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Antagande av detaljplan för bostäder väster 
om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 20 september 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

Detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg, upprättad 
2022-02-17 och reviderad 2022-08-23, antas. 

 
 
 
Göteborg den 19 oktober 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

Kommunfullmäktige 
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Antagande av detaljplan för bostäder väster 
om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg, upprättad 
2022-02-17 och reviderad 2022-08-23, antas. 

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter för friliggande 
villor eller parhus. Byggnation av tre villor eller tre parhus med två lägenheter i varje 
byggnad möjliggörs. För att kunna nå de nya fastigheterna behöver befintlig gata 
förlängas upp till området. Planområdet är beläget vid Nya Varvet och naturområdet 
Stora Billingen i Göteborgs västra delar. Passagemöjlighet till angränsande 
naturmarksområde ska bibehållas. 

I samrådredogörelsen och granskningsutlåtande lyfts yttranden om bland annat risk för 
översvämning och skyfall och synpunkt om grönområdets bevarande. Länsstyrelsen 
bedömde, vid granskning, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och då 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kan komma att prövas om 
den antas, utan att en tillfredsställande redovisning som klarlägger att konsekvenserna av 
en översvämningsrisk har hanterats framgår. 

Byggnadsnämnden anser att detaljplanen kan antas med genomförd komplettering genom 
planbestämmelser avseende höjdsättning med hänsyn till skyfall införts och en 
upplysning om bilagd dagvatten- och skyfallsutredning lagts till efter granskning. 
Detaljplanen har efter tillstyrkande av byggnadsnämnden översänts till 
kommunfullmäktige för antagande på grund av att när planen startade avvek denna delvis 
från rekommendationer i Översiktsplan för Göteborg, 2009-02-26 § 10, medan 
detaljplanen är förenlig med den nyligen antagna översiktsplanen 2022-05-19 § 26. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Fastighetsnämnden landar i bedömningen att planen varken bidrar till över- eller 
underskott för kommunens exploateringsekonomi. Området har enskilt huvudmannaskap 
vilket innebär att de boende ansvarar för och bekostar utbyggnad och drift av allmän 
plats.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-09-20 
Diarienummer 0998/22 
 

Handläggare  
Lena Risfelt 
Telefon: 031-368 03 61 
E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se  
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Kommunens exploateringsekonomi  
Fastighetsnämnden får, utöver projektledningskostnader, inga utgifter till följd av planen. 
Planavtal har tecknats med intressent. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för 
iordningställande av kvartersmark och utbyggnad av allmän plats. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter 
för förrättningskostnader och utbyggnad av VA-anläggningar. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 
Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 
och avskrivningar samt driften av de nya VA-ledningarna. 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats och ansvarar inte för utbyggnad och 
därmed ses inga framtida kostnader för drift och underhåll. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Detaljplanen har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan. Planförslaget utgör en 
mindre komplettering av ett befintligt bebyggelseområde och bedöms inte påverka det 
angränsande grön- och rekreationsområdets funktion och värde. Viss lokal påverkan på 
naturmiljön sker dock då detaljplanen genomförs och en naturvärdesinventering är 
genomförd inom utredningsarbetet. 

Naturvärdesinventering som underlag för detaljplanen är genomförd då det norr om 
planområdet finns en damm med potential för groddjur. I naturvärdesinventeringen görs 
bedömningen att inga betydelsefulla biotopmiljöer eller skyddade arter påverkas av 
planläggningen. 

Bedömning ur social dimension 
Det finns stigar inom planområdet som leder till naturområdet Stora Billingen som 
används för att ta sig till och från området men dessa har begränsad tillgänglighet idag. 
Det kommer vara möjligt att ta sig till naturområdet i norr på samma sätt som idag, via 
gatan som går genom området. Angränsande grön- och rekreationsområdes funktion är 
fortsatt tillgängliga för de som nyttjar dessa idag också efter detaljplanens genomförande. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte få någon märkbar effekt på stadens mål om 
ökad blandning av boendeformer eftersom bebyggelsen av småhus kompletterar redan 
befintliga sådana och att tillskottet av bostäder är litet. Bostäderna är dock ett tillskott i en 
attraktiv boendemiljö. 

Planområdet ligger med relativt god tillgång till kollektivtrafik, busshållplats på cirka 500 
meters gångavstånd, samt inom cykelavstånd till Göteborgs centrum, sex kilometer. Det 
underlättar för barn och unga att förflytta sig till skolan eller olika aktiviteter utanför 
bostadsområdet. Det underlättar också för hushåll som inte vill vara beroende av bil för 
de dagliga transporterna vid hämtning och lämning av barn samt till och från jobbet. 
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Bilagor 
1. Byggnadsnämndens handlingar, 2022-08-23 § 413 

2. Plankarta med bestämmelser, grundkarta, illustrationsritning och 
översiktskarta 

3. Planbeskrivning 

4. Samrådsredogörelse 

5. Granskningsutlåtande 

6. Dagvatten- och skyfallsutredning 

 

Samtliga handlingar i detaljplaneärendet finns tillgängliga i planpärm på 
stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Handlingarna är även möjliga att ladda ned 
från: www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Genomförande- och/eller exploateringsavtal finns tillgängligt på fastighetskontoret, 
Postgatan 10. 
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Ärendet  
Detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg upprättad 
2022-02-17 och reviderad 2022-08-23. Detaljplanen har hanterats med utökat 
planförfarande då den vid dess start stred mot dåvarande Översiktsplan för Göteborg, 
2009-02-26 § 10 rekommendationer. Byggnadsnämnden har efter tillstyrkande översänt 
detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande på grund av att den, när den startade 
delvis avvek från då gällande översiktsplan, medan detaljplanen är förenlig med den 
nyligen antagna översiktsplanen, 2022-05-19 § 26.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-12-19 Godkänna startplan för år 2018 där detaljplanen ingår som ärende 
Väster om Billingegatan, Älvsborg 555:420, bostäder, detaljplan, 
2005. 

2018-04-11 Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan. 

2021-08-24 Genomföra samråd om detaljplanen 

2021-08-24 Låta granska detaljplanen 

Det finns ingen gällande detaljplan för planområdet. Planområdet angränsar till detaljplan 
för bostäder vid Örnfelts väg II-4844, som vann laga kraft 2008-04-07. Planens 
genomförandetid har gått ut.   

Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900. Planen bedömdes vara av 
den karaktären att den skulle hanteras med utökat planförfarande och antas av 
kommunfullmäktige. Detta eftersom detaljplanen avvek från Översiktsplan för Göteborg 
från 2009 som gällde vid tidpunkten då arbetet med detaljplanen startades. 
Ställningstagande har gjorts att inte byta förfarande för att undvika kritik för formaliafel, 
detta trots att detaljplanen inte strider mot den nyligen antagna översiktsplanen. 

Planens syfte, innehåll och utformning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av villor och parhus.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter för friliggande 
villor eller parhus. Detaljplanen medger en mindre komplettering i befintlig 
sammanhållen bebyggelse. Byggnation av tre villor eller tre parhus med två lägenheter i 
varje byggnad möjliggörs. Bebyggelsen anpassas till landskapet och omgivande befintlig 
småhusbebyggelse.  
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Illustrationsritning för planområdet 

Planområdet är beläget vid Nya Varvet och naturområdet Stora Billingen i Göteborgs 
västra delar. För att kunna nå de nya fastigheterna behöver befintlig gata förlängas upp till 
området. Passagemöjlighet till angränsande naturmarksområde ska bibehållas. Det finns 
flera spontant uppkomna stigar inom planområdet till naturområdet, den förlängda gatan 
innebär att passagemöjligheten till Stora Billingen inte försämras jämfört med nuläget.  
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Flygfoto med planområdet utmarkerat 

Samrådsredogörelse/granskningsutlåtande 
I samrådredogörelsen konstateras att inkomna yttranden från berörda sakägare och övriga 
i huvudsak berör påverkan på grönområdet och växt-/djurliv. Yttrandena berör även 
tillkommande trafik, dagvatten- och skyfallshantering, tidigare ställningstaganden och 
bedömningar med mera. Den allvarligaste invändningen från myndigheter och nämnderna 
gäller risken för översvämning vid skyfall, hantering av bergsslänter i byggskedet samt 
konsekvenser för befintliga fastigheter. Synpunkter har även framförts vad gäller behov 
av arkeologisk utredning och vissa förtydliganden i planhandlingarna. Framförda 
synpunkter har delvis beaktats genom mindre ändringar i planhandlingarna. Synpunkter 
kvarstår vad gäller exempelvis bevarande av grönområdet. 

