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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.  
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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 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  22 (30) 

   

   

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: 
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- 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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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
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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
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