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Antagande av ändring 2 av del av detaljplan 
för verksamheter söder om Gårdstensvägen 
(II-5150) inom stadsdelen Gårdsten 

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

Anta Ändring 2 av del av Detaljplan för verksamheter söder om Gårdstensvägen (II-

5150) inom stadsdelen Gårdsten, upprättad den 22 oktober 2019 och reviderad den 24 

april 2020. 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget i södra Gårdsten mellan Angeredsbron och Angereds centrum och 

består främst av naturbeklädda ytor. Området är planlagt för industri och kontor.  

Syftet med planändringen är att möjliggöra nybyggnation av en buss- eller lastbilsdepå. 

Planändringen överensstämmer med kommunens översiktsplan. 

Nu aktuell planändring Ändring 2 blir ett nytt tillägg som ersätter det äldre tillägget från 

2015. Ändring 2 innebär ett tillägg som ska läsas tillsammans med underliggande detalj-

plan II-5150. 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden är bullerstörning för 

närboende, påverkan på intilliggande naturmark, dagvattenhantering och rening samt sä-

kerhetsavstånd till kraftledning. Från samrådet och granskningen finns kvarstående erin-

ringar avseende behov av arkeologisk utredning och naturvärdesinventering, att en alter-

nativ placering bör övervägas samt att anlagda slänter, stödmurar och anläggningar inte 

ska tillåtas inom en minst 5m bred zon från plangränsen.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av plan-

förslaget och att detaljplanen därför kan antas med mindre ändringar efter granskning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planändringen innefattar ingen allmän 

platsmark, vilket innebär att kommunen inte får några kostnader för utbyggnad av allmän 

plats till följd av detaljplanen. 

 

Fastighetsnämnden får eventuellt inkomster från försäljning av del av Gårdsten 45:1. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter i samband med 

utbyggnaden inom planområdet samt utgifter för utbyggnad av va-ledningar i Kronorätta-

rens väg.  

Stadsbyggnadskontoret 
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Utfärdat 2020-03-24  

Byggnadsnämnden 2020-04-24 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Eftersom gällande plan medger industri bedöms inte planändringen med trafikändamål 

innebära så stora skillnader på påverkan av miljömålen.  

Beroende av vilken verksamhet som etableras i området kan miljömålen komma att på-

verkas olika. Om det blir en bussdepå för kollektivtrafikens bussar så kan kollektivtrafi-

ken gynnas och därmed minska biltransporter och även minska bussars tomgångskörning. 

Då kan miljömålen Begränsad miljöverkan och Frisk luft påverkas positivt. Om det istäl-

let blir en lastbilsdepå för en transportintensiv verksamhet med fossila bränslen kan mil-

jömålen Begränsad miljöverkan och Frisk luft istället påverkas negativt. Även miljömå-

len Bara naturlig försurning och Ingen övergödning kan påverkas genom utsläpp av kvä-

veoxider till luft genom transportintensiv verksamhet. 

Ett rikt växt- och djurliv kan komma att påverkas beroende på vilken typ av verksamhet 

som anläggs och om det då innebär störningar för omgivande naturområde.  

En bullerutredning har tagits fram med tanke på befintliga bostäder i omgivningen och 

planändringen innebär att krav ställs på bullerskyddsåtgärder mot bostäderna för ändamå-

len industri (J) och trafik (T). 

Bedömning ur social dimension 
Planändringen innebär ökade möjligheter till verksamhetsetablering i en stadsdel som do-

mineras av bostäder, genom att möjliggöra en större flexibilitet i markanvändningen av 

området. En buss-/lastbilsdepå på en stor del av verksamhetsområde kan dock innebära 

att ytan upplevs som en barriär om det inte är möjligt att röra sig genom området.  

För de som kommer arbeta inom planområdet finns möjlighet att ta sig dit med bil, kol-

lektivtrafik eller cykel. Det saknas gång- och cykelväg på en del anslutningsvägar vilket 

kan innebära minskad trafiksäkerhet och otrygghet för att ta sig med cykel eller från buss-

hållplatser. 

Området kommer få en annan karaktär om det blir en buss-/lastbilsdepå jämfört med na-

turområdet som det är i dag och även jämfört med industri-/kontorsområde som det sedan 

tidigare är planlagt för. En buss-/lastbilsdepå kan upplevas mer storskaligt. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Tillägg till Plankarta med bestämmelser samt grundkarta  

2. Tillägg till Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Granskningsutlåtande 

4. Samrådsredogörelse 

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

6. Fastighetsförteckning 
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Ärendet  
Att anta Ändring 2 av del av Detaljplan för verksamheter söder om Gårdstensvägen (II-

5150) inom stadsdelen Gårdsten. Detta innebär att en tidigare ändringsplan ersätts med en 

ny där buss- och lastbilsdepå möjliggörs som tillägg till tidigare användning Industri och 

Kontor. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget i södra Gårdsten mellan Angeredsbron och Angereds centrum och 

består främst av naturbeklädda ytor.  

Syftet med planändringen är att möjliggöra nybyggnation av en buss- eller lastbilsdepå. 

Depån kommer att användas för uppställning av fordon, och den föreslås även inrymma 

verkstad, kontor och personalutrymmen. Ändamålet Trafik (T) läggs till på plankartan 

samt justeringar av ytterligare planbestämmelser för att möjliggöra depån. 