I granskningsutlåtandet slås fast att inkomna yttranden från myndigheter och nämnderna 
berör i huvudsak beskrivningar om beredskap och omhändertagande av skyfall och 
dagvatten. De allvarligaste invändningarna kommer från sakägare som framför att 
grönområdet bör bevaras i dess nuvarande form.  

I samråd och i granskning påpekar Länsstyrelsen 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 måste hanteras på ett tillfredsställande sätt 
för att ett antagande inte ska prövas. Det som saknas, enligt granskningsyttrande, är en 
tillfredsställande redovisning som klarlägger att konsekvenserna av en översvämningsrisk 
har hanterats. 
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Byggnadsnämndens överväganden i sammandrag 
Byggnadsnämnden har bedömt att förslaget kan antas efter mindre justeringar och den 
framtagna dagvatten- och skyfallsutredningen som bland annat svarar på hur en 
översvämningsrisk och dess konsekvenser kommer att kunna hanteras.  

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagna ändringar är av redaktionell art och att 
detaljplanen kan antas med föreslagna förtydliganden i texten, samt att planbestämmelse 
införs avseende höjdsättning med hänsyn till skyfall. Nämnden bedömer att föreslagna 
ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av planförslaget och att detaljplanen 
därför kan antas med följande ändringar efter granskning: 

- Mindre förtydliganden i texten avseende dagvatten, VA och skyfall. 

- Upplysning införs om att den dagvatten- och skyfallsutredning finns framtagen 
för detaljplanen. 

- Planbestämmelse införs avseende höjdsättning av mark med hänsyn till skyfall. 

- Bedömning av påverkan av miljömålen skrivs om utifrån Miljö- och 
klimatprogram för Göteborgs Stad 2021–2030. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas då den möjliggör för en mindre 
komplettering av småhusfastigheter intill befintlig sammanhållen bebyggelse i en 
attraktiv boendemiljö.  

Detaljplaner av denna storlek eller planer som inte bedöms ha ekonomisk påverkan 
brukar vanligtvis inte antas av kommunfullmäktige. Kontoret delar dock 
byggnadsnämndens bedömning och ställningstagande att inte byta förfarande för planen 
för att undvika kritik för formaliafel, och i förlängningen eventuell fara att det inte går att 
genomföra detaljplanen. Detta trots att detaljplanen inte strider mot nyligen antagen 
översiktsplan 2022. Detaljplanen avvek dock från rekommendationer i översiktsplanen 
från 2009 som gällde vid tiden då arbetet med detaljplanen startades. Där av valet med 
utökat förfarande enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900 samt att detaljplanen därmed ska 
antas av kommunfullmäktige.  

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

Eva Hessman 

Stadsdirektör 
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Tillstyrkande av detaljplan för bostäder väster 
om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg 
§ 413, 0559/05 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom 
stadsdelen Älvsborg, upprättad den 2022-02-17 och reviderad 2022-08-23.  
 

2. Översända förslag till detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom 
stadsdelen Älvsborg, upprättad den 2022-02-17 och reviderad 2022-08-23 till 
kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-20, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

Dag för justering 
2022-09-06 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-08-23 

Sekreterare 
Sofie Wäremalm 

 

 

  



 

Stadsbyggnadskontoret 
 

  

Stadsbyggnadskontoret, Tjänsteutlåtande detaljplan 1 (5) 

 

 

Tillstyrkande av detaljplan för bostäder väster om Billinge-
gatan inom stadsdelen Älvsborg  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stads-
delen Älvsborg, upprättad den 2022-02-17 och reviderad 2022-08-23.  
 

2. Översända förslag till detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stads-
delen Älvsborg, upprättad den 2022-02-17 och reviderad 2022-08-23 till kom-
munfullmäktige för beslut om antagande.  

Sammanfattning 
Planområdet är beläget i utkanten av naturmarksområdet Stora Billingen vid Nya varvet. 
Den fastighet som i huvudsak berörs är Älvsborg 555:435. Fastigheten är privatägd. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter för frilig-
gande villor eller parhus. Byggnation av tre villor eller tre parhus med två lägenheter i 
varje byggnad möjliggörs. För att kunna nå de nya fastigheterna behöver befintlig gata 
förlängas upp till området. Det finns flera spontant uppkomna stigar inom planområdet, 
den förlängda gatan innebär att passagemöjligheten till Stora Billingen inte försämras 
jämfört med nuläget.  

Området har enskilt huvudmannaskap vilket innebär att de boende ansvarar och bekostar 
utbyggnad och drift av allmän plats.  

Efter granskning har mindre justeringar gjorts. Redaktionella ändringar har utförts i plan-
beskrivningen. Därtill har planbestämmelser avseende höjdsättning med hänsyn till sky-
fall införts och en upplysning om bilagd dagvatten- och skyfallsutredning. 

Planen upprättas med utökat planförfarande och ska därför antas i Kommunfullmäktige. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har tecknats med intressent. Fastighetsnämnden får, utöver projektledningskost-
nader, inga utgifter till följd av planen.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter 
för förrättningskostnader och utbyggnad av VA-anläggningar. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-06-20 
Byggnadsnämnden 2022-08-23 
Diarienummer 0559/05 
 

Handläggare 
Sirpa Antti-Hilli 
Telefon: 031-368 16 09 
E-post: sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se 
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Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 
och avskrivningar samt driften av de nya VA-ledningarna. 

Fastighetskontoret bedömer därför att planen varken bidrar till något ekonomiskt över-
skott eller underskott.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Området som tas i anspråk för bebyggelse utgör en del av ett större bergs- och skogs-
marksområde. Viss lokal påverkan på naturmiljön sker då detaljplanen genomförs.  

Norr om planområdet finns en damm med potential för groddjur. En naturvärdesinvente-
ring har tagits fram som underlag för detaljplanen, i denna görs bedömningen att inga be-
tydelsefulla biotopmiljöer eller skyddade arter påverkas av planläggningen. 

Planområdet ligger inom mellanstaden med relativt god tillgång till kollektivtrafik samt 
inom cykelavstånd till Göteborgs centrum.  

Bedömning ur social dimension 
Den tillkommande bebyggelsen följer befintlig bebyggelsestruktur vilket gör att områdets 
identitet och bostadssammansättning inte förändras.  

Anslutande gator har enskilt huvudmannaskap. Detta kan bidra till att området upplevs 
som mer privat/otillgängligt jämfört med områden där gator och natur förvaltas av kom-
munen. Planen innebär dock ingen försämring av tillgängligheten jämfört med nuläget. 
Det kommer vara möjligt att ta sig till naturområdet i norr på samma sätt som idag, via 
gatan som går genom området. 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och beak-
tats vid framtagande av planförslaget.  

Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  
2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 
3. Samrådsredogörelse  
4. Granskningsutlåtande 
5. Fastighetsförteckning  
6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Utredningar 
7. Dagvattenutredning 
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Ärendet  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter för frilig-
gande villor eller parhus inom den privatägda fastigheten Älvsborg 555:435. Förslaget 
har varit utsänt för samråd under 2021 och för granskning 2022. Förslag till beslut är att 
detaljplanen ska tillstyrkas så att beslut om antagande kan tas i Kommunfullmäktige. De-
taljplanen hanteras med utökat planförfarande. 

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet är beläget vid Nya Varvet och naturområdet Stora Billingen i Göteborgs 
västra delar. Området omfattar en del av fastigheten Älvsborg 555:20 och en mindre del 
(ca 20 kvm) av den samfällda fastigheten Älvsborg S:62.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter för frilig-
gande villor eller parhus inom fastigheten Älvsborg 555:435. I planförslaget tillåts frilig-
gande villor med en största byggnadsarea om 150 kvm eller del av parhus med en största 
byggnadsarea om 75 kvm. Därutöver innefattar planen utbyggnad av gata och vändplan 
för angöring till de nya fastigheterna. 

Viktiga utgångspunkter är att den nya bebyggelsen ska anpassas till landskapsbilden samt 
att passagemöjlighet till Stora Billingens höjdpartier i norr ska bibehålls. Bebyggelsen an-
passas även till omgivande villabebyggelse vad gäller byggrätt, storlek på tomter och 
byggnadshöjd.  

