som de önskade broarna ska göra. Detta med tanke på att avståndet till befintlig bro 
är mindre än 40 meter.

Hållbarplanering
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Ur en långsiktig hållbarplaneringssynvinkel anser Länsstyrelsen att gator som är 
avsedda för gång och cykeltrafik har ett allemansrättsligt värde. Dessa gator är 
också en förutsättning för att förskolebarn ska kunna nå en skog som de 
regelbundet vistas i. Det gör att gatan har flera allemansrättsliga värden. Därmed 
vikten av tillgänglighet till rekreationsskog bör motivera att strandskyddet ligger 
kvar. Annars är området omringat av barriärer som Mölndalsvägen åt väst, järnväg 
samt E6:an åt öst och industrier mot norr och söder. Trafiksituationen i och runt 
området begränsar barns rörelsefrihet och självständighet inte minst trygga 
passager, tillgängliga stråk och lekmiljöer för barn bör vara prioriterad.

Det som länsstyrelsen vill lyfta upp är att strandskyddet inte påverkar underhåll och 
byggnation av torg och gator. Därför uppmuntrar vi att låta strandskyddet ligga 
kvar inom allmän plats GATA och TORG för att på långsikt garantera 
tillgängligheten. Vi vill passa på och upplysa om att Mark- och 
Miljööverdomstolen har gjort samma bedömning i mål nr P 10448-17.

Mellankommunala frågor

Vi förutsätter att Mölndals kommun som delar Mölndalsåns dalgång har inga 
invändningar mot det aktuella projektet. 

Överensstämmelse med översiktsplanen

Gällande översiktsplan för Göteborg (ÖP 2009) anger, vilket också står i 
planbeskrivningen, Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Vi anser, 
liksom Göteborgs Stad att planen överensstämmer med denna. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Grundvatten
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.

Det bör beskrivas i planhandlingarna hur grundvatten från anläggningsskedet ska 
omhändertas för att inte riskera negativ påverkan på vattenmiljön i Mölndalsån. 
Bland annat bör planbeskrivningen beskriva skyddsåtgärder för hantering av 
förorenat grundvatten och länshållningsvatten under anläggningsfasen.  

Vattenverksamhet
Föreslagna åtgärder i planen innebär troligen arbeten i vatten och/eller anläggning i 
vatten vilket är vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken. Arbeten i vatten är 
anmälnings- eller tillståndspliktiga om det inte är uppenbart att varken allmänna 
eller enskilda intressen skadas. I det fall åtgärderna innebär vattenverksamhet ska 
samråd/anmälan utföras i tidigt skede med Länsstyrelsen. Byggande av bro i ett 
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vattendrag med medelvattenföring större än 1 kubikmeter per sekund är 
tillståndspliktigt. 

Markavvattning
Länsstyrelsen instämmer i stadens bedömning att den ändrade recipienten för 
dagvatten kan medföra att markavvattningsföretaget Mölndalsån behöver 
omprövas, om det tillförda flödet ökar påtagligt. Detta bör utredas i det fortsatta 
planarbetet. 

Redaktionella synpunkter:

Det finns en hänvisning till planbestämmelsen ”m1” i lista för skyddsåtgärder 
(punkt 3) i planbeskrivningen sida 37 som inte stämmer överens med aktuella 
planens utformning. Det behöver ses över.

Vi anser också att benämning av järnvägen i riskanalysen bör vara konsekvent 
(figur 2,3,6) annars kan det bli förvirrande.

I stycket om Rening i avsnittet om Dagvatten anges följande: 

Recipienten Mölndalsån har på denna sträcka en måttlig ekologisk status men 
förväntas uppnå god ekologisk potential 2021. Begreppet ekologisk potential 
används bara vid Kraftigt Modifierade Vatten (KMV).  Mölndalsån är inte 
klassificerat som KMV. Ekologisk status är den term som ska användas.  Andra 
delen av meningen ger ett intryck av att miljökvalitetsnormen kommer att uppnås 
av sig själv utan att några åtgärder vidtas, vilket inte är fallet. Denna mening bör 
strykas eller omformuleras. 

I avsnittet Teknisk försörjning, Dagvatten på s 30 i planbeskrivningen stämmer inte 
beteckningarna i texten på de olika områdena överens med beteckningarna i 
figuren (som saknar nummer). 

Illustration över var strandskyddet upphävs som finns med i plankartan 
överensstämmer inte helt med plankartans text under administrativa bestämmelser. 
I strandskyddsillustrationen så är strandskyddet upphävt i delar av det naturområde 
som ligger norr om Getebergsledens bro, mellan Nellickevägen och Mölndalsån. 
Länsstyrelsen utgår från att detta är ett tryckfel som kommer åtgärdas.

Behovsbedömning 

Staden har bedömt att ett genomförande av planförslaget innebär betydande 
miljöpåverkan. Ett samråd har skett med Länsstyrelsen under maj-juni 2019 med 
syftet att avgränsa den planerade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

Länsstyrelsen håller med kommunens om att MKB får avgränsas till att innefatta 
MKN-vatten samt det som kan planeras kring Mölndals ån för att utesluta 
geotekniska risker vid slänter och stödmurar. 

Det är bra att staden har tagit fram MKB redan som en del av samråds 
planhandlingar. Vi anser att den presenterar en bra bild av planförslagets 
konsekvenser och miljöpåverkan. Mölndalsån har klassats om inför cykel 3 i 
vattenförvaltningen. Vid klassningen har fler parametrar som ingår i 
kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd klassats. Samtliga klassade parametrar 
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befanns ha dålig status, dvs den sämsta klassen. MKB behöver uppdaterats med 
senaste statusklassningen. 

Detta ärende har handläggare Torun Signer beslutat och arkitekt Nirmala 
Blom-Adapa föredragit. I den slutliga handläggningen har även 
sakkunniga inom samhällsskydd och beredskap, vattenvård, naturvård, 
miljöskydd från Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg medverkat. 

Torun Signer
                               
                                                                   Nirmala Blom-Adapa 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2019-08-13
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2019-08-20

Kopia till:
sgi@swedgeo.se och trafikverket@trafikverket.se

mailto:sgi@swedgeo.se
mailto:trafikverket@trafikverket.se


Stadsbyggnadskontoret 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 1 (27) 

Per Osvalds 

Telefon: 031-368 18 51 

Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2020-06-23 

Diarienummer: 0412/18 

Aktbeteckning: 2-5546  E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen 
inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg  

 Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 7 februari 2020 att skicka ut detaljplaneförslaget för 

granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden 12 februari 2020 – 4 

mars 2020. 

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets. 

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 

Inkomna yttranden berör i huvudsak genomförandefrågor såsom ledningsarbeten, 

utformningen av grönstråket, dagvattenhantering och avtal. Allvarligaste 

invändningarna gäller frågor om hanteringen av risker med farligt gods och 

luftkvalitet. 

Kontoret har bedömt att med mindre justeringar och förtydliganden är 

planförslaget genomförbart. 

Kvarstående erinringar finns från: 

- Kulturnämnden som anser att före detta kontoret till Saabs växellådefabrik

bör värnas i planarbetet och skyddas genom varsamhets-/

skyddsbestämmelser.

- Park- och naturnämnden som anser att finansieringen av broarna måste

vara säkerställd inför planens antagande.

- Stadsdelsnämnden Centrum som anser att förslaget har stora brister ur ett

cykelperspektiv.

- Länsstyrelsen som anser att det vore lämpligare att låta strandskyddet

finnas kvar på allmän plats gata för att säkra den allemansrättsliga

tillgången på platsen då detta inte förhindrar normalt underhåll av

anläggningarna. Vidare anser Länsstyrelsen att förutsättningarna för

dispens bör klarläggas redan i planskedet och påpekar att anläggningarnas

vikt för allmänhetens tillgänglighet inte är ett särskilt skäl för dispens.

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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- Bryggeriet som har synpunkter på trafikförslaget och anser att trafikstråk 

längs E6/E20 är positivt för området men att det behöver förlängas förbi 

deras fastighet.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 

fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 

planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Tillstyrker förslaget till detaljplan och godkänner genomförandet av exploateringen. 

Avser teckna följande avtal innan planen tillstyrks av byggnadsnämnden: 

• Exploateringsavtal med Liseberg AB 

• Exploateringsavtal med Rundqvist Tryckeri 

• Avtal med Peab avseende inlösen 

• Avtal Trafikverket avseende skyddsåtgärder längs E20 

• Ev tilläggsavtal avseende exploatörs ansvar för utbyggnad av allmän 

plats. 

• Marköverlåtelseavtal/avtal om fastighetsbildning  

Detaljplanens genomförandeekonomi visar ett negativt resultat och belastar 

skattekollektivet. Försäljning av mark i intilliggande detaljplan för Lisebergs hotell och 

vattenpark täcker stor del av minusresultatet. Underskottet bedöms motiverat på grund av 

att tillskapandet av grönytor och förändringen av gatustrukturen kommer ett större  

område till nytta i enlighet stadens strategier och måldokument. Ställer sig därför positivt 

till planförslaget och fördelningen av projektets kostnader mellan skattekollektivet och 

exploatörerna.  

Ser att genomförandet kan försvåras genom att det tidsmässigs sammanfaller med andra 

byggprojekt i närheten, t.ex. Västlänken, och att exploatörernas föreslagna tidplan för 

genomförande kräver god samordning mellan exploatör, kommunen och Trafikverket.  

Ett separat ärende om Lisebergs försäljning av parkeringshus och byggrätter utreds och 

kommer hanteras i fastighetsnämnden under våren. 

Kommentar: 

Nödvändiga avtal kommer tecknas innan byggnadsnämnden godkänner detaljplanen.  

Fastighetsnämnden har inte funnit att parkeringshuset utgör någon strategisk betydelse för 

staden vilket redovisas i yttrande från fastighetsnämnden 20-04-20. Detta har också 

tydliggjorts i yttrande från trafiknämnden 20-04-23. 
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2. Göteborg energi 

Påminner om vikten att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning 

och andra markarbeten sker med stor försiktighet. Hänvisar vidare till hemsida för 

redovisning av befintliga ledningar samt gällande bestämmelser vid markarbeten. 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

Har många anläggningar inom planområdet, varav de flesta rivs eller flyttas och byggs 

om på nya platser. Nytt elnät med nya ledningar, kabelskåp och transformatorstationer 

kommer byggas ut. 

Anser att det behövs 5-6 nya transformatorstationer med E-områden av storleken 8x8 

meter inom planområdet. I plankartan i granskningen är placeringen av E-områden inte 

exakt utan finns över hela fastigheter och E-område saknas på fastigheten norr om 

Rundqvists tryckeri. 

Påminner om att exploatören skall kunna upplåta utrymme för en transformatorstation 

inom dennes fastighet, om man avser att använda el för uppvärmning eller om större 

elbehov föreligger.  

Redogör för förhållningsregler och förutsättningar för placering av ledningsstråk och 

transformatorstationer.  

Om särskilda krav kommer ställas på utformning av fristående transformatorstationer ska 

detta anges i planhandlingarna och GENAB vill i så fall delta i arbete med 

gestaltningsprogrammet.  

Vill delta tidigt i planeringen för placering av nätstationer och ledningsstråk då elström 

behövs redan vid byggstart. Ett provisorium för byggström innebär onödiga kostnader.  

Förutsätter att respektive byggherre initierar och bekostar flytt av nätstationer och 

ledningar, samt att ledningsrätt erhålls för nätstationer och ledningar inom planområdet, 

om inget särskilt avtalats med GENAB.  

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt signalkablar 

Fjärrvärme 

Har ledningar inom planområdet och befintliga byggnader är anslutna till fjärrvärmenätet. 

Anslutningar och abonnemang ska sägas upp minst 3 månader innan rivning påbörjas. 

Fastighetsägaren säger upp abonnemanget och Göteborg Energi utför arbetet.  

Ny servisledning till Skår 40:2 behöver korsa Lisebergs fastighet och behöver skydd i 

form av ledningsrätt eller servitut.  

Fjärrkyla 

Större fjärrkylaledning finns inom planområdet i Sofierogatan. Läget föreslås i 

trafikkontorets genomförandstudie (GFS) justeras, vilket bekostas av fastighetskontoret. 

Göteborg energi väntar på att GFS ska skickas på remiss för godkännande.  

Upplyser att minsta avstånd mellan spont och fjärrvärme- och fjärrkylaledningar ska vara 

2 meter och hänvisar till dokumentet Bestämmelser vid Markarbeten som finns på 

Göteborg Energis hemsida. 

Upplyser om att de ledningar som måste tas bort från Nellickevägen innehåller 

miljöfarliga ämnen och måste hanteras varsamt.  
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Reserverar sig mot att det i detaljplanen finns flera områden markerade med ”utskjutande 

del över allmän plats” då det bedöms som möjliga hinder för framtida drift- och 

underhållsarbeten.  

Göteborg Energi Gasnät AB 

Påminner om att gasledningen längs Nellickevägen måste beaktas. 

Göteborg Energi GothNet AB 

Har anläggningar inom planområdet som måste beaktas. Påminner om att korrekt 

utsättning är viktigt, att Göteborg Energis bestämmelser vid markarbeten ska följas och 

att exploatören ansvarar för att skydda kanalisationen under utförandet.  

Kommentar: 

Information och anvisningar kopplade till planens genomförande förmedlas till 

exploatörerna och fastighetskontoret. 

Befintliga anläggningar och ledningar har beaktats i Trafikkontorets genomförandstudie.  

GENAB 

Efter att detaljplanen varit ute på granskning hölls ett möte mellan Göteborg Energi Nät 

AB (GENAB), stadsbyggnadskontoret och exploatörer. Liseberg presenterade att man 

planerar att försörja detta område med en ny separat högspänningsstation. Önskemålet 

från Liseberg är att denna nya nätstation kommer att försörjas separat från GENABs 

högspänningsnät. Därmed finns det inget behov för de 5-6 tänkta 

transformatorstationerna, enligt GENABs remissvar. Bestämmelsen E – teknisk 

anläggning tas bort från plankartas norra och mellersta del. Högspänningsnätet inom detta 

planområde kommer inte vara sammankopplat med övriga anläggningar inom Liseberg. 

När Liseberg har kommit längre med sin planering kommer GENAB, samt övriga 

berörda, i god tid informeras gällande tänkta planer. Vid planering samt omläggning av 

all befintlig media kommer Liseberg att beakta de åtgärder som krävs, helt enligt 

GENABs remissvar. 

Fjärrvärme, fjärrkyla 

Ledning i norra delen av Nellickevägen ska vara kvar som allmän plats GATA, därmed 

behövs inget nytt skydd i form av ledningsrätt eller servitut för servisledning till Skår 

40:2. Göteborgs Energi behöver anlägga ny ledning i Nellickevägen för att kunna försörja 

boktryckeriet med fjärrkyla. Göteborgs Energi vill bli kallade till genomförandemöten 

och framtida projekteringsmöten för att säkerställa att planerade ledningar får plats i 

gatusektionen. 

I detaljplanen ställs krav på att utkragningen ska ha minsta fria höjd på 4,7 meter. Det 

kravet är i linje med stadens krav på fri höjd för att säkerställa framtida drift- och 

underhållsarbeten. Detta är avstämt med Göteborgs Energi inför antagande och 4,7 meter 

anses tillräckligt. 

3. Idrott- och föreningsnämnden 

Har inga synpunkter. 

4. Kretslopp och vatten 

Ser inget behov av ändringar i planhandlingen. 

Informerar om frågor som är viktiga att beakta i planarbetet: 
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Det finns osäkerheter och delade meningar kring kommande ledningsarbeten. Den 

genomförandestudie (GFS) som genomförts är mestadels informativ och utförlig men har 

avvikelser eller utelämnanden kring viktiga frågor. Det är svårt att bedöma förvaltningens 

ekonomi då det kvarstår frågor kring vilka åtgärder som behövs och hur mycket vatten de 

blivande verksamheterna kommer behöva. 

Avfall 

Vad gäller avfall har förvaltningen inga synpunkter på planhandlingarna. Informerar om 

att exploatörerna till bygglovet ska redovisa fungerande avfallslösning och hänvisar till 

riktlinjer i skriften Gör rum för miljön. 

VA 

Hänsyn till befintlig kombinerad avloppsledning behöver tas vid utformning av 

brynzonen. Diskussioner pågår mellan berörda parter avseende eventuell flytt av 

dricksvattenledning. 

Rotspärr behövs då träd placeras närmare än 4 meter från ledningar. Den kombinerade 

ledningen har nyligen infodrats med plast som innebär ett starkt skydd mot inträngande 

rötter, men det finns svagheter vid skarvar vid servisledningar, muffar och skador i den 

gamla betongen som är känsliga och där rötter kan tränga in. Rötterna kan då spränga 

sönder den nya plastledningen vilket innebär att förvaltningen måste schakta för att 

åtgärda skadan.  

Generellt gäller en förbindelsepunkt per fastighet, även för 3D fastigheter. 

Gemensamhetsanläggningar kan accepteras för avlopp under vissa förutsättningar men 

inte för dricksvatten. 

Ger förslag på systemlösning för allmänna VA-tjänster baserade på uppgifter om 

fastighetsindelning från exploatörerna, se bild nedan. 
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Uppdimensionering av dricksvattenledning på grund av brandvattenförsörjning för 

sprinkler uppskattas till 2 miljoner kronor och ska bekostas av exploatören. 

Avser avleda dagvatten från både allmän platsmark och naturmark till Mölndalsån. 

Dagvattnet ska renas och fördröjas innan avledning. Önskar hålla antalet utlopp till 

Mölndalsån till minimiantal på grund av att det är dyrt och tekniskt svårt, föreslår 

placeringar. Anser att nya utlopp bör projekteras och utföras i samband med renovering 

av kanalmurarna.  

Ser gröna tak som en förutsättning för planens genomförande eftersom ytor för annan 

dagvattenhantering saknas för större delen av planen. 
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Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 51 meter (RH2000). I 

de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Redovisar uppskattade kostnader för ledningsarbeten. Anläggningsavgifter för vatten och 

avlopp kan inte beräknas med befintligt underlag. 

Kommentar: 

Frågetecken återstår kring slutliga ledningslägen vilket delvis gör ekonomin svårbedömd. 

Information kring avfallshantering inför bygglovet förmedlas till exploatörerna.  

Information kring kombinerad ledning och dricksvattenledning samt förutsättningar för 

trädplantering har tagits med i arbetet med att studera grönstråket, där Kretslopp och 

Vatten även varit delaktiga. 

I framtagen GFS redovisas översiktligt exploatörernas förbindelsepunkter med mera. 

Planbeskrivningen har, med hjälp av Kretslopp och vatten, förtydligats avseende 

hanteringen av dagvatten inom kvartersmark. Om gröna tak inte är möjligt att kombinera 

med planerad markanvändning i den omfattning som krävs, kan istället andra lösningar så 

som avsättningsmagasin under mark i form av ett makadammagasin eller eventuellt 

översvämningsyta anordnas.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster genom anläggningsavgifter samt eventuella 

utgifter för kompletterande utbyggnad av anslutningspunkter. Exploatörerna får bekosta 

åtgärder som till exempel uppdimensionering av dricksvattenledning. 

5. Kulturnämnden 

Ser mycket positivt på att Rundqvists tryckeribyggnad har försetts med rivningsförbud 

och varsamhetsbestämmelse.  

Hänvisar i övrigt till tidigare framförda synpunkter angående bättre kopplingar mellan 

åstråket och Mölndalsvägen respektive Jakobsdal, förbättringsåtgärder för 

tillgängligheten mellan planområdet och Skårskogen, att planerade verksamheter vänder 

sig ut mot omgivande stadsmiljö samt att även det före detta kontoret till Saabs 

växellådefabrik bör värnas i planarbetet och skyddas genom varsamhets-/ 

skyddsbestämmelser. 

Kommentar: 

Kopplingarna mellan åstråket och Mölndalsvägen respektive Jakobsdal bedöms bli bättre 

för gång- och cykeltrafikanter då bilvägen vid Getebergsled stängs och ersätts med gång- 

och cykelbana, gång- och cykelbanor på norra sidan av Vörtgatan breddas, Nellikevägen 

ersätts i stor del av gång- och cykelstråk genom grönområde och trafiken på kvarvarande 

delen av Nellikevägen beräknas minska från ca 2200 fordon per dygn till ca 100 fordon 

per dygn. 

Se även svar i samrådsredogörelsen.  

6. Miljö- och klimatnämnden 

Tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att synpunkterna nedan beaktas.  

Kantzonen inom 6 meter från strandlinjen ska i första hand utformas för att ha ekologiska 

funktioner. Platser som skapas för att människor och besökare ska kunna komma närmre 

eller ända fram till vattnet bör anpassas så att kantzonens ekologiska funktion påverkas så 
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lite som möjligt. Större anläggningar för rekreation och tillgänglighet, såsom gång och 

cykelbana bör läggas utanför de sex metrarna närmast strandlinjen. 

Ser positivt på separering av spill- och dagvatten men anser att det behöver klargöras 

vilken typ av reningslösningar som föreslås samt att utrymme för dem finns. Anser att det 

är svårt att förstå vad som ingår i förslaget på grund av att dagvattenutredningen visar ett 

förslag med torrdammar och trafikkontoret har tagit fram andra lösningar för allmän plats. 

På kvartersmark föreslås gröna tak som fördröjningsmetod för dagvatten. I 

planbeskrivningen behöver det framgå tydligare att om gröna tak inte blir av behöver 

byggnaderna minskas för att göra plats för fördröjning på marknivå. Ytorna klassas som 

medelbelastade och recipienten som känslig, vilket innebär att dagvattenanläggningarna 

inte behöver anmälas till miljöförvaltningen, detta behöver justeras i planbeskrivningen. 

Hänvisar till bullerutredningen som visar att detaljplanen sammantaget bidrar positivt till 

ljudmiljön. Påpekar att utredningen visar att planerade bebyggelsen reflekterar tillbaka 

buller mot bostäderna väster om Mölndalsvägen och föreslår planbestämmelse om att 

fasader mot huvudgata ska gestaltas och utföras av material så att minimal 

bullerreflektion uppnås.  

Kommentar: 

Gångvägen ligger utanför 6-meterszonen från befintlig strandlinje utom lokalt i 

kantzonens södra del under en kortare sträcka (vid sektion F), vilket framgår i 

situationsplanerna i Norconsults (2020-06-02) utredning för kantzon. Inom denna sträcka 

ligger gångvägen som mest 0,8 meter innanför 6-meterzonen. Detta är en anpassning till 

utformning av WoV och p-hus där en slänt ansluter från gångvägen upp till taket. Denna 

slänt inrymmer gångväg upp till taklandskapet. 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende hanteringen av dagvatten inom 

kvartersmark. Om gröna tak inte är möjligt att kombinera med planerad markanvändning 

i den omfattning som krävs, kan istället andra lösningar så som avsättningsmagasin under 

mark i form av ett makadammagasin eller eventuellt översvämningsyta anordnas. 

På plankartan finns en upplysning beträffande dagvatten och skyfall med hänvisning till 

planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen har justerats avseende text om anmälan av dagvattenanläggningar. 

I planbeskrivningen beskrivs de dagvattenlösningar för allmän plats som föreslås i 

genomförandestudien. De dagvattenlösningar som presenteras i genomförandestudien är 

en vidareutveckling av de lösningar som togs fram i dagvattenutredningen. Man har alltså 

utgått från de reningskrav som presenterades i dagvattenutredningen, det vill säga 

”enklare rening”. En del av genomförandestudien var att se på vilka dagvattenlösningar 

från dagvattenutredningen som är möjliga och önskvärda att genomföra.  

De åtgärder som föreslås är: 

- Vörtgatan öster om Mölndalsån: Dagvattnet från Vörtgatan öster om Mölndalsån 

föreslås ledas österut till filterrännstensbrunnar på var sida gatan och därifrån 

vidare till dagvattensystemet längs Sofierogatan. 

- Sofierogatans förlängning: För Sofierogatan föreslås enkelsidigt tvärfall mot 

öster. Längs norra delen av gatan föreslås makadamdike för enklare rening, som 

även kan fungera som magasin vid skyfall. Längs södra delen av gatan föreslås 
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filterbrunnar där utrymmet är begränsat till följd av skyddsmur och pelare för 

utkragning av parkeringshus, och makadamdike längst söderut där utrymmet 

tillåter. Dagvattnet leds till en öppen lösning för rening i områdets sydöstra del. 

- Vörtgatan väster om Mölndalsån: Dagvattnet inom området föreslås ledas till 

befintligt dagvattensystem och att filterbrunnar monteras i rännstensbrunnarna. 

 

1 Bild illustrerar föreslagna åtgärder för dagvatten i genomförandestudien 

Bullerutredningen har genomförts utan att planerad bebyggelse i detaljplan för Hotell och 

vattenland söder om Liseberg, väster om aktuell detaljplan, tagits med i beräkningarna 

eftersom den planen vid utredningstillfället inte ännu vunnit laga kraft. Eftersom hotellet 

och vattenlandet kommer uppföras mellan bebyggelsen i aktuell detaljplan och 

Mölndalsvägen bedöms inte föreslagen planbestämmelse om bullerabsorberande fasader 

mot ån få någon dämpande effekt för bostäderna längs Mölndalsvägen. 

7. Park- och naturnämnden 

Gör en positiv helhetsbedömning av förslaget då det kan bidra till att skapa en tryggare 

och mer stadsmässig miljö i ett tidigare industriområde. Ser det som särskilt positivt att 

Mölndalsån tas tillvara och utvecklas som rekreativ och ekologisk struktur och att ett 

allmänt grönstråk anläggs för att öka tillgängligheten till vattnet för alla. Planförslaget 

innebär förbättringar ur både sociala och ekologiska aspekter. 
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Anser dock att planförslaget innebär avsteg från stadens grönstrategi då det endast delvis 

bidrar till att minska bristen på allmänna grönområden i området och inte uppfyller 

riktvärden för parkytor enligt grönstrategin.   

Förvaltningens synpunkter i samrådet har delvis beaktats, men synpunkter kvarstår kring 

genomförandefrågor, då utredning av genomförbarheten för grönstråket ännu ej har tagits 

fram. Denna utredning är nödvändig för att säkerställa stråkets ekologiska och rekreativa 

kvaliteter samt tillgängligheten till området utifrån faktorer som kan begränsa 

möjligheterna att etablera vegetation och utföra avsedd markmodellering, exempelvis 

underjordiska tekniska anläggningar och stabilitetshöjande konstruktioner.  

Anser att planområdets, och framför allt grönområdets, kopplingar till omgivningen är 

mycket beroende av att de broar som finns med i planförslaget genomförs, särskilt bron i 

söder är av stor vikt för grönstråkets funktion och användning. Anser att finansieringen av 

broarna måste vara säkerställd inför planens antagande. 

Anser att möjligheten att utföra en angöringsplats för turistbåt enligt planbestämmelsen 

kaj behöver utredas. 

Anser att stråket genom grönområdet ska dimensioneras som ett gångstråk med 

genomsläppligt ytskikt. 

Ser att det finns svårigheter att rymma dagvatten- och skyfallshantering i grönstråket, då 

ytan är begränsad och flera funktioner ska rymmas. Anser att dagvatten- och 

skyfallshantering istället ska ske inom allmän plats gata. 

Kommentar:  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det nya grönstråket, trots att det inte är tillräckligt 

stort för att täcka behovet av stadsdelspark i området enligt grönstrategin, bidrar till stora 

förbättringar för möjligheter till mötesplatser, rekreation och vattenkontakt samt för 

ekologiska värden. 

Inför antagande har genomförandet av grönstråket studerats och ett mer detaljerat förslag 

tagits fram. Planbeskrivningen har förtydligats enligt Norconsults (2020-06-02) utredning 

om kantzon som har studerat hur kantzonen kan utformas med hänsyn till underjordiska 

tekniska anläggningar och stabilitetshöjande konstruktioner. I utredningen har även plats 

för angöringsbåt och gångvägens utformning studerats. Park- och naturförvaltningen har 

varit en aktiv part i utredningsarbetet.   

Detaljplanen ger också möjlighet till uppförandet av två nya gångbroar för att binda 

samman stråket längs Mölndalsån. Dessa broar bedöms vara till för ett större områdes 

behov och primärt inte för den exploatering som aktuell detaljplan ger möjlighet till. Den 

södra broförbindelsen behöver dessutom utredas vidare i den nya detaljplan som kommer 

att tas fram för området på den västra, motsatta sidan om Mölndalsån. Finansiering av 

utbyggnad av broarna hanteras därför när dessa förutsättningar har klargjorts. 

I den genomförandestudie som trafikkontoret tagit fram föreslås inga dagvatten- eller 

skyfallslösningar inom parkmarken, utan anläggningarna placeras inom allmän plats gata.  
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8. Räddningstjänsten 

Har i tiden mellan samråd och granskning deltagit i möten angående hantering av risk och 

översvämning. Förtydligar att ingen avstämning gjorts med räddningstjänsten avseende 

nödsituation i åkattraktion eller insats i högt hus.  

Bedömer sammantaget att reviderad Riskanalys farligt gods daterad 2019-11-29 fungerar 

som beslutsunderlag vid prövning om markens lämplighet.   

Kommentar: 

Frågor om nödsituation i åkattraktion eller insats i högt hus hanteras i bygglov. 

Informationen vidarebefordras till exploatörerna för att vid behov göra en initial 

avstämning innan bygglov söks.  

9. Stadsdelsnämnden Centrum 

Tillstyrker detaljplanen och framför följande synpunkter.  

Ser positivt på höjning av byggnadshöjder längs E6 som har potential att agera 

skyddsmur för luft och buller och bidra till bättre vistelseområden i planområdet, men 

anser att förlängningen av Sofierogatan därmed riskerar att bli än mer högre grad bli en 

bakgata. Påpekar vikten av att i genomförandeskedet arbeta med miljöerna där fotgängare 

kommer behöva vistas för ökad trygghet och attraktivitet.  

Synpunkter angående vikten av att hantera storskalighet och värna trygghet från samrådet 

kvarstår, dock kan arbetet med volymerna och variera byggnadshöjder möjliggöra mer 

attraktiva vistelsemiljöer närmast ån. 

Anser att bullerutredningen visar att det finns potential att skapa relativt goda ljudmiljöer 

i stråket utmed ån, men att det i genomförandeskedet är viktigt att arbete görs för att 

skapa så goda ljudmiljöer som möjligt. 

Lyfter att framkomlighet och trygghet för cyklister och fotgängare är viktigt för såväl 

folkhälsan som för att omfördela trafik och skapa utrymme i kollektivtrafiken. Anser att 

förslaget har stora brister ur ett cykelperspektiv: avsaknad av cykelbana längs 

Nellikevägen, kopplingar mellan Mölndalsvägen och planerade gc-stråket längs ån till 

Sofierogatan och tunneln under E6 behöver stärkas. Föreslår cykelfartsgata eller andra 

åtgärder för säkrare cykelmiljöer om inte separat cykelbana är möjlig. 

Anser att de åtgärdsförslag som framkommit i den sociala konsekvensanalysen och i 

barnkonsekvensanalysen behöver konkretiseras och ansvarsfördelas.  

Kommentar: 

Sofierogatans förlängning avses inte användas av fotgängare och ska utformas för att inte 

uppmuntra till vistelse på grund av dålig luftkvalitet. Istället ska fotgängare och cyklister 

röra sig i grönstråket längs Mölndalsån där byggnadshöjden också sänks.  

Synpunkter kring grönstråkets utformning med avseende på trygghet och ljudmiljö har 

förmedlats till park- och naturförvaltningen. 

Nellickevägen i norr begränsas av befintlig byggnad och kajkonstruktion. Gatan är smal 

och det finns inte möjlighet att bredda gatan för att etablera ett separat cykelstråk. 

Eftersom majoriteten av trafiken kommer att ledas via Sofierogatans förlängning kommer 

endast små mängder av motorfordon att röra sig längs Nellickevägen. Cykling i 

blandtrafik på en gata med uppskattningsvis ca 100 fordon / dygn på en sträcka av ca 300 
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meter är fullt acceptabelt. Gångbanan längs sträckan kommer att breddas och barn upp till 

8 år har, som alltid, möjlighet att cykla på gångbanan. 

För Nellickevägen söderut, mot Skårs led, etableras en GC-bana. Jämfört med idag 

kommer mängden cykelmöjligheter på egen cykelbana eller blandad gång- och 

cykeltrafik att öka i och kring planområdet med ca 500 meter, vilket bör ses som en klar 

förbättring. 

Utifrån avsnittet om sociala konsekvenser lisats här exempel på de åtgärder som 

framkommer i den sociala konsekvensanalysen och som detaljplanen säkerställer:  

- På ett flertal platser inom planområdet utformas olika typer av mötesplatser. Ett 

exempel är de torrbryggor om planeras i brynzonsarbetet som Park- och 

Naturförvaltningen har ansvar för att genomföra. Ett annat exempel på planerad 

mötesplats är Volvoprojektets takytor som ska bli platser för aktivitet och 

vistelse. 

- För att skapa goda miljöer för vistelse längs med Mölndalsån har byggnaderna 

inom planområdet planerats och anpassats för att bilda en barriär mot E6an och 

rv40. Ansvaret att bidra till bättre luft- och bullermiljö ligger på alla exploatörer.  

- Trafikkontoret har skrivit avtal om belysningsarmaturer på ett antal av 

exploatörernas byggnader. Detta bedöms ha positiv inverkan på tryggheten i 

området. Dessutom har behovet av förbättrad belysning i gång- och cykeltunneln 

under E6, som ägs av Trafikverket och ligger utanför detaljplanen, meddelats till 

avdelningen Stadens anläggningar på trafikkontoret. 

10. Trafiknämnden 

Tillstyrker detaljplanen.  

Anser att utbyggnaden enligt planen bidrar till en ekologisk och social förbättring av 

området och följer stadens styrande dokument samt översiktsplanen och fördjupning av 

översiktsplan. 

Planen följer i stort sett trafikstrategin och denna har varit styrande vid utformningen av 

gaturummen inom planområdet. Delmål 6 om att skapa ett mer finmaskigt och 

sammanhängande gatunät utan barriärer uppfylls endast delvis eftersom delar av 

Sofierogatans förlängning enkelriktas samt för att kvarteren i planområdet blir relativt 

stora. 

Nämnden tydliggör i sitt yttrande beslut som tagits kring trafikfrågor i detaljplanearbetet: 

Trafikseparering – Sofierogatans förlängning etableras utan möjlighet att gå eller cykla 

längs gatan. Generellt vill inte staden arbeta med trafikseparering, men i detta fall bedöms 

det acceptabelt på grund av dålig luftmiljö längs gatan och då ett attraktivt gång- och 

cykelstråk etableras längs Mölndalsån.   

Enkelriktning av del av Sofierogatans förlängning – motiveras av att det inte finns 

tillräckligt med plats för en dubbelriktad gata med tanke på bussarnas stora svepytor i 

svängarna söder om p-huset. Ytor har reserverats öster om p-huset för en möjlig 

dubbelriktning av gatan i framtiden, om gatan kan fortsätta öster om PEABs fastighet. 

Plankartan och trafikförslagets diskrepans gällande Vörtgatans förlängning – allmän 

platsmark i plankartan är större n den gatumark som visas i trafikförslaget. Detta beror på 
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att Volvo sent i processen ville se på möjligheten att etablera busshållplatser på gatan. 

Plankartan möjliggör en sådan lösning men trafikförslagets huvudlösning en utformning 

med bussangöringsplatser, inte busshållplatser. 

Utkragning av Volvos byggnad över Sofierogatans förlängning – generellt är inte en 

sådan lösning önskvärd då pelare från utkragningen begränsar framtida användning av 

marken och ökar kostnader för drift och underhåll. Trafikkontoret har därför ställt krav på 

bredd på korridoren som ska vara fri från pelare samt krav på att Volvo ska sköta drift 

och underhåll av allmänna ytor runt utkragningen Detta ska säkerställas via avtal innan 

planens genomförande. 

Gestaltningsstudie – har tagits fram under ledning av Trafikkontoret, med viss möjlighet 

för exploatörerna att reagera och komma med inspel i arbetet. Trafikkontoret har dock 

inte bedömt att tidplanen tillåtit en process där exploatörerna varit mer delaktiga, vilket 

varit deras önskemål. 

Trafikbelastning – makroanalys och mikrosimuleringar visar att trafiken från planområdet 

till största del inte sammanfaller med maxtrafiken i stort i området samt att endast ett 

worst case-scenario visar på viss köbildning men köerna avvecklas efter kort tid. 

Samtliga trafikanalyser har haft utgångspunkten att de som parkerar i p-huset är besökare 

eller anställda hos Liseberg och Volvo. 

Parkering och mobilitet – Liseberg och Volvo har arbetat med mobilitetsåtgärder som ger 

10 % avdrag på antal parkeringsplatser. Rundqvist avser inte etablera mobilitetslösningar. 

Det finns en osäkerhet kring vilken aktör som ska driva parkeringshuset och 

förhandlingar pågår om detta. Anser att det är av stor vikt att staden har rådighet över 

parkering. Om staden inte har rådighet över denna parkeringsanläggning kan det innebära 

att det blir svårare att nå trafikstrategins mål, eftersom det i förlängningen kan innebära 

att arbetspendlare tillåts parkerar sina bilar under tider då Liseberg har lågsäsong, vilket 

skulle ge ökad trafikbelastning under högtrafik på E6/E20.   

