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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

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

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

 

Information 

Planarbetet startade 2018-02-06  

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av:  

Stefan Rosén, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 18 04 

Patric Thomsson, Fastighetskontoret, tfn 031-368 12 53 

Anna Häggson, Trafikkontoret, tfn 031-368 25 66 

 

Granskningstid: 18 december 2019 – 21 januari 2020 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling  

Datum: 2019-12-18, rev 2020-06-23   

Aktbeteckning: 2  -5536 
 

Diarienummer SBK: 0389/17  Diarienummer FK: 6348/18 

Handläggare SBK  Handläggare FK 

Stefan Rosén   Patric Thomsson 
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Ändring av del av detaljplan 4429 och 4489 vid Universeum och 
Världskulturmuseet inom stadsdelen Heden i Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustration 

 

Övriga handlingar: 

• Granskningsutlåtande 

• Gestaltningsförslag (Wingårdhs 2019-05-22) 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

 

Utredningar: 

• Dagvatten- och skyfallsutredning (Kretslopp och vatten 2019-06-11) 

• PM Geoteknik med Markteknisk undersökningsrapport MUR (Norconsult 2019-

06-28) 

• Bergundersökning (Norconsult 2019-05-15) 

• Markmiljöutredning (Sweco 2019-06-04) 

• PM Övergripande trafikala effekter (Trafikkontoret 2019-08-27) 

• Transportundersökning (HKL Research mars 2019) 

• Naturvärdesinventering (ProNatura oktober 2019) 

 



Göteborgs Stad, Planhandling   4 (26) 

Innehåll 

 

ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN 4429 OCH 4489 VID UNIVERSEUM OCH 

VÄRLDSKULTURMUSEET INOM STADSDELEN HEDEN I GÖTEBORG ............................................... 1 

Planprocessen.................................................................................................................................................. 2 
Information ...................................................................................................................................................... 2 

PLANBESKRIVNING ........................................................................................................................................... 3 

INNEHÅLL ............................................................................................................................................................. 4 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................................................... 5 

Planens syfte och förutsättningar .................................................................................................................... 5 
Planens innebörd och genomförande .............................................................................................................. 5 
Överväganden och konsekvenser ..................................................................................................................... 5 
Avvikelser från översiktsplanen ....................................................................................................................... 5 

PLANENS SYFTE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ............................................................................................................. 6 
Syfte ................................................................................................................................................................. 6 
Läge, areal och markägoförhållanden ............................................................................................................ 7 
Planförhållanden ............................................................................................................................................. 8 
Mark, vegetation och fauna ............................................................................................................................. 9 
Sociala förutsättningar .................................................................................................................................. 10 
Trafik och parkering, tillgänglighet och service ........................................................................................... 10 
Teknik ............................................................................................................................................................ 10 

DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................................. 11 
Bebyggelse ..................................................................................................................................................... 12 
Trafik och parkering ...................................................................................................................................... 14 
Tillgänglighet och service ............................................................................................................................. 15 
Friytor ........................................................................................................................................................... 15 
Sociala aspekter och åtgärder ....................................................................................................................... 15 
Teknisk försörjning ........................................................................................................................................ 16 
Övriga åtgärder ............................................................................................................................................. 18 
Fastighetsindelning ....................................................................................................................................... 19 
Fastighetsrättsliga frågor .............................................................................................................................. 19 
Avtal............................................................................................................................................................... 21 
Dispenser och tillstånd .................................................................................................................................. 22 
Tidplan ........................................................................................................................................................... 22 
Genomförandetid ........................................................................................................................................... 22 

ÖVERVÄGANDEN OCH KONSEKVENSER ............................................................................................................... 23 
Nollalternativet .............................................................................................................................................. 23 
Sociala konsekvenser och barnperspektiv ..................................................................................................... 23 
Miljökonsekvenser ......................................................................................................................................... 24 
Miljömål ........................................................................................................................................................ 25 
Ekonomiska konsekvenser av detaljplan........................................................................................................ 25 

ÖVERRENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN ................................................................................................ 26 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  5 (26) 

Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

 

Korsvägenområdets läge i centrala Göteborg 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Universeum att utveckla verksamheten 

samt att möjliggöra att en transformatorstation anläggs söder om Världskulturmuseet.  

Planens innebörd och genomförande 

Detaljplanen möjliggör, genom ändring av gällande plan, utbyggnad av Universeums 

besöksverksamhet. Detaljplanen möjliggör också, genom ändring av gällande plan vid 

Världskulturmuseet, att en transformatorstation uppförs söder om Världskulturmuseet 

som ersättning för en befintlig transformatorstation som kommer behöva flyttas. 

Överväganden och konsekvenser 

Avvägningar har gjorts mellan olika intressen. Inga allmänna eller enskilda intressen 

bedöms påverkas negativt. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Planen överensstämmer med översiktsplanen och med fördjupad översiktsplan för 

Mölndalsåns dalgång.  
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Universeum att utveckla verksamheten 

med en visualiseringsdom och förbättrade entréfunktioner. Syftet med detaljplanen är 

också att möjliggöra att en transformatorstation anläggs söder om Världskulturmu-

seet. 