Kommunen är inte huvudman för allmän plats och ansvarar inte för utbyggnad och fram-
tida drift och underhåll. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för iordningställande av kvar-
tersmark och utbyggnad av allmän plats. 

Förslaget avviker delvis från rekommendationer i översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-02-26, och hanteras därför med utökat planförfarande. Områ-
det ligger på gränsen mellan ”grön- och rekreationsområde” och ”bebyggelseområde med 
grön- och rekreationsytor” enligt översiktsplanens markanvändningskarta. Med hänsyn 
till den kommunövergripande skalan i översiktsplanen medges dock inte exakt utläsning 
av områdesgränser. Planförslaget utgör en mindre komplettering av ett befintligt bebyg-
gelseområde och bedöms inte påverka det angränsande grön-och rekreationsområdets 
funktion och värde. Vidare bedöms planförslaget ligga i linje med den övergripande mål-
sättningen i översiktsplanen om att staden ska byggas och utvecklas centralt. Planförsla-
get är förenligt med gällande översiktsplan som antogs i maj 2022. 

Planområdet är inte tidigare planlagt.  

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

Bakgrund och förändringar efter granskning 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-08-24 om samråd samt att låta granska detaljplan för 
bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg. Samråd hölls un-
der tiden 8 september– 29 september 2021 och granskning under tiden 16 mars 2022 – 13 
april 2022. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt på 
kommunens webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

En samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande har tagits fram. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planförslaget har justerats efter granskningen. Ändringarna i handlingarna är av redakt-
ionell art och rör förtydliganden i texten avseende skyfall, dagvatten och VA.  

Därtill har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen: 

- Planbestämmelser avseende höjdsättning av mark med hänsyn till skyfall har in-
förts. 

- En upplysning om bilagd dag- och skyfallsutredning har införts på plankartan. 

Ärendets handläggning 
Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900. Planen bedöms vara av den 
karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av kommunfullmäk-
tige.  

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den avviker från den översikts-
plan som gällde vid tiden då planen togs fram.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-12-19 Att godkänna startplan för år 2018 där detaljplanen ingår som ärende 
Väster om Billingegatan, Älvsborg 555:420, bostäder, dp, 2005. 

2018-04-11 Att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan. 

2021-08-24 Att genomföra samråd om detaljplanen 

2021-08-24 Att låta granska detaljplanen 

Miljöpåverkan 
Detaljplanen har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan. Kommunen har där-
med bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte be-
hövs för aktuellt planförslag.  

Undersökningssamråd har skett med länsstyrelsen i oktober 2020. Länsstyrelsen har med-
delat att man instämmer i kommunens bedömning om att planens genomförande inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Planförslaget ger ett litet positivt tillskott av bostäder. Området ligger i utkanten av riks-
intresse för kulturmiljö (Nya varvet) och bedöms inte påverka de värden som ger uttryck 
för riksintresset. Anpassningen sker främst genom att bebyggelsen får samma höjd och 
volym som omgivande småhusbebyggelse. 

Planområdet bedöms på grund av sitt läge inte beröras av Förslag till Göteborgs utvid-
gade innerstad baserat på en historisk stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 - 
2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden.  

Då området bebyggs kommer träd behöva tas ned och mark bearbetas. Framtagen natur-
värdesinventering visar dock att inga höga naturvärden påverkas av föreslagen exploate-
ring. Tillgängligheten inom området och till det angränsande naturmarksområdet Stora 
Billingen har beaktats då detaljplanen tagits fram. Det finns i dagsläget ingen tydlig entré-
punkt eller stig från befintlig gata via planområdet in mot Stora Billingen, däremot finns 
stigar inom planområdet. Föreslagen gata inom planområdet utformas så att det är möjligt 
att ta sig vidare till dammen och naturområdet i norr. 
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Sammantaget bedöms att planförslaget ger upphov till få målkonflikter och att föreslagen 
bebyggelse främst får konsekvenser på lokal nivå inom bostadsområdet och för de närm-
ast angränsande grannarna. 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under samrådet och granskning berör sky-
fallshantering, behovet av att bevara grönområdet och tillkommande trafik.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar är av redaktionell art och att detaljplanen kan 
antas med föreslagna förtydliganden i texten, samt att planbestämmelse införs avseende 
höjdsättning med hänsyn till skyfall.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av plan-
förslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter granskning: 

- Mindre förtydliganden i texten avseende dagvatten, VA och skyfall. 

- Upplysning införs om att den dagvatten- och skyfallsutredning finns framtagen 
för detaljplanen. 

- Planbestämmelse införs avseende höjdsättning av mark med hänsyn till skyfall. 

- Bedömning av påverkan av miljömålen skrivs om utifrån Miljö- och klimatpro-
gram för Göteborgs Stad 2021-2030. 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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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 2018-04-11 (Startplan 2018) 

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor finns på Stads-

byggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Helena Bråtegren, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031- 368 17 09 

Oskar Svensson, Fastighetskontoret, tfn 0765 11 31 08 

Karl Fyhr, Trafikkontoret, tfn 031-368 23 52 

 

 

 

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

Antagande  

Datum: 2022-02-17, rev 2022-08-23  

Aktbeteckning: 2  -5597     

Diarienummer SBK:  0559/05 Diarienummer FK: 5096/18 

Handläggare SBK  Handläggare FK 

Helena Bråtegren  Oskar Svensson 

Tel: 031- 368 17 09  Tel: 0765 11 31 08 

helena.brategren@sbk.goteborg.se oskar.svensson@fastighet.goteborg.se 

    

Detaljplan för Bostäder väster om Billingegatan, inom stadsdelen 
Älvsborg 
 

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser, illustrationskarta och grundkarta 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

 

Utredningar: 

• Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI), Pro Natura och Örn-

borg Kyrkander AB, November 2020 

• PM Geoteknik, Norconsult, 2019-06-10 

• Dagvatten- och skyfallsutredning, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, 2020-

09-08 



Göteborgs Stad, Planhandling   4 (25) 

Innehåll 

 

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VÄSTER OM BILLINGEGATAN, INOM STADSDELEN 

ÄLVSBORG ............................................................................................................................................................ 1 

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

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

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

Planens syfte och förutsättningar .................................................................................................................... 5 
Planens innebörd och genomförande .............................................................................................................. 5 
Överväganden och konsekvenser ..................................................................................................................... 6 
Avvikelser från översiktsplanen ....................................................................................................................... 6 

PLANENS SYFTE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ............................................................................................................. 7 
Syfte ................................................................................................................................................................. 7 
Läge, areal och markägoförhållanden ............................................................................................................ 7 
Planförhållanden ............................................................................................................................................. 7 
Mark Vegetation och fauna ............................................................................................................................. 8 
Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse ............................................................................... 10 
Trafik och parkering, tillgänglighet och service ........................................................................................... 11 
Teknik ............................................................................................................................................................ 11 
Störningar ...................................................................................................................................................... 11 

DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................................. 12 
Bebyggelse ..................................................................................................................................................... 12 
Trafik och parkering ...................................................................................................................................... 13 
Tillgänglighet och service ............................................................................................................................. 14 
Sociala aspekter och åtgärder ....................................................................................................................... 14 
Teknisk försörjning ........................................................................................................................................ 14 
Övriga åtgärder ............................................................................................................................................. 17 
Fastighetsindelning ....................................................................................................................................... 18 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning ...................................................................................................... 18 
Fastighetsrättsliga frågor .............................................................................................................................. 18 
Avtal............................................................................................................................................................... 20 
Tidplan ........................................................................................................................................................... 20 
Genomförandetid ........................................................................................................................................... 21 

ÖVERVÄGANDEN OCH KONSEKVENSER ............................................................................................................... 21 
Nollalternativet .............................................................................................................................................. 21 
Sociala konsekvenser och barnperspektiv ..................................................................................................... 21 
Miljökonsekvenser ......................................................................................................................................... 22 
Ekonomiska konsekvenser av detaljplan........................................................................................................ 24 

AVVIKELSER FRÅN ÖVERSIKTSPLANEN ............................................................................................................... 25 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  5 (25) 

Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av småhusfastigheter för frilig-

gande villor eller parhus inom fastigheten Älvsborg 555:420.  

Den nya bebyggelsen ska anpassas till landskapsbilden och naturvärden. Dessutom 

ska passagemöjligheten till Stora Billingens höjdpartier i norr bibehålls. 