Kommentar: 

Avtal har tecknats mellan Trafikkontoret och Volvo avseende skötsel av allmänna ytor.  

Göteborgs Stad behöver ha rådighet över parkering i strategiska lägen. Med ett avstånd 

om 1300 m från centrala evenemangsområdet bedöms Lisebergs parkering inte vara 

strategiskt viktig ur ett evenemangs- och besöksperspektiv för staden. Parkeringshuset 

kommer därför att drivas av extern part. I mobilitets- och parkeringsutredningen (Sweco, 

2020-04-08) anges hur många parkeringsplatser som detaljplanen är tänkt möjliggöra. 

Framtagna trafikprognoser inom arbete med detaljplanen har utgått från att 

parkeringshuset tillägnas besöksparkering.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Försvarsmakten 

Har inget att erinra. 

 

12. Lantmäteriet 

Har inga synpunkter. 
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13. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen kan komma att överpröva planen då de befarar att:  

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs med avseende på luft  

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor.  

MKN Luft 

Konstaterar att MKN Luft klaras för större delen av planområdet eftersom den planerade 

bebyggelsen skyddar de västliga delarna från luftföroreningar från E6/Kungsbackaleden. 

Problem kvarstår i de östra delarna av planområdet. Dygnshalterna av NO2 beräknas vara 

över MKN längs i stort sett alla fasader åt öster år 2021 och längs delar av fasaderna och 

längs den nya sträckningen av Sofierogatan år 2035. För PM10 är beräknade dygnshalter 

högre än MKN längs delar av fasaderna åt öster år 2021 och längs i stort sett samtliga 

fasader åt öster samt den nya sträckningen av Sofierogatan år 2035. Det framgår av 

kartorna att beräknade halter är över MKN på ovan nämnda platser, men det går utifrån 

kartorna inte att bedöma om överskridandet är marginellt eller mycket stort. Det framgår 

inte heller om EUs gränsvärde för timhalter överskrids eller klaras.  

Det framgår inte i utredningen hur högt ovan mark överskridandet av MKN sträcker sig 

upp längs de östra fasaderna. Planen behöver tydliggöra de skyddsåtgärder som föreslås 

ska fastställas för att möjliggöra bebyggelsen utifrån MKN luft och hur den förorenade 

luften ska hindras från att tränga in till utrymmen där människor vistas, särskilt 

besöksanläggningar på taken.  

Anser att det behöver klargöras hur skydd mot föroreningar i planens norra del vid 

gångtunneln under E6 kommer förverkligas i planens genomförande.  

Beräkningar för takterrasser på 14 meters höjd visar att MKN för NO2 och PM10 klaras 

på terrasserna. Planförslaget har dock en flexibel markanvändning, där staden siktar på att 

de högsta byggnaderna placeras mot öster för att skydda resten av planområdet från 

luftföroreningar. Detta är dock inte bindande men istället förordas ersättning med en mur. 

Länsstyrelsen anser att planförslaget måste tydliggöra lägsta möjliga höjd för anläggandet 

av takterrasser och hur en eventuell skärmning av andra byggnader mellan takterrasser 

och E6 behöver utformas för att klara MKN på takterrasserna samt även klara risker från 

olyckor som kan uppkomma från närliggande riskkälla. Genomförbarhet av sådan 

avskärmande skyddsmur behöver redovisas. 

Uppmärksammar att lufthalterna på terrasserna beräknas vara högre än 

miljökvalitetsmålet Frisk luft år 2035, vilket betyder att föroreningsnivåerna inte kan 

sägas vara hälsosamma år 2035. 

Länsstyrelsen saknar fortfarande en beskrivning av verksamheterna i området och ett 

klargörande av eventuella utsläpp till luft, t.ex. VOC från tryckeriet. Dessa uppgifter 

behöver även tas med i luftutredningen. 

Hälsa och säkerhet, risker avseende farligt gods 

Betonar att planförslaget innebär en hög riskbild trots införda skyddsbestämmelser. 

Byggnader möjliggörs på ett avstånd närmare farligt godsleder än 30 meter, som är det 

avstånd Länsstyrelsen och Trafikverket förespråkar.  
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Länsstyrelsen efterfrågade i samrådet hur staden övervägt och bedömt att föreslagna 

riskåtgärder är tillräckliga. Ett sådant resonemang om avväganden för riskbilden saknas 

fortfarande och behöver belysas i planhandlingarna.  

I riskanalysen har skyddsåtgärder värderats ur ett kostnadsperspektiv och praktisk 

genomförbarhet och vissa optimeringar har gjorts sedan förra skedet. Länsstyrelsen anser 

att förändringarna i planförslaget istället innebär en högre riskbild på grund av att 

byggnader nära farligt godsled får ökad tillåten nockhöjd och byggnaden för 

Volvoprojektet kragar ut och kommer närmare riskkällan än tidigare. 

Anser att förslaget bygger på en för hög tilltro till tekniska lösningar, och att det finns 

osäkerheter kring om skydden kommer att komma på plats och hur robusta de är över tid. 

Det behövs resonemang om riskbilden ifall åtgärder inte genomförs och var riskkurvan 

hamnar inom kriterier över tid. Anser att exempelvis minskad exploatering kan ge 

utrymme vid osäkerheter i skyddet. 

Planen är flexibel och tillåter besöksintensiv markanvändning. Flexibiliteten innebär att 

nöjespark antingen kan skyddas av ett höghus mot farligt godsled, alternativt att en 6 

meter hög mur ska uppföras som skydd. Länsstyrelsen anser att detta måste förtydligas i 

genomförandebeskrivningen och på plankartan för att inte förväxlas med skyddsmur mot 

E6/rv40.  

Anser på grund av den flexibla markanvändningen att det behöver föras resonemang om 

hur riskbilden kan påverkas 

- om stora delar av markytan utformas med diverse åkattraktioner liknande 

befintligt Liseberg, räcker en 6 meter hög mur då som skydd mot riskkällan? 

- om takterrass på Volvos byggnad görs tillgänglig för besöksanläggning. Denna 

möjlighet framgår inte av riskanalysen och ingår inte i indata för beräkningar. 

Staden behöver förtydliga vad som kommer möjliggöras samt bedöma om det 

krävs skydd för människor som befinner sig på en eventuell takterrass.  

Anser att det finns oklarheter kring de skydd som listas i plankartan med hänvisning till 

planbeskrivningen gällande ventilationsanordning, gasdetektion och skydd längs med 

vägen som behöver förtydligas. Avtal med Trafikverket gällande skydd mot E6:an och 

järnvägen ska finnas tillgängligt inför planens antagande. Skydd som begränsar vätska i 

den norra delen av planområdet samt tunga räcken längs med vägen ska vara klart innan 

startbesked lämnas. 

Översvämning och skyfall 

Konstaterar att öppningar till parkeringsanläggning tillåts på lägre nivå än reglering för 

färdigt golv och att vatten kan rinna ner i parkeringsytan. Om kommunalteknisk 

försörjning planeras i underjordiska garage måste risken för översvämning beaktas. 

Anser att planförslaget måste säkerställa att de ersättningsvolymer för skyfall som 

föreslås fördelas mellan fastigheterna kommer till.  

Synpunkter på granskningshandlingen 

Geotekniska förutsättningar 

Hänvisar till SGI som anser att en del frågeställningar behöver klarläggas bland annat 

kring rekommenderade stabilitetsåtgärder som berör strandutförande på sträckan från 

tryckeriet och norrut.  
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MKN Vatten 

Anser att planförslaget har behandlat kantzonen på ett bra sätt och bedömer att det bidrar 

positivt till uppnående an miljökvalitetsnormer för vatten i Mölndalsån.  

Anser att principerna för ekologiskt funktionell kantzon som anges i planbeskrivningen 

bör anpassas till bredden på Natur1 på plankartan.  

I det geotekniska PM:et framgår att det finns två alternativa lösningar för att lösa 

stabiliteten. Länsstyrelsen förordar lösningen som innebär att befintlig bristfällig 

stödkonstruktion tas bort och ersätts med en slänt, då det medför en bättre ekologisk 

funktion i kantzonen. Anser att stycket i planbeskrivningen om anläggandet av en 

eventuell mur inom den ekologiska kantzonen ska tas bort.  

Länsstyrelsen anser att vegetationen i naturzonen ska vara inhemska arter, exempelvis 

klibbalsstrandskog eller sumpalskog. Klibbal och björk är vanliga arter längs vattendrag i 

staden. 

Noterar att angöringsplats för Paddanbåtarna och mindre platser för avkoppling och 

kontakt med vattnet möjliggörs mellan Rundqvists tryckeri och södra delen av torgytan. 

Ur MKN-perspektiv kan detta vara acceptabelt under förutsättning att omfattningen av 

anläggningarna inte avviker väsentligt från bilden över föreslagen utformning av 

naturområdet i planbeskrivningen.  

Planbestämmelsen NATUR1 behöver referera till sidor 31-32 i planbeskrivningen.  

Ser positivt på bestämmelserna bro1 och bro2, men dessa behöver förutom användningen 

NATUR även hänvisa till användningen NATUR1.  

Dagvattenhantering 

Planens flexibilitet möjliggör att nöjespark kan lokaliseras på taket, vilket kan komma i 

konflikt med föreslagen dagvattenhantering i form av gröna tak. Därför behöver 

planförslaget klarlägga hur dagvattenhanteringen möjliggörs och säkerställs. Det behöver 

visas hur dagvatten kommer fördröjas inom kvartersmark om inte gröna tak kan fördröja 

den volym som dagvattenutredningen visar är nödvändig. 

Från allmän plats är det angeläget att kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga 

och föreslås i dagvattenutredningen och genomförandestudien. 

MKN Luft 

Det framgår av planbeskrivningen att staden inte har för avsikt att tillåta gång- och 

cykelväg eller entréer längs den nya dragningen av Sofierogatan eftersom MKN beräknas 

överskridas. Länsstyrelsen förutsätter att begränsning av trafikslag kommer regleras 

genom lokala trafikföreskrifter.  

Buller 

Länsstyrelsen förutsätter att buller vid bostäder från eventuella nöjesparksattraktioner 

hanteras i bygglovsskedet. 

Förorenade områden 

Synpunkter från samrådet har i stor utsträckning beaktats i planen. Det finns dock behov 

av kompletterande provtagning inför byggnation inom planområdets norra och mellersta 

delar samt i byggnad 742. Det finns kunskapsluckor på grund av att provtagning 

begränsats av pågående verksamheter och anläggningar. Om och när dessa byggnader och 
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anläggningar rivs bör omfattning av ytterligare provtagning stämmas av med 

miljöförvaltningen. Åtgärdsutredningen omfattar inte Nellikevägen men föroreningar i 

Nellikevägen bör åtgärdas i samband med övrig sanering.  

Strandskydd 

Noterar att kommunen avser upphäva strandskyddet inom allmän plats GATA och 

TORG. Anser att det vore lämpligare att låta strandskyddet finnas kvar för att säkra den 

allemansrättsliga tillgången på platsen då detta inte förhindrar normalt underhåll av 

anläggningarna.  

Av planbeskrivningen framgår att strandskyddsdispens för anläggande av nya broar 

kommer sökas vid utbyggnad av dessa. Anser att förutsättningarna för dispens bör 

klarläggas redan i planskedet och påpekar att anläggningarnas vikt för allmänhetens 

tillgänglighet inte är ett särskilt skäl för dispens. Av dispensansökan ska det framgår 

vilket/vilka särskilda skäl som är tillämpbara och varför inte befintliga broar kan fylla 

samma funktion. Detsamma gäller för planerade bryggor. 

Kulturmiljö 

Byggnaden på fastigheten Skår 40:2 har dokumenterats i en byggnadshistorisk utredning 

där det konstaterats att byggnaden har ett industrihistoriskt värde. Planbestämmelsen k på 

plankartan som syftar till ett förvanskningsförbud behöver tydliggöras för att kunna 

tolkas. Länsstyrelsen föreslår att plankartan kan hänvisa till planbeskrivningen om de 

detaljer som är viktiga att värna punktas upp där. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Vattenverksamhet 

Upplyser om att åtgärder som innebär arbeten i vatten innebär vattenverksamhet och 

kräver tillstånd eller anmälan enligt 11 kap miljöbalken om det inte är uppenbart att 

varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 

vattenförhållandena. Detta gäller t.ex. vid upprustning/ersättning av befintliga 

kajkonstruktioner, anläggande av nya utloppspunkter för dagvatten och anläggande av 

eventuella brofästen om de berör vattenområdet. 

Om upprustning/ersättning av befintliga konstruktioner innebär att träd inom området 

med bestämmelse NATUR behöver tas bort ska nya träd planteras. 

MKB 

MKB:en har uppdaterats på ett bra sätt gällande statusklassningen av vattenförekomsten 

och de miljöproblem som ligger till grund för klassningen. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, bilaga 2. 

Kommentar: 

MKN luft 

Luftutredningen har uppdaterats för att belysa och besvara de synpunkter som 

Länsstyrelsen hade i granskningsskedet.  

Miljökvalitetsnormens gränsvärden för NO₂ och PM10 överskrids i de delar av 

planområdet som ligger närmast Kungsbackaleden. Överskridandena är begränsade till 

Sofierogatans nya sträckning och till den absolut nordligaste delen av planområdet. På 

den nya Sofierogatan kommer människor inte att tillåtas att vistas, genom lokala 
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trafikföreskrifter som förbjuder gång- och cykeltrafik – varför miljökvalitetsnormen inte 

ska tillämpas där. I ett område på ca 20-30 meters avstånd från motorvägen i den 

nordligaste delen av planområdet uppgår halterna av NO₂ till som mest ca 70 µg/m³ som 

98-percentil av dygnsmedelvärdena år 2021. Halterna av PM10 uppgår till som mest 70 

µg/m³ som 90-percentil av dygnsmedelvärdena år 2035.Timmedelhalterna av NO₂ 

uppvisar en spridning som är mycket lik dygnsmedelvärdenas. Överskridanden av 98-

percentilen (90 µg NO₂/m³) och 99,8-percentilen (200 µg NO₂/m³) för timmedelvärdena 

sker på en begränsad yta i planområdets nordligaste del. 

För att säkra en god luftmiljö inom de östra delarna av planområdet ska fasader utföras 

täta och fönster ska vara icke öppningsbara, detta gäller på de fasader som vetter mot 

öster inom ca 75 meters avstånd från Kungsbackaleden. En ny planbestämmelse (b1) har 

lagts in i plankartan som säkerställer detta.  

Den skärmande mur eller bebyggelse som ska skydda nöjesparken/vistelseytan från risker 

med farligt gods, enligt planbestämmelse m5 i plankartan, beräknas hålla halterna av 

luftföroreningar på de planerade vistelseytorna under miljökvalitetsnormen. Detta gäller 

oavsett på vilken nivå vistelseytan uppförs.  

En undersökning av Rundqvists tryckeri som har sin verksamhet inom planområdet visar 

att det inte finns några utsläpp till luft, som påverkar halterna i stor utsträckning. 

Planbeskrivningen har uppdaterats enligt uppdaterad luftutredning. 

Risk 

I planarbetet har ett flertal åtgärder mot risker med farligt gods tagits fram. Stadens 

bedömning är att skyddsmuren mot avåkande tåg och de tunga vägräckena längs E6/rv40 

ger ett tillräckligt bra skydd för att avsteg från generella rekommenderade avståndet på 30 

meter kan accepteras. Resonemang kring avväganden om riskbilden har utvecklats i 

planbeskrivningen under Överväganden och konsekvenser – Påverkan på hälsa och 

säkerhet, risker med farligt gods. 

Parkeringshusets utkragning bedöms inte påverka riskbilden nämnvärt, detta redovisas i 

avsnitt 5.2.1.4. i riskutredningen. Mellan samråd och granskning har kompletterande 

åtgärder föreslagits, bland annat föreslås tunga vägräcken inte bara på södergående 

körbanan närmast planområdet utan längs både norrgående och södergående körfält. 

Föreslagna åtgärder inom planområdet har också anpassats efter ändrade förslaget mellan 

samråd och granskning.  

De tekniska lösningar för byggnaderna som föreslås i riskutredningen säkerställs genom 

reglering på plankartan kopplade till utvecklade beskrivningar i planbeskrivningen, som 

följs upp i bygglovskedet. De flesta åtgärderna är robusta över tid när de väl kommit på 

plats, men gaslarm behöver underhållas och kräver exempelvis underhållsavtal med den 

som installerar larmet. Detta har förtydligats i planbeskrivningen.  

Utöver detta hänvisas till de dokument som Liseberg redan har avseende rutiner för 

säkerhet, brand och krishantering och som kontinuerligt uppdateras. Dokumenten 

tydliggör bland annat vilka rutiner som finns vid olika olyckor. Dessa dokument kommer 

att uppdateras med de riskåtgärder som aktuell detaljplan innebär, för de fastigheter som 

ägs av Liseberg. Det åligger nya fastighetsägare inom området att upprätta liknande 

anvisningar och rutiner. 
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I plankartan har en upplysning lagts till om att skydd mot avåkande tåg och farliga 

vätskor inom planområdet samt skydd i form av tunga vägräcken på E6/Rv40 utanför 

planområdet, ska uppföras i enlighet med framtagen riskutredning. Vägräckena som är 

utanför planområdet säkerställs genom avtal med trafikverket och formuleras enligt 

följande: Skyddsåtgärderna behöver vara utförda och färdigställda senast under 

januari 2022. Skyddsåtgärder som omfattas av detta avtal bedöms vara en 

förutsättning för att slutbesked för byggnation inom kvartersmark i aktuell detaljplan 

enligt § 3 ska kunna lämnas av kommunens byggnadsnämnd. 

För att utreda effekten av om skyddsåtgärderna fungerar sämre än förväntad har 

osäkerhetsanalyser genomförts där det antagits att skyddsåtgärderna är mindre effektiva 

än beräknat, även då ligger risknivån inom ALARP-området.  

Plankartan har tydliggjorts med en planbestämmelse m5 som anger att nöjespark ska 

skyddas mot risker med farligt gods genom skärmande bebyggelse eller skyddsmur minst 

4 meter ovan närmsta vägbanekant på E6/rv40 och minst 6 meter ovan nöjesparkens 

marknivå. Fasad eller mur mot E6/rv40 ska uppföras i obrännbart material och tåla 

explosioner. På så vis säkerställs tillräckligt skydd oavsett vilken höjd nöjesparken 

placeras på.  

Volvos takterrass och de personer som beräknas vistas där är inkluderade i riskanalysen, 

detta har förtydligats. Förutsättningar för vistelse utomhus på taket har förtydligats i 

plankartan och planbeskrivning. Planbestämmelse m4 anger att område utomhus inom 

74,0 meter från närmsta vägbanekant på E6/rv40 ska inte göras tillgängligt för besökare 

och ha en tydlig fysisk avgränsning. 

Förtydliganden avseende ventilation, gasdetektion, skydd längs vägen och de olika 

planbestämmelserna har gjorts i plankarta och planbeskrivning.  

Avtal med Trafikverket kommer att tecknats avseende skyddsmur och tunga vägräcken 

innan BN godkänner detaljplanen. 

Översvämning och skyfall  

Risken för vatten i parkeringsanläggningar har beskrivits i planbeskrivningen: 

Parkeringsanläggningar undantas från kravet på nivå för färdigt golv. 

Parkeringsanläggningar under nivån +3,6 behöver utformas med hänsyn till att de kan 

komma att översvämmas vid skyfall eller höga flöden i Mölndalsån. 

Transformatorstationer som placeras i parkeringsanläggning har stämts av med Göteborgs 

Energi och kan anläggas på en lägre höjd än +3,6. Göteborgs Energi anger att det i detta 

fall inte utgör ett så kallat visst viktigt läge, som hade inneburit andra krav.  

Inom planområdet finns idag markfördjupningar på ca 190 m3 som försvinner vid 

exploatering. I planbeskrivningen anges att markfördjupningarnas volym ska ersättas 

inom respektive fastighet samt hur mycket det innebär för respektive fastighet. Detta kan 

utföras genom olika lösningar så som fördröjningsmagasin, makadamdike och 

torrdammar, eller en kombination av dessa. Förslagsvis kan detta göras inom område 

betecknad med n2 eller punktprickad mark.  

En upplysning har lagts till på plankartan beträffande dagvatten och skyfall med 

hänvisning till planbeskrivningen.  

Geotekniska förutsättningar 
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Se svar till SGI. 

MKN Vatten 

Område för ekologiskt funktionell kantzon avser hela område för Natur1, vilket utgör 

cirka 16 meter i bredd.  

I uppdaterad utredning beskrivs att vegetationen som etableras bör vara flerskiktad och 

bestå av träd, buskar och lägre växter i fältskiktet. Detta är viktigt för att i möjligaste mån 

efterlikna naturliga förhållanden och skapa lämpliga livsmiljöer får djur och växter utmed 

ån.  

Inför antagande har Norconsults utredning av ekologisk kantzon (2020-06-02) och PM 

för geoteknik (2020-06-01) uppdaterats. I detta arbete har tre alternativa utformningar för 

kantzonen analyserats utifrån hur den ekologiskt fungerande kantzonen kan utformas, 

etableras och skötas. Geoteknisk lösning för att hantera stabiliteten beror på val av 

utformning av kantzonen. Utifrån uppdaterade utredningar bedömer staden att det är 

lämpligt med en kombination av utformningslösningar för kantzonen. 

 

Planbeskrivningen har uppdaterats med en beskrivning kring val av utformning inom 

kantzon och geotekniska lösningar för det.  

 

Mur avser begreppet ekologisk mur som innebär ojämnheter i alla led. Håligheter och in- 

eller utskjutande stenar/element bör vara välrepresenterade. En grundläggning med 

klackar under eller i nivå med vattenytan kan skapa förutsättningar för ”lugna vatten” i 

hörnen som är skyddade från strömriktningen. Kalkhaltigt murbruk bör användas för att 

främja viss vegetation som då vill ta fäste. 

I aktuellt förslag föreslås även att muren utformas med en överkant på +1,1, dvs den 

ligger under lägsta vattennivån som ligger på +1,2. Detta ger en zon med fluktuerande 

vatten och det blir enklare för djur att ta sig upp och ner ur vattnet. 

I utredningen anges att de växtarter som planteras ska vara inhemska och bör väljas ut 

med försiktighet.  

De varierande förutsättningarna i huruvida det går att ersätta befintliga kajkonstruktioner 

med slänt eller om kajkonstruktioner bibehålls ger helt olika livsmiljöer för träd och 

annan vegetation. Därför beskrivs två tänkbara scenarion nedan, ”Strandskog med 

fluktuerande vatten” och ”Strandskog med kajkonstruktion”. 

Inom kantzonen tillåts torrbrygga som innefattar angöringsplats för båtar samt ytor för 

avkoppling och kontakt med vattnet. Omfattningen av torrbrygga motsvarar det förslag 

som redovisades i granskningsskedet. I plankartan har bestämmelsen kaj tydliggjorts 

genom benämningen torrbrygga och omfattningen i meter regleras. Genom benämning 

torrbrygga avses ett förtydligande att det gäller bryggor på land. 

Sidhänvisning har lagts in i plankartan. 

Plankartan justeras så att brofäste får göras inom användning NATUR och NATUR1, men 

ska utformas med en bibehållen kontinuerlig strand.  

Dagvattenhantering 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende hanteringen av dagvatten inom 

kvartersmark. Om gröna tak inte är möjligt att kombinera med planerad markanvändning 
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i den omfattning som krävs, kan istället andra lösningar så som avsättningsmagasin under 

mark i form av ett makadammagasin eller eventuella översvämningsytor anordnas. 

En upplysning har lagts till på plankartan beträffande dagvatten och skyfall med 

hänvisning till planbeskrivningen.  

Trafikkontoret ansvarar för genomförandet av dagvattenåtgärderna inom allmän plats.  

Buller 

Enligt plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 1 § krävs bygglov för att anordna, 

inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en nöjespark. Vid bedömning om en 

nöjespark eller åtgärd inom befintlig nöjespark kräver bygglov ska bland annat 

omgivningspåverkan vägas in, vilket innebär att en åtgärd som kan innebära ökad 

omgivningspåverkan i form av buller ska prövas i bygglov.  

Förorenade områden 

Synpunkt angående behov av kompletterande provtagning efter rivning har förmedlats till 

exploatörerna för beaktande vid rivning.  

Strandskydd 

Staden delar inte uppfattningen att strandskyddet bör gälla inom allmän plats GATA och 

TORG då dessa områden redan är ianspråktagna och saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Det finns inga naturvärden inom dessa områden att skydda och den fria 

rörligheten till bland annat rekreationsskog säkerställs genom att allmän plats inte får 

spärras av. 

Upphävande av strandskydd gäller även inom Vattenområde för gång- och cykelbroar och 

syftar till att anpassa miljön för bättre tillgänglighet, för såväl funktionshindrade som 

allmänheten i stort, genom bättre och genare kopplingar över ån. Detta bedöms vara ett 

angeläget allmänt intresse och kan inte tillgodoses utanför Mölndalsåns närområde. 

Därmed är dispens för gång- och cykelbroar inte längre aktuellt. 

Kulturmiljö 

Varsamhetsbestämmelsen för Rundqvists tryckeri har förtydligats i planbeskrivningen 

och på plankartan.  

Vattenverksamhet 

De åtgärder som kräver tillstånd eller anmälan kommer samrådas med/anmälas till 

Länsstyrelsen inför genomförande. Planbeskrivningen har kompletterats med text om att 

träd som tas ner inom NATUR ska ersättas. 

14. SGI 

Anser att de synpunkter som lämnats i samrådet till större delen har omhändertagits på ett 

tillfredsställande sätt.  

Har följande frågeställningar som behöver förtydligas: 

Vid beräkningarna för befintliga förhållanden, som utförs med totalsäkerhetsanalys, 

används värden på trafiklaster avsedda för partialsäkerhetsanalys enligt TKGeo 13. En 

översyn av detta bör göras. 

Anser att det behöver förtydligas i sammanställningen och på beräkningarna för vilka 

djup kvicklera bedöms förekomma i beräkningssektionerna, och därmed gällande 

säkerhetsklass. Lyfter fram att det bör finnas en marginal vid dessa bedömningar. 
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Befintliga stödkonstruktioner utmed Mölndalsån anges vara i bristfälligt skick och har 

reducerad bärförmåga. SGI lyfter att åtgärder som krävs där befintligt strandutförande 

planeras att kvarstå bör redovisas tydligare i planhandlingarna, samt hur det säkerställs att 

åtgärderna genomförs. 

SGI anser att lastrestriktioner ska markeras på en plan och att man bör ta ställning till om 

ytterligare restriktioner behövs med hänsyn till att det normalt inte krävs marklov för 

markhöjningar upp till 0,5 meter. Anser att planbestämmelse eventuellt kan behövas.  

Kommentar: 

Den geotekniska utredningen har uppdaterats avseende trafiklasterna.  

I och med att beräknade kritiska glidytor bedöms vara korta i kombination med att 

aktuella laster bedöms utgöras av en blandlast mellan gc-väg och väg har variabla laster 

över körbana i totalsäkerhetsanalys ansatts till 15 kPa. 

Sammanställning och beräkningar har förtydligats avseende vilket djup kvicklera bedöms 

förekomma. I beräkningar har en säkerhetsmarginal till vilket djup kvicklera förekommer 

beaktats med hänsyn till glidytor som faller inom säkerhetsklass 2. 

Planbeskrivningen har förtydligats enligt geoteknisk utredning avseende åtgärder som 

krävs där befintligt strandutförande planeras att kvarstå.  

Trafikkontoret ansvarar för befintliga stödkonstruktioner utmed Mölndalsån och har inom 

sin organisation identifierat olika åtgärder behöver göras på kanalmurar och stödmurar 

längs med Mölndalsån inom området. Detta gäller kanalmur mellan Skårs Led och 

Vörtbron, stödmur vid Vörtgatan – Nellickevägen, kanalmur mellan Vörtbron och 

Getebergsled samt stödmur vid bro över Mölndalsån i Getebergsled. Åtgärderna planeras 

inom 3, 5 eller 10 år beroende på behovet.  

Inom området kommer det dels utföras åtgärder i samband med anordnande av ekologiskt 

funktionell kantzon och förändring av befintliga stödkonstruktioner, dels åtgärder vid 

bevarade av stödkonstruktioner. Ansvaret för detta ligger därmed på både exploatörer och 

trafikkontoret. 

Den geotekniska utredningen har uppdaterats med en plan med lastrestriktioner för 

permanent och variabel last. Planbeskrivningen har tydliggjorts avseende lastrestriktioner 

och plan med lastrestriktioner finns med i planbeskrivningen.  

15. Trafikverket 

Har fått svar på sina synpunkter i samrådet. 

Informerar om att dialog pågår mellan parterna kring avtal som ska vara undertecknade 

innan planens antagande: 

Medfinansieringsavtal för finansiering och planering av vägräcke mot E6/E20. Vägräcket 

ska projekteras och byggas av Trafikverket men finansieras av kommunen. 

Avtal för bevakande projektledare för byggnation av skyddsmur mot järnväg på grund av 

litet avstånd till spår. Bevakande projektledare bekostas av Trafikverket. 

Vägräcke och skyddsmur måste vara på plats innan första inflytt.  
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Utkragande byggnad som kommer nära järnvägen ska klara Elsäkerhetsverkets 

föreskrifter, med ett elsäkerhetsavstånd på 5 meter från järnvägsanläggningen, för högre 

byggnader är skyddsavståndet 10 meter. Kommunen behöver visa att elsäkerhetsverkets 

krav klaras. Trafikverket föreslår dialog mellan parterna innan antagande. 

Kommentar: 

Avtal har tecknats mellan fastighetskontoret och Trafikverket gällande vägräcken och 

skyddsmur. 

Dialog har förts mellan parterna inför antagande av detaljplan angående 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Föreslagen byggnad och byggrätt för utkragande delen av 

parkeringshuset har studerats i förhållande till elsäkerhetsverkets krav. Den föreslagna 

byggnaden klarar säkerhetsavståndet men utpekat område för utkragande byggnad 

påverkas av säkerhetsavståndet. I plankartan sänks därför högsta tillåten nockhöjd i meter 

för utkragande byggnad mot järnvägen från +23 till +16,8. Denna justering av högsta 

tillåten byggnadshöjd innebär att även utkragande byggnad klarar säkerhetsavståndet, 

enligt det underlag som erhållits av Trafikverket. Detta har stämts av med Trafikverket. 

Trafikverket har framhållit att om man låter byggnaden kraga ut enligt detaljplan, så att 

byggnaden utnyttjar minimikraven, kan det innebära problem för fastighetsägare och 

Trafikverket som verksamhetsutövare. Det kan innebära svårigheter vid byggnation och 

vid underhåll av byggnaden eftersom det kan krävas att man behöver stänga ner 

järnvägen (om man väljer att bygga väldigt nära järnvägen). För att få tider i spår krävs 

det att man ansöker om detta minst 2 år innan.  

16. Vattenfall Eldistribution AB 

Har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra.  

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits 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.  

17. Fastighets AB Bryggeriet, Skår 40:5  

Är positiva till att området norr om fastigheten utvecklas och att World of Volvo 

etableras i området.  

Lämnade synpunkter i samrådet som kvarstår i sin helhet.  

Anser att förslaget med ett grönt gång- och cykelstråk längs Mölndalsån och ett 

trafikstråk längs E6/E20 är positivt för området men behöver förlängas förbi deras 

fastighet. Ser det som viktigt att denna plan ska vidta åtgärder och belysa avgörande 

frågor för detta. Anser att Sofierogatans förlängning i sydöstra hörnet av planområdet bör 

förskjutas österut för att undvika sidoförskjutning i gatan vid förlängning söderut. 

Kan inte se om man studerat möjligheten att i framtiden göra gatan norr om Lyckholms 

till en återvändsgata med vändzon. Anser att det är viktigt att gatan ges en utformning 

som medger dubbelriktad trafik redan i detta skede. 

Påpekar att Lyckholms idag är arbetsplats för ett tusental göteborgare och arbete pågår 

med att utveckla gamla lokalerna med nytt innehåll. Dessutom har planbesked erhållits 

för ytterligare kontor och hotell. Understryker vikten av att den aktuella planen ger 
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möjlighet till dubbelriktad trafik på Sofierogatans förlängning och anser att personalens 

tillgänglighet och optimering av färdväg bör väga tyngre än ett mindre antal 

busschaufförers parkering med närhet till evenemangsområdet. 

Noterar att byggnadshöjden har ändrats i kvarteret norr om Lyckholms. Befarar att 

gaturummet inte tål föreslagen höjd och anser att illustrationen visar en annan utformning 

som är acceptabel. 

Anser att överdäckningen innebär begränsning i gatans utformning och att det borde vara 

en fördel att placera gatan parallellt med skyddsmuren längs E6/E20, vilket hade 

förenklat en framtida dubbelriktning av Sofierogatans förlängning. 

Kommentar: 

Området öster om gatan i planområdets södra del kommer att behövas för att fördröja 

skyfallsvatten och för att rena dagvatten. En flytt av gatan österut skulle även leda till att 

utkragningen från Volvos byggnad skulle bli icke önskvärt stor. En skiss har tagits fram 

för att illustrera hur en framtida sträckning av Sofierogatans förlängning kan tänkas se ut. 

Om det i kommande detaljplan blir aktuellt att fortsätta Sofierogatans förlängning öster 

om AB Bryggeriets fastighet så behöver skissen detaljstuderas, till exempel för att studera 

kopplingen till befintlig nedfart till garaget.  

 

Det stämmer att möjligheten för att i framtiden göra gatan norr om Lyckholms till en 

återvändsgata med vändzon inte har studerats. Detta eftersom frågan är kopplad till arbete 

i en framtida detaljplan. För att få till en backvändning enligt de krav som Kretslopp och 

vatten har för sina sopfordon krävs en bredd på minst 15 meter. Avståndet mellan 

befintlig byggnad söder om gatan och byggrätt norr om gatan är ca 17 meter. Det bör 
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även vara möjligt att samordna vändytor med Volvos lastintag i den västra delen av deras 

byggnad.  

Sofierogatans förlängning och utkragningen från Volvos byggnad är utformad för att 

möjliggöra en framtida dubbelriktning av gatan.  

Högsta tillåtna nockhöjden i kvarteret norr om Lyckholms har justerats till samma höjd 

som anges för området i planen för Lisebergs hotell och nöjespark som vann laga kraft i 

december 2019. Denna höjd är alltså redan tillåten att bygga enligt gällande plan. Största 

tillåtna bruttoarea innebär dock att höjden inte kan utnyttjas till max inom hela 

byggrätten, men det finns en stor frihet att fördela byggnadsvolymen på olika sätt inom 

byggrätten. På sidan 27 i planbeskrivningen finns en illustration som redovisar detta.  

För kommentarer på samrådsyttrande, se även samrådsredogörelsen. 

Grannkommuner 

1. Mölndals stad 

Ser positivt på utvecklingen av området i anslutning till Liseberg och på att den 

ekologiska zonen längs Mölndalsån har studerats närmare och regleras som natur istället 

för park. 

Synpunkterna som framfördes i samrådet gällande utvidgning av utredningsområdet för 

påverkan på trafiksystemet kvarstår till stor del. I makroanalysen bedöms 25% av den 

tillkommande trafiken använda E6 söderut, men det finns ingen vidare analys av 

planförslagets påverkan på trafiksystemet söderut i stort. Anser att utredningen skulle 

behöva omfatta ett större område där trafiksituationen längre söderut inkluderas, för att 

kunna urskilja vilka konsekvenser detaljplanen skulle få för Mölndals stad. Anser också 

att det skulle behövas ytterligare studier om påverkan på Göteborgsvägen söderut och 

vilka åtgärder som kan göras för att minimera störning, eftersom byggnationen delvis 

sammanfaller med västlänken.  

Anser att planen behöver samordnas med pågående utvecklingsplaner i Mölndal så att de 

sammanlagda konsekvenserna kan urskiljas och en hållbar trafiksituation uppnås.  

Göteborgsvägen är ett av Mölndals viktigaste pendlingsstråk för cykel och det är viktigt 

att stråket även fungerar under byggnationen.  

Kommentar: 

För utvecklat svar om utbredningsområde för makroanalys se svar från samrådsskedet.  

Efter samrådet har även en mikroanalys av trafiksituationen kring exploateringen 

genomförts. I analysen har nedanstående scenarion simulerats: 
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2 De olika scenarier som ingår i mikroanalysen 

Mölndalsvägen från Getebergsled till söder om Skårs led är inkluderad i simuleringen. 

Konklusionen från utredningen är: ”Utifrån satta förutsättningar och tidpunkter 

observeras inga bestående kapacitetsproblem för något scenario för någon del av det 

studerade vägnätet.” Vid intresse finns det möjlighet att få mikroutredningen översänt till 

Mölndals stad.  

Samma svar som från samrådsskedet gäller angående samordning med pågående 

utvecklingsplaner. Göteborgs stad har tillsammans med Trafikverket och Västtrafik ett 

samarbete som kallas KomFram. Uppdraget för KomFram är att samordna projekt i och 

omkring Göteborg i tid och rum för att säkerställa framkomlighet och tillgänglighet. 