Planändringen överensstämmer med kommunens översiktsplan vilken anger Verksam-

hetsområde med beskrivningen Industri, lager, hamn, partihandel, mindre grönytor mm. 

Får innehålla störande verksamheter. 

Gällande detaljplan (Detaljplan för Verksamheter söder om Gårdstensvägen, II-5150) 

anger Industri och Kontor (JK). En ändring av denna detaljplan gjordes 2015 som ett till-

lägg till detaljplanen. För både underliggande detaljplan och ändringsplan har genomfö-

randetiden ännu inte löpt ut. Nu aktuell planändring Ändring 2 blir ett nytt tillägg som er-

sätter det äldre tillägget från 2015. Ändring 2 innebär ett tillägg som ska läsas tillsam-

mans med underliggande detaljplan II-5150.  

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-10-22 att låta granska Ändring 2 av del av Detaljplan 

för verksamheter söder om Gårdstensvägen (II-5150). Granskning har hållits under tiden 

2019-12-04 – 2019-12-18, samt med en förlängning till 2020-01-28 för sakägare som inte 

fått utskick till rätt adress. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden funnits till-

gängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köp-

mangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen.  

- Ändringar av redaktionell karaktär. 

- Tillägg till planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats, framförallt av-

seende dagvatten och buller. Skisser från exploatör har uppdaterats. 

- Planbestämmelse för bullerskydd har lagts till för att säkerställa att bullerskydds-

åtgärder uppförs mot befintliga bostäder för ändamålen industri (J) och trafik (T).  

- Prickmarken har utökats i öster för att säkerställa tillräckligt skyddsavstånd mot 

befintlig kraftledning. 

- Planbestämmelsen n1 har ändrats så att bullerplank inte tillåts inom prickmark 

mot öster och söder.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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- Korsmarksbestämmelsen har förtydligats med att även skärmtak och bullerskydd 

medges. 

- Bestämmelserna e1, e2 och m5 som i granskningen fanns på kvartersmarken har 

även lagts till på korsmarken då de även gäller denna del.  

- Utnyttjandegraden för E-ändamål har tydliggjorts att max BYA gäller för hela 

planområdet. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900. Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med standardplanförfarande och antas av Byggnadsnämn-

den. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2008 september  Godkännande av Program för verksamheter söder om Gårdstensvägen 

2012-10-02  Antagande av Detaljplan för Verksamheter söder om Gårdstensvägen 

(laga kraft 2012-11-05) 

2015-04-27 Antagande av Ändring av Detaljplan för Verksamheter söder om 

Gårdstensvägen (laga kraft 2015-05-19) 

2017-08-29 att meddela sökanden att kommunen avser att starta ändring av detalj-

planen i enlighet med startplanen för år 2017. 

2019-10-22 att låta granska detaljplanen 

Handlingar avseende planprogram, underliggande detaljplan samt ändringsplan går att 

läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Miljöpåverkan 

Planen anses inte medföra någon betydande miljöpåverkan.  

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

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande miljöpå-

verkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har 

gjorts.  

Aktuellt förslag överensstämmer med översiktsplanen samt kommunens planering gäl-

lande möjliga framtida lägen för bussdepåer. Förslaget innebär att fler uppställningsplat-

ser möjliggörs i nordost. 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden är bullerstörning för 

närboende, påverkan på intilliggande naturmark, dagvattenhantering och rening samt sä-

kerhetsavstånd till kraftledning. Inkomna synpunkter har till stor del kunnat beaktas ge-

nom mindre justeringar i planhandlingarna.  

Från samrådet och granskningen finns kvarstående erinringar avseende behov av arkeolo-

gisk utredning och naturvärdesinventering, att en alternativ placering bör övervägas samt 

att anlagda slänter, stödmurar och anläggningar inte ska tillåtas inom en minst 5m bred 

zon från plangränsen. Eftersom det handlar om en planändring av en gällande plan utreds 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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enbart frågor som skiljer tillägget trafikändamål (T) från det som anges i gällande detalj-

plan, dvs om området blir buss-/lastbilsdepå jämfört med industri/kontor. Prickmark föl-

jer i stort gällande plan men för östra delen har prickmarken ändrats till 5 meter och där 

tillåts inte bullerplank. Att reglera slänter mm bedöms vara en alltför stor begränsning 

och regleras därmed inte. 

 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av plan-

förslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter granskning: 

- Ändringar av redaktionell karaktär. 

- Tillägg till planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats, framförallt av-

seende dagvatten och buller. Skisser från exploatör har uppdaterats. 

- Planbestämmelse för bullerskydd har lagts till för att säkerställa att bullerskydds-

åtgärder uppförs mot befintliga bostäder för ändamålen industri (J) och trafik (T).  

- Prickmarken har utökats i öster för att säkerställa tillräckligt skyddsavstånd mot 

befintlig kraftledning. 

- Planbestämmelsen n1 har ändrats så att bullerplank inte tillåts inom prickmark 

mot öster och söder.  

- Korsmarksbestämmelsen har förtydligats med att även skärmtak och bullerskydd 

medges. 

- Bestämmelserna e1, e2 och m5 som i granskningen fanns på kvartersmarken har 

även lagts till på korsmarken då de även gäller denna del.  

- Utnyttjandegraden för E-ändamål har tydliggjorts att max BYA gäller för hela 

planområdet. 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