 

Översikt över området kring Korsvägen 

Den visualiseringsdom som Universeum planerar att uppföra avses ha plats för cirka 

150 personer. Syftet med visualiseringsdomen är både utbildnings- och underhåll-

ningsändamål och den ingår i ett samarbete med andra anläggningar i landet som av-

ser samarbeta kring visningsmaterial. Funktionen innebär en breddning och utökning 

av Universeums verksamhet. Den tillbyggnad som möjliggörs med planläggningen 

avses bland annat innehålla en separat entré mot väster som möjliggör att visualise-

ringsdomen kan användas vid tidpunkter när resten av Universeum är stängt. Visuali-

seringsdomen beräknas innebära cirka 100 000 - 200 000 fler besökare per år. Till-

kommande byggnadsdelar som möjliggörs av planläggningen beräknas bli samman-

lagt cirka 4500 m2. 

Universeum är ett vetenskapscenter grundat gemensamt av flera organisationer, bland 

andra Göteborgs Universitet och Chalmers. Universeum invigdes 2001. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  7 (26) 

Läge, areal och markägoförhållanden 

 

Universeum och Världskulturmuseet vid Korsvägen 

 

Planområdet är beläget vid Korsvägen, cirka 1,5 kilometer söder om Göteborgs cent-

rum. 

Planområdet omfattar cirka 0,2 hektar och ägs till största delen av Göteborgs Stad ge-

nom Fastighetskontoret. Mindre delar ägs av Statens Fastighetsverk.  

Kommunen har upplåtit Heden 40:38 samt Heden 40:42 med tomträtt, vilken innehas 

av Liseberg AB respektive Universeum AB.  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 
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Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger Bebyggelseområde med grön- och re-

kreationsytor. Direkt norr om Universeum finns ett stråk av riksintresse för kommuni-

kation: järnväg (Västlänken). Fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång anger 

för det aktuella området att markanvändningen är i huvudsak nöjespark, samt att ett 

sammanhängande grönstråk, en förlängning av stråket kring Mölndalsån, leder till 

Korsvägen genom området vid Universeum och Världskulturmuseet.  

 

 

Grundkarta med plangräns, obs att planområdet består av två separata delar 

 

För Universeum gäller detaljplan II-4429, som vann laga kraft år 1999 och som anger 

kultur, institution för vetenskap. Planens genomförandetid har gått ut. För Världskul-

turmuseet gäller detaljplan II-4489, som vann laga kraft år 2001 och som anger kul-

tur, institution för världskulturmuseum. Planens genomförandetid har gått ut. 

Ett Stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet har tagits fram och varit på re-

miss 2016. Stadsutvecklingsprogrammet hanterar främst områden med direkt kopp-

ling till omvandlingen i samband med Västlänken. Områdena söder om Universeum 

ingår inte i det egentliga utredningsområdet. 

Detaljplanen för Västlänken station Korsvägen (akt nr II-5440, laga kraft 2019-06-

25) angränsar till planläggningen. I den detaljplanen ingår en byggrätt för framtida 
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tillbyggnad norr om Universeum, men Universeums befintliga byggnad ingår inte. 

Marken framför Universeum mot Södra Vägen ändras från kvartersmark med prickar 

till allmän plats Torg, förutom ett mindre markområde framför den tänkta nya kvälls-

entrén mot väster vilket kvarstår som kvartersmark. 

 

 

Stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet 2016, översiktskarta 

 

Mark, vegetation och fauna 

Den obebyggda marken inom planområdet består delvis av hårdgjord torgyta, delvis 

av berg med vegetation. Markområdet på berget bedöms ha en funktion som grön 

lunga i staden, bidra till en upplevelse av grönska och natur i stadsbilden, och ha ett 

litet värde för bullerreduktion och luftrening. Området på berget saknar sådana rekre-

ationsvärden som är kopplade till vistelse eftersom marken inte är tillgänglig,  

En naturvärdesinventering har tagits fram (ProNatura oktober 2019). Inventering har 

utförts vid två tillfällen, i juni och oktober 2019. Inom planområdet finns bland annat 

ädellövskog med medelgrova ekar, samt små partier med öppna ängsytor. Natur-

vårdsarter som påträffats inom planområdet är växten blåsuga och landmollusken två-

tandad spolsnäcka. Blåsuga är en signalart för rester av gamla gräsmarker, men den är 

inte fridlyst eller rödlistad. Tvåtandad spolsnäcka är rödlistad och är dessutom en an-

svarsart för Göteborg, vilket innebär att en stor andel av dess utbredning i Sverige 

finns i Göteborg. Inga naturvårdsintressanta träd har identifierats inom planområdet, 

men strax utanför planområdet finns två ekar, en död och en levande, som faller inom 

definitionen för särskilt skyddsvärda träd. På den levande eken finns hackmärken ef-

ter någon av de större hackspettarna, sannolikt större hackspett. Park och natur bedö-

mer att området inte är ett område för mindre hackspett, som är en hotad art. 

Enligt stadens kartunderlag utgörs marken till största delen av normalriskområde och 

till en mindre del av lågriskområde för radon. 
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Sociala förutsättningar  

Området visar på blandade funktioner som bostadsområde, grönområde, trafikplats 

och besöksmål. I eller i anslutning till området finns det flertalet viktiga stråk som på-

verkar hur människor väljer att röra sig i staden. De många målpunkterna medför kon-

tinuerlig aktivitet, om än lägre under kvällstid. Utifrån en enkätundersökning framta-

gen i samband med planläggning av station Korsvägen 2015 uppfattas platsen kring 

Universeum ha ett starkt värde utifrån kulturhistoria, naturområden samt för fram-

komlighet i vardagslivet. Enkäten från 2015 visar även att det finns utrymme kring 

korsvägen för en fortsatt funktionsblandning och samverkan mellan olika aktörer 

inom olika verksamhetsområden.  