Denna detaljplan har en kontinuerlig dialog med KomFram för att säkerställa att 

utbyggnaden upprätthåller en hållbar framkomlighet och tillgänglighet för verksamheter, 

boende och besökare i exploateringens närområde.  

Samma svar som från samrådsskedet gäller angående pendlingsstråket. Det är även av 

Göteborgs stads intresse att framkomlighet och tillgänglighet upprätthålls för 

pendelcykelstråket längs Mölndalsvägen, även under byggtid. Det har därför tagits fram 

en analys av behov och påverkan. Arbete med trafikföringsprinciper och etappindelning 

kommer att ta vid efter detaljplanens granskning och en viktig aspekt i det arbetet blir att 

säkerställa framkomlighet och tillgänglighet för alla trafikslag. 
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Revideringar  

Planförslaget har reviderats. Utöver mindre justeringar innebär revideringen att 

planbestämmelser och planbeskrivning har förtydligats avseende risker med 

farligt gods, luftmiljö, dagvatten- och skyfallshantering, geoteknik och ekologiskt 

funktionella kantzonen. Varsamhetsbestämmelse för Rundqvists tryckeri har 

tydliggjorts i planbeskrivningen. Upphävande av strandskydd har utökat till att 

även innefatta de gång- och cykelbroar som pekades ut i granskningsskedet. 

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen 

inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 

granskning. 

 

 

Arvid Törnqvist   Per Osvalds 

Planchef    Konsultsamordnare 
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Länsstyrelsens samlade bedömning

Detaljplanen i sin nuvarande utformning, har en del frågor kopplade till risker och 
luft, som behöver hanteras i en godtagbar utsträckning för att planen ska kunna 
accepteras. Därför bedömer Länsstyrelsen med hänsyn till ingripandegrunderna i 
11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att den kan komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.

Synpunkter berörande strandskydd, dagvattenhantering samt naturmiljö kring 
Mölndalsån ges under ”Synpunkter på granskningshandlingen”. Dessa anser 
Länsstyrelsen behöver beaktas och bearbetas i planhandlingarna. 

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar att:

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs med avseende på luft 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 

för olyckor. 

MKN -Luft

Intilliggande trafikleder, E6:an/ Kungsbackaleden är de mest trafikerade vägarna i 
Göteborg. I vägområdet överskrids samtliga miljökvalitetsnormer för kvävedioxid 
(år, dygn, timme) och partiklar (år och dygn) idag samt åren 2021 och 2035. 
Trafiken på E6 bidrar till en hög bakgrundshalt av luftföroreningar i området. I 
någon mån påverkas luftföroreningshalter av trafiken även på bl.a. Nellickevägen, 
Vörtgatan och Sofierogatan. Till följd av prognosticerade lägre utsläpp från fordon 
beräknas halterna av kvävedioxid (NO2) minska till 2035. Då trafiken samtidigt 
bedöms öka, beräknas halterna av partiklar (PM10) bli högre 2035 jämfört med 
2021. 

Samhällsbyggnadsenheten
Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt
010-224 4789

Nirmala.blom-adapa@
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Göteborgs Stad
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Den planerade bebyggelsen inom planområdet skyddar områdets västliga delar från 
luftföroreningarna, som istället ansamlas i den östra delen av planområdet intill 
E6:an. För större delen av planområdet beräknas därför miljökvalitetsnormer 
(MKN) för luft klaras, men problem kvarstår i de östra delarna av området. För 
både NO2 och PM10 är det för beräknade dygnshalter som överskridandet har 
störst utbredning i tid och rum. Halterna av NO2 beräknas vara över MKN längs i 
stort sett samtliga fasader åt öster år 2021 och längs delar av fasaderna och längs 
den nya sträckningen av Sofierogatan år 2035. För PM10 är förhållandet det 
omvända och beräknade halter är högre än MKN längs delar av fasaderna åt öster 
år 2021 och längs i stort sett samtliga fasader åt öster samt längs den nya 
sträckningen av Sofierogatan år 2035. Det framgår av resultatkartorna att 
beräknade halter är högre än MKN på ovan nämnda platser, men det framgår inte 
hur mycket högre halterna är. Det går därför inte att bedöma om överskridandet är 
marginellt eller mycket stort. Det framgår inte heller om EU:s gränsvärde för 
timhalter överskrids eller klaras. 

Fasader i öster vid Sofierogatans nya sträckning

Länsstyrelsen kan utifrån luftutredningen konstatera att i större delen av 
planområdet klaras MKN, men i öster längs nya Sofierogatan kvarstår 
överskridanden fortfarande år 2035. Det framgår inte av spridningsberäkningarna 
hur högt ovan mark överskridandet av MKN sträcker sig upp längs de östra 
fasaderna. Länsstyrelsen anser därför att planen behöver tydliggöra hur de 
skyddsåtgärder som föreslås ska fastställas för att möjliggöra bebyggelsen utifrån 
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i planområdets östra delar. Det innebär att den 
förorenade luften inte ska tränga sig in till de utrymmen där människor ska vistas, 
särskilt med tanke på att planen möjliggör besöksanläggningar på taket. 

I den nordligaste delen av planområdet, där Sofierogatan möter Nellickevägen, 
saknas skärmning, vilket gör att halterna av luftföroreningar beräknas bli de högsta 
i planområdet (över MKN). Bland annat finns här en GC-bana och en gångtunnel 
under E6. I planhandlingarna beskrivs att ”ett sätt att sänka halterna av 
luftföroreningar på platsen vore att förlänga och höja den betongmur som sträcker 
sig norr om tunneln, längs med E6/rv40”. Hur detta kommer att förverkligas i 
planens genomförande behöver klargöras. 

Takterrasser

Beräkningar av luftföroreningshalter har även gjorts för takterrasser uppe på 
byggnaderna inom planområdet. Beräkningarna har antagit att takterrasserna ligger 
på 14 meters höjd. För NO2 beräknas MKN klaras på takterrasserna även om 
dygnsnormen tangeras år 2021 i några delar. Även för PM10 beräknas MKN klaras 
på terrasserna även om halterna ökar något från 2021 till 2035. 

Luftutredningen anses ha beräknat att takterrasserna möjliggörs på 14 meter höjd. 
Däremot baseras den aktuella planförslaget på en mycket flexibel markanvändning. 
Det reflekteras på plankartan genom planbestämmelser för olika 
kvartersmarksanvändning med flexibel placering av bebyggelsen och dess höjder. 
Vi noterar från planbeskrivningen och plankartan att staden siktar på att de högsta 
byggnaderna placeras närmast E6 för att skapa ytor skyddade från de höga 
luftföroreningshalterna på resten av planområdet. Dock är detta inte bindande men 
istället förordas ersättning med en mur i obrännbart material som tål explotioner. 
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Länsstyrelsen anser att planförslaget måste tydliggöra lägsta möjliga höjd för 
anläggandet av takterrasser och hur en eventuell skärmning av andra byggnader 
mellan takterrasser och E6 behöver utformas för att klara MKN på takterrasserna 
samt även klara risker från olyckor som kan uppkomma från närliggande riskkälla. 
Genomförbarhet av sådan avskärmande skyddsmur behöver redovisas.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma på att fortfarande år 2035 beräknas lufthalterna 
på takterrasserna vara högre än Miljökvalitetsmålet Frisk luft. Till exempel 
beräknas årsmedelvärdet för NO2 och PM10 samt dygnsvärdet för PM10 vara 
högre än Frisk luft år 2035. Detta betyder att luftföroreningsnivåerna på 
takterrasserna inte kan sägas vara hälsosamma ens år 2035.

Industrier och verksamheter

Länsstyrelsen saknar förfarande en beskrivning av verksamheterna i området och 
ett klargörande av eventuella utsläpp till luft, t.ex. VOC från tryckeriet. Dessa 
uppgifter behöver även tas med i luftutredningen. 

Hälsa och säkerhet

Risker avseende farligt gods

Länsstyrelsen håller fast vid och betonar att planförslget innebär besöksintensiva 
anläggningar nära farligt godsleder, varför det råder en hög riskbild. Trots införda 
skyddsåtgärder i den aktuella planen, ligger riskkurvan fortfarande hög (inom 
ALARP området). Byggnader möjliggörs på ett avstånd som är kortare än vad 
Länsstyrelsen och Trafikverket förespråkar. Generellt rekommenderar vi ett 
bebyggelsefritt område på ca 30 meter. Avstånd i många fall ett bättre skydd än 
tekniska lösningar. 

Vid samrådsskedet efterfrågade vi hur staden har övervägt och bedömt att 
föreslagna riskreducerande åtgärder är tillräckliga. Tanken var att planförslaget 
skulle belysa om det var möjligt att minska riskbilden ytterligare t.ex. genom att 
öka avstånd till riskkällan, eller minska exploatering, eller dimensionera skydd för 
flera scenarion. En sådant resonemang om avväganden för riskbilden saknas 
fortfarande och behöver belysas i planhandlingarna.

Det som står i riskanalysen idag är att skyddsåtgärder har värderats ur ett 
kostnadsperspektiv och praktisk genomförbarhet och att vissa förfiningar och 
optimeringar har skett sedan förra skedet. Vi anser dock att förändringarna som det 
aktuella planförslaget har presenterat snarare kan påverka att riskbilden blir högre 
på grund av att: 

 byggnader i nära anslutning till farligt godsleder får ökad tillåten nockhöjd.
 byggnaden för ”Volvoprojektet” kragar ut och hamnar på ett kortare 

avstånd till riskkällan än tidigare. 

Detta påverkar riskbilden ifall fler människor kommer att vistas närmre leden. 

Länsstyrelsen anser att planförslaget bygger på en hög tilltro till tekniska lösningar. 
I riskanalysen genomförs en osäkerhetsanalys där det testas hur riskbilden påverkas 
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om effekten av skydd minskar i varierande utsträckning. Det finns dock även 
osäkerheter om skydden kommer att komma på plats och hur robusta de är i ett 
längre perspektiv. Hur väl förankrade är de planerade tekniska skydden för att 
kunna säkerställa genomförandet enligt förslaget?  Det behövs ett resonemang om 
riskbilden ifall föreslagna skyddsåtgärder inte införs eller inte går att införas samt 
åtgärders robusthet över tid. Detta är även kopplat till risknivån i det så kallade 
”ALARP-området” och vart riskkurvan hamnar inom kriterier över tid.  Här kunde 
tex överväganden som minskad exploatering ge utrymme vid osäkerheter i skyddet.

Markanvändning

Det är en flexibel markanvändning enligt reglering (R1 ) på plankartan som 
kommer att generera olika grader av besöksintensitet. Bland annat, nöjespark t.ex., 
som dagens Liseberg som möjliggörs innebär att en stort flöde av människor och 
barn kommer att vistas på platsen. Planens flexibilitet innebär att den kan anläggas 
antingen där ett föreslaget höghus utgör skyddet mot farligt godsled, eller i annat 
fall, enligt planbeskrivning, ska en 6 meters hög mur uppföras som skydd. Vi anser 
att detta måste förtydligas både i planens genomförandebeskrivning och på 
plankartan. Detta för att inte förväxlas med annan skyddsmur som regleras mot E6/ 
rv40. 

Den flexibla markanvändning som möjliggörs kan resultera i att olika 
bebyggelseutformningar kan bli aktuell. Därför anser Länsstyrelsen att det behövs 
föras en resonemang om hur riskbilden kan påverkas vid följande scenarion:

1. om stora delar av markytan inom planområdet utformas med diverse 
åkattraktioner liknande befintligt Liseberg. 

Då behöver det även utvärderas om den föreslagna alternativa skyddsåtgärden, en 6 
meters högmur är ett tillräckligt skydd mot riskkällan. 

2. eventuellt kan takterrassen på föreslagen byggnad i söder (Volvo 
projektet) göras tillgänglig för besöksanläggning. Illustrationsbilder 
visar att takterrasen tillgängliggörs utifrån markplan. För denna 
byggnad möjliggörs även utkragning mot öster. 

Av riskanalysen framgår inte att det eventuellt kan finnas en takterrass som 
tillgängliggörs för människosamling på byggnaden inom området i söder 
(Volvoprojektet). Det finns inte med som indata för beräkningar enligt vår 
uppfattning. Staden behöver förtydliga vad som kommer att möjliggöras samt 
bedöma om det krävs skydd för människor som befinner sig på en eventuell 
takterass. 

Skydd mot olyckor på E6 och järnvägen listas ut i plankartan och hänvisas till 
planbeskrivning sid 40-43. Här finns en del oklarheter som ska klarläggas för 
följande riskåtgärder:

 Ventilationsanordning:
Det framgår av planbestämmelsen att det ska placeras högt och vänt bort från farlig 
godsled men en lägsta höjd och minsta avstånd från vägen ska specificeras. I 
planbeskrivningen bör det framgå vilka krav som ställs för denna åtgärd utöver att 
den tekniskt blir manuellt avstängningsbar, tex att det krävs en organisation, rutiner 
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etc. I riskanalysen anges att instruktioner om åtgärder som krävs i olika situationer 
med olyckor på väg/järnväg bör utredas. Detta borde lyftas in i planbeskrivningen.  

 Gasdetektion
Enligt plankbestämmelsen (m1) står att det ska finnas skydd mot farligt gas, det ska 
förtydligas i planbeskrivningen att det rör sig om gaslarm och jalusier, vilket 
framgår av riskanalysen. Vidare ska planbeskrivningen förtydliga att alla skydd för 
öppningar ska kopplas till gaslarmet.

Förtydligande av bestämmelser för skyddsåtgärder (m1 och m2 ) behöver delas upp i 
planbeskrivningen så att det tydligt kommer fram vad som faktisk gäller för vilken 
av de två bestämmelserna. Det behöver även framgå vilka gaser som ska detekteras 
för åtgärder som regleras i m1/m2 och vad som förutsätts i riskanalysen. 

Skydd längs med vägen 

Det framgår av planbeskrivningen att skyddet längs med E6:an och järnvägen som 
regleras i enlighet med figur 6.2 i riskanalysen kommer att genomföras via ett avtal 
med Trafikverket. Detta avtal ska finnas tillgängligt inför antagandet av planen. 
Skyddet som begränsar vätskan till den norra delen av området vid en olycka samt 
de skyddsåtgärder i form av tunga räcken längs med vägen ska vara på plats innan 
startbesked lämnas.   

Översvämning och skyfall

Staden väljer att tillåta öppningar till parkeringsanläggning på lägre nivåer än 
reglerat för färdigt golv och öppningar. Vatten kan rinna ner i parkeringsytan där 
bilar och människor kan befinna sig. Om det planeras att placera anläggningar för 
kommunalteknisk försörjning i det underjordiska garaget måste risken för 
översvämning beaktas.

Inom planområdet finns idag markfördjupningar som försvinner med 
exploateringen. Dessa måste ersättas för att motverka översvämning vid skyfall.  
Det framgår från skyfall och dagvattensutredning att ersättningsvolymer föreslås 
fördelas på fastigheterna som ingår i planområdet. Planförslaget måste säkerställa 
att denna åtgärd kommer till.  
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Synpunkter på granskningshandlingen 

Geotekniska förutsättningar

Länsstyrelsen har låtit Statens geotekniska institut (SGI) att granska 
planhandlingarna. De anser att en del frågeställningar behöver klarläggas genom 
förtydligande i planhandlingarna. Bland annat de stabilitetsåtgärder som 
rekommenderas i det geotekniska PM:et som berör strandutförande på sträckan 
från Tryckeriet och norrut. För detaljerade synpunkter se SGI:s yttrande dnr. 5.2-
1906-0415 dt.2020-03-05 som bifogas i sin helhet.

MKN -Vatten

Länsstyrelsen anser att planförslaget har behandlat kantzonen på ett bra sätt och 
bedömer att den bidrar positivt till uppnående av miljökvalitetsnormer för vatten i 
Mölndalsån. Det vore fördelaktig om principerna för ekologiskt funktionell 
kantzonsom som anges i planbeskrivningen (sid 31-32) anpassas till den faktiska 
bredden, på Natur1 på plankarta. Det skulle ha en större positiv effekt på den 
ekologiska statusen i Mölndalsån. En ekologiskt funktionell kantzon kan sträcka 
sig över den kombinerade avloppsledningen även om det inte kan planteras träd på 
alla platser inom zonen. Vegetationen bör vara flerskiktad, vilket innebär att även 
buskar med grunt rotsystem medför positiva effekter för den ekologiska statusen i 
Mölndalsån. 

Det framgår av det geotekniska PM:et (Norconsult 19112) att befintlig 
stödkonstruktions funktionsduglighet är bristfällig och man föreslår två lösningar 
för att säkra stabiliteten. Den ena lösningen innebär rivning av befintlig 
stödkonstruktion och utformning av slänt mot Mölndalsån, medan den andra 
innebär att befintlig stödkonstruktion behålls upp till nivån +1,1.  I rapporten: 
Brynzon öster om Mölndalsån (Norconsult 190502) anges att befintlig 
stödkonstruktion tas bort på alla sektioner förutom sektion B. Även i 
planbeskrivningen, (sid 31) föreslås att befintlig kaj (vilket Länsstyrelsen uppfattar 
som den stödkonstruktionen som omnämns i Geotekniskt PM) tas bort till förmån 
för anläggande av en slänt med ny vegetation. Länsstyrelsen förordar att 
kommunen väljer det förslaget som presenteras i brynzons-rapporten, då det skulle 
medföra att en bättre ekologisk funktion erhålls i kantzonen. 

Länsstyrelsen noterar att på sidan 31 i planbeskrivningen finns ett stycke (den 
femte punkten i riktlinjerna) om anläggande av eventuell mur inom den ekologiska 
kantzonen. Det framgår inte i planhandlingarna att det planeras att anläggas någon 
mur inom den ekologiskt funktionella kantzonen. Detta stycke anser vi ska tas bort 
i sin helhet. I den tredje punkten i samma lista nämns också en mur, även detta ord 
bör tas bort av samma skäl.

I Brynzon öster om Mölndalsån (Norconsult 190502) framgår att kommunen har 
som utgångspunkt att naturzonen ska gestaltas med främst inhemska arter. På sid 4 
finns ett förslag på växtmaterial. Länsstyrelsen anser att de arter som används ska 
vara inhemska. Länsstyrelsen bedömer att det är rimligt att använda sig av 
klibbalsstrandskog eller sumpalskog. Klibbal och även björk är vanligt 
förekommande trädarter längs vattendrag i staden.
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Länsstyrelsen noterar att på sträckan mellan Rundqvists tryckeri och södra delen av 
torgytan möjliggörs en angöringsplats för Paddanbåtarna samt mindre ytor som 
placeras på land för avkoppling och kontakt med vattnet. Det anges att dessa 
utformas för att inte påverka Mölndalsån negativt. Ur MKN-perspektiv kan detta 
vara acceptabelt under förutsättning att omfattningen av dessa anläggningar inte 
avviker väsentligt från bilden över föreslagen utformning av naturområde öster om 
Mölndalsån (Norconsult, 190502) på sid. 32 i planbeskrivningen.

Planbestämmelsen NATUR1 som har koppling till anläggande av ekologiskt 
funktionell kantzon behöver referera till sidor 31-32 i planbeskrivningen.

Länsstyrelsen ser positivt på att plankartan har infört bestämmelser för Bro1 och 
Bro2 som säkrar att brofästena utformas med bibehållen kontinuerlig strand. Dock 
det skrivs inom användningen NATUR. Det behöver omfatta även området 
betacknat som NATUR1, då båda dessa boar anslutat till det området. Det är dock 
viktigt att sådana brofästen inte påverkar den ekologiskt funktionella kantzonen 
negativt.

Dagvattenhantering

I dagvattenutredningen och genomförandestudien föreslås olika åtgärder för att 
omhänderta dagvatten från planområdet, både från kvartersmark och allmän 
platsmark. Vidare anges att hantering av dagvatten på kvartersmark kan 
åstadkomma genom anläggande av en grön tak. Länsstyrelsen påpekar att planens 
nuvarande utformning möjliggör en hög exploateringsgrad med flexibel 
markanvändning, vilket kan resultera i att stora delar av marken inom planområdet 
kan bli bebyggd. Vidare utgör planens flexibilitet att besöksanläggningar, typ 
nöjespark kan lokaliseras på taket. Därmed kan det komma i konflikt med 
föreslagen dagvattenhantering med grönt tak. Därför behöver planförslaget 
klarlägga hur dagvattenshanteringen möjliggörs och säkerställs. Det behöver visas 
hur dagvatten kommer att fördröjas inom kvartersmark på ett tillfredsställande sätt, 
i det fall gröna tak inte fördröja den volym dagvatten som dagvattenutredningen 
visar är nödvändigt.

Vad gäller dagvattenhanteringen från allmän platsmark är det angeläget att 
kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga och som föreslås i 
dagvattenutredningen och i genomförandestudien.

MKN-Luft
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Det framgår från planbeskrivning sidan 44 att staden inte har avsikt att tillåta GC 
väg eller entréer längs med den nya dragning av Sofierogatan. Eftersom MKN 
beräknas överskridas under lång tid framöver på aktuell vägsträcka anser vi att 
detta är en förutsättning eftersom MKN för luft måste uppfyllas även för GC vägar. 
Planens nuvarande utformning ges användning av allmän plats som ”GATA”. En 
gata är en allmän plats som är avsedd för både för fordonstrafik och gång och 
cykeltrafik. Vi förutsätter att begränsning av trafikslag som ska gälla för 
Sofierogatan kommer att regleras genom lokala trafikföreskrifter. 

Buller

Planbestämmelsen R1 ger möjlighet till besöksanläggningar, typ nöjespark, vilket 
kan innebära attraktioner som bidrar till buller för närboende. Länsstyrelsen 
förutsätter att buller vid bostäder från eventuella attraktioner hanteras i 
bygglovsskedet. 

Förorenade områden 

Länsstyrelsen bedömer att synpunkter från samrådsskedet i storutsträckning har 
beaktats i planen. Däremot anser vi att i fortsatt arbete med förberedelse inför 
byggnation kan finnas behov av kompletterande provtagning inom planområdets 
norra och mellersta delar samt i byggnad 742. I dessa delar anges att provtagningen 
har varit begränsad på grund av pågående verksamheter och anläggande av 
parkeringsyta. Det finns därför kunskapsluckor inom dessa områden, framför allt 
under byggnaden vid Nellickevägen 6 och vid påträffad vinylklorid i provpunkt 
1059. När och om byggnader och anläggningar i dessa områden rivs bör 
omfattning av ytterligare provtagning stämmas av med miljöförvaltningen i 
Göteborg. Åtgärdsutredningen omfattar inte Nellickevägen men föroreningar i 
Nellickevägen bör åtgärdas i samband med övrig sanering.

Upphävande av strandskydd

Länsstyrelsen noterar att kommunen avser upphäva strandskyddet inom allmän plats 
GATA och TORG, bland annat med hänvisning till att platsen behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Länsstyrelsen ifrågasatte upphävandet under samrådet, eftersom 
strandskyddet säkrar den allemansrättsliga tillgången på platsen och inte förhindrar 
normalt underhåll av anläggningarna. En lämpligare hantering vore att låta 
strandskyddet finnas kvar på allmän plats GATA och TORG. 

Strandskyddsdispens för anläggningar

På plankartan möjliggörs anläggande av nya broar (b1). Av planbeskrivningen 
framgår att strandskyddsdispens kommer att sökas för gång- och cykelbroar vid 
utbyggnad av dessa. Länsstyrelsen önskade i samrådet att förutsättningarna för att 
erhålla dessa dispenser klarläggs redan nu i planskedet. I planbeskrivningen anges 
att anläggningarna är viktiga för allmänhetens tillgänglighet. Detta är inte ett 
särskilt skäl för dispens enligt miljöbalken; snarare anger det effekterna av en 
eventuell dispens. Av dispens ansökan behöver det ramgå dels vilket/vilka 
särskilda skäl som är tillämpbara, dels varför inte befintliga broar kan fylla de 
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funktioner som de nya anläggningarna ska fylla. Detsamma gäller för planerade 
bryggor.

Kulturmiljö: Synpunkter gällande bestämmelsen k (fastigheten Skår 40:2). 

Byggnaden har dokumenterats i en byggnadshistorisk utredning där det har 
konstaterats att byggnaden har ett industrihistoriskt värde kopplat till 
industrietableringarna utmed Mölndalsån. I utredningen lyfts också byggnadens 
karaktäristiska delar och detaljer fram såväl interiört som exteriört (sid 6-7).

Planbestämmelsen k på plankartan syftar till ett förvanskningsförbud och är 
uttryckt i plankartan: ”……Underhåll och ändring skall utföras så att dess 
kulturhistoriska signifikans och berättarkraft inte minskar. För att 
förvanskningsförbudet ska kunna tolkas bör det istället tydliggöras vilka detaljer 
som är viktiga att värna. De skulle t ex kunna punktas upp i planbeskrivningen så 
att plankartan kan hänvisa till dessa sidor.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Vattenverksamhet

I det geotekniska PM:et anges att upprustning/ ersättning av befintliga 
konstruktioner kan vara nödvändigt där befintligt strandutförande kvarstår. 
Länsstyrelsen upplyser om att ifall sådana åtgärder ska genomföras exempelvis på 
sträckan från tryckeriet och norrut längs gatan som avses kvarstå, detta medför 
arbeten i vatten då innebär det vattenverksamhet. Om dessa åtgärder medför att 
träd behöver tas bort inom området med planbestämmelsen NATUR, ska nya träd 
planteras.

Länsstyrelsen upplyser att anläggande av nya utloppspunkter för dagvatten till 
Mölndalsån, som nämns i Genomförandestudien (Trafikkontoret 2020-01-08), 
utgör vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Detsamma gäller anläggande av 
eventuella brofästen i den mån dessa berör vattenområdet.

Vattenverksamhet kräver tillstånd eller anmälan enligt 11 kap miljöbalken om det 
inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är 
verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning. Eventuellt 
samråd/anmälan ska utföras i tidigt skede med Länsstyrelsen.

MKB

Länsstyrelsen har granskat upprättade miljökonsekvensbeskrivningen avseende 
MKN vatten och åtgärder vid Mölndalsån. MKB:en har uppdaterats på ett bra sätt 
gällande statusklassningen av vattenförekomsten och de miljöproblem som ligger 
till grund för klassningen.

Detta beslut har fattats av plan och byggfunktions chef, Nina Kiani Jansson efter 
föredragning av arkitekt Nirmala Blom-Adapa. I den slutliga handläggningen har 
även företrädare från avdelningarna vatten, miljö, natur samt enheterna för 
samhällsskydd och beredskap och kulturmiljö/ Tvärgrupp Göteborg medverkat.
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Nina Kiani Jansson

                                                          Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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2020-03-05
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Sammanfattning  

Bakgrund  

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad planerar för ny detaljplan för området söder 

om Liseberg. Syftet med planen är i huvudsak tänkt att möjliggöra Lisebergs expans-

ion söderut men även för att skapa ett gemensamt besökscenter för Volvo AB och 

Volvo Cars. Lisebergs expansion söderut innebär en utbyggnad av nöjespark, parke-

ring, hotell och vattenpark. Planen möjliggör också utveckling av Rundqvists fastig-

het. Syftet med planen är även att skapa en attraktiv natur- och vattenmiljö utmed 

Mölndalsån, vilket innebär en ändring av Nellickevägens dragning. Enligt behovsbe-

dömningen kan planen innebära betydande miljöpåverkan. Väg E6, E20, väg 40 och 

järnvägen Västkustbanan är riksintressen för kommunikation och närheten till dessa 

kan medföra risker för människors hälsa i form av luftföroreningar och transporter 

av farligt gods. Planen ligger även i anslutning till Mölndalsån som omfattas av mil-

jökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten. Sanerings- och stabiliseringsåtgärder kan be-

höva genomföras i planområdet. Med nämnda motiv som bakgrund ska en miljökon-

sekvensbeskrivning tas fram.  

Nollalternativet innebär att ingen utökning av Lisebergs verksamhet skulle bli aktuell 

inom planområdet i framtiden. De industribyggnader som hittills rivits inom planom-

rådet skulle kunna ersättas med nya industribyggnader eller fortsätta innehålla till-

fällig parkering till Lisebergs besökare. Nuvarande detaljplan anger allmän plats 

(park, plantering, el. dylikt) för en smal remsa utmed ån och säkerställer inte ekolo-

giska värden för vattenmiljön i Mölndalsån. 

Förutsättningar och konsekvenser av planförslaget 

Föreslagna alternativ för utformningen av detaljplaneområdet, med höjning av mark-

ytan, har utifrån stabilitetssynpunkt visat sig vara tillfredsställande. De tjocka lerlag-

ren i planområdet innebär dock att grundläggningsmetoder behöver anpassas för att 

undvika sättningar i de nya husen. Anläggningsarbeten behöver anpassas så att 

grundvattenbortledning som påverkar vattentrycket i leran undviks. Samtliga identi-

fierade föroreningsområden kommer behöva saneras i samband med utbyggnaden 

av planen för att marken ska vara lämplig för den planerade markanvändningen och 

för att uppfylla kriterierna för mindre känslig markanvändning. Med planen kommer 

en ekologiskt funktionell kantzon att anläggas längs med Mölndalsåns östra strand. 

Detta är positivt då ån får tillbaka en del av sin naturliga morfologi. Mölndalsån blir 

även ny recipient för dagvatten från planområdet och dagvattenflödena till ån kom-

mer därmed att öka. Föroreningsbelastningen från planområdet beräknas bli liten. 

Med Mölndalsån som ny recipient avlastas dagvattensystemet vilket kommer minska 

antalet bräddningar av orenat dag- och spillvatten till ån. Dagvattenrening, gröna 

tak, en grön zon längs med ån samt marksanering i planområdet syftar till att höja 

vattenkvaliteten i ån och att uppfylla miljökvalitetsnormerna. 

Nellickevägens läge kommer att ändras med planen. Istället för längs med ån, kom-

mer gatan ledas längs väg E6/E20/40. Denna sträckning kommer att utformas endast 

för motortrafik, cykel- och gångtrafik kommer fortsatt ske utmed gatans gamla läge 

längs med ån. Samtidigt förlängs Vörtgatan, den ansluter till Sofierogatans förläng-

ning och utformas för låga hastigheter. I och med separeringen av bilar och oskyd-

dade trafikanter bedöms säkerheten för gångtrafikanter och cyklister öka. 
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Byggnationen av Västlänken vid Korsvägen påverkar trafiken utanför området mer 

än exploateringen i planområdet.  

Strandskydd inträder med planen. Vattenområden och marken närmast ån som plan-

lagts som NATUR kommer att ha fortsatt strandskydd. I övriga delar av planområdet 

kommer strandskyddet upphävas. Eftersom gatumarken är sedan länge ianspråkta-

gen och inte kan anses ha allemansrättsliga värden bedöms konsekvenserna av ett 

upphävande av strandskyddet för kvartersmark och allmän plats GATA och TORG 

inom planområdet vara obetydliga.  

Höga halter av luftföroreningar har beräknats längs den nya dragningen av Nellicke-

vägen som vetter mot väg E6/E20/40. Luftföroreningshalterna bedöms som accep-

tabla då vägen endast kommer att vara för biltrafik. Planområdet ligger i anslutning 

till farligt gods-leder på väg och järnväg. Riskerna bedöms som tolerabla då skydds-

åtgärder i form av fasadutformning, ventilation och utrymningsvägar hanteras i pla-

nen. 

Samlad bedömning 

En av de direkta konsekvenserna av planförslaget är att fler människor kommer att 

vistas inom området jämfört med idag. Närheten till väg- och järnvägstrafik tillsam-

mans med en ökad mängd personer i området kan ge negativa konsekvenser på 

människors hälsa på grund risker från farligt gods-transporter och luftföroreningar. 

Skyddsåtgärder, såsom plank och skyddande bebyggelse längs med väg E6/E20/40 

och järnväg behövs. Flera positiva konsekvenser uppkommer med planen, bland an-

nat bättre trafikklimat för oskyddade trafikanter, en återställd kantzon längs med 

Mölndalsån, sanering av mark samt bättre omhändertagande och rening av dagvat-

ten. Planen bedöms bidra till minskad risk för översvämning i planområdet genom 

höjdsättning av nya byggnader och en mindre andel hårdgjorda ytor, samt anläg-

gande av skyfallsytor. En utökning av Lisebergs nöjespark är till stort gagn för hela 

Göteborg. Markanvändningen ses som lämplig i och med områdets läge som gammal 

industrimark och närhet till störningar från större vägar och järnväg. Marken är 

centralt belägen och ligger i Göteborgs utökade centrum med närhet till kollektivtra-

fik. Planförslaget har utvärderats mot relevanta nationella miljökvalitetsmål och be-

döms inte motverka möjligheterna att nå målen. Planförslaget bedöms vara positivt 

för naturvärdena i Mölndalsån. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, planerar för ny detaljplan för området sö-

der om Liseberg. Den ursprungliga planen delades efter samråd under våren 2017 in 

i två etapper. Etapp 1 har varit på granskning i början av 2019 och antogs av kom-

munfullmäktige i september 2019. Etapp 2 utgör det nu aktuella planområdet som 

är beläget mellan Mölndalsån och väg E6 (Figur 1).  

Syftet med planen (etapp 2) är att möjliggöra utbyggnad av nöjespark, parkering, 

hotell och vattenpark, besökscenter, samt möjliggöra utveckling av fastigheten där 

Rundqvists tryckeri ligger. Området är i huvudsak tänkt att möjliggöra Lisebergs ex-

pansion söderut men även för att skapa ett gemensamt besökscenter för Volvo AB 

och Volvo Cars. Planens syfte är även att skapa en attraktiv natur- och vattenmiljö 

utmed Mölndalsån, vilket innebär en ändring av Nellickevägens dragning. 

 

Figur 1. Detaljplaneområdet är beläget söder om Liseberg, väster om väg E6 samt öster om 

Mölndalsån, se röd markering för översiktlig geografisk placering (Bildkälla: Lantmäteriet). 
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1.2 Miljöbedömning och samråd 

Den 1 januari 2018 trädde ett nytt 6:e kapitel i miljöbalken i kraft och förordningen 

(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar upphävdes. Den upphävda förord-

ningen gäller fortfarande för handläggning och bedömning av ärenden och planer 

som har påbörjats före ikraftträdandet. Då den aktuella planprocessen för Lisebergs 

utbyggnad började redan år 2017 ska miljöbedömningen göras enligt tidigare förord-

ning. En miljöbedömning ska göras för planer och program om dess genomförande 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.   

En behovsbedömning för aktuell detaljplan har tagits fram för att bedöma huruvida 

planen medför betydande miljöpåverkan eller inte (Ramboll, 2019b) enligt 4 kap. 34 

§ Plan- och bygglagen och 6 kap. 11 § Miljöbalken. Vid behovsbedömningen, som är 

avstämd med länsstyrelsen, konstaterades att ett genomförande av planen kan in-

nebära betydande miljöpåverkan på grund av följande faktorer:  

› Närhet till riksintressen för kommunikation 

› Närhet till väg E6/E20/40 och järnvägen kan medföra risker för människors hälsa 

i form av luftföroreningar samt transporter med farligt gods 

› Mölndalsån omfattas av MKN för ytvatten 

› Åtgärder ska vidtas i förorenad mark 

› Stabilitetshöjande markåtgärder kan behöva genomföras vid Mölndalsån. 

En viktig del i miljöbedömningsprocessen är att kontinuerliga samråd hålls mellan 

berörda parter. Parterna innefattar länsstyrelse, myndigheter, kommun, allmänhet 

och berörda organisationer. Syftet med samråden är att säkra kvalitet, omfattning 

och effektivitet i miljöbedömningarna samt beakta och besvara de synpunkter som 

uppkommit eller inkommit från berörda parter. Samråd för detaljplanen hölls mellan 

datumen 5 juni – 13 augusti 2019.  

Till samrådsskedet (sommar 2019) har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upp-

rättats och har avgränsats till MKN för ytvattenförekomsten Mölndalsån och därtill 

rörande frågor såsom stabilitet och markföroreningar (Ramboll, 2019a). I området 

mellan Mölndalsån och väg E6/E20/40 tillkommer flera andra omgivningsfaktorer att 

ta hänsyn till. Föreliggande MKB utgör underlag till granskningsskede av föreslagen 

detaljplan. I samrådsskedet har flera yttranden inkommit vilka har påverkat utform-

ningen av planförslaget, framför allt med avseende på risker med farligt gods-trans-

porter på väg och järnväg, luftkvalitet för besökare i nöjespark, dagvattenhantering 

och översvämningsrisk.  

1.2.1 Miljökonsekvensbeskrivning 

Dokumentationen som upprättas vid en miljöbedömning utgörs av en MKB. En MKB 

ska identifiera och beskriva områdets förutsättningar och de direkta samt indirekta 

effekter som detaljplanens genomförande kan få på människor, djur, natur- och kul-

turmiljö samt samhällsbyggnad. Förväntad påverkan från planförslaget sätts i relat-

ion till rådande lagar, riktlinjer, miljökvalitetsmål samt miljökvalitetsnormer. Miljö-

påverkan på kort och lång sikt under både bygg- och driftsskede ska ingå. Bedöm-

ningen ska också identifiera och föreslå skadeförebyggande åtgärder för att minimera 

projektets totala miljöpåverkan. MKB:n baseras på ett antal utredningar utförda av 
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konsultföretag med expertis inom olika specialistområden. Deras respektive utlå-

tande ligger sedan till grund för den samlade bedömningen i MKB:n. 