Området är inte sedan tidigare detaljplanelagt. I Översiktsplan 2009 är området till 

största del utpekat som rekreationsområde, men gränsar till bebyggelseområde med 

grön- och rekreationsytor. Förslaget är förenligt med ny översiktsplan som antogs av 

Kommunfullmäktige 19 maj 2022. 

Planområdet är beläget vid Nya Varvet och naturområdet Stora Billingen i Göteborgs 

västra delar. Området omfattar en delar av fastigheterna Älvsborg 555:20, 352:1 och 

20 m2 av den samfällda fastigheten Älvsborg S:62, sammanlagt cirka 0,3 hektar. 

Området omfattas av riksintresseområde för kulturmiljövård (Nya Varvet O5). Kust-

områdena och skärgården från norska gränsen och söderut omfattas också generellt av 

särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken 4 kap. 

Inom området finns kuperad skogsmark med ett tunt jordlager ovan berg. På flera 

ställen finns berg i dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktskarta med planområdets läge markerat (svart punkt), samt flygfoto med 

planområdet markerat i vitt. 

Planens innebörd och genomförande 

Bestämmelserna i planen har anpassats för att medge byggnation av friliggande villor 

eller parhus. Största tillåtna byggnadsarea är 150 kvm för friliggande villor och 75 

kvm för del av parhus.  

Utformningen av tillkommande hus anpassas efter befintlig småhusbebyggelse avse-

ende höjd och volym. Högsta byggnadshöjd är 5,5 meter för huvudbyggnad och 3 me-

ter för komplementbyggnader. 

Planområdet 

STORA BILLINGEN 

NYA VARVET 

PLANOMRÅDE 
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Minsta fastighetsstorlek för friliggande villor är 600 kvm. För del av parhus som sam-

manbyggas i fastighetsgräns medges dock en mindre fastighetsstorlek om 300 kvm.  

En ny gata behöver byggas för att nå fastigheterna. Lutningen på gatan beräknas bli 

omkring 10%. Avsikten är att gata och byggnader i möjligaste mån ska anpassas till 

landskapet och terrängen. Markarbeten i form av mindre sprängning och fyllnad kom-

mer ändå krävas vid byggnation av gata och iordningställande av tomtmark. Genom-

förande av planen innebär även att träd och vegetation inom området tas bort.  

Markområdet som ligger mellan föreslagen gata och fastigheten Älvsborg 555:435 fö-

reslås regleras till 555:435 som tomtmark. 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats och ansvarar inte för utbyggnad och 

framtida drift och underhåll. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för iordningställande 

av kvartersmark. 

Överväganden och konsekvenser 

En avvägning har gjorts mellan bevarande av obebyggd naturmark i anslutning till 

Stora Billingen och behovet av bostäder.  

Planförslaget innebär en komplettering med ett litet tillskott av bostäder i utkanten av 

ett befintligt villaområde. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att förslaget 

kan anpassas till landskapsbilden samt kulturmiljö- och rekreationsvärden i området.  

Den del av naturmarksområdet som påverkas har bedömts vara av begränsat biotop- 

och artvärde. Tillgängligheten till angränsande naturområde blir oförändrad. 

Enligt beslutade budgetmål ska staden möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus per år 

mellan 2020 och 2022. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Planförslaget avviker delvis från rekommenderad markanvändning enligt markan-

vändningskarta tillhörande översiktsplan 2009 (ÖP 2009). Området ligger på gränsen 

mellan ”grön- och rekreationsområde” och ”bebyggelseområde med grön- och rekre-

ationsytor”. Översiktsplanen medger dock inte exakt utläsning av områdesgränser på 

grund av den övergripande skalan.  

Planförslaget utgör en mindre komplettering av ett befintligt bebyggelseområde och 

bedöms inte påverka det angränsande naturområdets funktion och värde.  

Översiktsplanens inriktning är att staden ska byggas och utvecklas centralt. Merparten 

av den tillkommande stadsutvecklingen ska ske inom kollektivtrafikförsörjda områ-

den och runt kollektivtrafik-knutpunkter.  

I ny översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige 19 maj 2022, är planområdet 

redovisat som ”Blandad stadsbebyggelse”. 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av villor och parhus. Bebyggel-

sen anpassas till landskapet och omgivande småhus. Passagemöjlighet till angrän-

sande naturmarksområde ska bibehållas.  

Läge, areal och markägoförhållanden  

Planområdet är beläget vid Nya Varvet, cirka 5 kilometer väster om Göteborgs cent-

rum. 

 

Grundkarta med plangräns 

Planområdet omfattar cirka 3000 kvm och är privatägd.  

De fastigheter som ligger inom planområdet är Älvsborg 555:420 och till mindre del 

Älvsborg S:62 samt Älvsborg 352:1. Älvsborg 555:420 har andel i den samfällda fas-

tigheten. 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Planförhållanden 

Detaljplan 

Det finns ingen gällande detaljplan för planområdet. 

Planområdet angränsar till detaljplan för bostäder vid Örnfelts väg II-4844, som vann 

laga kraft år 2008-04-07. Planens genomförandetid har gått ut. 
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Översiktsplan 

Enligt översiktsplanen och tillhörande markanvändningskarta ligger området delvis 

inom grön- och rekreationsområde som avser parker, natur-, idrotts- och friluftsliv 

mm. Området berör även markanvändningsområdet bebyggelseområde med grön- och 

rekreationsytor.  

Enligt översiktsplanens karta för regler och rekommendationer ligger planområdet 

inom R5 - Bebyggelse utanför detaljplan. Det anges att dessa områden till övervä-

gande del utgörs av äldre, i många fall tätt bebyggda småhusområden. Vidare anges 

att alla större förändringar i områdena ska föregås av prövning i detaljplan med hän-

syn till att det ofta förekommer brister i infrastruktur, vägnät, VA-anläggningar etc.  

Planområdet ligger inom Mellanstaden enligt översiktsplanens områdesindelning. De 

områdesvisa målen för Mellanstaden är bland annat att: Komplettera och blanda, Ut-

veckla stadsdelens kvaliteter, I första hand bygga på ianspråktagen mark, Bygga tä-

tare kring kollektivtrafiknoder, Ta tillvara värdefulla grönområden och stråk, Skapa 

goda möjligheter att gå och cykla. 

I förslag till ny översiktsplan som väntas bli antagen under 2022, är planområdet re-

dovisat som ”Blandad stadsbebyggelse”.  

Strandskydd 

Planområdet berörs inte av strandskydd. 

Mark Vegetation och fauna 

Geotekniska förhållanden och bergteknik 

Marken inom området består av berg under ett ytligt jordlager, upp till 0,5 meter. Om-

rådet är kuperat och stiger mot norr, från cirka +28 till omkring +36. 

Det finns ett flertal block av varierande storlek inom området, både block som kan ha 

kommit till platsen under istiden och block som lossnat från berget. Eventuellt så har 

visst bergarbete utförts vid tidigare byggnationer eller för ”husbehov”. 

I nuläget bedöms alla block ligga stabilt. Vid eventuella schaktningsarbeten och bygg-

nation så förutsätts att alla block säkras eller avlägsnas.  
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Berg och skog inom planområdet. 

Radon 

Berggrunden klassas som lågradonhaltig. Området utgör normalriskområde för radon. 

Vattenförekomst 

Området ligger i huvudavrinningsområdet Göta älv och i delavrinningsområdet Rivö 

fjord som är klassad enligt miljökvalitetsnormer. 

Natur 

En naturvärdesinventering har utförts för planområdet samt våtmarksområdet norr om 

detta. Växtligheten består främst av sly och björk med inslag av asp, ek, rönn och ask. 

Fältskiktet är magert och utgörs av olika gräs såsom kruståtel, vårbrodd och med in-

slag av blåbär, lingon, skogskovall m.fl. arter. Det förekommer död ved inom områ-

det, vilket bland annat gynnar insekter, kryptogamer och fågellivet.  

Planområdet berör områden som klassats med obetydligt (ej klassat) till visst natur-

värde (Naturvärdesklass 4). Våtmarksområdet i norr som klassats med påtagligt natur-

värde (Naturvärdesklass 3) ligger utanför planområdet.  