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen vid Korsvägen ungefär 150 meter från 

planområdet. Tillgängligheten med kollektivtrafik är mycket god. Universeum har ta-

git fram en resvaneundersökning (HKL Research mars 2019) och denna visar att be-

sökare till Universeum framförallt reser kollektivt. Bilburna besökare parkerar i an-

läggningar i närområdet som samnyttjas med bland andra Liseberg. Universeum har 

ingen egen besöksparkering för bilar, dock finns möjlighet till parkering för funkt-

ionshindrade samt angöringsmöjlighet för bussar på ytor mellan Universeum och 

Världskulturmuseet. Cykelparkering finns på kommunal mark utanför Universeums 

entré. 

Teknik 

Fjärrvärmeledning finns i Södra Vägen. Servisledningar till Universeum från kopp-

lingspunkt i gatan finns direkt söder om byggnaden. Dagvatten från Universeum han-

teras i ett underjordiskt fördröjningsmagasin direkt norr om byggnaden. Ursprungli-

gen fanns en damm norr om Universeum som bland annat användes för lokalt omhän-

dertagande av dagvatten. I samband med bygget av Västlänken vid Korsvägen har 

dammen tagits bort och det underjordiska magasinet anlagts för att ersätta denna 

funktion. Allmänna VA-ledningar finns i Södra vägen. En transformatorstation på 

andra sidan av Södra Vägen försörjer både Universeum och Världskulturmuseet med 

elkraft. Befintliga fiberledningar finns. Det finns inga gasledningar intill Universeum. 

Universeums avfallshantering sker på östra sidan mot Liseberg, via en transportväg 

som är gemensam för Universeum och Liseberg. 
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Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen möjliggör, genom ändring av gällande plan, utbyggnad av Universeums 

besöksverksamhet vilket är pågående användning. Genom att lokalt ändra högsta tillå-

ten byggnadshöjd möjliggörs uppförandet av en visualiseringsdom som en påbyggnad 

ovanpå befintlig byggnad. Genom att ändra bestämmelser inom ett smalt område med 

kvartersmark söder om befintlig byggnad, som enligt gällande plan inte får bebyggas, 

möjliggörs en tillbyggnad för entré- och kommunikationsfunktioner. Dessa tillägg till 

den befintliga verksamheten och byggnaden möjliggörs genom ändring av den gäl-

lande planen för Universeum.  

Världskulturmuseets gällande plan ändras genom att komplettera med användningen 

E, vilket möjliggör att en transformatorstation kan uppföras söder om Världskultur-

museet, inom kvartersmark. Transformatorstationen avses helt eller delvis ersätta en 

befintlig transformatorstation på andra sidan av Södra vägen, som till största delen 

försörjer Universeum och Världskulturmuseet men även ett antal bostadsfastigheter 

vid Södra vägen. Den befintliga transformatorstationen kommer behöva tas bort på 

grund av omläggningar av gator i samband med Västlänkens färdigställande. 

 

 

Illustrationsplan med Universeum och den större delen av planområdet, Liseberg till 

höger 

 

Kvartersmarken där utbyggnaden är tänkt att ske, ägs av kommunen men upplåts med 

tomträtt till exploatören, Universeum AB. Kvartersmarken avsedd för transformator-

station ägs av Statens fastighetsverk. Ingen utbyggnad av allmän plats kommer ske 
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genom detaljplanen, därav kommer de åtaganden som följer för genomförandet av de-

taljplaneändringen regleras i föravtal mellan kommunen och exploatören, följt av ett 

tillägg till det befintliga tomträttsavtalet. Exploatören ansvarar för utbyggnad, drift 

och underhåll av kvartersmark. Göteborg Energi ansvarar för utbyggnad, drift och un-

derhåll av kvartersmark för eventuell teknisk anläggning i form av transformatorstat-

ion. 

Bebyggelse 

De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är dels att en tydligt avläsbar sfärisk vo-

lym - visualiseringsdomen - adderas till Universeums grupp av volymer, karaktärer 

och formelement, dels att tillbyggnadsdelarna mot söder ansluter till det pragmatiska 

och tekniska uttrycket med trappor och hissar som denna sida av byggnaden har. Do-

men avses ha träkaraktär i någon form, och tillbyggnadsdelarna avses ansluta till be-

fintligt fasaduttryck med transparenta eller halvtransparenta fasader, alternativt ha trä-

fasader. 