Avgränsningar 

Omfattningen av MKB:n avgränsas för att fokusera på de viktiga frågorna, och där-

med vara lätt för såväl beslutsfattare som allmänhet och andra berörda parter att ta 

till sig. Avgränsningen måste också ta hänsyn till projektets möjliga miljöpåverkan i 

relation till det aktuella områdets känslighet. Målet är att bedömningen ska ge en 

beskrivning av de troliga och mest betydande effekterna av projektet som helhet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig på de lokala och eventuella kumulativa 

miljöeffekter detaljplanen kan ge upphov till. Ett avgränsningssamråd hölls med 

Länsstyrelsen i Västra Götaland den 17 maj 2019. Den geografiska avgränsningen 

för denna MKB är i första hand planområdet, samt det närområde som indirekt kan 

påverkas av nya verksamheter. Påverkan på omkringliggande influensområde, vars 

miljöförhållanden kan påverkas av verksamhetens funktion och utformning, har i den 

mån de varit av betydelse också värderats. MKB:n behandlar under kapitel 3 ett 

utbyggnadsalternativ samt nollalternativet, det vill säga konsekvenserna av att ingen 

exploatering kommer till stånd. Den tidsmässiga avgränsningen av MKB:n är på lång 

sikt fram till år 2035 då planen är helt genomförd och konsekvenserna fallit ut. Ge-

nomförandetiden för planen bedöms vara 10 år. Den tidsmässiga avgränsningen för 

kortvarig påverkan sträcker sig under byggskedet. Nollalternativet och planalterna-

tivet ska jämföras mot samma tidshorisont i MKB:n. Omfattningen av MKB:n och 

vilka miljöaspekter som tas upp presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Avgränsningar.  

Miljöaspekt Motiv till avgränsning 

Riksintressen Planområdet angränsar till riksintressen för 

kommunikationer: väg E6, väg E20, riksväg 

40 och Västkustbanan/Kust till kustbanan 

som kommer ur järnvägstunneln i planområ-

dets södra del. 

Natur- och vattenmiljö Planen berör inte några särskilt utpekade na-

turområden. Däremot är ett av planens syf-

ten att återställa en ekologiskt funktionell 

kantzon på Mölndalsåns östra sida. Möln-

dalsån omfattas av MKN för ytvatten. Dag-

vatten kommer i och med planen att avledas 

till Mölndalsån vilket kan påverka vattenmil-

jön. Tillstånd för vattenverksamhet kommer 

behöva sökas för åtgärderna i Mölndalsån. 

Trafik Trafiken på Nellickevägen förväntas öka när 

Getebergsled stängs. Nellickevägen flyttas 

österut för att möjliggöra etablering av kant-

zon vid Mölndalsån. Inom planområdet an-

läggs parkeringsgarage som ska ersätta 

markparkering för Liseberg.  

Geoteknik Stabiliteten kan vara otillfredsställande på 

delar av området, framför allt närmast Möln-

dalsån.  
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Tabell 1. Avgränsningar.  

Miljöaspekt Motiv till avgränsning 

Risk och säkerhet Planen ligger i anslutning till farligt gods-led 

på väg E20/E6 samt intilliggande järnväg. 

Förorenad mark Området har länge varit industrimark och 

inom planområdet finns potentiellt förorenade 

områden.   

Luft Exploatering kommer att ske nära väg 

E6/E20, eventuell risk för överskridande av 

MKN för luft behöver utredas. 

Klimatförändringar, översväm-

ning och skyfall 

Området är lågt beläget och riskerar att över-

svämmas vid skyfall eller höga vattenflöden i 

Mölndalsån.  

Dagvatten Planen innebär förändrad dagvattenhantering 

inom området.  

Strandskydd Strandskydd runt Mölndalsån inträder vid an-

tagande av ny detaljplan. Delar av det 

strandskydd som inträder behöver upphävas 

för att detaljplanen ska vara möjlig att ge-

nomföra. 

Kumulativa effekter Planen skulle kunna ge upphov till kumulativa 

effekter på Mölndalsån m.m. 

Påverkan under byggskede Planen kan påverka Mölndalsån under byggs-

kedet. 

Miljömål 

De nationella och tillika lokala miljömål som har bedömts vara relevanta för denna 

MKB är:  

› Begränsad klimatpåverkan 

› Frisk luft 

› Giftfri miljö 

› God bebyggd miljö 

› Levande sjöar och vattendrag 

› Ett rikt växt- och djurliv 

Övriga miljömål bedöms inte påverkas alls eller i ringa omfattning och kommer inte 

tas upp i denna MKB.  

Miljökvalitetsnormer 

De miljökvalitetsnormer som enligt 5 kap. Miljöbalken bedöms vara berörda för 

denna MKB är: 

› Utomhusluft (SFS 2010:477) 

› Yt- och grundvattenförekomster (SFS 2004:660) 
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Beskrivning av miljökvalitetsnormerna och planförslagets påverkan på dem beskrivs 

under relevant avsnitt i kapitel 4 samt i den samlade bedömningen i kapitel 5. 

1.2.2 Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunderna för denna MKB utgörs av lagkrav, vedertagna normer och rikt-

värden. Betydelsen av en specifik miljöaspekt värderas efter områdets eller objektets 

specifika kvaliteter, särart och lagstadgat skydd, rikt- eller gränsvärden och miljö-

kvalitetsnormer. Ett antal utredningar har utförts som ligger till grund för bedöm-

ningen, bland annat inom trafik, luft, risk och säkerhet, dagvatten- och skyfallshan-

tering, geoteknik och markmiljö. Miljöaspekternas värde bedöms ur ett helhetsper-

spektiv. Följande begrepp används i bedömningen: 

Påverkan är det fysiska intrång som detaljplanen orsakar, till exempel utbyggnad 

av en fastighet. 

Effekt är den förändring av miljökvaliteter som uppstår där detaljplanen går igenom, 

exempelvis att livsförutsättningarna för en skyddad art försämras.  

Konsekvens är en värdering av effekten med hänsyn till vad den betyder för olika 

intressen, till exempel att den biologiska mångfalden och upplevelsen av miljön för-

sämras. 

Miljökonsekvenser kan vara både positiva eller negativa. Vid en värdering av negativa 

konsekvenser används en matris som framgår av Tabell 2. Konsekvensen av planen 

för en viss miljöaspekt beror av effekten som en viss åtgärd innebär och vilket värde 

miljöaspekten har. Förklaringar till konsekvensbedömningen finns i Tabell 3. Positiva 

konsekvenser finns också med i Tabell 3 men graderas inte. 

Tabell 2. Matris för bedömning av negativa miljökonsekvenser. 

 Litet miljövärde Måttligt miljö-

värde 

Stort miljövärde 

Liten negativ effekt  Obetydlig  

konsekvens 

Liten konsekvens Måttlig konsekvens 

Måttlig negativ  

effekt 

Liten konsekvens Måttlig  

konsekvens 

Stor konsekvens 

Stor negativ effekt Måttlig  

konsekvens 

Stor konsekvens Mycket stor  

konsekvens 
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Tabell 3. Förklaringar till bedömningsgrunder. 

Mycket stor negativ konsekvens Värdet försvinner helt. Mycket stor hälso/miljö-

risk. 

 Stor negativ konsekvens Värdet påverkas negativt under lång tid (>50 år), 

försvinner eller att dess kvalitet minskar kraftigt. 

Stor hälso- eller miljörisk. 

Måttlig negativ konsekvens Värdet påverkas negativt under lång tid (flera år-

50 år) och/eller över ett större område. Det finns 

risk för att värdet minskar i omfattning eller kva-

litet. Måttlig hälso- eller miljörisk. 

Liten negativ konsekvens Värdet påverkas negativt men påverkan är kort-

varig (dagar-enstaka år) och/eller lokal eller be-

gränsad och värdet finns kvar. Liten hälso- eller 

miljörisk. 

Obetydlig konsekvens Påverkan bedöms inte medföra några negativa 

konsekvenser för värdet. Ingen hälso- eller miljö-

risk. 

Positiv konsekvens Påverkan bedöms medföra positiva konsekvenser 

genom att områdets värden stärks, till exempel 

genom att en brist byggs bort eller att tillgänglig-

heten ökar. Hälso- eller miljörisker minskar. 
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2 Samhällsplanering 

2.1 Översiktsplan 

Göteborgs Stads översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2009. 

Översiktsplanens strategier talar om förtätning utefter befintlig infrastruktur och sär-

skilt utefter kollektivtrafikstråk. Staden ska byggas inifrån och ut, och särskilt fokus 

ligger på mellanstaden, det vill säga det sammanhängande stadsområdet med god 

kollektivtrafik, utanför Göteborgs innerstad. I Figur 2 finns ett utsnitt från översikts-

planens markanvändningskarta. Planområdet ingår i ett område som i översiktspla-

nen anges som bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor där helt ny mar-

kanvändning föreslås (Göteborgs Stad, 2009). Arbetet med en ny översiktsplan på-

går och var ute på samråd under våren 2019 (Göteborgs stad, 2018a). I denna re-

dovisas den norra delen av planområdet som en del av innerstaden och den södra 

delen som en av den utvidgade innerstaden. Området ingår också och beskrivs 

 

 

 

 

Figur 2. Utdrag ur Göteborgs Stads översiktsplan för aktuellt detaljplanområde. Aktuellt de-

taljplaneområde anges som bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor (Bildkälla: 

Göteborgs Stad, 2009). 
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närmare i den pågående fördjupade översiktsplanen för Göteborgs centrum 

(Göteborgs stad, 2018b). I gällande Fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång 

(Göteborgs och Mölndals stad, 2017) anges planområdet som ”Huvudsakligen nöje-

spark” med grönstråk utmed Mölndalsån. Huvudinriktningen för den framtida mar-

kanvändningen inom Mölndalsåns dalgång är att åstadkomma en tätare stadsbebyg-

gelse, där bostäder och verksamheter blandas, samtidigt som det är nära till natur-, 

kultur- och rekreationsmiljöer. Detaljplaneförslaget för Liseberg etapp 2 överens-

stämmer delvis med översiktsplan för Göteborgs stad i det avseendet att det möjlig-

gör service och handel. Detaljplaneförslaget överensstämmer fullt ut med den för-

djupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång.  

Två tematiska tillägg till Göteborgs Stads översiktsplan är ”Vatten – så klart” (2003) 

och ”Förorenade områden” (2006). Fördjupningen om vatten behandlar vattenfrå-

gorna ur olika aspekter - estetik, teknik och ekologi. Den sammanfattar utredningar 

samt föreslår mål och åtgärder till ett handlingsprogram utifrån de nationella miljö-

kvalitetsmålen. Aspekter som behöver lyftas i det aktuella detaljplanarbetet är sti-

gande havsnivå och ökade nederbördsmängder. 

2.2 Befintliga stads- och detaljplaner 

Planområdet omfattas idag av flera detalj- och stadsplaner som helt eller delvis er-

sätts vid ny detaljplaneläggning, se Tabell 4. Genomförandetiden har gått ut för 

samtliga planer, utom för II-5504, som har en genomförandetid på 10 år. Aktuell 

plan kommer delvis ersätta plan II-5504 innan genomförandetiden har gått ut. 

 

Tabell 4. Nuvarande detalj- och stadsplaner som berörs av planen. 

Aktnummer År Ändamål Genomförande-

tid 

Detaljplan 1480K-II-5504 2019 Parkering, museum, 

evenemangslokal och cent-

rumändamål 

10 år 

Detaljplan 1480K-II-4664 2004 Kontor, verksamheter, par-

kering, med mera 

Utgången 

Detaljplan 1480K-II-4667  2002 Industri, personal- och la-

gerlokaler samt nöjespark 

Utgången 

Stadsplan 1480K-II-3225 1968 Allmän plats, park, plante-

ring mm (för området mel-

lan Nellickevägen och 

Mölndalsån) 

Utgången 

Stadsplan 1480K-II-2903 1958 Industri Utgången 

Stadsplan 1480K-II-2859  1957 Industri, folkpark, med 

mera 

Utgången 

Stadsplan 1480K-II-2404 1940 Industri, folkpark, med 

mera. 

Utgången 
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3 Alternativ 

Genomförande av planförslaget utgör huvudalternativet. Planförslaget innebär främst 

möjligheten för Liseberg att expandera sin verksamhet på lång sikt, som beskrivet i 

avsnitt 3.3.  

I enlighet med Miljöbalken 6 kap. 12 § ske en MKB identifiera, beskriva och bedöma 

”rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska 

räckvidd”. Detta innebär att alternativ lokalisering och/eller utformning också skall 

bedömas om sådan anses rimlig. Ett nollalternativ ska också beskrivas som speglar 

en trolig utveckling av miljötillståndet i området om planförslaget inte genomförs, 

baserat på övriga gällande planer samt geologiska och biologiska processer i områ-

det. 

3.1 Nollalternativ 

Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma planens förslag på övergri-

pande mark- och vattenanvändning med avseende på miljöeffekter och konsekven-

ser. Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom utredningsområdet 

om detaljplanens förslag inte genomförs. Nollalternativet är inte en beskrivning av 

aktuella förhållanden eller ett antagande om oförändrat tillstånd, utan inkluderar de 

åtgärder och de förändringar som kan förväntas även utan att den nya planens för-

slag genomförs.   

Ett nollalternativ innebär att ingen utökning av Liseberg skulle bli aktuell inom plan-

området i framtiden. I det aktuella fallet innebär nollalternativet att de industribygg-

nader som hittills rivits inom planområdet kan ersättas med nya industribyggnader. 

Liseberg har anlagt en tillfällig parkering för att ersätta parkeringsplatser som för-

svinner vid anläggandet av etapp 1. Denna parkering skulle kunna bli kvar. Gällande 

detaljplan anger allmän plats (park, plantering, el dylikt) för en smal remsa utmed 

ån. Nuvarande planbestämmelse säkerställer inte ekologiska värden för vattenmiljön 

i Mölndalsån. 

3.2 Studerade alternativ 

Det första planförslaget innefattade både etapp 1 och 2, se kapitel 1. Motivet till att 

istället göra en indelning i etapp 1 och 2 var flera påverkande faktorer:  

› Östra sidans närhet till väg och järnväg väckte ett antal frågor kring hälsa och 

säkerhet som krävde vidare utredningar. 

› Nellickevägen utgör idag en viktig genomfartsväg för såväl området som dess 

omgivning och försörjer befintliga verksamheter med transporter. I nuvarande 

läge omöjliggör denna vägdragning ett säkerställande av en ekologiskt funktion-

ell kantzon och ett grönt gång- och cykelstråk längs Mölndalsån som bedöms 

behöva hanteras vid planläggning. 
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› Genom att ta ett helhetsgrepp på området öster om ån som en egen detaljplan 

med en längre tidshorisont kan en omdragning av Nellickevägen och genom det 

en välfungerande plan för området möjliggöras.  

3.3 Föreslaget planalternativ 

Planområdet är beläget mellan Mölndalsån och E6, direkt söder om Lisebergs nöjes-

parksområde, cirka 2 kilometer söder om Göteborgs centrum (Figur 3 och Figur 4). 

Planområdet omfattar cirka 6 hektar och ägs till största delen av Liseberg AB. En 

mindre fastighet ägs av Rundqvists boktryckeri. Befintlig gatumark ägs av kommu-

nen och det finns inga kända nyttjanderättsinnehavare på kommunens mark. 

Området utgörs idag av parkering samt industribyggnader med tillhörande hård-

gjorda ytor. Mölndalsån rinner omedelbart väster om planområdet. Området avvatt-

nas genom ytlig avrinning till kombinerad ledning (spill- och dagvatten) under Nel-

lickevägen. Mellan Nellickevägen och Mölndalsån finns en smal remsa med vegetation 

(1-2 m) där enstaka buskar förekommer (se Figur 9 och Figur 10). Ån begränsas av 

en stödmur som utgörs av betong i strandlinjen. Norr om Getebergsled finns en slut-

tande strand med en bredare vegetationsremsa (ca 6 m) och där flera större träd 

förekommer (se Figur 8). 

 

Figur 3. Planområdet ligger mellan Mölndalsån och E6 direkt söder om nuvarande Lisebergs-

område, cirka 2 km söder om Göteborgs centrum. Flera av byggnaderna inom planområdet på 

bilden har rivits (Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad). 
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Figur 4. Planområdets utbredning är markerat i rött, med de gator och vägar som är i och runt 

planområdet. Mölndalsån är markerad med en blå linje (Bildkälla: Göteborgs stad och Lant-

mäteriet, omarbetad av COWI AB).  

Med planen kommer Nellickevägen att flyttas från nuvarande läge längs Mölndalsån 

till ett läge i planområdets östra del, längs med väg E6/E20/40. Genom flytten av 

Nellickevägen övergår vägsträckan från Getebergsled fram till Rundqvists tryckeri till 

att vara lokalgata och vändplats. Norr om Getebergsled, samt söder om tryckeriet 

planeras ett område närmast ån att avsättas som NATUR i planen. Naturmarken sö-

der om tryckeriet ska utformas som ekologisk funktionell kantzon, med en slänt mot 

ån. Naturzonen blir ca 16 m bred och ska innehålla ett gångstråk. Över gångstråket 

och ån möjliggörs en förbindelse mellan byggnaden väster om ån och byggnaden 

öster om ån strax söder om tryckeriet. Förbindelsen är planerad högre upp i bygg-

naderna än markplan och under förbindelsen (alternativt längre söderut i grönstrå-

ket) placeras en angöringsbrygga för båt. 

I den norra delen av området tillåts enligt planen nöjespark med tillhörande kontor 

och lager, centrumändamål och parkering. Avsikten är att befintliga kontor och lager 

ska kunna finnas kvar och kunna byggas till, alternativt ersättas med nya lokaler för 

ändamålet. Avsikten är vidare att Lisebergs nöjespark ska kunna expandera i form 

av inomhusattraktioner i nya byggnader samt utvidgning av nöjesparken på taket till 

de nya byggnaderna. En koppling mellan den befintliga parken och den föreslagna 

bebyggelsen tillåts därför norrut över Nellickevägen.  
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Inom Rundqvists boktryckeris fastighet tillåts centrumändamål, småskalig verkstads- 

och tillverkningsindustri samt hotell och besöksverksamhet. Avsikten är att befintlig 

tryckeriverksamhet ska kunna fortsätta, samt att befintlig museiverksamhet ska 

kunna fortsätta och utvecklas med hotell, restaurang och mindre kontorslokaler. 

I den mellersta delen av Lisebergs fastighet möjliggörs byggrätt för besöksverksam-

het, hotell och centrumändamål. Avsikten är att den planerade vattenparken i detalj-

plan väster om Mölndalsån ska kunna utökas inom området. Mellan Lisebergs vat-

tenpark väster om Mölndalsån och föreslagen bebyggelse inom aktuell detaljplan till-

låts därför en förbindelsegång mellan byggnaderna ovan mark.  

I den södra delen av planområdet avser Volvo skapa ett besökscenter. Här ska även 

större delen av parkeringen till detaljplan för etapp 1 och 2 anordnas i ett parkerings-

hus. Inom området tillåts även centrumändamål, som kan bestå av exempelvis 

caféer, restauranger och närlivs (se Figur 5). 

 

Figur 5. Visionsbild över planerad bebyggelse i planområdet. Vy från sydväst (Bildkälla: AL 

Studio). 

Liseberg 

Liseberg 

Volvoprojektet 

Rundqvists 
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4 Förutsättningar och konsekvenser av 
planförslaget 

I följande kapitel redogörs aktuella förutsättningar för de miljöaspekter som kan på-

verkas vid genomförandet av planförslaget. För varje aspekt jämförs planalternativet 

och de tänkbara effekter och konsekvenser som det kan ge upphov till med nollal-

ternativet. Miljökonsekvenserna av utbyggnadsalternativet bedöms för en situation 

med inarbetade skyddsåtgärder. Det är både negativ och positiv miljöpåverkan som 

bedöms och analyseras. 

4.1 Geotekniska förhållanden 

4.1.1 Förutsättningar 

Geotekniska undersökningar har utförts för aktuellt planområde (Norconsult, 2019a). 

Planområdet utgörs i dagsläget av i huvudsak asfalterade ytor. Marken sluttar svagt 

i öst-västlig riktning och nivån varierar mellan cirka +2 m och cirka +4 m över 

havsnivå (enligt höjdsystem RH2000). I samband med de geotekniska undersökning-

arna har jordmassor provtagits och karaktäriserats. Jorden i området består överst 

av fyllning ned till ca 2,5 meter samt torrskorpelera. Fyllningen utgörs i huvudsak av 

sandigt grus samt grusig siltig sand. Asfaltsrester samt slagg- och tegelrester har 

observerats i fyllningen. Området bedöms underlagras av lera till ett djup mellan 

9,7–20 meter (se Figur 6). Söder om Getebergsled bedöms leran vara lös och delvis 

gyttjig. Norr om Getebergsled bedöms leran vara något fastare. Lerans sensitivitet 

bedöms vara låg- till mellansensitiv ner till ca 6 meters djup och mellan- till högsen-

sitiv på djupare nivåer. Leran underlagras av friktionsmaterial som vilar på berg. 

Djupet till berg bedöms med ledning av utförda jordbergsonderingar variera mellan 

10,6–29,8 m, där de grundare djupen påträffas i östra delen av planområdet. Områ-

det har klassats som lågradonmark (SGU).  

Grundvattennivån bedöms ligga på 1–2 meters djup under stora delar av året men 

fluktuerar beroende på nederbördsmängd. Mölndalsån är relativt grund och vatten-

hastigheten låg. Mölndalsån är också relativt rak vilket är gynnsamt ur erosionssyn-

punkt.   
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Figur 6. Jordartskarta över Göteborg med planområdet markerat med svart streckad linje. 

Planområdet utgörs främst av fyllnadsmaterial som underlagras av postglacial lera (Bildkälla: 

Sveriges geologiska undersökning).  

4.1.2 Miljökonsekvenser 

Planförslaget 

Stabiliteten i planområdet är tillfredställande för föreslaget alternativ för utform-

ningen av detaljplaneområdet med höjning av markytan. Jorden inom planområdet 
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bedöms dock vara något sättningskänslig. All form av lastökning tros medföra lång-

tidsbundna sättningar.  

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär inga konsekvenser avseende markstabilitet. 

4.1.3 Skyddsåtgärder 

Nya byggnader bör preliminärt grundläggas på pålar. Lätta och sättningståliga kon-

struktioner kan möjligen grundläggas genom lastkompensation med lättfyllning. An-

läggningsarbeten behöver anpassas så att grundvattenbortledning som påverkar vat-

tentrycket i leran undviks. Åtgärder som kan innebära bortledning av grundvatten, 

t.ex. vid anläggande av byggnader med djup grundläggning, innebär vattenverksam-

het som är tillståndspliktig enligt 11 kap. Miljöbalken.  

Skador och sprickor har noterats för samtliga stödkonstruktioner av betong utmed 

Mölndalsån. En upprustning alternativt ersättning av befintliga konstruktioner be-

döms vara nödvändig för att säkerställa stabiliteten längs med ån. Förutom upprust-

ning av skadade betongkonstruktioner föreslår utredningen ersättning av delar av 

befintliga träpålar och träspont, återfyllning av eroderade massor och återställning 

av erosionsskydd vid broarna över Mölndalsån.   

Med avseende på detaljplanens intentioner med en ekologiskt funktionell kantzon och 

slänt utmed Mölndalsån bedöms stabiliteten i anslutning till Mölndalsån vara tillfred-

ställande. Ett antal olika utformningsförslag på stabilitetshöjande åtgärder har tagits 

fram (Norconsult, 2019a).   

4.2 Markmiljö 

4.2.1 Förutsättningar 

En markmiljöundersökning baserad på provtagningar i planområdet samt invente-

ringar av tidigare markundersökningar i området har gjorts (Norconsult, 2019b). Hi-

storiskt har verksamheter som utgjort potentiella punktkällor, till exempel mekaniska 

verkstäder, pågått under lång tid inom det norra och mellersta delområdet, medan 

det södra delområdet började nyttjas för industriell verksamhet först på 1980-talet. 

Halten av föroreningar är också större i de norra och mellersta delområdena, jämfört 

med det södra området. Framför allt är det höga halter av metaller, PAH:er och pe-

troleumkolväten som främst i det norra och mellersta delområdet överstiger Natur-

vårdsverkets generella riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning (MKM). Utred-

ningen pekar ut fem förorenade områden i planområdet där halterna av markförore-

ningar är höga, se Figur 7.  
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Figur 7. Fem områden med förhöjda föroreningshalter inom planområdet har identifierats och 

är markerade i rött. Det gula området (Nellickevägen 6) har inte kunnat provtas på grund av 

befintlig byggnad (Bildkälla: Norconsult, 2019b). 

4.2.2 Miljökonsekvenser 

Planförslaget 

Eftersom det finns flera identifierade områden med halter som överskrider riktvär-

dena för mindre känslig markanvändning skulle en exploatering enligt planen kunna 

medföra risker för människors hälsa och miljön. Samtliga identifierade förorenings-

områden bedöms vara i behov av riskreducering för att marken ska vara lämplig för 

den planerade markanvändningen i detaljplanen. Föroreningsområde 3 och 4 bedöms 

som de mest prioriterade, då det inom dessa områden föreligger hälsorisker vid kort-

tidsexponering samt ökad risk för spridning till ytvatten. Det råder dock osäkerheter 

om utbredningen av föroreningar inom områdena 3 och 4 då det är relativt få mät-

punkter och stor variation mellan punkterna. Om åtgärder vidtas finner utredning-

arna inga hinder mot den planerade markanvändningen enligt planförslaget. Mark-

sanering kommer behöva utföras innan exploatering på området. Då krav på 
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marksanering finns angivet med planbestämmelse bedöms planförslaget ha positiva 

effekter och konsekvenser för människors hälsa och på vattenkvaliteten i Mölndalsån.  

Nollalternativet 

Nollalternativet skulle innebära att nuvarande markanvändning fortsätter utan mark-

sanering. Det skulle innebära att marken skulle vara olämplig att använda och där-

med inte skulle uppfylla syftet i gällande översikts- och detaljplan. Det skulle också 

vara en hälsorisk för de människor som verkar och vistas inom området och risker 

för spridning av markföroreningar från planområdet till Mölndalsån skulle bestå. Nol-

lalternativet bedöms ha mer negativa konsekvenser för människors hälsa och för 

vattenkvaliteten i Mölndalsån än föreslaget planalternativ.  

4.2.3 Skyddsåtgärder 

Innan planens genomförande behöver marksanering eller andra åtgärder vidtas för 

att anpassa de utpekade områdena så att dessa uppfyller riktvärden för mindre käns-

lig markanvändning och för att begränsa föroreningsspridningen till Mölndalsån. 

Detta kan ske genom bortschaktning av förorenade massor, eventuellt i kombination 

av övertäckning/inneslutning, för de delområden som inte ska bebyggas. Vid schakt-

ning måste länshållningsvatten renas och analyseras avseende PCB, PAH, olja och 

vinylklorid före utsläpp till recipient. Behov av kompletterande provtagning och risk-

bedömning föreligger vid eventuell nybyggnation på Nellickevägen 6 (gulmarkerat 

område i Figur 7). 

4.3 Natur- och vattenmiljö  

4.3.1 Förutsättningar 

Planområdet berör vattenförekomsten Mölndalsån - Kålleredsbäckens inflöde till Li-

seberg (VISS, 2019), som omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Ekologisk 

ytvattenstatus ska betraktas som en gränsvärdesnorm precis som kemisk ytvatten-

status. Det betyder att verksamheter eller planer som innebär en försämring av sta-

tusen på en vattenförekomst, eller utgör ett hinder för att uppnå god status, inte kan 

ges tillstånd. Det räcker med en försämring av en ingående kvalitetsfaktor för att en 

försämring av status ska ha skett. Planförslaget och måluppfyllelsen för MKN förut-

sätter en ekologiskt funktionell kantzon längs med Mölndalsåns östra sida. I ett ge-

staltningsförslag (Norconsult, 2019c) visas hur en sådan kan se ut (se Figur 11 och 

Figur 12). 

Den tidigare gjorda MKB:n till samrådsskedet (Ramboll, 2019a, se bilaga A) beskriver 

konsekvenserna av aktuell detaljplan på vattenmiljön i Mölndalsån, samt hur planen 

är förenlig med måluppfyllelse av miljökvalitetsnormerna. Mölndalsån är reglerad i 

vattendom från år 1955 (Dom A47/1955) och 2013 (mål nr 1293-13). Vattenstånd-

snivån regleras med dammluckor vid Gårda dämme samt genom nya slussportar vid 

Drottningtorget. Kommunerna Göteborg, Mölndal och Härryda har en samordnad re-

glering av Mölndalsåns vattensystem med syftet att minska risken för översväm-

ningar. Mölndalsån ingår på den aktuella sträckan i Mölndalsåns vattenavledningsfö-

retag från 1955. Vattendragets planform är ett rakt lopp med lugnflytande vatten 
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och det har vid olika platsbesök konstaterats att det inte finns några tecken på eros-

ion. Dock saknas kantzon och strandvegetation på vattendragets östra sida, förutom 

till viss del på en kort sträcka norr om Getebergsled (se Figur 8). Längs med större 

delen av planområdet begränsas strandlinjen av en lodrät mur och närområdet består 

av asfalterade ytor i form av Nellickevägen och uppställningsytor, se Figur 9 och Figur 

10 (Ramboll, 2019a). 

 

Figur 8. Slänt ned mot ån norr om Getebergsled. Fotot är taget i nordostlig riktning (Bildkälla: 

Ramboll, 2019a). 

 

 

Figur 9. Mölndalsån söder om Vörtgatans bro. Lodrät mur, naturlig strand saknas. Fotot är ta-

get i sydlig riktning och Nellickevägen syns till vänster i bild (Bildkälla: Ramboll, 2019a). 
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Figur 10. Norr om Vörtgatans bro (sektion C och D). Lodrät mur, naturlig strand saknas. Nel-

lickevägen går längs ån. I bakgrunden uppställningsytor. Fotot är taget i nordostlig riktning 

(Bildkälla: Ramboll, 2019a). 

Efter att den tidigare MKB:n färdigställdes har den aktuella sträckan av Mölndalsån 

fått nya statusklassningar. Vattenförekomsten är i nuvarande förvaltningscykel klas-

sad till måttlig ekologisk status. Detta beror på hydromorfologiska faktorer som att 

vattendragsfårans form är starkt påverkad av mänsklig aktivitet och urban markan-

vändning, svämplanet utgörs till största delen av anlagda ytor och vattendragets 

kanter och närområde saknar naturliga livsmiljöer för växter och djur. Kvalitetsfak-

torn för fisk är bedömd till måttlig status då fiskbestånd inte bedöms kunna vara 

långsiktigt hållbara med nuvarande påverkan på hydromorfologin i vattendraget. 

Markavvattning påverkar även flödena i ån på ett sätt som är negativt för fiskbestån-

den. Statusen för näringsämnen klassas nu som god, då fosforhalten i vattendraget 

har minskat sedan föregående förvaltningscykel. Statusen för särskilt förorenande 

ämnen är satt till god, dock finns det i VISS ingen mätdata som stödjer det. En 

sammanställning av de ingående kvalitetsfaktorerna och dess statusklassningar finns 

i Tabell 5. 

Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status på grund av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar (se Tabell 6). Utsläppskällor är främst punktkällor som för-

orenade områden eller diffusa källor som urban markanvändning, transport och in-

frastruktur och atmosfärisk deposition.  
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Tabell 5. Sammanställning av ekologisk status för vattenförekomst Mölndalsån – Kålle-

bäckens inflöde till Liseberg (uttag i VISS 2019-11-27, senaste klassning). 

Status och kvalitetsfaktorer Klassificering 

Ekologisk status  Måttlig 

 Biologiska kvalitetsfaktorer  

 Påväxt-kiselalger Ej klassad 

 Bottenfauna Ej klassad 

 Fisk Måttlig 

 Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer  

 Näringsämnen God 

 Försurning Ej klassad 

 Särskilt förorenande ämnen God 

 Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer  

 Konnektivitet God 

 Hydrologisk regim i vattendrag Dålig 

 Morfologiskt tillstånd i vattendrag Dålig 

 

 



 

 

     

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING LISEBERG ETAPP 2  29  

http://projects.cowiportal.com/ps/A130255/Documents/4-Projektering/06-Beskrivningar/MKB/Leverans 2020-01-17/A130255-4-06-MKB-001.DOCX  

Tabell 6. Sammanställning av kemisk status för vattenförekomst Mölndalsån – Kålle-

bäckens inflöde till Liseberg (uttag i VISS 2019-11-27, senaste klassning). 

Status och kvalitetsfaktorer Klassificering 

Kemisk status Uppnår ej god 

 Prioriterade ämnen  

 Antracen Ej klassad 

 Bromerad difenyleter Uppnår ej god 

 Naftalen Ej klassad 

 Kvicksilver och kvicksilverföreningar Uppnår ej god 

 Dioxiner och dioxinlika föreningar Ej klassad 

 PFOS Ej klassad 

 Polyaromatiska kolväten (PAH) 

 

Ej klassad 

 Tributyltenn föreningar Ej klassad 

 

4.3.2 Miljökonsekvenser 

Planalternativ 

 

Figur 11. Gestaltningsförslag av kantzon, norr om Vörtgatans bro (Bildkälla: Norconsult, 

2019c). 
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Figur 12. Gestaltningsförslag av kantzon, söder om Vörtgatans bro (Bildkälla: Norconsult, 

2019c). 

Utmed Mölndalsåns östra strand, söder om tryckeriet, ska en ekologiskt funktionell 

kantzon anläggas, vilket anges med NATUR på plankartan. Åtgärden är föreslagen i 

VISS och syftet är att bidra till att uppnå MKN för ytvatten, samt att återskapa vat-

tendragets morfologi längs med sträckan. En ekologiskt funktionell kantzon kan 

mildra påverkanstrycket av urban markanvändning på Mölndalsån. Förslaget är att 

befintlig kaj tas bort till förmån för anläggandet av en slänt med ny vegetation. Rikt-

linjer för kantzonen är att den ska vara minst 6 m bred från befintlig strandlinje. 

Befintlig kaj ska ersättas med en strandslänt med syftet att öka kopplingen mellan 

vatten och land och öka markstabiliteten längs med ån. Därtill ska strandlinjen 

utformas med in- och utbuktningar och stenuddar för att skapa variation och lugnare 

vatten in emellan. Död ved kan med fördel lämnas kvar, men behöver då förankras 

för att inte dras med i ån och skapa problem i slussarna nedströms. Plantering av 

den nya slänten ska variera, med öppnare partier varvat med tätare. Träd ska 

planteras för att hänga ut över vattnet och skapa skugga, där det är möjligt. 

Växtbädd ska anläggas ovan högsta högvattennivå. Under denna nivå kan 

vattentåliga växter planteras. I de fall murar behöver anläggas ska de utformas för 

att ha en ekologisk funktion. Under Nellickevägen, i direkt närhet till Mölndalsåns 

östra strandlinje, går ett större antal ledningar, vilket försvårar placering av träd 

närmast ån. För den norra delen av ån kan skuggning av ån ske främst av större 

buskar. 
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Med planen kommer Mölndalsån att bli ny recipient för dagvatten från planområdet 

och flödena till ån kommer därmed att öka. Dagvattenutredningen (Göteborgs stad, 

Kretslopp och vatten, 2019) visar dock på relativt låga föroreningshalter i dagvattnet, 

som med dagvattenrening, gröna tak samt en grön kantzon längs med ån kommer 

bli ännu lägre. Med Nellickevägens nya läge kommer gatan hamna längre ifrån ån, 

vilket minskar mängderna partiklar och föroreningar från vägen vid kraftiga skyfall. 

I och med att vattnet avleds direkt till ån minskar också belastningen på den kombi-

nerade spill- och dagvattenledningen längs med Nellickevägen. Det gör att antalet 

bräddningar (då orenat dag- och spillvatten på grund av kapacitetsbrist släpps ut 

direkt till ån) blir färre vilket är positivt för vattenkvaliteten. Det råder osäkerheter 

ifall utsläppsmängderna av fosfor och kväve ökar med gröna tak. Med detta bedöms 

planen ha liten påverkan på vattenkvaliteten i ån och varken medföra några status-

försämringar på kvalitetsfaktornivå eller några försämringar för de kvalitetsfaktorer 

som i dag är klassade till dålig status. Den sträcka av Mölndalsån som berörs av 

detaljplanen är endast en liten andel av ett kraftigt påverkat och exploaterat vatten-

drag. Planens bidrag till att uppnå miljökvalitetsnormen bör sättas i relation till den 

totala påverkan som styr vattenförekomstens status och hur möjligheterna till för-

bättringsåtgärder ser ut längs hela sträckan. Eftersom Mölndalsåns hydromorfologi 

är starkt påverkad på sträckan i dagsläget bedöms de förändringar som följer av 

planförslaget genomgående innebära förbättringar. Planen bedöms innebära positiva 

effekter främst på grund av förbättringen av det morfologiska tillståndet och konnek-

tivitet i sidled som kommer med en ekologiskt funktionell kantzon. Dessa förbätt-

ringar bedöms ha positiva konsekvenser för de biologiska förhållandena i ån och för-

utsättningarna för de biologiska kvalitetsfaktorerna.  