Inom planområdet noterades såväl spår av hackspett som direkta observationer av 

större hackspett vid inventering. Sjungande rödstjärt, gärdsmyg och stenknäck notera-

des i området samt en förbiflygande gröngöling. Inga naturvårdsarter noterades dock 

vid inventering och sammantaget bedöms området vara av obetydligt artvärde. 

För att undersöka om våtmarksområdet norr om planområdet fungerar som övervint-

ring- och födosökslokal för groddjur har en fördjupad artinventering utförts som en 

del av naturinventeringen. Vid inventeringen kunde inte förekomst av groddjur påvi-

sas. Den pågående igenväxningen av våtmarken innebär minskad potential för grod-

djur.  

Delvis igenvuxet våtmarksområde norr om planområdet. 
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Karta tillhörande naturinventering. Områden med visst naturvärde (Naturvärdesklass 

4) visas i gult och områden med påtagligt naturvärde (Naturvärdesklass 3) visas med 

orange färg. Områden med obetydligt naturvärde (ej klassat) har ingen färg.  

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Det finns ingen bebyggelse inom planområdet. 

Området berörs av riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6§ MB: Nya Varvet (05). 

Riksintresset avser militära anläggningar i parkmiljö och bostadsbebyggelse som 

vuxit fram i samspel med denna, delvis enligt plan från 1700-talet. Bebyggelsemönst-

ret vid hamnen och utefter Örlogsvägen samt de kala bergen med betongförskans-

ningar omnämns som uttryck för riksintresset.  

Tillkommande småhusbebyggelse bedöms inte påverka riksintresset då området ligger 

väl avskilt från de bebyggelsedelar som utgör uttryck för riksintresset. Spår av tidi-

gare militär användning finns i skogsområdet i anslutning till planområdet, i form av 

en igenbommad bunker, men denna är främst av lokalt intresse. 

Området omfattas av bevarandeprogrammet från 2012 men inte av bevarandepro-

grammet från 1999. Stora Billingen och den lantliga miljön finns omnämnda i inven-

teringen från 2012, men inga byggnader i anslutning till planområdet har pekats ut 

som särskilt kulturhistoriskt intressanta. 

Planområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap Miljöbal-

ken. Riksintresset avser Bohuskustens samlade värden. 

Sociala förutsättningar  

I anslutning till planområdet ligger Stora Billingen som är ett obebyggt bergs- och 

skogsområde vid Göta älv. Inom området finns flera spontant uppkomna stigar vilket 

tyder på att det fungerar som ett tätortsnära friluftsområde.  
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Vid Nya Varvet/Klippan och bort mot Tånguddens båthamn finns även ett populärt 

promenadstråk utmed älven.  

Andelen i åldersgruppen 20 till 40 år är lägre än genomsnittet i området, medan öv-

riga åldersgrupper är något högre jämfört med genomsnittet i Göteborg. Den övervä-

gande delen av bostäderna inom området utgörs av småhus. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Matvarubutik, förskola och skola (F-6) finns vid Nya Varvet på cirka 500 meters 

gångavstånd från planområdet. Ytterligare service, bland annat i from av vårdcentral 

samt idrottsanläggningar, finns vid Påvelund/Tranered cirka 2 km från planområdet.  

Närmsta förskola ligger vid Örlogsvägen, cirka 350 meter från planområdet.  

Området nås med bil från Hästeviksgatan via Örnfelts väg/Billingegatan. Billingega-

tan är av enklare standard och har mestadels en bredd mellan 3-4 meter. Vägarna i 

området har enskilt huvudmannaskap och förvaltas av en gemensamhetsanläggning, 

GA:13.  

Planområdet är delvis kuperat. Vid Billingegatan är marknivån cirka +28 och marken 

stiger mot norr till ca +36 vid de högsta bergknallarna inom planområdet.  

Två busshållplatser som trafikeras av busslinje 91 mot Frölunda torg finns på cirka 

500 meters gångavstånd (350-400 meter fågelvägen) från planområdet, vid Tore-

damm och Rengatan. Det finns även en ytterligare busshållplats vid Örnfelts väg, på 

cirka 400 meters gångavstånd, som trafikeras i högtrafik. Spårvagnshållplats finns 

cirka 900 meter från planområdet vid Nya Varvsallén. 

Teknik 

Allmänna spill- vatten- och dagvattenledningar finns i Billingegatan cirka 50 meter 

från planområdet. Kapaciteten är god. 

Även el- och tele-ledningar finns öster om planområdet vid Billingegatan. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten mot-

svarande områdestyp A:1 (VAV publikation P 83). 

Störningar 

Buller  

En bullerutredning enligt 4 kap 33a§ bedöms med hänsyn till bullersituationen inte 

behövas. Översiktliga beräkningar av trafikbullersituation visar att den ekvivalenta ni-

vån ligger omkring 40 dBA. Omgivande väger utgörs av lågtrafikerade villagator.  

Luft 

Enligt stadens översiktliga luftmiljökarta som bygger på spridningsberäkningar är 

luftmiljön mycket god. Årsmedelvärdet underskrider 20 µg/m3v (2015).  
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Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger utbyggnad av tre villor eller sex parhus. För angöring till de nya 

fastigheterna behöver en ny gata byggas ut. Området mellan gata och tillkommande 

småhusfastigheter avses regleras till fastigheten Älvsborg 555:435. 

Hela planområdet är privatägt. Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket inne-

bär att fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av 

den allmänna platsmarken. Vidare är fastighetsägaren ansvarig för utbyggnad av 

kvartersmarken. 

Bebyggelse 

 

Sektion A-A 

 

Sektion B-B 

Typsektioner för placering och utformning av bebyggelse 

Detaljplanen möjliggör avstyckning av småhusfastigheter för tre villor eller sex delar 

av parhus. Gestaltningsprincipen är att bebyggelsen ska anpassas till terrängen och 

den omgivande småskaliga bebyggelsestrukturen. 

Byggnader ska utföras med sadeltak med en största taklutning om 38 grader. Största 

tillåtna byggnadsarea för varje bostadshus är 150 kvm varav del av parhus får uppfö-

ras till en maximal byggnadsarea om 75 kvm. Största tillåten byggnadsarea för kom-

plementbyggnader är 30 kvm per fastighet. Högsta byggnadshöjd är 5,5 för huvud-

byggnad och 3 meter för komplementbyggnader. 

Bestämmelser om höjd, takvinkel och maximal byggnadsarea innebär en anpassning 

till omgivande bebyggelse. 

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Undantag ges dock då 

bebyggelsen utformas för parhus, då får del av parhus sammanbyggas i fastighets-

gräns på en sida. Komplementbyggnader ska placeras minst 1,5 meter från fastighets-

gräns. 

Markområdet mellan den nya gatan och Älvsborg 555:435 är punktprickat på plankar-

tan och får därmed inte bebyggas. Avsikten är att bergsslänten ska regleras till Älvs-

borg 555:435. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  13 (25) 

 

 

Situationsplan  

Trafik och parkering 

Gator, GC-vägar 

En ny lokalgata behöver byggs ut på en sträcka om cirka 90 meter från Billingegatan. 

Höjdskillnader inom planområdet gör att gatans lutning blir omkring 10%. Bredden 

på allmän plats, gata inom planområdet är mestadels 4-6 m. Eftersom gatan delvis blir 

smalare än 5 meter rekommenderas att en mötesplats anordnas. I slutet av gatan möj-

liggörs för en T-vändplats anpassad för sopbil.  

Läget för utbyggnad av ny lokalgata i förlängning av Billingegatan. 

Mark som avses regleras till 

Älvsborg 555:435. 

Från fastigheten 

Älvsborg 555:420 

kan tre till sex små-

husfastigheter till-

skapas, beroende på 

om bebyggelsen upp-

förs som villor eller 

parhus. 

Ny gata och vändplan 

anpassad för sopbil 

555:435 

555:420 
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Parkering 

Parkering avses i första hand anordnas inom den egna fastigheten. Utrymme för minst 

en fast bilplats och en gästplats ska tillgodoses inom fastigheten. Besöksparkeringar 

kan i andra hand anordnas på gemensam parkeringsplats.  

Tillgänglighet och service 

Byggnadernas tillgänglighet säkerställs genom att marken höjdsätts så att entréer kan 

anpassas till gatans höjd. 

Passage mot omgivande naturmarksområde säkerställs genom att tillfartsgatan för-

läggs som allmän plats.  