 

 

 

 

Blivande utseende, vy från Korsvägen (bild: Wingårdhs) 
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Sektion genom planerad visualiseringsdom, Liseberg till höger (ritning: Wingårdhs) 

 

 

 

 

Blivande utseende, vy från vändplats vid Lundgrensgatan (bild: Wingårdhs) 
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Trafik och parkering 

Universeum har tagit fram en resvaneundersökning (HKL Research mars 2019). Tra-

fikkontoret har utifrån resvaneundersökningen tagit fram ett PM med bedömningar av 

detaljplanens påverkan på trafikförhållanden. (PM Övergripande trafikala effekter 

2019-08-27). Trafikkontoret bedömer att detaljplanen inte medför någon större påver-

kan på vare sig det lokala eller det statliga vägnätet. Besökare till Universeum reser 

till stor del med kollektivtrafik. Bilburna besökare parkerar i anläggningar som sam-

nyttjas med främst Liseberg. Universeum har ingen egen besöksparkering för bilar, 

utöver parkering för funktionshindrade. Dessa förhållanden ändras inte.  

Det har inte framtagits någon Mobilitets- och parkeringsutredning för detaljplanen. 

Skälen till detta är främst att detaljplanen innebär en mindre komplettering till den be-

fintliga verksamheten, att resvaneundersökningen och Trafikkontorets PM visar att en 

mycket stor del av Universeums besökare reser med kollektivtrafik, samt att bilburna 

besökare parkerar i samnyttjade anläggningar i närområdet.  

 

 

Illustration över planerade trafik- och markåtgärder framför Universeum, från De-

taljplan för Västlänken station Korsvägen (akt nr II-5440, laga kraft 2019-06-25) 

 

Cykelparkering ska enligt stadens riktlinjer lösas inom kvartersmark. Placering och 

utformning av cykelparkering har inte studerats i denna detaljplan. Skälet till detta är 

att resvaneundersökningen visar att en mycket liten andel (0-1%) av besökarna cyklar 

till och från Universeum. Behovet av cykelparkering bedöms därför vara mindre än 

vad som anges i stadens riktlinjer för mobilitet och parkering. Befintlig cykelparke-

ring finns på kommunal mark intill Universeum. Under och efter genomförandet av 
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Västlänken kommer den marken ianspråktas för andra användningar. Det bedöms fin-

nas tillräckliga ytor inom kvartersmark för anordnande av cykelparkering för Uni-

verseums behov, både på kort och lång sikt. Ett cykelgarage för Västlänkens resenärer 

planeras i nära anslutning till Universeum. 

Gator, GC-vägar 

Torgytor och trafikmiljöer i hela Korsvägenområdet kommer att förändras när Väst-

länken genomförs. Detta ingår i detaljplanen för Västlänken station Korsvägen. 

Tillgänglighet och service 

Tillgängligheten med kollektivtrafik är god och ökar på sikt genom att Västlänken 

byggs ut med en station vid Korsvägen nära Universeum. 

Byggnadens tillgänglighet säkerställs genom utformning av mark och entréförhållan-

den. I bygglovskedet ställs höga tillgänglighetskrav både utvändigt och invändigt. 

Under genomförandet av Västlänken så kommer det finnas tillfälliga utformningar av 

platser och trafikmiljöer som kan innebära begränsad framkomlighet och tillgänglig-

het under en begränsad tid. 

Friytor 

En lekplats och en damm norr om Universeum har tagits bort på grund av bygget av 

Västlänken. Platsen mellan Universeum och Världskulturmuseet avses utvecklas med 

bland annat en ny lekplats. Detta avses göras i samarbete mellan Världskulturmuseet 

och Universeum, men ingår inte i denna detaljplan. 

Naturmiljö  

Den naturvärdesinventering som har tagits fram anger att detaljplanen innebär påver-

kan på främst ädellövskog samt på naturvårdsarterna blåsuga och tvåtandad spol-

snäcka. De två ekar, en död och en levande, som bedöms vara särskilt skyddsvärda 

ligger utanför planområdet, men de står så nära planområdet att de kan påverkas av 

detaljplanens genomförande. Park- och naturförvaltningens bedömning är att den le-

vande eken, som står närmast planområdet, inte går att rädda. Detta har stämts av med 

Länsstyrelsen 24 januari 2020. Verksamhetsutövaren behöver göra en anmälan till 

länsstyrelsen för samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd, enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken. En sådan anmälan görs i genomförandeskedet, inför start av arbeten som 

kan påverka träden. Park- och naturförvaltningens bedömer att avverkning i området 

inte bör ske under häckningstiden för fåglar. 

Sociala aspekter och åtgärder 

Dialogarbetet kring planläggningen av stationen Korsvägen pågick mellan 2013-2015 

och har gett underlagsmaterial även till denna detaljplan. Dialogarbetet kring detalj-

planen för Korsvägen innebar att kommunen bjöd in till enkäter, workshops och träf-

far med bland andra Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Gehl arkitekter.  

Sociala aspekter som identifierades i det dialogarbetet kan även appliceras på detalj-

planen för Universeum. 
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Dialogarbetet visade på både stor potential för området men det identifierade även 

områden där människor ser utmaningar och eventuella konflikter. Resultatet av dia-

logarbetet sammanfattas nedan: 

Potential 

• Stadskvaliteter 

• Social hållbarhet 

• Grönska 

• Knutpunkt för kollektivtrafik 

• Målpunkt 

• Ökad framkomlighet för samt-

liga trafikslag 

Utmaningar 

• Täthet/trånghet 

• Bevara kulturhistoria i den mo-

derna staden 

• Trafiksäkerheten för oskyddade 

trafikanter 

• Flexibilitet över tid 

• Barriäreffekter 

 

Fler mötesplatser för både sociala sammankomster och aktiviteter stärker attraktivite-

ten och främjar stadsliv i innerstaden. Det tillsammans med en enklare orienterings-

förmåga med högre tillgänglighet till information skulle stärka området.  