Nollalternativ 

Vid nollalternativet fortsätter Mölndalsåns östra sida att vara utan funktionell kantzon 

och svämplan. De industribyggnader som hittills rivits inom planområdet skulle kunna 

ersättas med nya. Vid nollalternativet säkerställs inte ekologiska värden för vatten- 

och naturmiljön kring ån. Nollalternativet bedöms ha en fortsatt negativ påverkan på 

vattendragets morfologi. Konsekvenserna bedöms som måttligt negativa. 

4.3.3 Skyddsåtgärder 

Skyddsåtgärder för natur- och vattenmiljö är främst relevant under byggskedet, vil-

ket behandlas i avsnitt 4.10. 

4.4 Strandskydd 

4.4.1 Förutsättningar 

Alla hav, sjöar och vattendrag skyddas i Sverige av strandskydd enligt 7 kap 13-18 

§, Miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att säkra allmänhetens tillgång till 

strandområden samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv på land och i 

vatten. Inom planområdet finns idag inget strandskydd. Enligt 7 kap. 18g § Miljöbal-

ken återinträder vid planläggning ett generellt strandskydd om 100 m utmed Möln-

dalsåns stränder, vilket innefattar stora delar av planområdet. För att planen ska 

vara genomförbar behöver strandskyddet upphävas i de delar av området som 
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omfattar kvartersmark. Hela planområdet har sedan lång tid använts för industri-

verksamhet och marken inom i princip hela området är hårdgjord. 

4.4.2 Miljökonsekvenser 

Planalternativ 

Detaljplanen innebär upphävande av strandskydd inom planområdet för kvarters-

mark samt allmän plats GATA och TORG. Motivet till detta är att den aktuella marken 

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-

skyddets syften, att det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående 

verksamhet av angeläget allmänt intresse och att utvidgningen inte kan ske utanför 

området. Eftersom gatumarken sedan länge är ianspråktagen och inte kan anses ha 

allemansrättsliga värden bedöms konsekvenserna av ett upphävande av strandskyd-

det för kvartersmark och allmän plats GATA och TORG inom planområdet vara obe-

tydliga. Marken närmast ån som planlagts som NATUR kommer att ha fortsatt strand-

skydd, vilket bedöms kunna medföra positiva konsekvenser för strandskyddets syf-

ten, då allmänhetens tillgänglighet längs strandlinjen säkras på lång sikt. Förutsätt-

ningarna för växt- och djurliv bedöms bli bättre med planen, då den innefattar an-

läggande av en ekologiskt funktionell kantzon längs med ån. Eftersom kantzonen 

också innefattar ett gångstråk förhöjs rekreationsvärdet längs Mölndalsån.   

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att området fortsättningsvis kommer att sakna strandskydd. 

Idag är Nellickevägen planlagt som allmän plats GATA och en smal remsa närmast 

ån på östra sidan som allmän plats (park, plantering eller dylikt) vilket bedöms möj-

liggöra allmänhetens tillgång till området. En framtida markanvändning som riskerar 

att förhindra allmänhetens tillgång till ån kräver en ny detaljplan, vilket i sin tur skulle 

innebära att strandskyddet återinträder.  

4.5 Dagvatten, klimatförändringar och 

översvämningsrisk 

4.5.1 Förutsättningar 

En dagvattenutredning har gjorts för planområdet (Göteborgs stad, Kretslopp och 

vatten, 2019). Planområdet bedöms motsvara ett centrum- och affärsområde och 

dagvattensystemen ska därmed kunna avleda ett regn med 30 års återkomsttid utan 

att marköversvämning sker. Ledningar ska också kunna avleda ett regn med 10 års 

återkomsttid utan att kapaciteten i ledningen överskrids. Vid ett skyfall skall detalj-

planerat område uppfylla kraven i "Förslag till översiktsplan för Göteborg – Tillägg 

för översvämningsrisker" (Göteborgs stad, 2018c). Om kraven inte uppfylls bedöms 

marken, på grund av översvämningsrisk, inte vara lämplig för bebyggelse. För att 

uppfylla kraven med avseende på skyfall ska samhällsviktiga funktioner och golvni-

våer ha marginal till högsta vattennivån som uppstår vid skyfall eller högt vatten-

stånd. Dessutom ska framkomlighet finnas till planområdet och alla nya byggnader 

inom det.  
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Nellickevägen ligger idag lågt, med marknivåer på drygt ca +2,0 m. Marken inom 

detaljplanen stiger något åt nordost till ca + 4 m. Planområdet har idag få grönytor, 

istället består i princip hela området av takytor och asfalterade ytor. Hårda ytor har 

ett snabbare avrinningsförlopp. Marken i området består av postglacial lera, vilket 

innebär att dagvatten inte heller kan infiltrera naturligt. Idag avvattnas hela planom-

rådet via en kombinerad spillvattenledning längs med Mölndalsån, till reningsverket 

Ryaverket. Efter att området exploaterats är det tänkt att allt dagvatten ska ledas till 

Mölndalsån som recipient. Det finns ett markavvattningsföretag som berör planom-

rådet. Vid eventuella ändringar av vattendragets profil eller om allmänna intres-

sen/delägare påverkas negativt av föreslagen plan behövs omprövning av tillståndet 

för detta. 

Mölndalsån har ett årsmedelvattenstånd på +1,5 m och regleras uppströms. Enligt 

uppgift från Stadsbyggnadskontoret väntas vattennivån stiga till +3,4 m vid ett 200 

årsflöde, vilket gör att golvplan inom planområdet minst måste ligga på +3,6 m ef-

tersom en säkerhetsmarginal på +0,2 m ska räknas in. För gator i området, vilka får 

översvämmas med 0,2 m, blir då motsvarande lägsta nivå +3,2 m.  

Göteborgs stad ställer krav på att dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark 

ska fördröjas för att minska flödestopparna och belastningen på befintligt dagvatten-

system och recipienter. På allmän plats ska fördröjning eftersträvas så att kapa-

citeten i ledningsnätet inte överskrids vid dimensionerande regn. 

För att minska dagvattnets miljöpåverkan har Miljöförvaltningen i Göteborg tagit 

fram särskilda riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten och dagvatten 

(Göteborgs stad, 2013). Dessa riktvärden uttrycks generellt som årsmedelhalter i 

form av föroreningsmängd per liter dagvatten. Planområdet räknas som medelbelas-

tat, både före såväl efter exploateringen. Mölndalsån som recipient räknas som käns-

lig, vilket innebär att enklare rening ska tillämpas på dagvatten från planområdet. 

Enklare rening innebär en avskiljning av partiklar. Detta kan exempelvis göras genom 

översilning och gräsdike, brunnsfilter, torra dammar eller olika typer av magasin med 

sandfång. 

4.5.2 Miljökonsekvenser 

Planförslaget 

För allmän platsmark föreslår dagvattenutredningen olika åtgärder för olika delar av 

området. I vissa delar kan befintligt system till kombinerad spill- och dagvattenled-

ning användas, i andra behöver dräneringsstråk och torrdammar anläggas. Ett antal 

lågpunkter som idag samlar upp vatten vid skyfall kommer försvinna vid utjämning 

av marken och denna volym behöver anläggas inom området för att kompensera för 

detta. Det kan exempelvis göras med torrdammar. Byggnader som bevaras i plan-

området riskerar att översvämmas eftersom de ligger på en låg nivå (cirka +2,5 till 

+3 m).  

Inom planområdet består kvartersmarken till största del av takytor, och vatten kan 

inom detta område omhändertas med gröna tak. Beroende på tjockleken på 
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takbädden kan avrinningen från kvartersmarken minska drastiskt med gröna tak. 

Taken kan också ha en fördröjande och utjämnande effekt på vattenmängderna vid 

skyfall. 

Dagvattenmängderna till Mölndalsån kommer öka i och med att ån blir recipient istäl-

let för att vattnet leds till Ryaverket. Dagvattnet i området är från början relativt rent 

och vanliga dagvattenåtgärder såsom diken, magasin och torrdammar bedöms ge 

tillräcklig rening. Avledningen av dagvatten till ån gör att belastningen på ledningen 

längs med Nellickevägen minskar och antalet bräddningar av dagvattensystemet blir 

färre, vilket är positivt för vattenkvaliteten i Mölndalsån. Planen bedöms inte påverka 

Mölndalsåns status negativt eller möjligheterna att uppnå MKN, se även beskrivna 

konsekvenser för vattenkvaliteten under avsnitt 4.3.2. 

Med föreslagna lösningar behöver tillstånd om vattenverksamhet sökas hos länssty-

relsen gällande nya utlopp för dagvatten till Mölndalsån. Omprövning av det markav-

vattningsföretag som berör planområdet bedöms inte behövas, då tillskottet av dag-

vatten till ån inte bedöms vara påtagligt.  

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär sämre hantering av dagvatten än planalternativet då belast-

ningen på dagvattenledningen längs med Nellickevägen skulle bestå och skulle be-

höva bräddas till Mölndalsån vid skyfall. Vid nollalternativet skulle området fortsätt-

ningsvis ligga lågt och vara i riskzonen för översvämning vid skyfall eller höga vat-

tenflöden i Mölndalsån.  

4.5.3 Skyddsåtgärder 

För att skydda nya byggnader mot översvämning ska golv i nya byggnader höjdsättas 

till minst +3,6 m, och gator till minst +3,2 m. Längst i söder ska gatan behålla nu-

varande höjdsättning, och befintliga byggnader kommer att översvämmas vid höga 

flöden. Utrymningsvägar ska säkras till befintliga byggnader. Räddningstjänstens till-

gänglighet till p-hus och Volvo är säkrad från norr. 

4.6 Trafik och riksintressen för kommunikation 

4.6.1 Förutsättningar 

Trafiksystemet i och runt planområdet visas i Figur 4. Direkt öster om södra delen av 

planområdet går järnvägen Västkustbanan som är utpekad som riksintresse för kom-

munikationer. Järnvägen går i norra delen av planområdet in i Gårdatunneln. Öster 

om järnvägen och direkt öster om den norra delen av planområdet går väg E6/E20 

vilken också kopplas mot väg 40 i Kallebäcksmotet i höjd med planområdet. Även 

väg E6/E20 samt väg 40 är utpekade som riksintressen för kommunikationer. En 

trafikanalys för Lisebergs närområde har gjorts (Ramboll, 2019c) för att utreda nu-

varande trafiksituation samt påverkan av planområdet på trafiken och riksintressen 

väg E6/E20 samt Ullevimotet, Örgrytemotet och Kallebäcksmotet. Ett antal olika sce-

narier har behandlats i trafikutredningen för att se påverkan av planförslaget i kom-

bination med andra infrastrukturprojekt så som Västlänken och ombyggnationen av 
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Korsvägen. Trafikutredningen tar även upp påverkan på riksintressen för kommuni-

kation.  

Den största andelen besökare som besöker Liseberg kommer med bil, cirka 60 %. 

Med kollektivtrafik kommer det cirka 24 %, till fots 14 % och cirka 2 % kommer med 

cykel. Av de bilburna besökarna kommer de flesta som ska till området via Örgryte-

motet, cirka 60 %. Via Ullevimotet/Gårdamotet och Kallebäcksmotet kommer det 

cirka 25 % respektive 15 %.  Fördelningen på respektive mot är ungefär samma för 

förmiddagens respektive eftermiddagens maxtimme. 

4.6.2 Miljökonsekvenser 

Planalternativ 

Planförslaget innebär en del förändringar i trafiken jämfört med dagens situation. En 

ekologiskt funktionell kantzon ska anläggas utmed Mölndalsån, vilket innebär att Nel-

lickevägens läge kommer att ändras. Gatan kommer istället ledas längs E6/E20, och 

denna del kommer att utformas endast för motortrafik. Cykel- och gångtrafikanter 

kommer fortfarande kunna ta sig fram längs med gatans gamla läge längs med ån. 

I och med separeringen av bilar och oskyddade trafikanter bedöms säkerheten för 

gångtrafikanter och cyklister öka. Vörtgatan förlängs, ansluter till Sofierogatans för-

längning och utformas för låga hastigheter. Från anslutningen till Vörtgatan förlängs 

dragningen enkelriktat söderut och ansluter mot Skårs led.  

Vid detaljplanens antagande kommer Korsvägen vara under ombyggnation, på grund 

av Västlänken. I trafikutredningen analyseras olika scenarier, dels för år 2021, då 

Korsvägen kommer vara under ombyggnation, samt för år 2026 då Västlänken ska 

vara färdig. På kort sikt är det framför allt ombyggnaden av Korsvägen som påverkar 

trafiken i området. Vid Kallebäcksmotets på- och avfarter ökar trafiken, men mer på 

grund av ombyggnaden av Korsvägen än alstringen från vattenparken, hotellet och 

Volvoprojektet. Totalt bedöms exploateringen alstra cirka 2 300 fordon/dygn under 

högsäsong som sträcker sig mellan vecka 28–31 samt storhelger. Då trafiken på 

maxtimmarna generellt brukar minska under sommaren kan det antas att det enbart 

är under en kort period som påverkan är som störst, under vecka 30–31. Det är 

osäkert om alstringen endast är nytillkomna gäster eller om de redan idag besöker 

Liseberg.  

På lång sikt, efter år 2026 då Korsvägen är färdigställd, ökar generellt risken för 

hastighetssänkning och köbildning kring planområdet under för- och eftermiddagens 

maxtimmar. Dock bedöms trafikalstringen från exploateringen vara relativt liten i 

förhållande till den generella trafikökningen (cirka 1% år) och främst påverka Örgry-

temotet och Kallebäcksmotet. De som ska till och från Örgrytemotet bedöms till störst 

del använda sig av Sofierogatans förlängning. Sofierogatans förlängning avlastar tra-

fiken på Mölndalsvägen söderut från Getebersled samt på E6:an söderut från Örgry-

temotet.  

Efter ombyggnationen och den nya utformningen kommer Korsvägen få minskad bil-

trafikkapacitet, med resultatet att köbildning kan uppstå på Örgrytevägen och Möln-

dalsvägen. Med den generella trafikökningen samt tillskottet av trafik från 
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exploateringen ökar trafiken under maxtimmarna mest på Mölndalsvägen, medan 

endast marginellt på väg E6/E20/40. Exploateringen bedöms därmed ha försumbar 

påverkan på riksintresse för kommunikationer väg E6/E20/40 och konsekvenserna 

bedöms bli obetydliga. Riksintresse Västkustbanan bedöms inte påverkas alls av 

planförslaget. 

Nollalternativ 

Nollalternativet är att bilburen trafik fortsätter använda Nellickevägen i dess nuva-

rande sträckning, vilket omöjliggör en strandzon längs med Mölndalsån. Nellickevä-

gen skulle även fortsättningsvis vara otrygg för oskyddade trafikanter. Om nya indu-

strier byggs ut enligt nu gällande plan skulle andelen tung trafik på Nellickevägen 

kunna öka. Trafiken på Nellickevägen skulle kunna påverkas av ombyggnaden av 

Korsvägen och den minskade trafikkapaciteten som kommer därefter. 

4.7 Risk och säkerhet 

4.7.1 Förutsättningar 

 

Figur 13. Översikt över planområdets placering (gul markering) i relation till närliggande leder 

för farligt gods på väg och järnväg (Bildkälla: Google maps, omarbetad av COWI AB). 

Planområdet påverkas av risker av transporter av farligt gods på väg och järnväg 

men även av urspårningsrisker på järnvägen. Den norra delen av planområdet grän-

sar till väg E6/E20/40. Den södra delen av planområdet gränsar även till 
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Västkustbanan/Kust till kustbanan som kommer ur järnvägstunneln i planområdets 

södra del (se Figur 13). Alla dessa transportleder är utpekade för transporter av far-

ligt gods.   

Länsstyrelsen i Västra Götaland anger 150 m från en farligt gods-led som ett så kallat 

uppmärksamhetsområde för farligt gods. Vid en exploatering inom ett sådant område 

ska en riskutredning tas fram. Planområdet ligger inom 150 m från farligt gods-led 

och därför har en riskutredning (Norconsult, 2019d) tagits fram där riskerna med 

farligt gods-transporter intill planområdet bedömts.  

I Sverige finns det idag inga nationellt beslutade gränsvärden för hur hög samhälls-

risk som kan accepteras. Varje situation måste diskuteras och värderas utifrån rå-

dande förutsättningar, såsom risknivå kontra samhällsnytta och möjligheten att 

minska risknivån genom skyddsåtgärder. I riskutredningen redovisas kriterier från 

Statens Räddningsverk (SRV, 1997). I kriterierna från SRV finns en övre och en lägre 

gräns för tolerabel risk. Risknivåer över den övre gränsen tolereras inte. Vid riskni-

våer under den lägre gränsen behöver ytterligare säkerhetshöjande åtgärder inte 

värderas. Vid risknivåer som ligger mellan den övre och den lägre gränsen (det så 

kallade ALARP-området, ALARP = As Low As Reasonably Practicable) ska rimliga sä-

kerhetshöjande åtgärder värderas ur kostnads-nytta-synpunkt.  

4.7.2 Miljökonsekvenser 

Planalternativ 

Planområdet har i riskutredningen delats in i två områden, eftersom riskbilderna är 

olika i den norra och den södra delen. Den norra delen är utsatt för risker från farligt 

gods-transporter på väg, medan den södra är utsatt för risker från farligt gods-trans-

porter på både väg och järnväg, eftersom järnvägen kommer ut ur en tunnel i den 

södra delen. 

I utredningen identifieras ett antal scenarier som kan inträffa med farligt gods. Dessa 

innefattar gasmolnsbrand, explosion och utsläpp av giftig gas. Riskanalysen omfattar 

därför även urspårning av tåg på närliggande järnväg eftersom bebyggelse planeras 

på ett avstånd av cirka 20 m från spårmitt. Den totala risken för planområdet utan 

skyddsåtgärder är hög och ligger utanför den övre gränser för ALARP-området, vilket 

inte tolereras (se Figur 14 och Figur 15). Ett antal skyddsåtgärder krävs för att 

minska risknivåer till tolerabla nivåer, dessa beskrivs under avsnitt 4.7.3. 

Efter att dessa åtgärder är genomförda ligger risknivåerna för norra och södra del-

området inom ALARP-området, och bedöms vara tolerabla. I riskutredningen har 

även osäkerhetsanalyser gjorts för att undersöka hur utfallet skulle kunna bli om de 

föreslagna skyddsåtgärderna inte fungerar som förväntat eller om antalet farligt 

gods-transporter och övrig trafik skulle öka kraftigt. Osäkerhetsanalysen visar att 

nivån för risker som ej kan tolereras inte överskrids ens om antalet transporter förbi 

området och antalet personer inom området ökar med 25% samtidigt. 
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Figur 14. Den sammanräknade samhällsrisken för södra delområdet med skyddsåtgärder. Den 

röda linjen visar den övre gränsen i SRV:s riskkriterier. Den orange linjen är den undre grän-

sen. Brun = järnväg, grön = norrgående trafik, lila = södergående trafik och blått = den sum-

merade risknivån. Grått = risknivån innan skyddsåtgärder (Bildkälla: Norconsult, 2019d). 

 

 

Figur 15. Den sammanräknade samhällsrisken för norra delområdet med skyddsåtgärder. Den 

röda linjen visar den övre gränsen i SRV:s riskkriterier. Den orange linjen är den undre grän-

sen. Brun = järnväg, grön = norrgående trafik, lila = södergående trafik och blått = den sum-

merade risknivån. Grått = risknivån innan skyddsåtgärder (Bildkälla: Norconsult, 2019d). 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär samma risknivåer som vid nuvarande markanvändning. Det 

är dock svårt att bedöma riskbilden för nollalternativet, eftersom ingen utredning har 

gjorts av detta. Att området inte exploateras enligt förslaget skulle innebära att inga 
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skydd upprättas mot farligt gods-olyckor, dock kommer färre människor befinna sig 

i planområdet vid nollalternativet jämfört med planalternativet.  

4.7.3 Skyddsåtgärder 

Rimliga skyddsåtgärder har utvärderats utifrån kostnadsperspektiv och praktisk ge-

nomförbarhet. Skyddsåtgärder som regleras i planen är utformning av byggnader 

närmast väg E6/E20/40 och järnväg med täta fasader och fönster som ska kunna stå 

emot brand och gasexplosion samt förhindra fortskridande ras. Även placering av 

entréer, ventilation och utrymningsvägar för byggnader regleras. Ytterligare skydds-

åtgärder är en mur som ska uppföras som skydd mot urspårande tåg samt farliga 

vätskor. Muren kan uppföras mellan bebyggelse och järnväg med höjd som anpassas 

till befintlig skyddsmur, söder om planområdet, se Figur 16 och Figur 17. Startbesked 

för byggnader inom 30 m från järnvägsspår får inte ges förrän skydd mot olyckor 

enligt bestämmelse ”mur” har uppförts. Områden som inte är i skydd av byggnader 

eller skyddsmur mot väg E6/E20/40 ska inte uppmuntra till stadigvarande vistelse 

utomhus. 

 

Figur 16. Ungefärligt läge för skyddsmur (Bildkälla: Norconsult, 2019d). 
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Figur 17. Befintlig skyddsmur på PEAB:s fastighet söder om planområdet (Bildkälla: Stads-

byggnadskontoret, Göteborgs stad). 

4.8 Luftkvalitet 

4.8.1 Förutsättningar 

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna 

för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt 

att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG. MKN gäller för ut-

omhusluft med undantag av väg- och spårtunnlar samt arbetsplatser till vilka allmän-

heten inte har tillträde (Sveriges riksdag, 2010). Miljökvalitetsnormerna är juridiskt 

bindande och ska följas i planläggningsarbetet (se Tabell 7). Det finns även precise-

ringar av de svenska miljökvalitetsmålen som kan användas som vägledning i kom-

muners miljöarbete (se Tabell 8). Preciseringarna förtydligar målen och används i 

det löpande uppföljningsarbetet av målen. För miljökvalitetsmålet Frisk luft finns pre-

ciseringar i form av halter av luftföroreningar som inte ska överskridas (Sveriges 

miljömål, 2019).  
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1) Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 µg/m³ under en timme mer än 18 gånger per kalen-

derår.    

 

Tabell 8. Miljökvalitetsmål för NO₂ och PM10. 

 

En luftutredning har gjorts (COWI AB, 2020) för att beräkna halter av kvävedioxid 

(NO₂) och partiklar (PM10) för nuläge samt år 2021 och 2035. Som underlag för 

spridningsberäkningarna av NO₂ och PM10 beräknas emissionerna från trafiken på 

vägar och spår. Utsläpp av NO₂ kommer från de större vägarna E6/E20 och riksväg 

40 men också de mindre vägarna och gatorna i anslutning till planområdet. Utsläpp 

av PM10 kommer från spårtrafiken på Mölndalsvägen samt från tågtrafiken på Väst-

kustbanan och i framtiden även Västlänken.   

4.8.2 Miljökonsekvenser 

Planalternativ 

Kvävedioxid, NO₂  

För kvävedioxid klaras MKN:s gränsvärde per årsbasis på den västra sidan av den 

planerade bebyggelsen. I vägområdet som gränsar till planområdet överskrider års-

medelvärdet MKN:s gränsvärde (40 µg/m³) i de tre års-scenarierna, men halterna 

förväntas vara lägre i framtiden än vad de är idag. I den nordöstra delen av planom-

rådet överskrids MKN (60 µg/m³) för dygn i alla tre scenarier (Figur 19). Planområ-

dets nordligaste del, vid gångtunneln under väg E6/E20/40, berörs också av halter 

över MKN. Utredningen visar att områden med överskridanden av MKN är störst för 

dygnsmedelvärdet. 

Trafiken på Nellickevägen, Vörtgatan och övriga gator påverkar halterna av NO₂, 

vilket tillsammans med en hög bakgrundsnivå gör att miljökvalitetsmålet för 

Tabell 7. Miljökvalitetsnormer för NO₂ och partiklar (PM10). 

Förorening Medelvärdesperiod Gränsvärde Antal tillåtna över-

skridanden per  

kalenderår 

Kvävedioxid  

(NO₂) 

Timme 

Dygn 

År 

90 µg/m³  

60 µg/m³ 

40 µg/m³ 

175 h1  

7 dygn 

- 

Partiklar 

(PM10) 

Dygn 

År 

50 µg/m³ 

40 µg/m³ 

35 dygn 

- 

Förorening Medelvärdesperiod Gränsvärde Antal tillåtna över-

skridanden per ka-

lenderår 

Kvävedioxid  

(NO₂) 

Timme 

År 

60 µg/m³  

20 µg/m³ 

175 h 

7 dygn 

Partiklar 

(PM10) 

Dygn 

År 

30 µg/m³ 

15 µg/m³ 

37 dygn 

- 
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årsmedelvärde (20 µg/m³) inte klaras i planområdet i något av scenarierna. Målet 

för timmedelvärdet klaras däremot i den västra delen av planområdet, i de delar som 

ligger längst från väg E6/E20/40. 

Med avseende på dygnsmedelvärdet av NO₂ beräknas luften på takterrasserna, på 

14 meters höjd, klara MKN med liten marginal år 2021 och god marginal år 2035 

(Figur 18). Miljökvalitetsmålet för år klaras inte, på terrasserna ligger årsmedelvärdet 

upp till 10 µg/m³ över nivån för miljökvalitetsmålet (20 µg/m³), men målet för timme 

klaras på huvuddelen av den aktuella ytan (Figur 20). 

a) 

 

 

b) 

 

 

Figur 18. 98-percentil av dygnsmedelvärdet av NO₂ (µg/m³) på takterrasser på 14 meters 

höjd, för a) år 2021 och b) år 2035. Röd färg innebär ett överskridande av miljökvalitetsnor-

men, medan rosa färg är ett överskridande av miljökvalitetsmålet.   
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

Figur 19. 98-percentil av dygnsmedelvärdet av NO₂ (µg/m³) i marknivå för a) nuläget, b) år 

2021 och c) år 2035. Röd färg innebär ett överskridande av miljökvalitetsnormen, medan rosa 

färg är ett överskridande av miljökvalitetsmålet.  
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a) 

 

 

b) 

 

 

Figur 20. 98-percentil av timmedelvärdet av NO₂ (µg/m³) på takterrasser på 14 meters höjd, 

för a) år 2021 och b) år 2035. Röd färg innebär ett överskridande av miljökvalitetsnormen, 

medan rosa färg är ett överskridande av miljökvalitetsmålet. 

Partiklar, PM10  

Halterna av partiklar per årsbasis ligger under MKN i planområdet i båda de beräk-

nade scenarierna – förutom på och intill väg E6/E20/40 där MKN:s gränsvärde (40 

µg/m³) överskrids. Halterna ökar något till år 2035, jämfört med år 2021, på grund 

av den förväntade ökningen i trafik. Dygnsmedelvärden av PM10, som visas som 90-

percentil i Figur 22 ligger under MKN:s gränsvärde 50 µg/m³ i de delar av planom-

rådet som ligger närmast Mölndalsån.  

Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet klaras inte i något av scenarierna, vilket beror 

på att den uppskattade bakgrundsnivån av PM10 och miljökvalitetsmålet ligger 

mycket nära varandra. Miljökvalitetsmålet för dygn (30 µg/m³) klaras utmed Möln-

dalsån, men däremot inte närmast motorvägen där det saknas skärmande bebyggel-

ser, exempelvis vid Vörtgatans förlängning, utmed väg E6/E20/40 samt på Sofiero-

gatan, det gäller för alla tre scenarier (Figur 22). 
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Dygnsmedelvärden av partiklar på 14 meters höjd visas i Figur 21. Partikelhalten på 

14 meters höjd beräknas vara under gränsvärdet för MKN för år 2021 samt år 2035. 

Miljökvalitetsmålet överskrids på stora delar av ytorna båda år 2021 och 2035.   

a)  

 

 

b) 

 

 

Figur 21. 90-percentil av dygnsmedelvärdet av PM10 (µg/m³) på takterrasser på 14 meters 

höjd, för a) år 2021 och b) år 2035. Röd färg innebär ett överskridande av miljökvalitetsnor-

men, medan rosa färg är ett överskridande av miljökvalitetsmålet. 
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a) 

 

 

b)  

 

 

c) 

 

 

Figur 22. 90-percentil av dygnsmedelvärdet av PM10 (µg/m³) i marknivå för a) nuläget, b) år 

2021 och c) år 2035. Röd färg innebär ett överskridande av miljökvalitetsnormen, medan rosa 

färg är ett överskridande av miljökvalitetsmålet.  
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Sammantagna konsekvenser 

Väg E6/E20/40 ger det största bidraget till höga halter av luftföroreningar i planom-

rådet. De planerade byggnaderna utmed väg E6/E20/40 skärmar effektivt förore-

ningarna från området närmast Mölndalsån. I den nordligaste delen av planområdet, 

vid gångtunneln under motorvägen samt vid Vörtgatans förlängning, saknas skärm-

ning, vilket gör att halterna av luftföroreningar där blir höga.  

År 2021 ligger Nellickevägen kvar i sitt nuvarande läge medan trafiken utmed Möln-

dalsån har minskat år 2035 i och med att Sofierogatan då förlängts. Det innebär att 

planområdet i huvudsak utsätts för föroreningar från öster år 2035. 

Om ytorna närmast väg E6/E20/40 undantas, klaras MKN för såväl NO₂ som PM10 i 

hela planområdet. Utmed väg E6/E20/40 och därmed även längs med Sofierogatans 

kommande förlängning beräknas halter av luftföroreningar över MKN:s gränsvärden. 

Konsekvenserna för människors hälsa bedöms trots detta bli små då området inte 

kommer utformas för stadigvarande vistelse. Inga gång- och cykelbanor eller en-

tréer, förutom in- och utfarter till parkeringsgarage, planeras utefter den nya Sofie-

rogatan. Enligt Luftguiden ska överensstämmelse med gränsvärden avsedda för 

skydd av människors hälsa, såsom MKN för NO₂ och PM10, inte utvärderas på vägars 

körbanor (Naturvårdsverket, 2019). 

Nollalternativ 

Nollalternativet skulle innebära fortsatt höga halter av NO₂ och PM10 på och invid väg 

E6/E20/40. Om de planerade byggnaderna inom planområdet inte kommer till stånd 

skulle det inte bli en lika effektiv avskärmning mot motorvägen, vilket skulle innebära 

även högre halter av luftföroreningar längre in i planområdet, mot Mölndalsån, se 

Figur 19a samt Figur 22a. Om planområdet fortsätter vara i nuvarande utformning 

(utan bebyggelse) skulle det innebära överskridande av MKN i större delen av plan-

området. Nollalternativet bedöms ha större negativa konsekvenser för människors 

hälsa än planalternativet. 

4.8.3 Skyddsåtgärder 

Med den planerade bebyggelsen hindras spridningen av förorenad luft från motorvä-

gen in i planområdet. År 2035 kommer Sofierogatan att ha förlängts söderut och 

ligga öster om den planerade bebyggelsen, där halterna av luftföroreningar förväntas 

vara höga. Gatan kommer dock att reserveras för motorfordonstrafik. 

I den nordligaste delen av planområdet, vid gångtunneln under väg E6/E20/40, sak-

nas skärmning, vilket gör att halterna av luftföroreningar blir höga. Ett sätt att sänka 

halterna av luftföroreningar är att uppföra ett plank utmed motorvägen. Det är dock 

viktigt att en sådan konstruktion blir tillräckligt hög, för att den ska få en skärmande 

effekt. 
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4.9 Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter uppstår när flera olika effekter samverkar med varandra. Kumu-

lativa effekter kan vara additiva, synergistiska eller motverkande. Kumulativa effek-

ter kan vara svårbedömda. För aktuell detaljplan ses två miljöeffekter som skulle 

kunna vara kumulativa: effekter av dagvatten på Mölndalsån samt effekter på trafi-

ken kring planområdet. 

Inga andra planer berör Mölndalsån uppströms, men i planens närområde pågår ut-

byggnaden av Liseberg etapp 1 (kv. Immeln), vilket skulle kunna påverka Mölndalsån 

genom störningar under byggtiden. Dagvattenbelastningen till Mölndalsån kommer 

öka efter exploateringen då dagvatten från både östra och västra sidan avleds till ån. 

Rening av dagvatten från etapp 1 kommer dock att bli bättre efter exploateringen. 

Den kumulativa effekten av detta bedöms därför bli liten. 

Trafiken utanför planområdet skulle kunna påverkas genom ökande antal bilburna 

besökare till Liseberg och Volvoprojektet. I och med att byggandet av Västlänken 

pågår samtidigt som exploateringen av planen, kan det komma att påverka trafiken 

runt Korsvägen. Det skulle kunna leda till ändrade trafikflöden och luftförorenings-

halter i planens närområde under tiden då Västlänken byggs. Även när Korsvägen är 

färdigbyggd påverkas troligtvis trafiken, då kapaciteten för biltrafik kommer minska. 

Trafikutredningen visar dock att den generella trafikökningen tillsammans med om-

byggnationen av Korsvägen, både under ombyggnationen och efter färdigställandet, 

har större påverkan på trafiken än exploateringen i planområdet. De kumulativa ef-

fekterna på trafiken bedöms därför bli små. 

4.10 Miljöpåverkan under byggskede 

Påverkan på miljön och människors hälsa under byggskedet är kortvarig men kan 

upplevas som störande. Omfattningen av denna påverkan kan vara svår att upp-

skatta innan helt färdigställda handlingar tagits fram för bebyggelsen. Byggnations-

arbetet kommer innefatta omfattande transporter av material, grundläggningsarbete 

och en längre tids konstruktion, vilket kommer medföra störningar huvudsakligen i 

form av buller och vibrationer, tillgänglighet samt begränsningar i markanvändning. 

Närliggande bostäder, arbetsplatser samt vägnät kommer att direkt beröras av dessa 

störningar. Arbetet bör därför anpassas så att inte bullernivåer och vibrationer som 

överstiger Naturvårdsverkets gällande riktvärden för byggarbetsplatser uppkommer. 

Förslagsvis bör bullrande arbete bara utföras mellan kl. 07-17 på vardagar. Svensk 

standard för sprängning, pålning och stötvåg bör tillämpas vid vibrationsalstrande 

arbeten. Beaktande måste också tas till eventuell påverkan på befintliga byggnader. 

Föroreningar i mark kan kräva särskild hantering i byggskedet. Under marksanering 

kan en liten och tillfälligt negativ påverkan på vattenkvaliteten i Mölndalsån före-

komma, men inte i sådan omfattning att vattenförekomstens status riskerar att på-

verkas. Länshållningsvatten ska renas och hantering får inte medföra spridning av 

föroreningar och grumlande partiklar till Mölndalsån. De åtgärder som berör Möln-

dalsån under anläggningstiden är av sådant slag att de behöver behandlas mer de-

taljerat i en tillståndsansökan för vattenverksamhet. I en sådan ansökan kommer 

nödvändiga skydds- och försiktighetsåtgärder för att minska störningar att beskrivas 

tillsammans med åtgärder för uppföljning av vattenkvaliteten i ån. 
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5 Avstämning mot miljökvalitetsmål  

5.1.1 Begränsad klimatpåverkan  

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för kli-

matförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan 

takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 

andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra 

länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

Målet klargör att klimatpåverkan hos verksamheter skall minska vilket kan inarbetas 

vid projekteringen genom användandet av miljövänligt byggmaterial och energief-

fektiva tekniker för till exempel uppvärmning, belysning och ventilation. 

5.1.2 Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas 

Föroreningar från väg E6/E20/40 och järnvägen påverkar luften i planområdet. De 

höga byggnaderna längs med planområdets gräns mot väg och järnväg skärmar dock 

av vägen och gör att luften innanför, i planområdet och längs med Mölndalsån, blir 

bättre med planförslaget jämfört med nollalternativet. Därmed bidrar planen till upp-

fyllelsen av miljömålet. 

5.1.3 Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfräm-

mande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen 

är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivå-

erna 

Innan exploatering kommer marksanering att genomföras. Detta innebär positiva 

konsekvenser för miljön och bedöms bidra till möjligheten att uppnå miljömålet.  

5.1.4 Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 

ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 

samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 

som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Planförslaget innebär att området kommer avvattnas till Mölndalsån istället för till 

Ryaverket, vilket innebär ett ökat inflöde av dagvatten till ån. Men eftersom marksa-

nering kommer genomföras och dagvattenrening kommer införas i samband med 

exploatering kommer den inte påverka möjligheterna att uppnå MKN i Mölndalsån. 
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En ekologiskt funktionell kantzon bidrar till att förbättra livsmiljöer för djur och växter 

i Mölndalsån. Därmed går planen i linje med att uppnå miljömålen.  

5.1.5 God bebyggd miljö  

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 

ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 

andra resurser främjas 

Planerad centrumverksamhet bedöms innebära god hushållning med mark och na-

turresurser, genom närheten till kommunikationer och Göteborgs centrum. I plan-

området finns vissa risker för människors hälsa då farligt gods trafikerar järnvägen i 

direkt anslutning till planen. Utifrån en helhetsbedömning kan dock området antas 

bidra till en god bebyggd miljö. 