Sociala aspekter och åtgärder 

Förslaget ger ett litet tillskott av bostäder i en attraktiv boendemiljö.  

Detaljplanens genomförande bedöms inte få någon märkbar effekt på stadens mål om 

ökad blandning av boendeformer eftersom föreslagen bebyggelse består av småhus 

samt att tillskottet av bostäder är litet. Detaljplanens bestämmelser om takvinkel, 

minsta tomtstorlek och byggnadsarea utgör en anpassning till områdets identitet. 

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

Vid exploatering kommer flödet från området att förändras på grund av förändrad 

markanvändning. En dagvattenutredning har utförts för att klargöra förutsättningarna 

för dagvattenhantering.  

Området avvattnas via dagvattenledningar till Göta älv. Enligt matris för dagvattenre-

ning klassas recipienten som mindre känslig och planområdet som mindre belastad 

yta.  

För att minska flödestopparna och belastningen på befintligt ledningssystem ställer 

Göteborgs stad krav på att dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark ska för-

dröjas motsvarande 10 mm dagvatten per kvadratmeter reducerad yta. Detta motsva-

rar en fördröjningsvolym om 14 m3 för hela planområdet 

Utredningen ger två förslag på hur dagvattenhantering kan utformas, varav alternativ 

1 förordas. Även andra alternativ för fördröjning kan finnas som uppnår samma resul-

tat och fördröjningsvolym. I alternativ 1 föreslås allt dagvatten passera fördröjnings-

anläggning i form av makadamdike. Vid gränsen till fastighet Älvsborg S:62 där diket 

avslutas behöver en dagvattenledning byggas ut för att kunna leda dikesvattnet till 

dagvattensystemet.  

Beräkningar i dagvattenutredningen visar att föroreningshalterna och förorenings-

mängderna ökar något efter exploatering, men minskar efter föreslagen rening i maka-

damdike. Det innebär att planområdet inte försämrar möjligheterna att uppnå miljö-

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

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

dagvattnet.  

Skyfall 

Vatten rinner från naturområdet i norr mot planområdet i riktning mot sydöst. 

Skyfallsmodelleringar visar att det finns lokala lågpunkter med risk för översväm-

ningar vid den norra bostadstomten. För att förhindra att skada orsakas vid skyfall 

krävs att marken höjdsätts så att vattnet rinner bort från byggnaden. Färdigt golv ska 

vara minst 20 cm över närliggande mark där vattnet avleds vid skyfall. Det är möjligt 

att placera byggnader så vatten avleds via den nya gatan. Detaljerad höjdsättning stu-

deras lämpligast i samband med utbyggnad av gata och hus då det rör sig om en lokal 

svacka på den norra tomten. 

Det finns även risk att vatten från naturområdet i norr samlas längs den planerade 

vägen. Vägen bör därför utformas så att den lutar mot planerat makadamdike.  

Höjdsättning av vägen ska göras så att inget instängt område skapas. 

Marken kring byggnaden behöver anpassas så att tillgängligheten till nya byggnaders 

entréer säkerställs vid skyfall. Höjdsättningen ska samtidigt ge förutsättningar att för-

dröja motsvarande vattenmängd som i nuläget ansamlas vi platsen. På så sätt förhind-

ras att avrinning ökar mot omgivningen.  

En planbestämmelse anger att höjdsättning av mark ska ske så att avrinning av sky-

fallsvatten säkerställs. Avledning av skyfallsvatten ska ske enligt de rekommendat-

ioner som ges i bilagd skyfalls- och dagvattenutredning. 

 

Utsnitt ur dagvatten- och 

skyfallsutredning: Föresla-

gen princip för placering 

av dagvatten och skyfalls-

anläggningar. Blå pilar vi-

sar ytvattensflöde. Utred-

ningen ger två olika alter-

nativ för dagvattenhante-

ring, varav alternativ 1 

förordas. 
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Vatten och avlopp 

Anslutning till allmänt ledningsnät kan ske i Billingegatan efter utbyggnad av all-

männa huvudledningar. Kapaciteten på befintligt allmänt ledningsnät som planområ-

det ska anslutas till bedöms vara god.  

Allmän VA- ledningsutbyggnad inom planområdet bedöms till ca 80 m. Utanför plan-

området krävs en utbyggnad av allmänna VA-ledningar med 30 m för att an-sluta till 

befintligt nät. 

Kretslopp och Vatten ansvarar för utbyggnad av VA-ledningsnätet i området. 

Erforderlig ledningsdragning kommer att korsa en befintlig enskild spillvattenledning. 

Vid behov av flytt av spillvattenledningen ska detta bekostas av exploatören. De en-

skilda ledningarna ingår i en gemensamhetsanläggning för spillvattenanslutning, 

GA:122.  

Ägarna till de fastigheter som ansluts till VA-ledningsnätet debiteras för bruknings-

avgifterna enligt gällande VA-taxa, därutöver tillkommer anläggningsavgift när för-

bindelsepunkt är upprättad. 

För tillkommande ledningar krävs ledningsrätt motsvarande 6 meters bredd. Led-

ningsrätt finns redan på en del av det område där VA-ledningar behöver dras och kan 

vid behov utvidgas till att omfatta den förlängda ledningsdragningen. Kretslopp och 

Vatten står för ansökan och kostnad för lantmäteriförrättning rörande ledningsrätt. 

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda led-

ningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. För att anslutning med 

självfall ska tillåtas ska färdigt golv vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelse-

punkt, med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. 

Kretslopp och vattens fördröjningskrav för dagvatten ska uppfyllas innan anslutning 

till allmänt ledningsnät.  

Generellt gäller en förbindelsepunkt per fastighet. Gemensamhetsanläggningar för av-

lopp accepteras under vissa förutsättningar. Om anslutning av bebyggelse sker genom 

samfällighet med en gemensam servis gäller att varje byggnad bör vara placerad 0,3 

meter över kringliggande marknivå/gata.  

Utsnitt ur dagvatten- och 

skyfallsutredning: Över-

lappning av befintlig situ-

ation och planförslaget. 

Mörkblå pilar visar rinn-

vägar vid skyfall. 
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Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån 77 m (RH2000). I de 

fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren.  

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten 

för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen.  

Värme 

Uppvärmning för förslagna hus är inte fastlagd. Bergvärme eller fjärrvärme kan vara 

möjliga uppvärmningsalternativ.  

El och tele 

Elförsörjning finns inom området. Göteborg Energi är ledningsägare.  

Teleledningar finns inom området. Skanova är ledningsägare. 

Avfall 

Det finns olika alternativ för hur avfallshanteringen kan lösas i området. Avfall kan 

hämtas vid varje enskild fastighet alternativt att sopkärl rullas fram till en lämplig 

uppställningsplats vid hämtning. Detta förutsätter att gatan och tomtmark utformas så 

att krav på maxlutning (1:12) mellan sopbil och sopkärl klaras. Ett ytterligare alterna-

tiv är att en gemensam plats för alla sopkärl anordnas vid infarten till området och sä-

kerställs genom servitut eller annan rättighet. En kombination av ovanstående lös-

ningar är även möjlig. 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Detaljplaneområdet består av berg med ett tunt jordlager samt områden med berg i 

dagen. Området där det finns jordmassor är flackt, i samtliga riktningar är lutningen 

mindre än 1:10.  

Planerade byggnader kan grundläggas på berg alternativt på packad sprängstensfyll-

ning på berg, eventuellt mjuka massor schaktas bort. Området bedöms som stabilt. 

Inga geotekniska åtgärder krävs. 

Sprängning inom området minimeras. Mindre bergsklackar kan behöva jämnas ut för 

att uppnå acceptabel lutning på vägen. Eventuella tillkommande bergsslänter ska be-

siktigas av bergsakkunnig för bedömning av åtgärder. 

Markmiljö 

Inga potentiella föroreningar finns registrerade inom området.  

Arkeologi 

Det finns inga fornlämningar inom planområdet. Däremot finns en möjlig fornläm-

ning av typen ”boplats” söder om området.  
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Buller 

En bullerutredning enligt 4 kap 33a§ bedöms med hänsyn till bullersituationen inte 

behövas. Översiktliga beräkningar av trafikbullersituation visar att den ekvivalenta ni-

vån ligger omkring 40 dBA.  

Området har en närmast lantlig karaktär och gatorna angränsande till området utgörs 

av smala lågtrafikerade villagator. Närmsta större väg är Hästeviksvägen ligger cirka 

100 meter söder om planområdet. 