Trafiken lyfts fram som en viktig del i området kring Korsvägen. När byggnation är 

klar ska trafiklösningen inte bara vara mer effektiv utan även säker. Detta projekt bör 

inte påverka trafiken negativt, och säkerheten för de oskyddade trafikanterna kan an-

tas vara oförändrat.  

Stora trafikleder som bland annat Mölndalsvägen brukar uppfattas som barriärer. Om-

rådet kring Universeum och Korsvägen är utformat så att målpunkterna ska vara enkla 

att nå för både gående och cyklister, detta medför att barriärkänslan minskar.  

Aspekten ekonomisk barriär har också lyfts, kopplat till att Universeum är ett upp-

skattat besöksmål med en hög inträdesavgift. Detta projekt innebär inga förändringar 

när det gäller denna aspekt. 

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram (Kretslopp och vatten 2019-06-

11).  

Utredningen anger att planändringen är ringa och att den bedöms ha en försumbar på-

verkan på flöde och föroreningsbelastning. Enligt Göteborgs stads krav ska minst 10 

mm dagvatten fördröjas inom kvartersmark innan det leds till allmän ledning. Befint-

liga takytor avvattnas till ett underjordiskt fördröjningsmagasin norr om Universeum, 

men detta magasin har inte kapacitet att ta hand om ytterligare vatten. Som alternativa 

lösningar för fördröjning av dagvatten från tillkommande takytor föreslås ett nytt ma-

gasin under den lilla kvarvarande kvartersmarkytan vid den nya entrén, och fördröj-

ning på takytor i kombination med gröna tak. Efter fördröjning kan anslutning ske till 

allmän ledning i Södra vägen. 

Exploateringen bedöms inte påverka möjligheterna att nå MKN vatten i recipienten. 

De planerade takytorna kommer medföra mycket ringa föroreningsmängder. Takbe-

läggning av obehandlad zink och koppar ska undvikas. 
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Skyfall bedöms inte ge problem med framkomlighet till byggnaden. Lokala åtgärder 

som säkring av fasader och entréer mot stående vatten rekommenderas.  

Vatten och avlopp 

Det behöver undersökas om det uppstår några ökade kapacitetsbehov. Inför byggnat-

ion ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten för informat-

ion om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen.  

Värme 

Uppvärmning avses ske med fjärrvärme. 

Befintlig fjärrvärmeservis till Universeum behöver läggas om eftersom den ligger där 

tillbyggnaden planeras. Universeum planerar in nytt läge för servis. Fjärrkyla kan bli 

aktuellt i framtiden, när Universeums större tillbyggnad mot norr, som ingår i en an-

nan detaljplan, genomförs.  

El och tele 

En befintlig transformatorstation på andra sidan av Södra Vägen kommer behöva 

flyttas inom några år, på grund av planerade trafikomläggningar i samband med Väst-

länkens färdigställande. Den befintliga transformatorstationen försörjer till övervä-

gande del Universeum och Världskulturmuseet men också bostadsfastigheter vid 

Södra Vägen. En ny transformatorstation söder om Världskulturmuseet, som helt eller 

delvis kan ersätta den befintliga, möjliggörs genom ändring av gällande plan. Inom 

det E-område som tillförs plankartan på den platsen ryms en transformatorstation som 

helt eller delvis kan försörja de olika fastigheterna. Ett u-område har lagts in i 

plankartan för att säkerställa att allmänna ledningar kan dras över Världskulturmuse-

ets fastighet till den nya transformatorstationen. Om det blir aktuellt att dela upp be-

hovet på två eller fler nya transformatorstationer, och om det finns möjlighet att pla-

cera en av dessa på annan plats, så kan det inom E-området istället uppföras en trans-

formatorstation som bara tillgodoser delar av behovet, till exempel bara Världskultur-

museets och bostadsfastigheternas behov. Om det visar sig vara olämpligt att försörja 

även Universeum från den nya transformatorstationen så kan Universeums behov till-

godoses med en separat transformatorstation. Det bedöms inte finnas några planmäss-

iga hinder mot att anlägga en transformatorstation inom Universeums befintliga eller 

tillkommande byggrätter. 

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 

Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i när-

heten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 

vid elkablar följas. 

Befintliga allmänna fiberledningar behöver beaktas.  

Övriga ledningar 

Det finns ingen gasledning idag men det kan finnas möjlighet att anlägga sådan, om 

det till exempel finns intresse från Universeum att få gas till sin restaurang. Förlägg-

ning av gasledning kan i så fall samordnas med andra ledningsstråk. 
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Avfall 

I första hand avser Universeum att använda befintlig avfallshantering och befintlig 

transportväg. Om Universeum vill flytta avfallshantering till markplan, vilket kan bli 

aktuellt av hanteringsskäl, så kommer nya angöringsytor behövas. 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Ett geotekniskt PM har tagits fram (Norconsult 2019-06-28). PM’et och dess bilagor 

anger slutsatser och rekommendationer för detaljplanens genomförande.  

Stabilitetsförhållanden uppfyller rekommenderad säkerhetsnivå både för befintliga 

och blivande situation.  