5.1.6 Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 

och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funkt-

ioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga be-

stånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- 

och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och väl-

färd. 

Med planen anläggs en ekologiskt funktionell kantzon längs med Mölndalsån, vilket 

bidrar till att uppnå målet.  
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6 Samlad bedömning  

6.1 Sammanfattning av effekter och konsekvenser 

av planförslaget 

I Tabell 9 sammanfattas detaljplanens konsekvenser med utgångspunkt i punktlistan 

i miljöbalkens 6 kap 2 §. 

Tabell 9. Samlad bedömning. 

Miljöaspekt Konsekvenser 

av nollalterna-

tivet 

Konsekvenser 

av planförsla-

get 

Kommentar 

Människors 

hälsa 

Små negativa Små negativa Luftkvaliteten i planområdet på-

verkas av närheten till tung tra-

fik, både på väg och järnväg. 

Luftkvaliteten i planområdet in-

nanför byggnaderna mot väg 

och järnväg blir bättre med pla-

nen. 

Planområdet ligger i anslutning 

till farligt gods-led på järnväg. 

Riskerna bedöms som något 

förhöjda med planalternativet 

jämfört med nollalternativet, då 

fler människor kommer uppe-

hålla sig i området. Riskerna är 

tolerabla då skyddsåtgärder i 

form av fasadutformning, venti-

lation och utrymningsvägar 

hanteras i planen. 

Natur- och 

vattenmiljö  

Måttligt  

negativa 

Positiva Förutsatt att anläggning och 

markarbeten i anslutning till ån 

genomförs med försiktighet be-

döms den färdigutbyggda pla-

nen innebära positiva konse-

kvenser för naturmiljön jämfört 

med nollalternativet. En ekolo-

giskt funktionell kantzon an-

läggs längs med Mölndalsåns 

östra sida och vattendraget 

kommer få tillbaka en del av sin 

naturliga morfologi. Nollalterna-

tivet bedöms ha en negativ på-

verkan på vattendragets morfo-

logi och konnektivitet. 
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Tabell 9. Samlad bedömning. 

Miljöaspekt Konsekvenser 

av nollalterna-

tivet 

Konsekvenser 

av planförsla-

get 

Kommentar 

Mark och jord Små negativa Positiva  Marksanering kommer genom-

föras för att uppfylla kriterierna 

för mindre känslig markanvänd-

ning. Stabiliseringsåtgärder 

längs med Mölndalsån kommer 

genomföras. Med nollalternati-

vet skulle dagens markanvänd-

ning kunna fortsätta utan mark-

saneringsåtgärder vilket skulle 

innebära hälsorisker för de 

människor som verkar och vis-

tas inom området, samt risk för 

spridning av markföroreningar 

från planområdet till Möln-

dalsån. 

Social hållbar-

het och rekre-

ation 

Små negativa Positiva Ett utökande av Lisebergs nöje-

spark är till stort gagn för hela 

Göteborg. Efter anläggandet av 

en grön kantzon längs med 

Mölndalsån ökar rekreations-

möjligheterna där. Nollalternati-

vet innebär minskade möjlig-

heter för rekreation då tillgäng-

ligheten till Mölndalsån idag är 

begränsad. 

Hushållning 

med mark, 

vatten, råva-

ror och energi 

Obetydliga Positiva Exploateringen bedöms som 

god hushållning genom att 

mark som redan är ianspråkta-

gen används på ett mer yteffek-

tivt sätt. Markanvändningen ses 

som lämplig i och med områ-

dets läge som gammal industri-

mark och närhet till störningar 

från större vägar och järnväg. 

Marken är centralt belägen och 

ligger i Göteborgs utökade cent-

rum med närhet till kollektivtra-

fik. 

Klimatföränd-

ringar, skyfall 

och översväm-

ningsrisk 

Små negativa Positiva Planalternativet bedöms minska 

risken för översvämning i plan-

området jämfört med nollalter-

nativet genom höjdsättning av 

nya byggnader och en mindre 

andel hårdgjorda ytor, samt an-

läggande av skyfallsytor och 

bättre omhändertagande av 

dagvatten. Vid nollalternativet 

finns risk för översvämning av 

planområdet. 
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Tabell 9. Samlad bedömning. 

Miljöaspekt Konsekvenser 

av nollalterna-

tivet 

Konsekvenser 

av planförsla-

get 

Kommentar 

Strandskydd Obetydliga Positiva Planalternativet bedöms vara 

positivt för allmänhetens till-

gång till strandkanten då områ-

det närmast ån blir strandskyd-

dat. Rekreationsvärdet höjs 

med en grön zon och ett gångs-

tråk längs med ån. Nollalterna-

tivet bedöms ha obetydliga kon-

sekvenser då området idag inte 

omfattas av strandskydd och 

inte heller uppfyller strandskyd-

dets syften då större delen av 

området är hårdgjort. Området 

närmast stranden är allmän 

plats, vilket på sikt bedöms 

möjliggöra allmänhetens till-

gång till området då en ändrad 

markanvändning kräver en ny 

detaljplaneprocess. 

Riksintressen Obetydliga Obetydliga Förlängningen av Sofierogatan 

bedöms avlasta trafiken på 

Mölndalsvägen söderut från Ge-

tebergsled samt på E6:an sö-

derut från Örgrytemotet. Påver-

kan på riksintresse Västkustba-

nan samt vägarna E6/E20/40 

bedöms vara obetydliga både 

vid planalternativet och nollal-

ternativet. 

MKN Små negativa Obetydliga Dagvattenrening införs för om-

rådet vilket innebär att förore-

ningsbelastningen från Nellicke-

vägen vid skyfall minskar. Den 

totala belastningen på det kom-

binerade spill- och dagvattensy-

stemet minskar, vilket kommer 

minska bräddningarna till Möln-

dalsån. Nollalternativet innebär 

att dagvattnet fortsättningsvis 

leds till Ryaverket och det inne-

bär fortsatt risk för bräddningar 

till Mölndalsån. 

MKN för luft klaras i planområ-

det vid exploatering med un-

dantag för området närmast 

väg E6/E20/40. Detta område 

kommer utformas endast för 

biltrafik. Vid ett nollalternativ 

med en icke-bebyggd yta över-

skrids MKN i stora delar av 

planområdet. 
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Sammanfattning 
Göteborgs Stad planerar för ny detaljplan för Kv Immeln, etapp 2. Detaljplanen 

ska möjliggöra utbyggnad av nöjespark, parkering, hotell och vattenpark samt 

besökscenter. Området är i huvudsak tänkt att möjliggöra Lisebergs expansion 

söderut men även för att skapa ett besökscenter för Volvo AB och Volvo Cars 

gemensamt. 

 

Göteborgs Stad planerar sedan tidigare för ny detaljplan för Kv. Immeln, etapp 1. 

Tidigt i planprocessen ingick hela området, både etapp 1 och 2, i en gemensam 

detaljplan som sträckte sig mellan Mölndalsvägen och väg E6/RV40. Igenom 

området rinner Mölndalsån. Den största identifierade frågan i planen har varit 

möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för ytvatten för vattenförekomsten 

Mölndalsån – Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg.  

 

Den nu aktuella detaljplanen, etapp 2, är belägen mellan Mölndalsån och väg 

E6/RV40.  

 

Den nu upprättade miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att behandla 

planens påverkan på vattenmiljön i Mölndalsån och då främst möjligheten att 

bidra till att miljökvalitetsnormen för ytvatten uppnås. 

 

I området mellan Mölndalsån och väg E6/RV40 tillkommer flera andra 

omgivningsfaktorer att ta hänsyn till. Att belysa dessa har inte ingått i Rambolls 

uppdrag. För att ha ett fullgott underlag avseende detaljplanens miljöpåverkan 

kvarstår att bedöma konsekvenserna avseende luftkvalitet, riksintresse 

kommunikation, dagvattenhantering, klimatförändringar, översvämningsrisk, 

förorenad mark, geotekniska risker samt risker i form av transport av farligt gods.  

 

Mölndalsåns hydromorfologi är starkt påverkad på sträckan i dagsläget och de 

förändringar som följer av planförslaget bedöms genomgående innebära 

förbättringar. Bedömningen utgår ifrån att marken närmast ån på större delen av 

sträckan omvandlas från väg och uppställningsytor till en ekologiskt funktionell 

kantzon i form av ett natur- och parkstråk samt återskapande av botten- och 

strandmiljö genom att slänt ersätter den lodräta stödkonstruktion som i dag utgör 

strandlinje.  

 

Den samlade bedömningen av miljökvalitetsnormen för ytvatten är att planen 

varken medför några statusförsämringar på kvalitetsfaktornivå eller några 

försämringar för de kvalitetsfaktorer som i dag är klassade till dålig status. Vidare 

bedöms planen innebära en förbättring av det morfologiska tillståndet och 

konnektivitet i sidled. Dessa förbättringar bedöms ha en betydande positiv 

inverkan på de biologiska förhållandena och förutsättningarna för de biologiska 

kvalitetsfaktorerna. Detaljplanen som direkt påverkar 4 % av vattenförekomsten 

bedöms bidra till uppfyllelse av miljökvalitetsnormen för ekologiskt status. Om 

bredden på naturmarken samt den totala bredden på det blågröna stråket ändras 

samt om utformning av slänt ändras kan bedömning komma att ändras.  
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Miljökonsekvensbeskrivning 

 

kv Immeln MKB detaljplan etapp 2 

Unr 1320034444 
 

1. Inledning 

1.1 Uppdraget 
Ramboll Sverige AB har fått i uppdrag att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning 

för detaljplanen för Kvarteret Immeln, etapp 2. Miljökonsekvensbedömningen har 

inriktats på att bedöma om planförslaget är förenligt med miljökvalitetsnormen för 

ekologisk status i vattenförekomsten Mölndalsån – Kålleredsbäckens inflöde till 

Liseberg. För att skapa goda förutsättningar för att detaljplanen ska klara det s.k. 

icke-försämringskravet samt bidra till att miljökvalitetsnormen uppnås har arbetet 

genomförts i form av en integrerad MKB-process där flera aktörer samverkat för 

att hitta en bra utformning av åns östra strand och en ekologiskt funktionell 

kantzon. 

 

Som underlag för framtagande av MKB har en illustrationskarta från exploatören 

funnits samt sektionsritningar för slänten mot Mölndalsån. Det har däremot inte 

varit möjligt att ta del av koncept av plankarta, planbeskrivning eller 

illustrationskarta inom tidsramen för uppdraget. 

 

Utformningen av detaljplan för etapp 2 har justerats sedan det ursprungliga 

förslaget togs fram under 2017-2018 efter att området delats i två etapper (se 

avsnitt 1.2). Ramboll har tagit fram ett förslag till behovsbedömning för den nya 

utformningen av detaljplanen för etapp 2 för kv Immeln. Utifrån 

behovsbedömningen kan konstateras att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för 

etapp 2 utöver MKN ytvatten bör beröra ämnesområdena luftkvalitet, riksintresse 

kommunikation, dagvattenhantering, klimatförändringar, översvämningsrisk, 

förorenad mark, geotekniska risker samt risker i form av transport av farligt gods. 

Aspekter utöver vattenmiljö och geoteknik har inte ingått i Rambolls uppdrag att 

konsekvensbedöma. 

 

När det gäller geoteknik har Norconsult i sitt PM Geoteknik (2019-04-17) kommit 

fram till att stabiliteten är tillfredställande för befintliga förhållanden längs hela 

den aktuella sträckningen av Mölndalsån. I nämnda PM skriver Norconsult dock att 

befintliga stödkonstruktioner bedömts ha en bristfällig funktionsduglighet. Utifrån 

denna information samt detaljplanens intentioner föreslår Norconsult åtgärder i 

form av slänt eller terrassering längs Mölndalsåns kant mellan Getebergsled i norr 

och Vörtgatan i söder. 

 

1.2 Bakgrund 
Lisebergs nöjespark är en av Sveriges största turistattraktioner. Liseberg AB 

önskar långsiktigt utveckla nöjesparken för att bevara sin attraktionskraft och 

strävar mot ett på årsbasis längre öppethållande. Liseberg vill därför utvidga 

nöjesparken söderut med hotell, besöksverksamhet och vattenpark. Även Volvo 

önskar utveckla besöksverksamhet inom området öster om Mölndalsån. Göteborgs 
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Stad tar fram två detaljplaner för utökningen av området. Den här 

konsekvensbedömningen avseende miljökvalitetsnormer för ytvatten avser etapp 

2, dvs den andra av de två detaljplanerna. 

 

Den ursprungliga versionen av detaljplanen för kv Immeln har delats upp i två 

etapper (Figur 1). Området väster om Mölndalsån, inrymmandes hotell och 

vattenpark samt parkeringshuset längst söderut i planen, öster om ån ingår etapp 

1. Etapp 2 utgörs av området öster om Mölndalsån, vilket innebär att den södra 

delen med p-garage i etapp 1 kommer att ändras i och med antagande av 

detaljplan för etapp 2.  

 

 

Figur 1. Ursprungligt planförslag, med etapp 1 och etapp 2 för kv. Immeln 
markerade. 

Etapp 1 

Etapp 2 

Etapp 2 



 

8 av 45 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

kv Immeln MKB detaljplan etapp 2 

Unr 1320034444 
 

1.3 Syfte med planen 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra långsiktig expansion för Liseberg 

söderut samt besöksverksamhet för Volvo. De ytor som är tänkta för lager, 

verkstad och kontor avser enbart Lisebergs behov. Avsikten är inte att upplåta 

ytor för lager, verkstad eller kontor för andra aktörer. För Volvos del handlar det 

bl.a. om att ersätta nuvarande Volvomuseet vid Arendal med ett mer modernt 

upplevelsecenter. Planen ska kunna möjliggöra hotell, lager, verkstad, kontor, 

vattenpark, nöjespark, centrumändamål, besöksverksamhet och parkering. 

Parkeringshus inom planområdet öster om Mölndalsån ersätter den markparkering 

som försvinner när etapp 1 genomförs väster om Mölndalsån. Genom planen 

säkerställs ett grönt stråk med kantzon närmast Mölndalsån och Nellickevägen 

flyttas ut mot E6.  

2. Avgränsning 

Ramboll har i sitt förslag till behovsbedömning redovisat de aspekter som en 

fullständig miljökonsekvensbeskrivning till en detaljplan på den aktuella platsen 

bör innehålla. Den nu upprättade miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats 

till att behandla planens påverkan på vattenmiljön i Mölndalsån och då främst 

möjligheten att bidra till att miljökvalitetsnormen för ytvatten uppnås. 

2.1.1 Geografisk avgränsning 
Utredningsområdet för MKB hanteras i 2 nivåer: 

 

• Detaljerat utredningsområde som behandlar området för det redovisade 

planförslaget i etapp 2  

 

• Detaljplanen kan medföra påverkan utanför planområdet och 

konsekvenser beskrivs därför i ett större område än själva planområdet  

för aktuell vattenförekomst samt för ett resonemang kring kumulativa 

effekter och kommande behov av övergripande hantering av frågor såsom 

MKN för hela Mölndalsån kopplat till den så kallade Weserdomens utfall. 

2.1.2 Tidsmässig avgränsning 
Avgränsning i tid innebär att MKB:ns tidshorisont begränsas med hänsyn till när 

relevanta miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. Nollalternativet och 

planalternativet ska jämföras mot samma tidshorisont i MKB:n. Planens 

genomförandetid är 10 år. Som tidsmässig avgränsning för MKB:n används 2035 

då planen är helt genomfört och konsekvenserna fallit ut.  
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3. Planområdet 

Planområdets läge i staden framgår av figur 1. Planområdets tänkta utformning 

framgår av situationsplanen i figur 2. Området utgörs idag av parkering samt 

industribyggnader med tillhörande hårdgjorda ytor. Mölndalsån rinner omedelbart 

väster om planområdet. Området avvattnas genom ytlig avrinning till 

kombiledning under Nellickevägen. Mellan Nellickevägen och Mölndalsån finns en 

smal remsamed vegetation (1-2m) där enstaka buskar förekommer. Ån begränsas 

av en stödmur som utgörs av betong i strandlinjen. Norr om Getebergsled finns en 

sluttande strand med en bredare vegetationsremsa (ca 6 m) och flera större träd 

förekommer.  

4. Planförslag 

Planens intentioner presenteras i den situationsplan som finns återgiven i figur 2 

och i Bilaga 1 samt i de underlag som redovisas i bilaga 2. Inom området planeras 

flera större verksamheter för besöksändamål, såsom hotell, vattenpark, nöjespark 

samt parkeringsmöjligheter för de olika verksamheterna. Något koncept till 

plankarta har inte funnits som underlag vid framtagandet av denna rapport.  

Planens intentioner innebär flera förändringar för området närmast Mölndalsån. 

Dessa förändringar beskrivs nedan, då de är viktiga för bedömningen av 

möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för ytvatten i den aktuella 

vattenförekomsten. 

 

Nellickevägen flyttas från nuvarande läge längs Mölndalsån till ett läge i 

planområdets östra del. Genom flytten av Nellickevägen övergår vägsträckan från 

Getebergsled till tryckeriet till att vara lokalgata och vändplats. Norr om 

Getebergsled planeras ett område närmast ån att avsättas som NATUR i planen 

enligt vad som framkommit under den integrerade MKB-processen. Naturmarken 

ska utformas som ekologisk funktionell kantzon. Även söder om Tryckeriet 

planeras för NATUR. Vid nuvarande Vörtgatan planeras för ett broläge. Enstaka 

bryggor inom naturmarken har också hanterats inom den integrerade MKB-

processen. Naturmarken söder om Tryckeriet planeras att utformas som en slänt 

mot ån. Att utforma området som en slänt eller genom terrassering är gynnsamt 

ur geoteknisk synvinkel. Den sammanlagda bredden grönstråk som tillskapas 

mellan ån och kvartersmarken framgår av det underlag som Norconsult tagit fram 

(se bilaga 2). Närmast ån planeras för en 6 m bred naturzon och angränsande till 

naturzonen en ca 10 m bred parkzon. Inom grönstråket ska ett 3 m brett 

gångstråk tillskapas. Över grönstråket kommer en förbindelse mellan byggnaden 

väster om ån och byggnaden öster om ån strax söder om Tryckeriet tillskapas. 

Förbindelsen är planerad högre upp i byggnaderna än markplan,under 

förbindelsen placeras en angöringsbrygga för båt.. 
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Figur 2. Situationsplan från 19 mars 2019, framtagen av Liseberg. Figuren 

återfinns även bilaga 1 Övergripande förutsättningar 

5. Kommunal planering 

5.1.1 Översiktsplan  
Göteborg Stads översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige 2009. 

Översiktsplanens strategier talar om förtätning utefter befintlig infrastruktur och 

särskilt utefter kollektivtrafikstråk. Staden ska byggas inifrån och ut, och särskilt 

fokus ligger på mellanstaden. I Figur 3 finns utsnitt ur översiktsplanens 

markanvändningskarta. 

 

Planområdet ingår i ett område som i översiktsplanen anges som 

bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor där helt ny markanvändning 

föreslås.  
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Figur 3. Utdrag ur Göteborg stads översiktsplan  

 

I gällande Fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång anges 

detaljplaneområdet som ”Huvudsakligen nöjespark” med grönstråk utmed 

Mölndalsån. Huvudinriktningen för den framtida markanvändningen inom 

Mölndalsåns dalgång är att åstadkomma en tätare stadsbebyggelse, där bostäder 

och verksamheter blandas, samtidigt som det är nära till natur-, kultur- och 

rekreationsmiljöer.  

 

Detaljplaneförslaget för etapp 2 för kv Immeln överensstämmer delvis med 

översiktsplan för Göteborg stad i det avseendet att översiktsplanen möjliggör 

service och handel. Däremot överensstämmer detaljplaneförslaget fullt ut med 

den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång. 
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Två tematiska tillägg till Göteborgs stads översiktsplan är ”Vatten – så klart” 

(2003) och ”Förorenade områden” (2006). Fördjupningen om vatten behandlar 

vattenfrågorna ur olika aspekter - estetik, teknik och ekologi. Den sammanfattar 

utredningar samt föreslår mål och åtgärder till ett handlingsprogram utifrån de 

nationella miljökvalitetsmålen. Aspekter som behöver lyftas i det aktuella 

detaljplanarbetet för Immeln är att hänsyn bör tas till stigande havsnivå och 

ökade nederbördsmängder. 

5.1.2 Gällande detaljplaner 
Området omfattas idag av en detaljplan och tre stadsplaner.  

• Detaljplan för personal- och lagerlokaler för Liseberg, del av kv. Spindeln 

inom stadsdelen Skår i Göteborg (2002). 

• Heden, Johanneberg, Krokslätt och Skår i Göteborg (1968).  

• Skår i Göteborg (1958). 

• Bö, Heden, Krokslätt och Skår i Göteborg (1940). 

 

Samtliga planers genomförandetid har gått ut. Stadsplanen från 1968 är den plan 

som berör området mellan Nellickevägen och Mölndalsån och därmed är mest 

relevant. Stadsplanen från 1968 medger Allmän plats, park, plantering och dylikt 

på området mellan Nellickevägen och Mölndalsån. Övriga gällande planer avser 

området från Nellickevägen och österut. Relevant i sammanhanget är att dessa 

planer medger industriellt ändamål samt för del av planen längst i norr, folkpark 

eller motsvarande. 

6. Alternativ 

6.1 Studerade alternativ 
En alternativ utformning av detaljplanen som har studerats är det första 

planförslaget som innefattade både etapp 1 och 2, se kap 1.2. Motivet till att inte 

gå vidare med den utformningen och istället göra en indelning i etapp 1 och 2 är 

en sammanvägning av en rad påverkande faktorer: 

 

• Man ville starta med etapp 1 

 

• Nellickevägen utgör en viktig genomfartsväg för såväl området som dess 

omgivning och försörjer befintliga verksamheter med transporter. I 

nuvarande läge omöjliggör denna vägdragning ett säkerställande av en 

ekologiskt funktionell kantzon och ett grönt gång- och cykelstråk längs 

Mölndalsån som bedöms behöva hanteras vid planläggning. 

 

• Genom att ta ett helhetsgrepp på området öster om ån som en egen 

detaljplan med en längre tidshorisont kan en omdragning av Nellickevägen 

och genom det en välfungerande plan för området möjliggöras. 
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6.2 Nollalternativ 
Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma planens förslag på 

övergripande mark- och vattenanvändning med avseende på miljöeffekter och 

konsekvenser. Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom 

utredningsområdet om detaljplanens förslag inte genomförs. Nollalternativet är 

inte en beskrivning av aktuella förhållanden eller ett antagande om oförändrat 

tillstånd, utan inkluderar de åtgärder och de förändringar som kan förväntas även 

utan att den nya planens förslag genomförs.  

 

I det aktuella fallet innebär nollalternativet att de industribyggnader som hittills 

rivits inom planområdet kan ersättas med nya industribyggnader. Liseberg avser 

att söka tillfälligt bygglov för markparkering för att ersätta den markparkering 

som försvinner när etapp 1 byggs.  

Gällande detaljplan anger allmän plats (park, plantering, el dylikt) för en smal 

remsa utmed ån. Nuvarande planbestämmelse säkerställer inte ekologiska värden 

för vattenmiljön. 

7. Miljökonsekvenser 

I detta avsnitt redogörs för förutsättningar och konsekvenser av detaljplan 

avseende vattenmiljö. 

7.1 Vattenmiljö  

7.1.1 Bakgrund 

Mölndalsån har historiskt varit omgiven av industrier, använts som farled och 

vattenflödet har begränsats av dämmen. Detta har genom tiderna inneburit att ån 

har rätats, botten har rensats, ständerna har stenskotts, vattenflödet är reglerat 

och bebyggelse och vägar har släppts mycket nära strandkanten. Detta har 

medfört att förekomsten av strukturer i vattendraget, svämplan och naturliga 

strandzoner har försvunnit eller kraftigt minskat och att strömförhållandena som 

formar vattenbiotopen är förändrade.  

 

Den del av Mölndalsån som ingår i detaljplanen tillhör vattenförekomsten 

”Mölndalsån - Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg”. Miljökvalitetsnormen (MKN), 

som följer av vattenförvaltningsförordningen genom EUs ramdirektiv för vatten, 

anger att aktuell vattenförekomst ska ha god ekologisk status 2021 och god 

kemiskt status med undantag genom mindre stränga krav för bromerad 

difenyleter och kvicksilver. Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormerna i 5 

kap. miljöbalken följas vid planläggning och i andra ärenden enligt PBL så att 

genomförandet medverkar till att normen uppfylls. Av 4 kap. 2 § 

vattenförvaltningsförordningen och av artikel 4 i vattendirektivet framgår att 

vattenförekomstens status år 2009 inte får försämras. Detta kallas icke-

försämringskravet. Vattenförekomstens ekologiska status 2009 var även då 



 

14 av 45 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

kv Immeln MKB detaljplan etapp 2 

Unr 1320034444 
 

klassad till måttlig status på grund av för höga halter av näringsämnen och kraftig 

fysisk påverkan i form av rätningar och kulverteringar (VISS, 2019).  

 

Den s.k. Weserdomen från 2015 har inneburit en skärpning av tolkningen av 

lagstiftningen för MKN ytvatten. Dels har det slagits fast att icke-

försämringskravet gäller på kvalitetsfaktornivå, d.v.s försämringar får inte 

medföra en nedklassning av status av någon av de kvalitetsfaktorer som bygger 

upp den övergripande ekologiska statusen. Dessutom ska all form av försämring 

av en kvalitetsfaktor som redan är klassad till den lägsta statusen, dålig status, 

ses som en nedklassning av status och därmed inte tillåtas. Både ekologisk status 

och kemisk status är alltså att betrakta som gränsvärdesnormer. Vidare innebär 

Weserdomen att verksamheter, projektet, åtgärder eller planer inte får tillåtas om 

de äventyrar uppnåendet av en miljökvalitetsnorm vid den tidpunkt som anges i 

direktivet. Därför måste detaljplanens konsekvenser för icke-försämringskravet 

och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten utredas.  

 

I sammanhanget utgör den sträcka av Mölndalsån som berörs av detaljplanen en 

liten andel av ett kraftigt påverkat och exploaterat vattendrag. Detaljplanen berör 

den östra delen av Mölndalsån på en sträcka av drygt 400 m, detta motsvarar 4 % 

av vattenförekomsten som är 5 km lång. Planens bidrag till att uppnå 

miljökvalitetsnormen bör sättas i relation till den totala påverkan som styr 

vattenförekomsten status och hur möjligheterna till förbättringsåtgärder ser ut 

längs hela sträckan. 

7.1.2 Förutsättningar 
Vattendragets planform är ett rakt lopp med lugnflytande vatten och det har vid 

olika platsbesök konstaterats att det inte finns några tecken på erosion. I denna 

typ av biotop är det naturligt med en rik strandvegetation med örter, buskar och 

träd som hänger ut över ån. Grenar och rötter både ovan och under vattenytan är 

strukturer som skapar variation och mångfald i vattendraget. Skuggan från 

växtligheten håller temperaturen nere. Död ved i form av grenar och stammar är 

tillsammans med löv som faller ned både mat åt insekterna och skapar olika 

habitat som gömslen och födosöksplatser för insekter, sniglar och fiskar. 

 

Till följd av kraftig fysisk påverkan saknas de värden som är beskrivna ovan i stort 

sett på hela sträckan inom planområdet, förutom till viss del på en kort sträcka 

norr om Getebergsled. Kantzonen utmed ån är i det närmaste obefintligt då den 

består av en smal vegetationsremsa på mellan 1-2 m med enstaka buskar. Det 

finns ingen naturlig strand då strandlinjen begränsas av en lodrät mur och 

närområdet består av asfalterade ytor i form av Nellickevägen och 

uppställningsytor. Foton från området finns i Figur 4, Figur 5 och Figur 6.  

 

En kort sträcka norr om Getebergsled har, som tidigare nämnts, högre värden i 

form av en ca 6 m bred slänt ned mot ån. Slänten håller en flerskiktad vegetation 

med ett flertal träd. Strandkanten är stenskodd med block som bildar håligheter 
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upp till strax ovan medelvattenytan, vilka skapar viss grad av variation och 

livsmiljöer under vattenytan (Figur 7). 

 

Befintliga och planerade förutsättningar för natur- och parkmark finns 

presenterade i principsektionerna i Norconsults underlag Brynzon öster om 

Mölndalsån 2019-04-17, se bilaga 2. Sektionerna representerar olika sträckor från 

A i norr till F i söder. Norconsults benämningar på de olika sektionerna används 

fortsatt i löpande text och figurtexter. 

 

 

Figur 4. Söder om Vörtgatans bro (sektion E och F). Lodrät mur, naturlig strand 
saknas. Nellickevägen till vänster i bild. Foto taget mot syd. 
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Figur 5. Norr om Vörtgatans bro (sektion C och D). Lodrät mur, naturlig strand 
saknas. Nellickevägen går längs ån. I bakgrunden uppställningsytor. Foto taget 
mot nordöst. 
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Figur 6. Norr om Vörtgatans bro (sektion D). Lodrät mur, naturlig strand saknas. 
Nellickevägen går längs ån. Foto taget mot norr. 
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Figur 7. Slänt med naturvärden ned mot ån norr om Getebergsled (sektion A) Foto 
taget mot nordost. 

 

Mölndalsån är reglerad i vattendom från 1955 (Dom A47/1955) och 2013 (mål nr 

1293-13). Vattenståndsnivån regleras med dammluckor vid Gårda dämme samt 

genom nya slussportar vid Drottningtorget. Regleringsamplituden ligger på 0,3 m. 

Kommunerna Göteborg, Mölndal och Härryda har en samordnad reglering av 

Mölndalsåns vattensystem med syftet att minska risken för översvämningar. 

Mölndalsån ingår på den aktuella sträckan i Mölndalsåns vattenavledningsföretag 

av år 1955.  

 

Under Nellickevägen, i direkt närhet till Mölndalsåns östra strandlinje, går ett 

större antal ledningar. Förutom en större kombiledning för avlopp med en 

diameter på 1,5 meter finns ledningar för dricksvatten, fjärrvärme, el och optik i 

ledningsstråket. Kombiledningen genomgår nu renovering. Att flytta den aktuella 

ledningen medför stora kostnader och har därför inte varit aktuell. Ledningens 

läge utgör en begränsning för etablering av träd på marken närmast ån då träd 

inte tillåts stå närmare än 4 m från ledningen. Om träd planteras nära ledningen 

finns risk att trädrötter tränger in i ledningen och att träden skadas vid underhåll 

av ledningen, däremot är buskar tillåtna. I sektion B, på sträckan mellan 

Tryckeriet och Getebergsled, är ledningen integrerad i murkonstruktionen i 

strandkanten och utgör därför en begränsning för möjligheten att återskapa en 

slänt här. I sektion C ligger ledningen en bit ifrån ån och därför är möjligheterna 

att etablera träd bättre här. 

  



 

19 av 45 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

kv Immeln MKB detaljplan etapp 2 

Unr 1320034444 
 

Norconsult har i sitt PM Geoteknik (2019-04-17) kommit fram till att stabiliteten är 

tillfredställande för befintliga förhållanden längs hela den aktuella sträckningen av 

Mölndalsån. I nämnda PM skriver Norconsult dock att befintliga stödkonstruktioner 

bedömts ha en bristfällig funktionsduglighet. Utifrån denna information samt 

detaljplanens intentioner föreslår Norconsult åtgärder längs Mölndalsåns kant 

mellan Getebergsled i norr och Vörtgatan i söder. De två åtgärdsalternativ som 

beskrivs för att förbättra förhållandena längs Mölndalsån ur ett 

stabilitetsperspektiv är dessa: 
1. Befintlig stödkonstruktion rivs och slänt utformas i direkt 

anslutning till denna med lutning 1:2. Markytan höjs till nivån +3,6 m. 

2. Stödmur rivs och ytan närmast ån utformas genom terrassering. 

Markytan höjs i två etapper till planerad marknivå, +3,6 m. Slänten närmast ån 

utformas med lutning 1:2 till nivån +2,3 m följt av en slänt med lutning1:3 till 

marknivån +3,6 m. 

7.1.2.1 Ekologisk ytvattenstatus  

Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status till följd av påverkan på 

vattendragets hydromorfologi och övergödning. Klassningen är representativ för 

hela vattenförekomsten och inte en beskrivning över tillståndet för just den 

åsträcka som planen omfattar,se tabell 2. 

 

Tabell 1. Sammanställning av ekologisk status för vattenförekomsten Mölndalsån 
–Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg 

Vattenförekomst: Mölndalsån - Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg Klassificering 

Ekologisk status (uttag i VISS 20190423, senaste klassning) Måttlig 

  

Biologiska kvalitetsfaktorer    

  

Påväxtalger Ej klassad 

Bottenfauna Ej klassad 

Fisk Ej klassad 

Fysikaliska kemiska kvalitetsfaktorer    

  

Allmänna förhållanden   

  
Näringsämnen Måttlig 

Försurning God 

Särskilda förorenande ämnen  Ej klassad 

  
Icke syntetiska Ej klassad 

Syntetiska Ej klassad 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer    

  

Konnektivitet i vattendrag Dålig 

Hydrologisk regim i vattendrag Hög 

Morfologiskt tillstånd i vattendrag Dålig 
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De biologiska kvalitetsfaktorerna är inte klassade eftersom det saknas data som 

underlag för statusklassning. Vattenförekomsten nedströms har exakt samma 

klassning och saknar också biologiska data. Vattenförekomsten uppströms (många 

km uppströms) har dock klassning av de biologiska kvalitetsfaktorerna 

bottenfauna som är god status och fisk som är måttlig status. Det ger en 

fingervisning om vad statusen för aktuell vattenförekomst kan vara men givet stor 

påverkan på hydromorfologin är det troligt att fisk har måttlig eller sämre status.  

 

De fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna är klassade med avseende på 

näringsämnen och försurning. De särskilt förorenande ämnena är inte klassade. 

Statusen för näringsämnen (fosfor) är måttlig. Enligt VISS finns det flera källor till 

förhöjda fosforhalter men inom planområdet är det enbart källan dagvatten från 

urban markanvändning som förekommer.  

 

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna består av konnektivitet, hydrologisk 

regim och morfologiskt tillstånd. Det är konnektivitet i sidled och morfologiskt 

tillstånd i vattenförekomsten som är orsaken till att det hydromorfologiska 

tillståndet är klassat till dålig status. Motivet är att fiskar och smådjur saknar 

naturliga livsmiljöer i strandzon och mycket stora delar av den naturliga 

strandzonen och svämplanets strukturer och funktioner har försvunnit eftersom 

närområdet (30 m närmast ån) till stor del utgörs av anlagda ytor. Morfologiskt 

tillstånd bestäms av följande parametrar: vattendragsfårans form, vattendragets 

planform, vattendragsfårans bottensubstrat, död ved i vattendrag, strukturer i 

vattendraget, vattendragsfårans kanter, vattendragets närområde samt 

svämplanets strukturer och funktion i vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten, 

2017). Enbart de två sistnämnda parametrarna är klassade och har statusklassen 

dålig status med motiveringen att ”…närområdet utgörs av 100 % aktivt brukad 

mark och/eller anlagda ytor…” (VISS, webb).  

 

De identifierade förbättringsbehov som uppges i VISS kan anses vara vägledande 

för hur MKN ska uppnås och riktas dels mot att öka konnektiviteten i sidled till 

närområde och svämplan genom införande av ekologiskt funktionella kantzoner 

samt att minska belastningen av fosfor till vattenförekomsten med 350 kg fosfor 

per år.  

7.1.2.2 Kemisk ytvattenstatus 
Den kemiska statusen uppnår ej god p.g.a. överallt överskridande ämnen, d.v.s. 

sådant som överskrider gränsvärdena överallt i Sverige. Dessa är kvicksilver och 

kvicksilverföreningar samt bromerade difenyletrar. Bortsett från dessa ämnen 

uppnår vattenförekomsten god kemisk status, se Tabell 3. 
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Tabell 2. Sammanställning av kemisk status för vattenförekomsten Mölndalsån –
Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg 

Vattenförekomst: Mölndalsån - Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg Klassificering 

Kemisk status (uttag i VISS 20190423, senaste klassning) 

God (med 

undantag för 

kvicksilver och 

bromerade 

difenyletrar) 

  Prioriterade ämnen Uppnår ej god 

    Industriella föroreningar God 

      Bromerad difenyleter Uppnås ej god 

      Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)  God 

      Nonylfenol (4-nonylfenol)  God 

    Tungmetaller Uppnår ej god 

      Kvicksilver och kvicksilverföreningar Uppnår ej god 

    Övriga föroreningar God 

      Polyaromatiska kolväten (PAH)  God 

      Tributyltennföreningar God 

 

7.1.3 Bedömningsgrunder 
I MKB:ns miljöbedömningar används begreppen påverkan, effekt och konsekvens.  

 

I MKB:n beskrivs både positiva och negativa konsekvenser. Konsekvenserna är 
negativa om inget annat anges. Vid en värdering av konsekvenser används en 
skala som framgår av Tabell 1. 
 