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. 

En utvärdering av kompensationsåtgärder har gjorts i samråd med berörda kommu-

nala förvaltningar.  För att förbättra områdets biotopvärde kan dammen rensas och att 

avverkade träd sparas i närområdet som biodepåer med död ved. Åtgärderna är frivil-

liga och regleras inte i detaljplan/avtal. 

Fastighetsindelning 

Detaljplanen föreskriver en minsta fastighetsstorlek om 600 m2 vid byggnation av en-

bostadshus. Om parhus uppförs är minsta fastighetsstorlek 300 m2 per bostad. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver så kallat enskilt huvudmannaskap, detta eftersom planområ-

det är omgivet av gator som sedan tidigare har enskilt huvudmannaskap.  Det innebär 

att fastighetsägarna inom planområdet är gemensamt ansvariga för utbyggnad samt 

framtida drift och underhåll av allmän plats. Ansvar för utförande och drift regleras 

genom att lantmäteriet fattar beslut om gemensamhetsanläggning i en anläggningsför-

rättning. Omfattning av erforderliga gemensamhetsanläggningar framgår av avsnittet 

om fastighetsrättsliga frågor nedan. 

I anslutning till planområdet finns befintliga gatuanläggningar på allmän plats 

(GA:13) som förvaltas av en samfällighetsförening. 

Kretslopp- och vattens ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av VA-ledningar. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Fastighetsägaren är ansvarig för utbyggnad och förvaltning av anläggningar inom 

kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats 

Allmän platsmark i detaljplanen utgörs av ny lokalgata som ska försörja de tillkom-

mande bostäderna. Då det är enskilt huvudmannaskap löses gatumarken inte in med 
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äganderätt, utan rätten att nyttja marken för gata säkras i stället genom gemensam-

hetsanläggning. Fastigheten Älvsborg 555:420 och samfälligheten Älvsborg S:62 be-

höver upplåta mark till en gemensamhetsanläggning för den nya lokalgatan. Detta be-

slutas av lantmäteriet efter en anläggningsförrättning. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. Från fastigheten Älvsborg 

555:420 behöver 3–6 fastigheter tillskapas, beroende på om bebyggelsen uppförs som 

villor eller parhus. Åtgärden utförs lämpligen genom avstyckning. 

Före beviljande av bygglov skall denna fastighetsbildning samt tillsäkrande av rätten 

till allmän platsmark genom inrättande av gemensamhetsanläggning för densamma 

vara genomförd.  

Gemensamhetsanläggningar (GA) 

GA (ny eller omprövning av befintlig) ska inrättas för den planerade lokalgatan. En 

ny GA kan också behövas för gemensam dagvattenhantering. De 3–6 nytillkommande 

bostadsfastigheterna i planen kommer ingå i gemensamhetsanläggningarna. Lantmä-

teriet beslutar genom en anläggningsförrättning vilka andelstal för genomförande re-

spektive drift som varje fastighet ska tilldelas, det vill säga hur kostnaderna för vägen 

och dagvattenhantering ska fördelas. Gemensamhetsanläggningarna kan förvaltas som 

delägarförvaltning eller genom en samfällighetsförening. 

Om en ny GA tillskapas för vägen så kommer de nya fastigheterna sannolikt också 

ingå i befintlig gemensamhetsanläggning (GA:13) och tilldelas andelstal för drift av 

de vägar som ansluter planområdet och leder ut till det kommunala vägnätet. 

Ledningsrätt 

Ledningsrätt krävs inom allmän platsmark för de blivande VA-ledningar som ska för-

sörja planområdet. Befintlig ledningsrätt intill planområdet kan omprövas och utökas 

till att även innefatta den allmänna platsmarken i planen.  

I den södra delen av planområdet där gatumarkens bredd understiger 6-meter finns ett 

u-område utmed gatan. Syftet är att säkerställa tillräcklig bredd för framtida lednings-

rätt.  Där ledningsdragningen korsar en befintlig GA för enskilda ledningar anges g i 

kombination med u på plankartan.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen avse-

ende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive ledningsägare 

ansöker om ledningsrätt. 

Älvsborg 352:1, 555:420 samt S:62 kommer bli belastade med ledningsrätt. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter. 

Fastighetsägaren inom planområdet ansvarar för att ansöka om och bekosta resterande 

lantmäteriförrättningar. 
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Konsekvenser för fastighetsindelningen 

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

Älvsborg 555:420  2 150 kvm  

Nya fastigheter 

Kvartersmark, 

bostäder 

Älvsborg 555:435 440 kvm  

Tomtmark 

 

 Kvartersmark, 

bostäder 

Älvsborg 352:1 Ingen förändring Ingen förändring Kvartersmark, 

bostäder 

 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Inga av kommunen kända avtal berörs av projektet. 

Avtal mellan kommun och exploatör  

Enligt PBL ska kommunen beskriva de exploateringsavtal som ska tecknas i samband 

med detaljplanens genomförande. I denna plan finns ingen kommunal mark på vare 

sig kvartersmark eller allmän plats, så det finns inga åtaganden mellan kommunen 

och exploatören som behöver regleras genom exploateringsavtal. Ansvarsförhållan-

den och kostnader som belastar exploatören beskrivs i stället i denna planbeskrivning. 

Kommunen, genom Kretslopp och vatten, kan dock komma att teckna avtal om led-

ningsrätt med exploatören, för de VA-ledningar som ska förläggas inom allmän plats-

mark i planen. 

Avtal mellan exploatör och övriga fastighetsägare 

Exploatören kan behöva ingå avtal med Älvsborg S:62 om rätten att nyttja mark för 

ny lokalgata inom planområdet samt med övriga fastighetsägare som ingår i gemen-

samhetsanläggning för intilliggande befintlig gata (GA:13). Avtalen kan till exempel 

reglera frågor om ersättning och finansiering av gatuanläggningar. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 

avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid omläggning av led-

ningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och exploatören för att säkerställa åta-

ganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt. 

Fastighetskontoret har fullmakt att företräda Kretslopp och vatten i samband med ge-

nomförandet. Eventuell påverkan på Göteborg Energis och Telia Soneras ledningar är 

reglerade i befintliga avtal mellan parterna. 

Tidplan  

Samråd:       3 kvartalet 2021 
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Granskning: 1-2 kvartalet 2022 

Antagande:  3 kvartalet 2022 

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

Förväntad byggstart: 2 kvartalet 2023 

Färdigställande: 2 kvartalet 2024 

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. 

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Nollalternativet 

Detaljplan saknas för området vilket innebär att markens avvändning inte är fastlagd. 

Marken ägs av en privat fastighetsägare. Om ingen detaljplan upprättas för området 

kommer marken förbli obebyggd likt idag.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Planförslaget har bedömts vara av social komplexitetsnivå 1, det innebär att ingen se-

parat social konsekvensanalys eller barnkonsekvensanalys upprättats. Planens be-

dömda konsekvenser redovisas under rubrikerna nedan. 

Sammanhållen stad 

Förslaget innebär en komplettering av villor eller parhus i utkanten av ett befintligt 

småhusområde. Vägarna i området utgörs av smala villagator med enskilt huvudman-

naskap vilket gör att boende i andra stadsdelar kan uppleva området som privat. De-

taljplanen påverkar inte detta förhållande. 

Det finns ingen tydlig entré till det angränsande naturområdet men stigar inom områ-

det tyder ändå på att det används för rekreation. Detaljplanen utformas så att det fort-

satt är möjligt att passera området mot Stora Billingen. 

Samspel  

Inom naturmarksområdet Stora Billingen finns flera utpekade sociala värden enligt 

sociotopkartan. Bland annat finns möjlighet till lek, pulka, kojbygge, motion och pro-

menader, utflyktsmål med mera inom gångavstånd från planområdet. I övrigt finns 
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inga självklara mötesplatser inom området. Exploateringen bedöms inte påverka 

ovanstående sociala värden. 

Vardagsliv 

Planområdet ligger inom gångavstånd till ett lokalt centrum med matbutik, skola/för-

skola. Busshållplats finns på cirka 500 meters gångavstånd och det är 6 km cy-

kelavstånd till centrala Göteborg.  Boende får tillgång till egen trädgård och det an-

gränsande naturområdet för lek och rekreation. Sammantaget bedöms det finnas goda 

förutsättningar för ett välfungerande vardagsliv i området. 