Bergförstärkning kan behöva göras. Det finns inga lösa block i bergsslänten men det 

finns sprickplan som kan innebära stabilitetsproblem. Det rekommenderas att sprick-

förhållanden undersöks mer precist när grundläggningsytor är blottlagda. 

Grundläggning utförs som pålning till berg, plintar på berg samt grundläggning direkt 

på berg. 

Radonskydd utförs lika befintlig byggnad. Källare ska utföras vattentät.  

Schakt för källare får inte orsaka grundvattensänkning. 

Markmiljö 

En markmiljöutredning har tagits fram (Sweco 2019-06-04). Jordprover har tagits och 

analyserats. Generellt har låga halter av analyserade parametrar uppmätts i jordpro-

verna. I en borrpunkt uppmättes halter som överskrider Naturvårdsverkets riktvärde 

för känslig markanvändning (till exempel bostäder och skolor).  

Utredningen rekommenderar att undersökningsresultatet delges tillsynsmyndigheten. 

Markarbeten ska föregås av anmälan till tillsynsmyndigheten. Markarbeten får ej på-

börjas innan beslut erhållits från tillsynsmyndigheten. 

Tidigare har en översiktlig markmiljöutredning tagits fram inom detaljplanen för 

Västlänkens station vid Korsvägen (Sweco 2015-12-11). Aktuellt planområde vid 

Universeum ingår inte i det utredningsområdet. Enligt den översiktliga utredningen så 

har det tidigare funnits en färgfabrik på andra sidan Södra Vägen, mitt emot Uni-

verseum och Världskulturmuseet. 

Kompensationsåtgärd 

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensat-

ionsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekre-

ationsområden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som 

går förlorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. 

Dessa åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig utö-

ver vad som krävs enligt miljöbalken. Eftersom fastigheten i detta ärende upplåts till 

exploatören med tomträtt så ansvarar inte kommunen för att kompensationsåtgärder 

utförs. Kompensationsåtgärderna är frivilliga för exploatören att genomföra.  
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Behovet av kompensationsåtgärder har utretts av berörda förvaltningar inom Göte-

borgs stad, med utgångspunkt i den naturvärdesinventering som tagits fram för detalj-

planen.  

Slutsatsen är att detaljplanen ger behov av kompensationsåtgärder beträffande 

ädellövskog, blomning samt arten tvåtandad spolsnäcka. 

Kompensationsåtgärder för ädellövskog/ekskog och blomning ska göras så nära plan-

området som möjligt. Exempel på kompensationsåtgärder är frihuggning av ekar i in-

tilliggande markområden, utplacering av död ved, samt plantering av blommande bus-

kar, helst av samma arter som påverkas av exploateringen.  

Gröna tak på Universeum skulle kunna bidra till kompensation för blomning, bero-

ende på utförande och växtval. 

Tvåtandad spolsnäcka har hittats tidigare i närområdet. Inför att en arbetstunnel till 

Västlänken började anläggas söder om Världskulturmuseet genomfördes en åtgärd där 

snäckor insamlades och flyttades till en annan lämplig plats i kommunen.  

Under hösten 2019 har Park- och natur genomfört ännu en omlokalisering av en stor 

mängd individer av tvåtandad spolsnäcka. Denna åtgärd genomfördes i samband med 

ett annat projekt, men utfördes så att den omfattade även denna detaljplans planom-

råde. Kompensationsåtgärd för tvåtandad spolsnäcka är därmed utförd för denna de-

taljplan. 

Fastighetsindelning 

Fastighetsindelning, servitut, gemensamhetsanläggningar, u-områden, mm, framgår 

av plankarta och grundkarta. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen.  

Före beviljande av bygglov skall bildning av fastigheter, gemensamhetsanläggning 

och servitut vara genomförda.  

För att tänkt ut- och påbyggnad ska kunna uppföras, behövs fastighetsbildning utfö-

ras. 

Del av fastigheten Göteborg Heden 40:7 behöver överföras till Heden 40:42.  

Utbredningen på gemensamhetsanläggningen Heden GA:18 behöver omprövas, för 

att inte sammanfalla med den tänkta utbyggnaden av Universeum.  

Delar av Heden 40:38 behöver överföras till Heden 40:42, en del i form av ett tredi-

mensionellt utrymme och en del i form av traditionell fastighet.  

Servitut kan erfordras för rättighet att uppföra och bibehålla utrymningsanordningar 

med tillhörande utrymningsvägar, viss dagvattenhantering samt underhåll av tänkt ut- 

och påbyggnad av Universeum. 
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Gemensamhetsanläggningar 

Det finns befintliga gemensamhetsanläggningar i och i anslutning till planområdet. 

Göteborg Heden GA:18 är delvis belägen i planområdet och Heden GA:19 är belägen 

i direkt anslutning till planområdet. Heden GA:18 samt GA:19 berörs även av en nyli-

gen antagen detaljplan i anslutning till planområdet. I den nyligen antagna planen för 

station Korsvägen, som berör gemensamhetsanläggningarna, avses Heden GA:18 

samt Heden GA:19 omprövas. Heden GA:18 avser gemensamma gångytor, dagvat-

tensystem samt planteringar med mera, är delägd av Heden 40:7, 40:38, 40:42 och 

705:24. Heden GA:19 vilken avser transportväg, är delägd av Heden 40:38 samt 

40:42. 