Tabell 3. Matris för bedömning av miljökonsekvenser 

Miljövärde 

Effekt 

Litet miljövärde Måttligt miljövärde Stort miljövärde 

Liten +/- förändring Marginell konsekvens Liten konsekvens Måttlig konsekvens 

Måttlig +/- förändring Liten konsekvens Måttlig konsekvens Stor konsekvens 

Stor +/- förändring Måttlig konsekvens Stor konsekvens Mycket stor 

konsekvens 

 

Åtgärder som bör arbetas in i planförslaget är sådana som tagits fram under den 

integrerade MKB-processen och som utgjort förutsättning vid 

konsekvensbedömning. Ytterligare åtgärder är sådana åtgärder som inte går att 

reglera i plan eller som kan hanteras i kommande projektering. 

 

Vid bedömningen av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har bedömningen 

utgått ifrån Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2013:19 och är bedömda för 

sträckan inom planområdet som helhet. 
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7.1.4 Konsekvenser av nollalternativet 
 

Nollalternativet innebär fortsatt likvärdig markanvändning som idag då nu 

gällande planer för området endast medger en mycket smal remsa av vegetation 

mellan Mölndalsån och Nellickevägen. Nuvarande markanvändning omöjliggör i 

stort sett anläggande av skuggande vegetation längs ån. Fortsatt pågående 

markanvändning ger varken en positiv eller en negativ effekt på vattenmiljön då 

situationen redan är så dålig. På grund av ovanstående bidrar inte nollalternativet 

till att miljökvalitetsnormen för ytvatten kan uppnås till målåret 2021. 

 

7.1.5 Åtgärder som bör arbetas in i planförslaget 
Då ingen plankarta eller planbeskrivning funnits tillgänglig vid framtagandet av 

denna rapport finns inga kända inarbetade åtgärder i planförslaget att utgå ifrån 

vid bedömningen. De åtgärder som diskuterats fram under den integrerade MKB-

processen som möjliga att inarbeta i planförslaget är:  

 

• Nellickevägen flyttas österut för att göra plats för en 16 m bred ekologiskt 

funktionell kantzon med natur- och parkmark utmed åns östra strand. De 

6 m närmast ån utgörs av naturmark med specifikationen ekologiskt 

funktionell kantzon. Vegetationen på naturmarken ska utformas för att 

stärka den ekologiskt funktionella kantzonen och reakreationsytor tillåts 

enbart i form av ett fåtal bryggor. 

 

• Alla ledningar förutom den stora kombiledningen flyttas till annat läge 

utanför natur- och parkmarken för att möjliggöra etablering av träd och 

buskar.  

 

• Den lodräta stödkonstruktion som utgör strandlinje utmed Nellickevägen i 

dag ersätts på större delen av sträckan i sektion C-F med en slänt för en 

mer naturlig vattendragsfåra och återskapande av strandmiljö. Slänten 

ska som minst anläggas så att en strand med vattenståndsvariationer 

skapas mellan nivåerna för strax under sänkningsgränsen (lägsta 

lågvattennivån) till högsta högvattennivån. Principer för utformning finns 

presenterade i Norconsults underlag Brynzon öster om Mölndalsån 2019-

04-17 som en slänt som ersätter stödkonstruktionen i sin helhet, eller 

bara enbart den översta delen som alternativ. I slänten ska enstaka större 

naturstenar läggas ut för att öka variationen i stranden, särskilt i de 

partier där det finns sämre förutsättningar för död ved till tillföras från 

vegetationen. 

 

• För att säkerställa den ekologiska kantzonens funktion (b.la. som 

skuggning och tillförsel av död ved och organiskt material) behöver ett 

skötselavtal och en skötselplan upprättas. Skötselplanen ska säkerställa 

val av växter i till sådana som är naturligt förekommande utmed 

vattendrag i naturzonen. Träd utgör en mycket viktig struktur i en 

ekologiskt funktionell kantzon. Eftersom det inte är möjligt att ha träd i 
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naturzonen närmast ån mer än på en kort sträcka i sektion C, till följd av 

kombiledningen, bedöms det vara av stor vikt att buskskiktet närmast ån 

utformas så att det så långt som möjligt fyller samma funktion. Genom 

växtval och skötsel kan även stora buskar bilda lågt hängande kronor över 

ån t.ex. i form av flerstammiga och vattenälskande träd som exempelvis 

al och salix.  

 

• I sektion C där kombiledningen går en bit ifrån ån finns förutsättningar för 

träd närmast ån och ska därför prioriteras i detta område undantaget för 

en gångbroförbindelse som också ligger i denna sektion i kombination med 

en angöringsplats för Paddanbåtar. Gångbron ska begränsas till minsta 

möjliga bredd för att inte inkräkta mer än nödvändigt på möjligheterna till 

stora träd i sektion C. 

 

• Gångstråket är placerat i parkmarken och begränsas till en bredd av 3 m 

 

• Bryggor förekommer i sektion E i begränsad utsträckning ovan högsta 

högvattennivån och utformas utifrån att öka variationen i vattenmiljön 

genom exempelvis större natursten eller förankrad grov död ved 

(stammar) i strandmiljön under bryggorna. 
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7.1.6 Konsekvenser av föreslagen utformning 
Konsekvensbedömningen utgår från den situationsplan som funnits tillgänglig, 

åtgärderna som beskrivits i kapitel 7.1.5. samt de sektionsskisser för möjlig 

utformning av kantzonen mot Mölndalsån som Norconsult tagit fram under den 

integrerade MKB-processen (se bilaga 1 respektive 2). 

 

Bedömningen av de olika parametrar som ingår i kvalitetsfaktorn Morfologiskt 

tillstånd i vattendrag påverkas i stor utsträckning av hur området närmast ån 

utformas. Enligt vad som framkommit under den integrerade MKB-processen är 

det en 16 m bred yta längs ån som kan nyttjas för att skapa mervärden för 

Mölndalsån. Utformningen av de 16 m närmast ån påverkar huruvida området kan 

anses utgöra en ekologiskt funktionell kantzon. 

 

Under den integrerade MKB-processen har tanken varit att ha naturmark inom ett 

område av 6 m närmast Mölndalsån för att säkerställa att det ska vara möjligt att 

skapa en ekologisk funktionell kantzon. Omedelbart innanför området med 

naturmarken är tanken att det ska finnas ett område med parkmark. Det gröna 

stråket av natur- och parkmark sammantaget att vara ca 16 m brett. Även 

parkmarken bedöms bidra med vissa av funktionerna som kännetecknar en 

ekologiskt funktionell kantzon. Det är därför möjligt att bedöma att kantzonen är 

bredare än de 6 m som kommer vara naturmark. Avgörande för bredden på vad 

som kan räknas som ekologisk funktionell kantzon är vad som regleras genom 

planbestämmelser in parkmarken. Om planbestämmelserna för parkmarken 

utformas så att en ekologisk funktion säkerställs kan det bidra ytterligare till att 

stärka funktionerna i den ekologiska kantzonen. 

 

Jämfört med nollalternativet som innebär en vegetationsremsa på 1-2 m med låga 

värden innebär planförslaget en mycket stor förbättring. För sektion A kommer 

den befintliga ekologiska funktionen som finns i dag inte att förändras, inte heller 

bredden, men det sker en långsiktig säkring av kantzonens ekologiska 

funktionalitet genom en planbestämmelse för naturmarken med specifikation 

ekologiskt funktionell kantzon vilket är positivt. I sektion C, D, E och F innebär 

tillkomsten av detta blågröna stråk en mycket stor positiv konsekvens jämfört 

med nollalternativet.  

 

Utmed större delen av sträckan utmed ån kommer en mer naturlig strand att 

återskapas som möjliggör för strukturer i vattenmiljön (stenar och död ved) och 

förekomsten av träd och buskar kommer att öka.  

 

Enligt underlag från Norconsult (Brynzon öster om Mölndalsån) kommer 

förhållandena i natur- och parkmarken vara gynnsamma för etablering av växter. 

 

Ledning för kombinerat avlopp är mycket kostsam att flytta och begränsar 

möjligheterna att etablera träd i natur- och parkmarken, men buskar är tillåtna 

här. I sektion C går ledningen däremot en bit ifrån ån och här finns därmed 

förutsättningar för träd utmed ån. En förutsättning för att ändå skapa ett rikt och 
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högväxande buskskikt utmed ån i de övriga sektionerna är att övriga ledningar 

flyttas och skapar förutsättningar bra vegetationsbäddar och plats för rötter. 

 

Död ved och rötter bedöms vara de naturliga strukturelementen som skapar 

variation och olika livsmiljöer, i brist på möjligheter att etablera större träd kan 

sten i strandkanten utgöra strukturer för att skapa variation.  

 

Bryggor i begränsad omfattning i sektion E ska grundläggas ovan högsta 

högvatten och påverkar inte vattenfårans kanter men de utgör en anlagd yta i 

naturmarken. De bedöms kunna innebära en måttlig positiv konsekvens genom 

att de bidrar till ökad beskuggning nära vattenytan och under förutsättning att de 

utformas för att öka variationen av strukturer i vattenmiljön med t.ex. större 

natursten och förankrade döda trädstammar i strandmiljön under bryggan. 

7.1.6.1 Biologiska kvalitetsfaktorer 
Då det inte finns någon klassning av de biologiska kvalitetsfaktorerna är det 

svårare att bedöma konsekvenser för dem. De fysikaliska-kemiska samt 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna anger förutsättningar för biologin. 

Förändringar inom dessa kan anses förändra förutsättningarna för de biologiska 

kvalitetsfaktorerna genom t ex hur det fysiska habitatet för fisk och insekter 

förändras. Förutsättningarna för de biologiska kvalitetsfaktorerna bedöms bli 

förbättrade som helhet av planens genomförande under förutsättning att slänt 

ersätter mur på större delen av sträckan och en ekologiskt funktionell kantzon 

skapas. 

7.1.6.2 Fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer 
 

Någon dagvattenutredning för etapp 2, har inte färdigställts ännu. Därför saknas 

underlag för att kunna göra en bedömning av fysikaliska-kemiska 

kvalitetsfaktorer. 

 

Andelen hårdgjord yta närmast vattendraget bedöms minska i och med flytten av 

Nellickevägen.  Anläggandet av den ekologiskt funktionella kantzonen har en 

renande effekt på föroreningar och närsalter. Sammantaget leder detta till en 

minskad belastning från det dagvatten som når ån via ytavrinning. Någon 

försämring av de fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna är därför inte att vänta. 

 

7.1.6.3 Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
Planens genomförande bedöms ha en påverkan på konnektivitet i sidled och 

morfologiskt tillstånd. Konnektivitet uppströms och nedström samt hydrologisk 

regim påverkas inte av planen.  

 

I tabell 4 redovisas de bedömda konsekvenserna för de aktuella parametrarna för 

berörd del av vattenförekomsten. Bedömningen utgår ifrån Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 

avseende ytvatten, HVMFS 2013:19 och är bedömda för sträckan inom 



 

26 av 45 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

kv Immeln MKB detaljplan etapp 2 

Unr 1320034444 
 

planområdet som helhet. I tabellen har konsekvensen bedömts genom att 

effekten av förändringen satts i relation till nollalternativets konsekvenser. 

 

Tabell 4. Bedömning av konsekvenser för de hydromorfologiska parametrarna. 

 

Motivering av bedömning

Bedömd 

positiv 

konsekvens

Kvalitetsfaktor 

konnektivitet

Konnektivitet i sidled

Slänten som anläggs på en majoritet av sträckan innebär en 

stor förbättring för konnektiviteten i sidled och mer naturliga 

strandmiljöer i kontakt med vattenmiljön. Stor

Kvalitetsfaktor 

morfologiskt tillstånd

Svämplanets strukturer 

och funktion

Genom att en mer naturlig strand återskapas med där 

vattenståndsvariationer och avstånd till vattnet skapar en 

gradient av strandmiljöer förbättras svämplanets strukturer och 

funktion avsevärt på den sträcka där slänt anläggs. I dagens 

läget är förekomst av svämplan helt avsaknad. Stor

vattendragsfårans form

Genom att en slänt ersätter en lodrät mur på större delen av 

sträckan förbättras vattenfårans form avsevärt. Stor

vattendragets kanter

Den slänt och strandmiljö som återskapas och ersätter befintlig 

stödkonstruktion på en majoritet av sträckan innebär betydande 

förbättring. Om enbart den övre delen av stödkonstruktionen 

ersätts med slänt slänten är förbättringen inte lika stor. Stor

vattendragets planform

Där slänt anläggs visar inga underlag något annat än en rak 

strandlinje men stenar som ska förekomma i strandzonen 

bedöms kunna bidra till en viss variation av vattendragets 

planform. Liten

strukturer i vattendrag

Denna parameter bedöms förbättras avsevärt på de sträckor 

som ska utgöras av slänt med ekologiskt funktionell kantzon. 

Dels på grund av att stödkonstruktionen med b.la. betong 

försvinner och dels för att mängden död ved i vattnet kommer 

kunna ökar väsentligt jämfört med nollalternativet samt det 

skapas en strandremsa som påverkas av 

vattenståndsvariationer. Stor

vattendragets 

närområde

Genom att större delen av sträckan kommer att ha ett 16 m 

brett grönområde utmed stranden jämfört med dagen nära på 

obefintliga vegetation sker en mycket stor förbättring av denna 

parameter. Mycket stor

död ved i vattendrag

Genom att större buskar och i viss utsträckning träd placeras 

utmed ån kommer tillförsel av död ved att öka i stor omfattning 

i vattenmiljön, även träden som står en bit ifrån i övriga delar 

av den ekologiska kantzonen kommer att bidra med död ved i 

viss utsträckning. Men om det hade kunnat stå större 

flerstammiga träd som bildar överhängande kronorutmed  hela 

sträckan efter ån hade förbättringen varit större. Måttlig

vattendragsfårans 

bottensubstrat

Genom att betong och övrig stödkonstruktion försvinner på 

större delen av sträckan bedöms tillståndet för denna 

parameter förbättras, både tillförsel av död ved och i natursten 

bedöms också bidra till en förbättring. Ett viktigt naturligt 

bottensubstrat i vattenmiljön på denna sträcka är död ved och 

då större träd inte kommer att förekomma mer än på en mindre 

del av sträckan är förbättringen inte mer än måttlig. Måttlig
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7.1.6.4 Kemisk status 
Någon dagvattenutredning för etapp 2, har inte färdigställts ännu. Därför saknas 

underlag för att kunna göra en bedömning av kemisk status. Då belastningen av 

vägdagvatten minskar när Nellickevägen flyttas bort från ån är det rimligt att utgå 

ifrån att planens genomförande inte kommer att leda till en försämring.  

7.1.7 Konsekvenser under byggskedet 
 Vid arbete i vatten finns risk för grumling. Planområdet har lång historik som 

verksamhetsområde och det går inte att utesluta att markföroreningar påträffas 

vid stabilitetsåtgärder och anläggande av kantzonen. Marksanering inom 

planområdet kan krävas. Med inarbetade skyddsåtgärder vid arbete i vatten och 

eventuell marksanering kommer konsekvenserna bli små och kortvariga. 

7.1.7.1 Biologiska kvalitetsfaktorer 
Det kan komma att ske viss tillfällig påverkan på växt-och djurlivet under 

byggskedet. Dessa kan till stor del förebyggas genom att t.ex. minska effekten av 

grumling och att dessa eventuellt inte utgör vandringshinder för faunan mer än 

kortvarigt. I övrigt, se fysikaliska-kemiska och hydromorfologiska 

kvalitetsparametrar. 

7.1.7.2 Fysikaliska-Kemiska kvalitetsfaktorer 
Under byggskedet finns risk för grumling i Mölndalsån, förebyggande åtgärder bör 
vidtas för att minska grumlingen och spridning av eventuellt förorenade sediment.  
 

 

Norconsult har genomfört en markteknisk undersökning. Det finns delområden 

inom planområdet som ännu inte provtagits. Enligt preliminär information från 

Norconsults marktekniska undersökning framgår att det finns ytor inom 

planområdet som behöver saneras med avseende på markföroreningar.  

7.1.7.3 Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
Utgångläget är så pass dåligt att byggskedet enbart bedöms ha liten negativ 

konsekvens för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. Kortvarig påverkan. 

Vandringshinder bedöms kunna uppstå tillfälligt i samband med 

grumlingsbegränsande åtgärder. 

7.1.7.4 Kemisk status 
Skyddsåtgärder förutsätts kunna vidtas i en sådan utsträckning att spridningen av 

föroreningar i samband med en eventuell efterbehandlingsåtgärd av förorenad 

mark och sediment minimeras och bedöms då inte kunna medföra att 

gränsvärdena för olika prioriterade ämnena överskrids i vattenförekomsten. 
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7.1.8 Förslag till ytterligare åtgärder 
Följande förslag skulle innebära ytterligare positiva konsekvenser för vattenmiljön 

och bidra ytterligare till att uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status:  

 

• Den lodräta stödkonstruktionen ersätts i sin helhet av en slänt i sektion C, 

D, E och F för att återskapa en mer naturlig botten och form. 

 

• Om stabilitetsåtgärder krävs i sektion B som medför att befintlig 

stödkonstruktion i Mölndalsån byts ut ska den nya konstruktionens ytlager 

ha en ekologisk funktion genom att den utförs med t ex natursten och 

bildar håligheter. 

 

• För att parkmarken ska utgöra del av den ekologiskt funktionella 

kantzonen måste dessa funktioners kvalitet säkerställas med både 

planbestämmelser och tillhörande skötselplan. Dessa bör t.ex. omfatta att 

gångstråket inte får hårdgöras med asfalt och att är det lämpligt att 

begränsa parkmarkens utformning så att minst 50 % av parkmarkens 

areal utgörs av flerskiktad vegetation (där både gräs, örter, buskar och 

träd förekommer). På så vis bör parametern vattendragets närområde 

förbättras ytterligare då marken inte utformas eller sköts som en anlagd 

yta i lika stor utsträckning. 

 

• Den nya strandlinjen anläggs så att en variation av små uddar och vikar 

skapas. Denna fliktighet detta bidrar till en förbättring av vattendragets 

planform som i dag är helt rak.   

 

• Begränsning av bryggor i yta och utformningen av bryggkonstruktion har 

en ekologisk funktion för vattenmiljön (t.ex. bidrar till ökad variation av 

livsmiljöer, och skuggning). 

 

• Vattenförekomsten och även nedre delen av Mölndalsåns vattensystem 

som helhet är kraftig påverkad av fysisk påverkan och klassad till dålig 

status för det morfologiska tillståndet och konnektivitet i sidled som följd. 

Det är många samhällsintressen som trängs utmed åns båda sidor, som 

väg och spårväg och det är troligen mycket svårt att utgöra större 

vatttenvårdsåtgärder utmed åns båda sidor längs hela sträckningen. För 

att på ett betydande sätt kunna förbättra detta tillstånd behöver 

Göteborgs stad och Mölndals stad arbeta strategiskt med 

vattenförekomsterna som helhet och utreda var förbättringsåtgärder är 

möjliga. T.ex. genom att peka ut sträckor där ekologiskt funktionella 

kantzoner bör bevaras, anläggas eller förstärkas och breddas. Det skulle 

även kunna omfatta en utredning om hur vattenavledningsföretaget (där 

kommunerna är delägare) påverkar möjligheterna för uppfyllelsen av MKN 

med avseende på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna och utreda 

eventuella möjliga åtgärder. Ett strategiskt arbete där olika sträckors 
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potential för åtgärder bedöms kan utgöra ett viktigt underlag för enskilda 

detaljplaner. 

 

7.1.9 Samlad bedömning för MKN 
 

Vattendragets hydromorfologi är starkt påverkad på sträckan i dagsläget och de 

förändringar som följer av planförslaget bedöms genomgående innebära 

förbättringar jämfört med nollalternativet. Nollalternativet innebär ett oförändrat 

tillstånd och bidrar inte till förbättring avseende ekologisk status. Bedömning 

utgår ifrån att marken närmast ån på större delen av sträckan omvandlas från väg 

och uppställningsytor till en ekologiskt funktionell kantzon i form av ett natur- och 

parkstråk samt återskapande av botten- och strandmiljö genom att slänt ersätter 

den lodräta stödkonstruktion som i dag utgör strandlinje. Släntens utbredning har 

förutsatts omfatta som minst nivån strax under sänkningsgränsen upp till nivån 

för högsta högvatten och alltså komma att utgöra en strand med 

vattenståndsvariationer.  

 

Den samlade bedömningen är att planen varken medför några statusförsämringar 

på kvalitetsfaktornivå eller några försämringar för de kvalitetsfaktorer som i dag 

är klassade till dålig status. Vidare bedöms planen innebära en förbättring av det 

morfologiska tillståndet och konnektivitet i sidled. Dessa förbättringar bedöms ha 

en betydande positiv inverkan på de biologiska förhållandena och 

förutsättningarna för de biologiska kvalitetsfaktorerna. Detaljplanen som direkt 

påverkar 4 % av vattenförekomsten bedöms bidra till uppfyllelse av 

miljökvalitetsnormen för ekologiskt status. Om bredden på naturmarken samt den 

totala bredden på det blågröna stråket ändras samt om utformning av slänt 

ändras kan bedömning komma att ändras.  

 

Byggskedet bedöms medföra en liten negativ konsekvens för vattenmiljön men 

den bedöms bli kortvarig. 

 

Endast en översiktlig bedömning har gjorts för påverkan på kemisk status och 
status för fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer då underlag i stor utsträckning 
saknas. Risken för att planens genomförande ska innebära överskidande av 
gränsvärdena för aktuella parametrar i vattenförekomsten bedöms vara liten.  
 
Om ytterligare föreslagna åtgärder arbetas in i planen bedöms planen kunna 

medföra en mycket stor positiv konsekvens för vattenmiljön på den aktuella 

sträckan och ge ett större bidrag till att uppnå miljökvalitetsnormen för 

vattenförekomsten. 
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7.2 Behov av andra prövningar 
Arbeten som exempelvis schaktning, spontning, pålning och grävning närmast ån, 

i vattenområdet utgör vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Arbetet med 

att anlägga kantzonen kommer delvis att ske inom åns vattenområde och är 

därmed vattenverksamhet enligt 11 kap, miljöbalken.  

 

Vattenverksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga om det inte är 

uppenbart att allmänna eller enskilda intressen inte skadas Endast vid 

vattenverksamheter som upptar maximalt 500 m2 av vattendragets bottenyta 

(avser nuvarande vattenområde) kan en anmälan om vattenverksamhet ersätta 

en tillståndsansökan.  

 

Åtgärder inom vattenområde som krävs för genomförandet av planen kan inte 

genomföras utan att frågan om anmälan och/eller tillstånd för vattenverksamhet 

är utredd. Beslut om vattenverksamhet kan förenas med krav på skyddsåtgärder 

Exempel på skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga att vidta är bland annat 

åtgärder som begränsar grumling (såsom användande av siltgardiner) samt 

åtgärder som minskar risken för läckage av oljespill och dylikt från 

arbetsmaskiner. Vidare bör arbetet genomföras på ett sådant sätt att inga 

vandringshinder uppstår i ån. Med tillämpande av skyddsåtgärder bedöms det 

vara möjligt att genomföra vattenverksamheten med en liten påverkan. Således 

bör vattenverksamheten inte medföra något hinder för att kunna genomföra 

planen. 

 

Mölndalsån ingår på den aktuella sträckan i ett markavvattningsföretag med 

beslutade bottensektioner. Om det inte är möjligt att följa den givna bottennivån i 

markavvattningsföretaget eller om det inte går att undvika att vattennivåer 

uppströms påverkas behöver markavvattningsföretaget godkänna förändringarna. 

Detta gäller också vid åtgärder som skapar förträngningar som skapar dämningar 

på andra sträckor av Mölndalsån. För att vara säker på att sådana situationer inte 

uppstår kan en hydrologisk utredning krävas. 

8. Avstämning mot miljömål 

Nedan görs en avstämning mot de nationella miljökvalitetsmål som har koppling 
till miljökvalitetsnormer för ytvatten. I de fall det  

har varit motiverat har även motsvarande regionala och lokala miljömål 
kommenterats. 

8.1 Ett rikt växt- och djurliv 
Riksdagens definition av det nationella miljökvalitetsmålet 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 
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en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd 

 

Göteborgs stads definition av det lokala miljömålet 

Göteborg ska ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av 

djur och växter. 

 

Relevanta lokala delmål 

• Varierat landskap med rik biologisk mångfald - Göteborg ska till 2025 ha ett 

landskap med en rik variation av naturtyper, gröna stråk, goda 

spridningsmöjligheter och fungerande ekologiska processer så att den 

biologiska mångfalden inte minskar jämfört med 2008. 

• Tillgång till ett varierat växt- och djurliv - Göteborgarna ska ha tillgång till 

natur- och kulturmiljöer med ett varierat växt- och djurliv inom 

promenadavstånd (500 meter) från sin bostad. 

Detaljplanens efterlevande av miljömålet 

Detaljplanen innebär ökade förutsättningar för biologisk mångfald i vattenmiljön 

och på land i kantzonen. Ökade strandmiljöer och strukturer i vattenmiljön 

kommer att gynna växt- och djurlivet, framför allt fisk och insekter i Mölndalsån. 

Det gröna stråket utmed Mölndalsåns västra sida kommer att breddas. Andelen 

naturmark som är reglerad i planen kommer att öka i och med planbestämmelsen 

för kantzonen. Det kommer att bidra till mer naturmiljöer för bostäderna i 

angränsande områden. 

8.2 Levande sjöar och vattendrag 
Riksdagens definition av det nationella miljökvalitetsmålet 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 

ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 
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Göteborg Stads definition av det lokala miljömålet 

Sjöars och vattendrags biologiska, ekologiska, sociala och kulturhistoriska värden 

ska bevaras samtidigt som råvattentillgången säkerställs. 

 

Relevanta lokala delmål 

• Livskraftiga ekosystem i sjöar och vattendrag  Statusen för sjöar och 

vattendrag får inte försämras och alla ska senast 2027 ha uppnått minst 

god status enligt vattendirektivet. 

 

• Tillgängliga sjöar och vattendrag – Tillgängligheten till sjöar och 

vattendrag för friluftsändamål skall öka samtidigt som biologisk och 

kulturhistorisk mångfald bevaras och utvecklas. Målår 2027. 

 

Detaljplanens förenlighet med miljömålet 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med MKN för vatten och innebär ökade 

förutsättningar för biologisk mångfald i vattenmiljön och på land i kantzonen. 

Ökade strandmiljöer och strukturer i vattenmiljön kommer att gynna växt- och 

djurlivet, framför allt fisk och insekter i Mölndalsån.  

9. Fortsatt miljöarbete 

9.1 Kontroll och övervakning 
Av miljöbalken 6 kapitlet 12 § framgår att ”en miljökonsekvensbeskrivning för en 

plan bland annat ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet 

av planen eller programmet medför”. 

 

Områden som bedöms behöva kontrolleras och följas upp i fortsatt arbete:  

 

• Granskning av skötselplanenens utformning så att den säkerställer 

kantzonens ekologiska funktion för vattenmiljön, även med hänsyn till de 

förslag som lämnats till ytterligare åtgärder i PM:et om ekologiskt 

funktionella kantzoner utmed Mölndalsån. Naturvårdsakkunnig inom 

trädplantering och hydromorfologi bör kontrollera anläggning och skötsel 

av kantzonen. 

 

• Ett kontrollprogram behöver upprättas för byggskedet för att förebygga 

och minska risken för skada på kantzonens befintliga eller framtida 

ekologiska funktion eller miljön i allmänhet.  

 

• Uppföljning av funktion och rening i dagvattensystemet bör ske 

kontinuerligt som en del av kommunens kontrollprogram för området.  
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• All förändring av markytan nära Mölndalsån inom planområdet, t.ex. vid 

uppfyllnad, schaktning eller nybyggnation bör föregås av en geoteknisk 

utredning.   
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BILAGA 1. SITUATIONSPLAN FÖR ETAPP 2, FRAMTAGEN AV LISEBERG                    

 

 



BILAGA 2. SEKTIONSRITNINGAR – SLÄNT MOT MÖLNDALSÅN                

Principsektionerna är hämtade från dokumentet Brynzon öster om Mölndalsån, framtaget av 

Norconsult 2019-04-17. De visar på befintliga och planerade förhållanden utmed Mölndalsåns östra 

strand där natur- och parkmark planeras i kombination med en ny slänt ned mot ån. 

 

SITUATIONSPLAN 1 : 1000      
  



BILAGA 2. SEKTIONSRITNINGAR – SLÄNT MOT MÖLNDALSÅN                

 

Befintlig sektion A-B. Underlag framtaget av Norconsult 2019-04-17. 

 

Sektion C. Befintliga och planerade förhållanden. Underlag framtaget av Norconsult 2019-04-17.  



BILAGA 2. SEKTIONSRITNINGAR – SLÄNT MOT MÖLNDALSÅN                

 

Sektion D. Befintliga och planerade förhållanden. Underlag framtaget av Norconsult 2019-04-17. 

 

Sektion E. Befintliga och planerade förhållanden. Underlag framtaget av Norconsult 2019-04-17. 
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Sektion F. Befintliga och planerade förhållanden. Underlag framtaget av Norconsult 2019-04-17. 



BILAGA 2. SEKTIONSRITNINGAR – SLÄNT MOT MÖLNDALSÅN                

Alternativ utformning sektion C-D, slänt enbart från nivån +1,1 m. Underlag framtaget av Norconsult 

2019-04-17. 
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1. Bakgrund 

Göteborgs Stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Immeln, söder om Liseberg. Under 
våren 2017 genomfördes samråd. Den ursprungliga planen delades efter samrådet in i två etapper. 
Etapp 1 har varit på granskning under perioden 19 december 2018 – 22 januari 2019. Nu ska 
samrådshandlingar tas fram för etapp 2. Etapp 2 avser området mellan Mölndalsån och väg E6. Delen 
längst i söder ingår i etapp 1 men kommer att ändras med den nya planen i etapp 2.  
 
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande över etapp 1 lyft flera olika prövningsgrunder som kan 
komma i fråga i etapp 1. Det här dokumentet är avsett att belysa vilka miljöaspekter som behöver 
behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning för etapp 2 och utgår till stor del från Länsstyrelsens 
granskningsyttrande för etapp 1 men även från andra dokument och kända förhållanden på platsen. 

2. Behovsbedömning av miljöbedömning 

Den 1 januari 2018 trädde ett nytt 6 kapitel i miljöbalken i kraft. Förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar upphävdes. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för 
handläggning och bedömning av ärenden och planer som har påbörjats före ikraftträdandet. Då 
planprocessen började före detta datum ska miljöbedömningen göras enligt förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
En miljöbedömning ska göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om 
huruvida en miljöbedömning behöver göras eller inte. Behovsbedömningen utgör också ett viktigt 
underlag för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare i 
planbeskrivningen eller i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. 
 

3. Planens syfte, storlek och läge 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra långsiktig expansion för Liseberg samt besöksverksamhet för 
Volvo. Vid upprättandet av behovsbedömningen saknas utkast till plankarta och illustrationsplan men 
enligt Stadsbyggnadskontoret ska planen kunna möjliggöra hotell, lager, verkstad, kontor, vattenpark, 
nöjespark, centrumändamål, besöksverksamhet och parkering. Ett parkeringshus ersätter den 
markparkering som försvinner väster om Mölndalsån. Genom planen säkerställs ett grönt stråk med 
kantzon närmast Mölndalsån och Nellickevägen flyttas ut mot E6.  
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4. Bedömningsgrund 

Checklistan nedan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en 
miljöbedömning, om planens genomförande kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Bedöms 
planens genomförande innebära betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. 
Checklistan används också till att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare, 
även om inte planens genomförande bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Bedömningarna i ett 
tidigt skede i planprocessen är preliminära, och ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att 
bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. 
 
 

Planområdet berörs av Nej Kanske Ja Kommentar 
Internationella konventioner 
(Natura 2000, Unescos världsarv etc.) X   Mölndalsån mynnar ut i Säveån som 

är Natura2000-område. Planens 
innehåll förväntas inte bidra till 
påverkan inom Säveåns 
natura2000-område  

Riksintressen och särskilda 
hushållningsbestämmelser 
enl. 3-4 kap MB 

 X  Området angränsar till riksintresse 
för kommunikationer E6, E20, Rv40 
och Västkustbanan/Kust till 
kustbanan som kommer ur 
järnvägstunneln i planområdets 
södra del. 
 
Samtliga vägar ovan ingår också i 
det av EU utpekade Trans-European 
Transport Network. Risk för 
påverkan på framkomligheten på 
vägarna bör därmed utredas. En 
trafikutredning är under 
upprättande. 

Skyddad natur/kultur enl. 7 
kap MB  
(biotopskydd, strandskydd, vattenskydds-

område natur-/kulturreservat etc.)  

  X Strandskydd inträder när befintlig 
detaljplan ersätts med nu aktuell 
plan. Det strandskydd som inträder 
behöver upphävas i detaljplanen. 

Byggnadsminne el Fornminne X    

Höga kulturhistoriska värden 
(T.ex. områden som ingår i kommunens 
bevarandeprogram el program för 

kulturmiljövård) 

 X  Mycket högt kulturhistoriskt värde 
enligt preliminär värdering inom 
projektet VAKul (Buffertyta).  
Enligt karta från 1782 finns ett 
Kattunstryckeri i södra delen av 
området.   

Höga naturvärden  
(T.ex. områden som ingår i kommunens eller 
länsstyrelsens naturvårdsprogram) 

X   Inga särskilda naturområden finns 
upptagna i planområdet i 
Länsstyrelsens Informationskarta. 

Ekologiskt känsliga områden 
(Områden som enl. ÖP är ekologiskt särskilt 

känsliga eller opåverkade)  
X    

Skyddsavstånd 
(Industrier, djurhållning, kraftledningar etc.) 

X    

Övriga störningar 
 (buller, ljus, lukt, strålning etc.)   X  Buller från väg och järnväg. 

Hotellverksamhet kan beröras. 
Åtgärder som vidtas för att minska 
störningar från luft kan också bidra 
till förbättrad ljudmiljö. 
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Beroende på utformningen inom 
den del av planområdet som utgör 
nöjespark kan planen orsaka 
störande ljud som kan påverka 
omgivningen.  

Geotekniska svårigheter    X Stabiliteten kan vara 
otillfredsställande på delar av 
området, framför allt närmast 
Mölndalsån. En geoteknisk 
utredning är under upprättande. 

Förorenad mark   X Enligt Länsstyrelsens databas över 
potentiellt förorenade områden finns 
det ett identifierat potentiellt 
förorenat område i form av grafisk 
industri inom  planområdet (i norr). 
Inom planområdet finns det också 
ett riskklassificerat potentiellt 
förorenat område, en 
verkstadsindustri med användning 
av halogenerade lösningsmedel.  

Högt exploateringstryck/ är 
redan högt exploaterat 

X    

Överskridna 
miljökvalitetsnormer  
(Förekommer eller riskerar förekomma) 

  X Byggnation kommer att ske nära 
E6/E20. En luftutredning är under 
framtagande för att bedömande av 
risk för överskridande av MKM samt 
förslag på åtgärder. 

Påverkan på 
miljökvalitetsnormer för 
ytvatten 

  X Planförslaget kan innebära 
betydande påverkan gällande MKN 
för ytvattenförekomsten.  

4.1 Planens karakteristiska egenskaper 

Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 
Planen medger en användning 
av planområdet för 
verksamheter som kräver 
tillstånd enl. miljöbalken. 

  X Beroende på vad de geotekniska 
utredningarna ger för resultat kan 
det komma att krävas åtgärder i 
vattenområdet som kräver anmälan 
eller tillstånd enligt 11 kap 
miljöbalken. 

Planen medger en användning 
av planområdet för 
verksamheter som finns 
angivna i MKB-förordningens 
bilaga 1 eller 3.  

  X Infrastrukturprojekt 
(b) Projekt för tätortsbebyggelse, 
inklusive byggande av 
shoppingcentrum och 
parkeringsplatser. 
Turism och fritid 
e) Temaparker 

Planen medger en användning 
av planområdet för 
verksamheter som finns 
angivna i PBL 4 kap 34 §. 

  X Parkeringsanläggning och nöjespark 
(4 kap 34 § punkterna 2 respektive 
7).  
 

Planen har betydelse för 
andra planers miljöpåverkan. 
(bilaga 4 MKB-förordning) 

  X I etapp 1 förutsätts att 
kompensation för borttagna 
naturvärden längs Mölndalsåns 
västra strand anläggs i tillräcklig 
omfattning på Mölndalsåns östra 
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strand. 

Planen har betydelse för 
genomförande av EU:s 
miljölagstiftning (gäller t.ex. 

vattendirektivet) 

  X Planen kan komma att påverka 
uppfyllelse av miljökvalitetsnorm-
erna för ytvatten för vattenföre-
komsten Mölndalsån – Kållereds- 
bäckens inflöde till Liseberg. 

 

 

4.2 Planens tänkbara effekter 

Faktor 
 

Påverkan Kommentar  
(se särskilt förordningen om MKB bilaga 4.) 

 Ingen Viss Betydande  

Påverkan på marken (instabilitet, 

sättningar, ras, skred, erosion, vibrationer, 
föroreningar, skada på värdefull geologisk 

formation etc.) 

 X   

Påverkan på luften och 
klimatet (luftföroreningar, vindrörelser, 

temperatur, luftfuktighet ljusförhållanden 

etc.) 

  X Detaljplanen innebär att fler 
personer vistas i området. Området 
är belastat av kväveoxider och 
partiklar från vägtrafiken (i 
huvudsak Kungsbackaleden). En 
luftutredning är under upprättande.  

Förändringar av grund- eller 
ytvattnet (kvalitet, flödesriktningar, 

nivåer, mängd, etc.) 

X    

Risk för översvämningar   X Anpassningar behöver göras.  

Svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet  

 X  En dagvattenutredning genomförs. 

Påverkan på växt- eller djurliv 
(antal arter, arternas sammansättning, 
hotade arter etc.) 

X    

 
Försämrad kvalitet eller 
kvantitet på någon 
rekreationsmöjlighet (strövområde, 

vandringsled, cykelled, friluftsanläggning etc) 

X   Tillgängligheten till vattnet ökar.  

Påverkan på 
landskapsbilden/stadsbilden 
(siktlinjer, utblickar, landmärken etc.) 

 X  Inga särskilda landmärken eller 
utblickar bedöms påverkas. 
Beroende på utformningen inom 
den del av planområdet som utgör 
nöjespark kan planen ge upphov till 
en förändrad silhuett. 

Barriäreffekter X   Planförslaget medför en bättre 
situation avseende barriärer 
jämfört med nuläget. Goda 
förutsättningar finns för mötes-
platser. Planförslaget ökar 
tillgänglighet till Mölndalsån jämfört 
med idag.   

Ökat alstrande av avfall som 
ej återanvänds 

X    

Ökad användning av icke 
förnyelsebar energi 

X    

Uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs  

X    
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(grus- och bergtäkter, dricksvatten etc.) 
Ökad fordonstrafik / Ändrade 
trafikförhållanden 

 X  Trafiken på Nellickevägen förväntas 
öka när Getebergsled stängs. Inom 
planområdet anläggs 
parkeringsgarage som ska ersätta 
markparkering för Liseberg. En 
särskild trafiktutredning tas fram 
för att bedöma omfattning på 
lokaltrafik samt belastning på 
moten. 

Effekter som strider mot 
långsiktiga centrala, regionala 
eller lokala miljömål 

 X  Luftmiljö.  

Överskridna miljökvalitets-
normer (5 kap. MB) 

 X  Risk finns att miljökvalitetsnormer 
för kväveoxider överskrids. 

Buller (ökning av nuvarande ljudnivå eller 

överskridna riktvärden)  X  Buller från vägtrafik, kan väntas. 
Det är dels en komfortfråga i 
området men hotellverksamhet kan 
också beröras. Åtgärder som vidtas 
för att minska störningar från luft 
kan också bida till förbättrad 
ljudmiljö. Beroende på 
utformningen inom den del av 
planområdet som utgör nöjespark 
kan planen orsaka störande ljud 
som kan påverka omgivningen. 

Vibrationer  X  Eventuellt från väg och järnväg. 
Beroende på utformningen inom 
den del av planområdet som utgör 
nöjespark kan vibrationer uppstå.  

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.)  X  Inga betydande bländande ljussken 

eller skuggningar bedöms 
uppkomma. 

Obehaglig lukt X    

Risker för människors 
säkerhet 

  X E6/E20/RV40 är transportled för 
farligt gods. 
Området ligger delvis lägre än 
påfarten för RV40. Berg-och 
dalbanan etableras nära 
transportled för farligt gods. 

Påverkan på den sociala miljön 
(befolkningssammansättning, delaktighet, 
jämställdhet, trygghet etc.) 

X   Planförslaget ger förutsättningar för 
en blandning av kontor och 
verksamheter samt besöksmål. 
.  

Behov av följdinvesteringar 
(infrastruktur, vägar, VA, energi etc.)  X  Nellickevägen dras om. 

 

5. Ställningstagande 

 Nej Ja Kommentar 
Platsens förutsättningar är 
sådana att MKB krävs. 

 X  
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Planens karakteristiska 
egenskaper ställer krav på 
MKB 

 X  

Ett genomförande av planen 
innebär negativa effekter som 
kan vara betydande 

 X Riksintresse, luft, vattenmiljö, risker, 
stabilitet, markföroreningar samt 
översvämningsrisk. 

Ett genomförande av planen 
innebär negativa effekter som 
var för sig är begränsade, 
men som tillsammans kan 
vara betydande  

 X  

Ett genomförande av planen 
innebär en betydande 
miljöpåverkan 

 X Bedömning utifrån tidigare lydelse i MKB-
förordning. Planen uppfyller kriterier i 4 § 
punkten 2 MKB-förordningen. 
Verksamheter/åtgärder uppräknade i bilaga 3 
till MKB-förordningen:  
Infrastrukturprojekt 
(b) Projekt för tätortsbebyggelse och 
parkeringsplatser. 
Turism och fritid 
(e)Nöjespark  
 
Med beaktande av kriterier i bilaga 4 MKB-
förordningen är den samlade bedömningen 
att detaljplanen kan innebära betydande 
miljöpåverkan. 

MKB-dokumentet bör omfatta 
följande områden: 

• Riksintresse för kommunikation 
• Luftföroreningar  
• Dagvattenhantering 
• Klimatförändringar/översvämningsrisk 
• Förorenad mark  
• Geotekniska risker 
• Risker (transport av farligt gods) 
• Påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten 
 

Ett genomförande av planen 
kan innebära risk för påverkan 
på miljön eller människors 
hälsa. 

 X 

 

Följande frågor behöver 
studeras vidare i planskedet: 

Se aspekter gällande MKB-dokumentet samt de synpunkter som 
Länsstyrelsen har lämnat i sitt samrådsyttrande avseende etapp 1. 

6. Slutsats och sammanvägd bedömning 

Den sammanvägda bedömningen blir att den aktuella detaljplanen ger upphov till betydande 
miljöpåverkan. Ställningstagandet grundar sig på nedanstående bedömningsgrunder:  
 
Planen uppfyller kriterier i 4 § punkten 2 MKB-förordningen.  
 
Med beaktande av kriterier i bilaga 4 är den samlade bedömningen att detaljplanen kan innebära 
betydande miljöpåverkan på grund av nedanstående faktorer: 

• Närhet till riksintresse för kommunikation 
• Närheten till väg E6 och järnvägen kan medföra störningar i form av luftemissioner samt risker 

med farligt gods. 
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• Mölndalsån omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten 
• Åtgärder ska vidtas i förorenad mark 
• Stabilitetshöjande åtgärder kan behöva genomföras 

 
Alla dessa aspekter medför att en samlad bedömning av detaljplanens miljöeffekter enligt punkterna 
ovan bör göras i en miljöbedömning, där en miljökonsekvensbeskrivning ingår.  
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A. Sammanfattning 
Omfattning  

Föreliggande genomförandestudie omfattar trafikförslag för detaljplan för Lisebergs 

utvidgning öster om Nellickevägen. Utöver detaljplaneområdet och dess omedelbara 

närhet ingår Vörtgatans sträckning väster om Mölndalsån samt södra delen av 

Sofierogatans förlängning parallellt med Mölndalsån, för att säkerställa samordning och 

anslutning till omgivande områden.  

Syfte 

Genomförandestudien syftar till att säkerställa möjligheten att realisera trafikförslaget 

samt belysa de svårigheter, risker och kostnader som kan uppstå. En fungerande och 

genomförbar trafikstruktur ska presenteras som möjliggör den nya bebyggelsen. God 

tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet ska säkerställas för samtliga trafikslag. 

Projektmål 

Preciserade mål i genomförandestudien är att: 

 

• presentera lösning för rening och fördröjning av vägdagvatten 

• säkerställa att nödvändiga ledningar får plats  

• ge förslag på en fungerande höjdsättning av planområdet.  

 

Måluppfyllelse 

Genomförandestudien presenterar en utformning och genomförande för 

utbyggnaden av allmän plats i detaljplanen samt delar för att ansluta gator och 

cykelstråk till omgivande strukturer.  

 

Lösning för rening och fördröjning av vägdagvatten presenteras med 

hänsyn till Miljöförvaltningens krav på rening samt aktuell skyfallsproblematik. 

 

Samråd har utförts med aktuella ledningsägare för att säkerställa att nödvändiga 

ledningar får plats i allmän plats. 

 

Förslag till höjdsättning av planområdet har tagits fram och kommunicerats med 

aktuella aktörer såsom exploatörer samt Kretslopp och vatten.  
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B. Bakgrund  
Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor leder ett pågående arbete med en detaljplan för 

Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen. Syftet med detaljplanen är att skapa 

förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet på lång sikt, att möjliggöra ett 

besökscenter för Volvo samt att skapa en attraktiv offentlig miljö och vattenmiljö utmed 

Mölndalsån. Syftet är även att möjliggöra en utveckling av Rundqvists fastighet. 

B.1 Brister, problem och syfte 

Trafikkontoret har inte genomfört någon åtgärdsvalsstudie i samband med projektet, 

däremot har ett trafikförslag tagits fram vid arbetet med detaljplanen.  

Exploatörernas arbete har kommit olika långt varför framtida effektbehov och önskemål 

om dimensioner är grova uppskattningar och till viss del baserat på antaganden från 

liknande verksamheter.  

B.2 Aktualitet och geografisk avgränsning 

Genomförandestudien har utförts under perioden mellan detaljplanens samråd- och 

granskningsskede i syfte att sammanlänka trafikförslaget och detaljprojekteringen.  

Förutom detaljplanen och dess direkta närhet omfattar projektet Vörtgatans sträckning 

väster om Mölndalsån samt södra delen av Sofierogatans förlängning parallellt med 

Mölndalsån, för att säkerställa samordning och anslutning till omgivande områden.  

B.3 Projektmål 

Genomförandestudien syftar till att säkerställa möjligheten att realisera 

trafikförslaget samt belysa de svårigheter, risker och kostnader som kan uppstå. 

Detta görs genom översiktliga utredningar inom berörda teknikområden och mer 

fördjupade utredningar på de delar som bedöms mest relevanta. 

 

Preciserade mål i genomförandestudien är att: 

 

• presentera lösning för rening och fördröjning av vägdagvatten 

• säkerställa att nödvändiga ledningar får plats 

• ge förslag på en fungerande höjdsättning av planområdet  

 

B.4 Underlag för GFS 

Denna GFS baserar sig på Teknisk Handbok, version 2019:2. 

B.5 Syfte med GFS:en 

Genomförandestudien syftar till att säkerställa möjligheten att realisera trafikförslaget 

samt belysa de svårigheter, risker och kostnader som kan uppstå. Detta görs genom 

översiktliga utredningar inom berörda teknikområden och mer fördjupade utredningar på 

de delar som bedöms mest relevanta. 
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C. Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 
Planområdet omfattar cirka 6 hektar och ligger i Krokslätt mellan Mölndalsån och E6 

direkt söder om nuvarande Lisebergsområdet, cirka 2 kilometer söder om Göteborgs 

centrum. Planområdets gränser är i väster Mölndalsån, i öster järnvägen och E6, i norr 

Sofierogatan och i söder kontor med mera inom före detta Lyckholms bryggeriområde, se 

Figur 1. 

 

Figur 1. Planområdets läge i förhållande till centrala Göteborg (bild från samrådshandling). 

Detaljplanen omfattar hotell och nöjespark norr om Vörtgatans förlängning, museum och 

mindre hotell inom Rundqvists tryckeris fastighet, ett besökscenter för Volvo i den södra 

delen ovanpå en parkeringsanläggning för cirka 1 600 parkeringsplatser, samt stödjande 

centrumverksamhet. Tolv befintliga platser för bussuppställning längs Mölndalsvägen ska 

ersättas i den nya planen. 

C.1 Stadskaraktär 

I norr angränsar området till nöjesparken Liseberg. Inom själva området finns det dock få 

målpunkter och mötesplatser för allmänheten och det existerar inte något utbud av service 

eller andra aktiviteter. Den enda verksamhet som idag vänder sig till allmänheten är 

Rundqvists tryckeri som anordnar workshops och öppen verkstad. I övrigt karaktäriseras 

området framför allt av industrier och inhägnade miljöer.  

Området är bebyggt i nordvästra hörnet och i söder. I nordväst har Liseberg sina 

personallokaler och lagerbyggnader. I söder finns två industrilokaler, den norra används 

som lager av Liseberg och den södra används för parkering. Byggnaderna utmed E6 revs 

under hösten 2018. I övrigt utgörs området av hårdgjorda ytor och området saknar i stort 

sett helt växtlighet. Inom de öppna markytorna pågår just nu anläggande av en tillfällig 

markparkering som ersättning för markparkeringen väster om Mölndalsån.  

I väst angränsar området till Mölndalsån som av historiska skäl idag saknar växtlighet i 

strandzonen.  

I söder angränsar området till före detta Lyckholms bryggerier som idag omfattar kontor 

och verksamheter. 

C.2 Tillgänglighet och framkomlighet  

För beskrivning av framkomlighet för berörda trafikslag samt tillgänglighet, främst för 

medborgare med särskilda krav, i området, se Trafikförslaget. 
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C.3 Miljö, hälsa och säkerhet  

Enligt planbeskrivningen är området utsatt för risker i och med närhet till transporter av 

farligt gods, buller, luftföroreningar samt risk för översvämning av Mölndalsån. 

Mölndalsån  

Mölndalsån rinner genom hela Göteborg från Mölndal till Gullbergsvass och är en be-

fintlig blågrön struktur med både ekologiska och rekreativa värden.  

Vattenståndet i Mölndalsån är reglerat enligt vattendom från 1955 (Dom A47/1955), till 

att inte överstiga +1,5 m vid dämmet i Gårda. Tillåten lägsta lågvattennivå är enligt 

vattendom (1955) +1,2. Högsta högvattennivå är +1,8.  

Nivån på åbotten ligger mellan ca -1 till ca -0,5 m. 

  

 

Figur 2. Normalsektion enligt vattendom 1955. 

 

Vid ett 200-årsflöde bedöms vattnet i ån kunna stiga till +3,4 meter, varför Nellickevägen 

som idag ligger på cirka +2 meter riskerar översvämning.  

Stadens rekommenderade planeringsnivå är inom området +3,6 meter över stadens 

nollplan för färdigt golv och minst +3,2 meter för gatorna för att klara evakuering och 

räddningstjänstens framkomlighet vid skyfall.  

Skyfallsmodellen som tagits fram av Göteborg Stad visar att planområdet riskerar att 

översvämmas främst i de västra delarna. Detta innebär att inga instängda områden bör 

skapas och att det ska vara möjligt att via ytliga vägar avleda dagvattnet mot Mölndalsån. 

Naturvärden 

Historiskt har Mölndalsån varit omgiven av industrier, vilket rätat ut vattendraget och 

tillåtit bebyggelse och markbearbetning nära strandkant. Resultatet har blivit att 

Mölndalsån till största del är tvåsidig, där ena sidan innehåller viss grönska medan 

motstående sida är hårdgjord. 

Hårdgjorda stränder förhindrar att växter kan etablera sig i strandzonen, vilket i sin tur 

innebär en utebliven kemisk rening av vattnet eller etablering av djurarter. Mölndalsåns 

ekologiska och kemiska status är inte tillfredsställande god i dagsläget. 
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Miljökvalitetsnormen (MKN) anger att vattenförekomsten Mölndalsån har måttlig 

ekologisk status på denna sträckan idag med målet att uppnå god ekologisk status 2021. I 

regelverket kring detta ingår att den ekologiska statusen inte får försämras jämfört med 

statusen år 2009. Anledningen till att status har klassats till måttlig är bland annat att det 

förekommer vattenkraftsverksamhet, att det finns kvicksilverföroreningar sedan gammalt, 

samt problem med övergödning. 

Järnväg samt transport med farligt gods 

Planområdet är beläget intill leder för transporter av farligt gods (E6/E20 samt järnvägen 

Västkustbanan/Kust till kustbanan). En riskanalys har gjorts för detaljplanen som visar att 

riskreducerande åtgärder krävs. 

C.4 Trafik, gator och torg  

För beskrivning av befintliga trafiknäten, gatornas sektioner och trafikförhållanden, i 

området, se Trafikförslaget. 

C.5 Trafiksäkerhet  

För beskrivning av gatornas säkerhetsstandard i området, se Trafikförslaget. 

C.6 Trygghet 

För beskrivning av hur området upplevs utifrån ett trygghetsperspektiv, se den sociala 

konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys som genomförts inom ramen för 

detaljplanearbetet. 

C.7 Social- och barnperspektiv 

För redogörelse av sociala aspekter som berör området, se den sociala konsekvensanalys 

och barnkonsekvensanalys som genomförts inom ramen för detaljplanearbetet. 

C.8 Fastighetsägande 

Planområdet omfattar cirka 6 hektar och ägs till största del av Liseberg AB. En mindre 

fastighet ägs av Rundqvists boktryckeri. Befintlig gatumark ägs av kommunen. Utfarten 

längst i söder ägs av Peab.  
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D. Byggnadstekniska förutsättningar 
Område är bebyggt i nordväst, där Liseberg har sina personallokaler och lagerbyggnader, 

och i söder, där det finns två industrilokaler, den norra används som lager av Liseberg och 

den södra används för parkering. Byggnaderna utmed E6 revs under hösten 2018. I övrigt 

utgörs området av hårdgjorda ytor.  

I nordöst har en tillfällig markparkering anlagts som ersättning för markparkeringen 

väster om Mölndalsån.  

Markytans nivå i området ligger generellt omkring +2 till +3. Längst i nordöst ökar mark-

ytans nivå och ligger som högst på nivå ca +6. Området saknar i stort sett helt växtlighet. 

D.1 Anordningar 

Kajkonstruktion 

Vattenhastigheten i Mölndalsån är låg och ån är rak och relativt grund. Västra 

strandlinjen består i norr av en stenmur och söderut av en slänt ner mot ån.  

På östra sidan finns en kajkonstruktion som består av betong som vilar på en rustbädd 

grundlagd på träpålar. Konstruktionen utmed Mölndalsåns östra strand har inspekterats, 

(ÅF 180418). Konditionen på spont och murar är bitvis i dåligt skick och bristfällig i sin 

funktion. Inspektionsrapporten rekommenderar reparation och renoveringsåtgärder för att 

förhindra erosion. 

Ledningar 

I anslutande gatumark finns utbyggda allmänna ledningar för vatten, spillvatten och 

dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla och gas samt el-, tele och optokablar.  

Samtliga ledningar framgår av ledningsplanerna, bilaga 1.   

Dricksvatten 

Kretslopp och vatten försörjer området med dricksvatten med en äldre gjutjärnsledning 

som ligger i Nellickevägen parallellt med Mölndalsån. På delar av sträckan är ledningen 

utbytt till nyare segjärnsledning. Dimension på ledningen varierar mellan 150 mm och 

250 mm. Äldre gjutjärnsledningar är generellt känsliga mot slag, stötar och sättningar, 

vilket man behöver ta hänsyn till vid vibrationsalstrande arbeten såsom pålning och 

spontning. 

Kombinerad spillvattenledning – AK1500 

Kretslopp och vatten har en kombinerad spillvattenledning, dimension 1500 mm och 

material betong, som löper parallellt med Mölndalsån. Ledningen är äldre (troligen från 

början av 1930-talet) och har nyligen renoverats med infodring. Ledningen är stor och 

bedöms för kostsam att flytta. I norra delen (mellan bron vid Getebergsled till tryckeriet) 

ligger ledningen fastgjuten i kajkonstruktionen mot Mölndalsån. Konstruktionen är pålad 

till berg och har kringgjutning samt en kvarstående tätspont. 

Söder om tryckeriet ligger ledningen fritt från kajkonstruktionen. 
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Figur 3. I norr ligger ledningen inbyggd i kajkonstruktionen mot Mölndalsån medans den i söder ligger fritt 

ca fem meter från ån.  

 

Kretslopp och vatten avser att koppla bort dagvatten från ledningen så att den enbart 

nyttjas för spillvatten.  

El, tele och opto 

Elnätet i området ägs av Göteborg Energi Genab. Fem högspänningsledningar kommer in 

i området söderifrån längs Nellickevägen. Dessa kommer nyttjas för försörjning av såväl 

området öster som väster om Mölndalsån.  

Skanova, Gothnet och Tele2 har optoledningar i området. Skanova har ett stort stråk 

(8x3PV95) i norra delen av området, som dock inte berörs av planen. Gothnet har ett 

optostråk som ligger tillsammans med befintlig fjärrkylaledning. 

Fjärrvärme, fjärrkyla och gas 

Göteborg energi har fjärrvärme-, fjärrkyla- och gasledningar inom området.  

Befintlig fjärrvärme kommer in i området från Vörtgatan och viker av norrut i 

Nellickevägen parallellt med Mölndalsån. Göteborg Energi planerar att dimensionera upp 

kapaciteten på befintlig ledning.  

Befintlig fjärrkylaledning i området löper parallellt med E6 i Sofierogatans förlängning 

och viker av mot Nellickevägen i höjd med PEAB och fortsätter därefter söderut i 

Nellickevägen. 

Befintlig gas kommer in i området under Mölndalsån strax norr om Getebergsled och 

fortsätter i Sofierogatan norrut. 

Skyddsmur mot järnväg  

För beskrivning av skyddsmur mot järnväg, se PM Skyddsmur mot järnväg, bilaga 4. 

D.2 Miljöbelastning 

Inom detaljplanen planeras ett grön- och rekreationsstråk utmed Mölndalsåns östra sida 

som omfattar en ekologiskt funktionell kantzon för att bidra till förbättrad strand- och 
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vattenmiljö. Utöver den ekologiska funktionen ska stråket även utformas för rekreation 

med en 3,0 meter bred gång- och cykelväg genom parkområdet. Marknivån för 

parkområdet ska höjas till +3,6 meter. 

Nya byggnader inom planområdet ska placeras så att de bildar en barriär mot E6:an och 

utformas med fasader och ventilation med mera så att de förbättrar luftmiljön, 

risksituationen och bullernivåerna. För att minska risknivån på grund av järnvägen ska 

skyddsmur uppföras mellan järnvägen och parkeringsgaraget samt utmed E6:an förbi 

planområdet. 

Dagvatten 

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram av Kretslopp och vatten 2019-12-13.  

I princip är hela planområdet hårdgjort med asfalterade ytor vilket innebär att inget 

dagvatten infiltreras utan avrinner mot de lägst belägna delarna invid Mölndalsån. 

Planområdet avvattnas genom ytlig avrinning till kombinerade ledningar längs med 

Nellickevägen.  

Dagvatten skall i första hand tas om hand inom den fastighet där dagvattnet genereras, 

infiltration är dock inte möjligt på grund av lera och sten i marken.  

Översvämningsskydd  

För att undvika översvämning vid höga flöden ska marknivå för gata höjdsättas till minst 

+3,2 meter och färdigt golv till minst +3,6 meter, i annat fall kommer stora delar av 

planområdet att översvämmas vid ett 200-års flöde.  

Vid exploatering jämnas marken ut vilket gör att befintliga markfördjupningar som idag 

fungerar som magasin vid skyfall försvinner. För att motverka översvämning bör detta 

kompenseras. Enligt Dagvatten och skyfallsutredningen behöver 190 m3 nya 

fördjupningsvolymer skapas inom planområdet, av dessa ska 57 m3 skapas inom allmän 

platsmark.  

För att säkra planområdet för skyfall måste området luta ner mot Mölndalsån och marken 

ska luta ut från byggnader.  

Enligt önskemål från Park- och naturförvaltningen bör hantering av såväl dagvatten som 

skyfall företrädelsevis ske inom allmän plats gata för att minimera intrång och 

begränsning av tillgängligt område för trädplantering inom grönstråket längs Mölndalsån.    

Markmiljö 

En markmiljöutredning har utförts för planområdet (Norconsult 2019-05-21). 

Undersökningen visar att det finns föroreningar i marken och att riskreducerande åtgärder 

behöver utföras. 

D.3 Geoteknik  

En geoteknisk utredning har utförts för planområdet (Norconsult 2019-04-17).  

Planområdet utgörs i dagsläget i huvudsak av asfalterade ytor. Marken sluttar svagt nedåt 

mot väster och marknivån varierar mellan ca + 2 meter och ca + 4 meter.  
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Jordlagren i området består av fyllning av sandig grus och grusig siltig sand till ett djup 

mellan 0,6 – 2,5 meter. Asfaltsrester samt slagg- och tegelrester har även observerats i 

fyllningen som underlagras av torrskorpelera. Området bedöms underlagras av lera till ett 

djup mellan 9,7 – 20 meter. Med hänsyn till lerans framträdande karaktär har planområdet 

delats in i två delområden, norr och söder om Getebergsled. I söder bedöms leran vara lös 

och troligtvis gyttjig, medan den i norr bedöms vara något fastare. Leran underlagras av 

friktionsmaterial till ett djup mellan 10,6 – 29,8 meter därefter utgörs grunden av berg. 

Djupet till berg bedöms variera mellan 10,6 – 29,8 meter, där de grundare djupen 

påträffas i östra delen av utredningsområdet.  

Grundvattennivån bedöms med stöd av observationer i grundvattenrör och utförda 

skruvprovtagningar ligga vid ca 2 meter djup. Grundvattennivån fluktuerar dock under 

året beroende på nederbördsmängd och påverkas lokalt av topografiska-, vegetations-, 

och jordlagerförhållanden. 

D.4 Arkeologi  

Det finns inga kända fornlämningar inom projektets avgränsning. 
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E. Trafik- och gestaltningsförslag  
Trafikförslaget har tagits fram parallellt med detaljplanen för att utreda lämpliga 

gatusektioner och kunna sätta gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark. 

Trafikförslaget innefattar stråk och funktioner, lämpliga korsningsutformningar samt val 

av hastighetssänkande åtgärder. 

 

Parallellt med trafikförslaget har ett gestaltnings-PM för allmän platsmark tagits fram, 

detta ska läsas tillsammans med trafikförslaget för att på bästa sätt designa aktuella gator i 

samverkan med exploatörerna. 

 

Se Trafikförslags- och Gestaltnings-PM för utförlig beskrivning av framtagna förslag och 

deras konsekvenser.  

E1. Dagvatten 

Lösningar för att hantera fördröjning och rening av dagvatten samt skyfallsproblematiken 

har tagits fram i samarbete med Kretslopp och vatten samt Park- och naturförvaltningen. 

Detaljerade skisser finns i bilaga 3.  

Det finns fyra avrinningsområden inom området: (1) Vörtgatan öster om Mölndalsån, (2) 

Norra Sofierogatans förlängning, (3) Södra Sofierogatans förlängning och (4) Vörtgatan 

väster om Mölndalsån.  

 

  

Figur 4. Området består av fyra avrinningsområden, större karta i bilaga 3. 
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Enligt dagvattenutredningen räcker det med enklare rening av dagvattnet innan det når 

recipient, vilket betyder att det räcker med makadamdike eller liknande fördröjning.  

(1) Vörtgatan öster om Mölndalsån  

Dagvattnet från Vörtgatan öster om Mölndalsån föreslås ledas österut till 

filterrännstensbrunnar på var sida gatan och därifrån vidare till dagvattensystemet längs 

Sofierogatan.  

Korsningen Vörtgatan-Sofierogatan höjs från +3,2 till +3,25 för att hindra vattnet på 

Vörtgatans yta att rinna över på Sofierogatan.  

 

 

Figur 5. Längs Vörtgatan öster om Mölndalsån leds dagvattnet österut till filterrännstensbrunnar på var sida 

gatan och därifrån vidare till dagvattensystemet längs Sofierogatan. 

 

(2) och (3) Sofierogatans förlängning 

För Sofierogatan föreslås enkelsidigt tvärfall mot öster vilket är ett avsteg från Teknisk 

Handbok som rekommenderar bombering av gata som överstiger fem meter i bredd. 

Sofierogatan är sju meter men uppsamling på enbart östra sidan underlättar drift och 

underhåll samt medför att dagvattenledning under gatan undviks vilket är gynnsamt på 

grund av bristande utrymme.  

Längs norra delen av gatan föreslås makadamdike för enklare rening, som även kan 

fungera som magasin vid skyfall.  

Längs södra delen av gatan föreslås filterbrunnar där utrymmet är begränsat till följd av 

skyddsmur och pelare för utkragning av parkeringshus, och makadamdike längst söderut 

där utrymmet tillåter.  
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Från lågpunkten längst i söder föreslås en ny dagvattenledning med nytt utlopp i 

Mölndalsån. Utloppet förses med högvattenlucka för skydd mot höga flöden i 

Mölndalsån. 

  

 

Figur 6. Södra delen på Sofierogatans förlängning. 

 

(4) Vörtgatan väster om Mölndalsån  

Dagvattnet inom området föreslås ledas till befintligt dagvattensystem och att 

filterbrunnar monteras i rännstensbrunnarna.  
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Figur 7. Filterrännstensbrunnar installeras i befintligt system längs Vörtgatan väster om Mölndalsån. 

 

E2. Skyfall 

Utrymme för magasinering vid skyfall föreslås huvudsakligen i makadamdiken öster om 

Sofierogatan.  

Längs norra Sofierogatans förlängning ryms drygt 50 kubikmeter i diket.  

I södra delen av Sofierogatans förlängning finns utrymme för ett makadammagasin på ca 

25 kubikmeter.  

E3. Ledningar 

Ledningsplaner för de olika ledningsslagen har upprättats i samråd med ledningsägare 

och exploatörer som inkommit med förväntade framtida effektbehov samt önskemål om 

servislägen. I planritningarna framgår befintliga ledningar samt förslag till nya 

ledningsdragningar, se bilaga 1.  

Sektionsritningar har tagits fram för kritiska snitt för att säkerställa utrymme för 

ledningar, dagvattenhantering samt övriga anspråk. Särskilt i Sofierogatan och Vörtgatan 

är tillgängligt utrymme begränsat, se bilaga 2.  

Vid höjdsättning av marknivå kommer befintliga ledningar behöva anpassas.  

Syftet med planer och sektioner är främst att säkerställa utrymme då detta genomgående 

är begränsat. Exakta lägen får studeras vidare i detaljprojekteringen, tillsammans med 

ledningsägare.   
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Några kommentarer till ledningsplanerna för fortsatt arbete: 

VA – vatten och avlopp 

Befintlig vattenledning längs med Nellickevägen föreslås ligga kvar i befintligt läge och 

kan även fortsättningsvis försörja tryckeriet. Försörjning till World of Volvo genomförs 

med utbyggnad av ny vattenledning i Vörtgatans förlängning. Denna ledning används 

även till försörjning av Liseberg söderifrån. Anslutning till Liseberg norrifrån genomförs 

från befintlig ledning. Både Liseberg och World of Volvo önskar sprinkleranslutning, 

vilket enligt uppgift från Kretslopp och vatten kan genomföras från befintligt nät. 

Befintlig kombinerad ledning för dag- och spillvatten (AK1500 btg) kommer genom 

utbyggnaden av nytt dagvattensystem (se kapitel E.1) övergå till att vara 

spillvattenledning. Nya spillvattenledningar byggs ut i Vörtgatans förlängning för 

anslutning av World of Volvo och Liseberg söderifrån samt i Nellickevägen för 

anslutning av Liseberg norrifrån.  

Fjärrvärme och fjärrkyla 

Befintlig fjärrvärmeledning längs med Mölndalsån föreslås rivas utmed sträckan mellan 

Vörtgatan och tryckeriet för att minska restriktioner på blivande parkstråk. Från tryckeriet 

och norrut föreslås befintlig ledning ligga kvar för tryckeriets försörjning. Befintlig 

ledning som rivs ersätts med ny ledning i Vörtgatans förlängning och Sofierogatans 

förlängning. Försörjning till World of Volvo och Liseberg sker från den nya ledningen i 

Vörtgatans förlängning. Liseberg har även önskat anslutning norrifrån vilket kan 

genomföras från befintlig ledning. 

Befintlig fjärrkylaledning som löper parallellt med E6 behöver läggas om då befintlig 

ledning på delar av sträckan ligger i konflikt med planerat makadamdike för 

dagvattenrening samt planerad skyddsmur mot järnvägen. Ledningen läggs om till nytt 

läge i Sofierogatans förlängning längs E6. I samband med omläggningen önskar 

Göteborg Energi dimensionera upp ledningen från DN 355 till DN 450. Försörjning till 

World of Volvo och Liseberg sker från nyförlagd ledning i Vörtgatans förlängning. 

Anslutning till Liseberg norrifrån sker från nyförlagd ledning i Nellickevägen. 

Gas 

Befintliga gasledningar bibehålls. För försörjning av World of Volvo och Liseberg byggs 

ny gasledning ut i Sofierogatans förlängning fram till önskade servislägen i Vörtgatans 

förlängning. Anslutning till Liseberg norrifrån sker från befintlig ledning i Nellickevägen. 

El, tele och opto 

Befintliga el-, tele och optoledningar längs med Mölndalsån föreslås läggas om till ett 

samlat läge i planerad gångväg i parkstråket för att minska restriktioner på blivande park. 

Elförsörjning till World of Volvo sker söderifrån genom nyförläggning av högspänning i 

Sofierogatans förlängning. Två högspänningskablar dras även över Mölndalsån i 

Vörtgatan till Liseberg DP1. 

Önskat avstånd mellan ledning och träd är 4,0 meter. Avsteg kan göras där utrymmet är 

begränsat om rotspärr anläggs.  
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E4. Höjdsättning/lutningar 

En grov höjdsättning har tagits fram för gatorna inom projektet. Specifika höjder har 

studerats närmare i vissa kritiska snitt för att kontrollera genomförbarheten av projektet 

och hitta eventuella försvårande omständigheter. 

Höjdsättningen har utförts med hänsyn tagen till dagvatten och skyfallsutredningen som 

utförts parallellt med genomförandestudien. Denna höjdsättning måste dock studeras 

vidare i detaljprojekteringen och de föreslagna höjderna ska endast ses som ett underlag 

till detaljprojekteringen.  

Höjderna har förts in i Trafikförslaget.   
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F. Konsekvenser av föreslaget trafik- och gestaltningsförslag 
Från att ha varit ett industriområde med få allmänna mål omvandlas området i och med 

detaljplanen till att omfatta nöjespark, hotell, museum, besökscenter för Volvo, 

parkeringsanläggning för cirka 1 600 bilar, centrumverksamhet i form av caféer, 

restauranger och närlivs, och rekreativa stråk som tillsammans bidrar till att skapa ett 

område med liv och rörelse stora delar av dygnets timmar. Inom planen finns 

verksamheter som tillsammans väntas locka över 1 miljon besökare per år. 

F.1 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 

För beskrivning av trafik- och gestaltningsförslagets konsekvenser på stadskaraktär, trafik 

och tillgänglighet samt hälsa, trygghet och säkerhet, se Trafikförslags- och Gestaltnings-

PM. 

G. Måluppfyllelse 
Genomförandestudien presenterar en utformning och genomförande för 

utbyggnaden av allmän plats i detaljplanen samt delar för att ansluta gator och 

cykelstråk till omgivande strukturer.  

 

Lösning för rening och fördröjning av vägdagvatten presenteras med 

hänsyn till Miljöförvaltningens krav på rening samt aktuell skyfallsproblematik. 

 

Samråd har utförts med aktuella ledningsägare för att säkerställa att nödvändiga 

ledningar får plats i allmän plats. 

 

Förslag till höjdsättning av planområdet har tagits fram och kommunicerats med 

aktuella aktörer såsom exploatörer samt Kretslopp och vatten.  

O. Bilagor 
Bilaga 1 Ledningsplaner 

Bilaga 2 Sektioner 

Bilaga 3 Skisser på dagvatten- och skyfallshantering 

Bilaga 4  PM Skyddsmur mot järnväg 
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Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, inom stadsde-

len Krokslätt i Göteborg 

 

Sammanställning av de förtydliganden, utöver mindre justeringar, som Stadsbygg-

nadskontoret (SBK) har arbetat in mellan granskning och tillstyrkande. 

 

 

• Plankartan har uppdaterats inom den del som berörs av World of Volvo, 

där gränslinjer till största del har finjusterats enligt exploatörens underlag. 

 

• Tillägg till bullerutredningen har tagits fram för att säkerställa åtgärder 

kopplat till arbetsplatser och hotell, med hänsyn till buller från nöjespar-

ken.  

 

• Inför antagande har område där strandskydd upphävs utökats, där man i 

granskning pekade ut gångbroar. 

 

• Detaljplanens syfte har uppdaterats avseende skyddade av byggnaden 

inom Skår 40:2. 

 

• Elsäkerhetsavståndet mellan byggnad och järnväg har utretts och plan-

handlingarna har uppdaterats  

 

• Ekologiska kantzonen har studerats djupare och ett mer detaljerat och tyd-

ligare förslag har tagits fram. I samband med detta har den geotekniska ut-

redningen uppdaterats. 

 

• Luftutredningen och riskutredningen har uppdaterats för att förtydliga och 

besvara de synpunkter som Länsstyrelsen hade i granskningsskedet.  

 

• En upplysning har lagts till på plankartan beträffande dagvatten och sky-

fall med hänvisning till planbeskrivningen som förtydligats.  
 

Per Osvalds och Emmelie Gustavsson, SBK 

 

Datum: 2020-06-15 
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