Servitut  

Servitut kan komma att erfordras till förmån för Göteborg Heden 40:42. Servituten 

bör ge rätt till att uppföra utrymningsanordningar med tillhörande utrymningsvägar, 

viss dagvattenhantering samt underhåll av tänkt ut- och påbyggnad. Detta med tanke 

på att ut- och påbyggnaden sker ut till fastighetsgräns. Servituten kommer i detta fall 

belasta delar av Göteborg Heden 40:7 samt Heden 40:38. 

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt 

omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsom-

råden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas 

med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare. 

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att exploatören 

utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer 

inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata led-

ningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa 

kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 

ledningsägare ansöker om ledningsrätt. 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas 

med ledningsrätt. 

Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar place-

ras. Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. 

Allmänna ledningars placering kan påverkas av genomförandet av detaljplanen för 

Västlänken station Korsvägen. Ledningarnas placeringar hanteras i genomförandet av 

detaljplanen för Västlänken station Korsvägen. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter. 

Kommunen ansvarar för att ansöka om lantmäteriförrättning avseende övriga åtgärder 

som erfordras för detaljplanens genomförande. Kostnad för lantmäteriförrättning för 

övriga åtgärder bekostas av kommunen om inget annat regleras genom avtal eller 

överenskommelse. 
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 

I nedanstående tabell anges konsekvenserna per fastighet utifrån erforderliga fastig-

hetsåtgärder i kvadratmeter (m2) för till- och påbyggnad av Universeums verksamhet. 

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

Heden 40:7  Ca. 40 m2 Kvartersmark 

Heden 40:38  Ca. 3 m2 samt 3D-

skifte om ca. 80 

m2 till ytan. 

Kvartersmark 

Heden 40:42 Ca. 43 m2 samt 

3D-skifte om ca. 

80 m2 till ytan 

 Kvartersmark 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Befintliga tomträttsavtal vilka omfattar Göteborg Heden 40:38 respektive Heden 

40:42 kommer påverkas av tänkt till- och påbyggnad av Universeum, utifrån avgräns-

ningen av tomträtterna. Tillägg till befintliga tomträttsavtal kommer behöva tecknas 

innan bygglov beviljas. 

Avtal mellan kommun och exploatör  

Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband med de-

taljplanen genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan 

vara utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt m.m. De-

taljplanens konsekvenser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden mm ska besk-

rivas. 

Innan bygglov för till- och påbyggnaden beviljas ska tillägg till tomträttsavtal tecknas 

mellan kommunen och Universeum AB, angående ändrad avgränsning samt avgäld i 

och med detaljplanens genomförande.  

Föravtal har tecknats mellan Universeum AB och kommunen som tydliggör åtagan-

den och konsekvenser som blir för genomförandet av detaljplanen. 

Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare 

Överenskommelse om fastighetsreglering ska tecknas innan antagande av detaljpla-

nen, mellan kommunen och ägaren till fastigheten Göteborg Heden 40:7 angående 

tänkt förändring av gränser mellan Göteborg Heden 40:7 och Göteborg Heden 40:42. 

Tillägg till tomträttsavtal ska tecknas med tomträttshavaren för fastigheten Göteborg 

Heden 40:38, vilket avses reglera ändring av tomträttens avgränsning.  

Avtal mellan exploatör och övriga fastighetsägare 

Servitutsavtal bör vid behov tecknas mellan Universeum och ägaren till fastigheten 

Göteborg Heden 40:7 avseende rättighet till att uppföra utrymningsanordningar med 

tillhörande utrymningsvägar, viss dagvattenhantering samt underhåll av tänkt ut- och 

påbyggnad.  
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Servitutsavtal bör vid behov tecknas mellan Universeum samt tomträttshavaren av 

Heden 40:38, för att medge rättighet för Heden 40:42 att underhålla tänkt ut- och på-

byggnad. 

Nyttjanderättsavtal bör vid behov tecknas mellan Universeum och ägaren av Heden 

40:7 respektive tomträttshavaren av Heden 40:38, för tillfälligt intrång under byggnat-

ion. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelse-

avtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikon-

cernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommu-

nen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid 

omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen/ex-

ploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt lednings-

rätt. 

Dispenser och tillstånd 

Verksamhetsutövaren behöver i genomförandeskedet göra en anmälan till länsstyrel-

sen för samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd, enligt 12 kap. 6 § miljöbal-

ken.  

Tidplan  

Samråd:       3 kvartalet 2019 

Granskning: 4 kvartalet 2019 

Antagande:  2 kvartalet 2020 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 3 kvartalet 2020 

Färdigställande: 4 kvartalet 2021 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft 
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Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjorts mellan olika intressen: Det enskilda intresset att utveckla 

Universeums verksamhet, de allmänna intressena naturmiljö, stadsbild, elförsörj-

ning och trafik samt enskilda intressen beträffande eventuella olägenheter för bo-

ende i närområdet. 

Slutsatsen är att det enskilda intresset Universeum samt det allmänna intresset el-

försörjning påverkas positivt, att inga andra allmänna intressen påverkas negativt, 

och att enskilda intressen beträffande olägenheter för boende påverkas mycket 

marginellt. 

Nollalternativet 

Om planen inte upprättas kan Universeums befintliga verksamhet fortsätta. Det kan 

inte bli någon utveckling av verksamheten med de tänkta funktionerna. Kommunen 

kan inte anlägga en ny transformatorstation på den tänkta platsen. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Sammanhållen stad 

Miljön kring Universeum har en stark identitet som mötesplats, vilken ska bevaras 

och om möjligt förstärkas.  

Detaljplanen stärker Universeums roll som målpunkt och samlingsplats för människor 

från många olika stadsdelar och platser inom och utanför Göteborg. 

Samspel  

En tät stad är en attraktiv stad men kan också uppfattas som en trång stad. Genom att 

ha öppna ytor mellan husen där människor kan vistas kan känslan av trånghet motver-

kas. En lekplats har tagits bort norr om Universeum på grund av anläggandet av Väst-

länken. Universeum och Världskulturmuseet avser att utveckla ytan mellan de båda 

byggnaderna med bland annat en ny lekplats. Detta ingår dock inte i planläggningen. 

Vardagsliv 

Tillbyggnadsdelarna som möjliggörs av detaljplanen avses bland annat innehålla för-

bättrade utrymmen för barnvagnar i Universeums entréplan. 

Identitet  

Universeums identitet som en del av ett evenemangsområde och som en del av det 

rese- och besöksintensiva området kring Korsvägen förväntas stärkas av detaljplanen. 

Den planerade utvecklingen av Universeum kan bidra till att Korsvägens identitet 

som evenemangsnod stärks ytterligare. Identiteten som vardagsmiljö för boende och 

verksamma i närområdet förväntas stärkas i och med den planerade utvecklingen av 

ytan mellan Universeum och Världskulturmuseet (ingår inte i planläggningen). 

Hälsa och säkerhet 

Universeum avser att tillskapa en ny entrémöjlighet vid den tillbyggnad som detalj-

planen möjliggör. I en annan detaljplan planläggs en torgyta framför Universeum. 
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Kontoret bedömer att torgytan, som ligger mellan byggnaden och trafikmiljöerna, ger 

en säker miljö för barn som rör sig till och från Universeum. 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-

prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-

rörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän syn-

punkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är 

förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-för-

ordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 

medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Plan-

förslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i 

PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt 

beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen: 

• Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 

MB 7 kap. 28 §. 

• Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 

tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3. 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 

miljömål. 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 

landskap, fornlämningar, vatten etc. 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 

till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen.  
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Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-

kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är av-

stämd med länsstyrelsen 30 augusti 2019 och 24 januari 2020. Följderna av planens 

genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sam-

manställning av planens miljökonsekvenser. 

Miljömål 

Naturmiljö 

Detaljplanen berör miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. Arter kan påverkas. Natur-

värdesinventering har genomförts. Behovet av kompensationsåtgärder har utretts. 

Kontorets bedömning är att påverkan på detta miljömål blir neutral. Bedömningen ut-

går ifrån att det är ett begränsat markområde som ianspråktas, och att påverkan på ar-

ter kommer att bli föremål för kompensationsåtgärder. Om kompensationsåtgärder, 

vilka är frivilliga för exploatören att genomföra, inte genomförs bedöms detaljplanen 

få negativ påverkan på detta miljömål. 

Kulturmiljö 

Detaljplanen berör miljömålet ”God bebyggd miljö”. En intressant bebyggelsemiljö 

på en viktig plats i staden förändras. Förändringen bedöms bidra till en intressant hel-

het. Kontoret bedömer därför att påverkan blir neutral till positiv. 

Påverkan på luft 

Detaljplanen berör miljömålet ”Frisk luft”. Detaljplanen bedöms inte innebära högre 

halter av luftföroreningar, men den innebär ett ökat antal besökare till Universeum 

vilket innebär att fler människor utsätts för halterna av luftföroreningar som finns i 

området. Detaljplanen har begränsad omfattning och bedöms inte innebära att biltrafi-

ken i området ökar. Luftmätningar som görs i området visar att miljökvalitetsnor-

merna klaras i området, och detaljplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnor-

mer överskrids. Kontoret bedömer därför att detaljplanen inte påverkar miljömålen 

för luft negativt. 

Påverkan på vatten 

Kontoret bedömer att detaljplanen inte påverkar miljömålen. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får utgifter för förändringarna som sker i fastighetsindelningen i 

form av förrättningskostnad samt markköp. 

Fastighetsnämnden får ökade intäkter från tomträttsavgälder. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Universeum AB får kostnader för planavgift, erforderliga utredningar i samband med 

framtagandet av detaljplanen, eventuella åtgärder för markföroreningar, geoteknik 

och kompensationsåtgärder för naturvärden, erforderliga ledningsflyttar inom kvar-

tersmark, anläggandet av ut- och påbyggnad, ersättningar för eventuella servituts- och 

byggintrång samt ökad kostnad för tomträttsavgäld.  
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Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 

För planändringens tänkta genomförande krävs åtgärder på befintlig fastighetsindel-

ning. Åtgärderna finns angivna i avsnittet ”Fastighetsrättsliga frågor”. Åtgärderna på-

verkar intilliggande fastigheter. Åtgärdernas genomförande baseras på att frivilliga 

avtal/överenskommelser tecknas med fastighetsägarna. De ekonomiska konsekven-

serna kommer således framgå av dessa avtal. 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Planen är i överensstämmelse med ÖP
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