Identitet  

Föreslagen bebyggelse liknar den som redan finns i området, det innebär att områdets 

identitet inte förändras till följd av den nya bebyggelsen.  

Hälsa och säkerhet 

Närmiljön bedöms som trafiksäker med låga hastigheter och begränsade trafikmäng-

der. Luft- och ljudmiljön för tillkommande bostäder är god. 

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. Förslaget 

utgör en komplettering av småhus i utkanten av ett befintligt småhusområde. Plan-

läggning har inte bedömts vara förenlig med den tidigare översiktsplanens markan-

vändningskarta (ÖP 2009) som anger både grön- och rekreationsområde och ”bebyg-

gelseområde med grön- och rekreationsytor”. Den övergripande bedömningen är dock 

att planen är förenlig med översiktsplanens intentioner om förtätning i kollektivtrafik-

nära lägen och att planläggningen innebär ett effektivt markutnyttjande. 

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.  

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan.  

Kommunen har gjort en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap. 

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

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra 

en betydande miljöpåverkan. Bedömningen har utgått från kriterierna i Miljöbedöm-

ningsförordningen (SFS 2017:966) 5 §.  

Detaljplaneförslaget medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen 

bebyggelse. 

Kommunens ställningstagande grundar sig bland annat på bedömningen att ett ge-

nomförande av detaljplanen:  
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• Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 

MB 7 kap. 28 §. 

• 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 till följd 

av allvarliga olyckor eller andra omständigheter. 

• 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. 

• De sannolika miljöeffekterna kan minskas genom åtgärder som arbetas in i detalj-

planen eller exploateringsavtalet.  

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planens genomförande ger upphov till 

påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-

kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag.  

Undersökningssamråd har skett med länsstyrelsen i oktober 2020. Länsstyrelsen har 

meddelat att man instämmer i kommunens bedömning om att planens genomförande 

inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. Under re-

spektive rubrik nedan följer därför en kort sammanställning av planens miljökonse-

kvenser. 

Miljömål 

I Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 som antogs av kommunfull-

mäktige 2021-03-25 presenteras tre övergripande mål sammanlagt tolv delmål. De tre 

målen och de delmål som har störst relevans för planförslaget är: 

Naturen: Göteborg har en hög biologisk mångfald 

• Delmål: Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvär-

dena utvecklas. En naturinventering har genomförts för att säkerställa att de 

ekologiska värdena inte påverkas negativt. Dammen strax norr om planområ-

det har inventerats och plangränsen anpassas efter värden kopplade till dam-

men.  

Klimatet: Göteborgs klimatavtryck är nära noll 

• Delmål: Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från resor och transporter. 

Bebyggelsen bygger vidare på den struktur som finns i området och nyttjar till 

stor del befintlig infrastruktur. Tillkommande bebyggelse ligger inom gångav-

stånd till kollektivtrafikhållplatser och inom cykelavstånd till service. Till-

kommande biltrafik bedöms som begränsad. 

Människan: Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö 
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• Delmål: Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna och Göte-

borgs Stad minskar buller för göteborgarna. Föreslagen bebyggelse ligger 

inom ett område som har god luftkvalitet och låga bullernivåer. 

• Delmål: Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar eko-

systemtjänster. Tillgängligheten till skogen blir i stort oförändrad genom att 

gatan inom området planeras som allmän plats. Den nya bostadsbebyggelsen 

gör att fler får tillgång till bostadsnära natur. Viss påverkan av upplevelsen av 

platsen kan ske lokalt då planlagd naturmark inom området bebyggs. 

Naturmiljö 

Detaljplan innebär att träd och vegetation tas bort då området bebyggs. Den yta som 

påverkas utgör en liten del av ett större naturområde och består av yngre skog med 

begränsat biotop- eller artvärde. Våtmarksområdet norr om planområdet påverkas 

inte. Påverkan på naturmiljö bedöms sammantaget som begränsad. 

För att förbättra områdets biotopvärde kan dammen rensas och större avverkade träd 

sparas som biodepåer.  

Grönytefaktor  

Göteborg Stad arbetar för att stärka de viktiga värden som naturen kan erbjuda i form 

av så kallade ekosystemtjänster. Grönytefaktorn är ett mått på hur mycket ekosystem-

tjänster ett område ger. Målvärdet inom ”Mellanstaden” är 0,35. Grönytefaktorn re-

gleras inte i detaljplanen och är ett frivilligt mått för fastighetsägaren. 

Kulturmiljö 

Området ligger i utkanten av befintligt bebyggelseområde och relativt dolt i terrängen. 

Bebyggelsen anpassas till omgivande villabebyggelse. De värden som ger uttryck för 

riksintresset för kulturmiljö berörs inte av planförslaget. 

Påverkan på luft 

Förslaget innehåller enstaka villor och tillkommande trafik är därmed mycket begrän-

sad. En platsbedömning för luft har utförts och stämts av med Miljöförvaltningen.  

Påverkan på vatten 

Recipienten är klassad enligt miljökvalitetsnormer. Vattenförekomsten är Rivö fjord 

som år 2021 klassades med ej god kemisk status och måttlig ekologisk status. Göta 

älv och Rivö fjord är påverkade av pågående hamnverksamhet och övergödning. Må-

let är att uppnå god ekologisk status år 2027.  

Med avseende på miljökvalitetsnormerna görs bedömningen att planen inte kommer 

påverka statusen i vattenförekomsten negativt. Denna bedömning grundar sig i att 

totalmängderna som släpps ut per år minskar efter föreslagen rening i makadamdike. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får utgifter för projektledning i samband med framtagande och ge-

nomförande av detaljplanen. 
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Trafiknämnden får utgifter för stöttning i trafikfrågor vid framtagande av detaljplan. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgif-

ter för förrättningskostnader och utbyggnad av VA-anläggningar. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi  

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för 

ränta och avskrivningar samt driften av de nya VA-ledningarna. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören/fastighetsägaren 

Exploatören får kostnader till byggnadsnämnden enligt gällande plantaxa för framta-

gande av detaljplanen och utredningar. Övriga nödvändiga utredningar som inte ingår 

i plantaxan står exploatören också för, till exempel rörande gestaltning, geoteknik och 

markmiljö. 

Exploatören står för kostnader för lantmäteriförrättning för avstyckning av bostads-

fastigheterna samt anläggningsförrättning för att tillskapa och ompröva gemensam-

hetsanläggningar för dagvatten och gata. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Detaljplanen avviker från markanvändningskartan tillhörande den översiktsplan som 

gällde när planen togs fram (ÖP 2009) men är förenlig med ny översiktsplan som an-

togs 19 maj 2022. I ÖP 2009 ligger området på gränsen mellan ”grön- och rekreat-

ionsområde” och ”bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor”. Översiktspla-

nen medger dock inte exakt utläsning av gränser, med hänsyn till den övergripande 

skalan. Skälen för avvikelse är att planförslaget utgör en mindre komplettering av ett 

befintligt bebyggelseområde och inte bedöms påverka det angränsande grön-och re-

kreationsområdets funktion och värde. Vidare bedöms planförslaget ligga i linje med 

den övergripande målsättningen i översiktsplanen om att staden ska byggas och ut-

vecklas centralt. 
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Detaljplan för bostäder väster om Billingegatan 
inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg  

Samrådsredogörelse 

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med utökat planförfarande. Byggnadsnämnden beslöt den 

24 augusti 2021 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts 

för yttrande under tiden 8 september– 29 september 2021. 

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 från berörda sakägare och övriga berör i huvudsak påverkan 

på grönområdet och växt/djurliv. Yttrandena berör även tillkommande trafik, 

dagvatten- och skyfallshantering, tidigare ställningstaganden och bedömningar 

med mera. 

Allvarligaste invändningen från myndigheter och förvaltningar gäller risken för 

översvämning vid skyfall, hantering av bergsslänter i byggskedet samt 

konsekvenser för fastigheter. Synpunkter har även framförts vad gäller behov av 

arkeologisk utredning och vissa förtydliganden i planhandlingarna. 

Framförda synpunkter har delvis beaktats genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. Synpunkter kvarstår vad gäller exempelvis bevarande av 

grönområdet.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 

fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 

planens genomförande. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Kulturnämnden  

Planområdet ligger inom ett område för riksintresse för kulturmiljövården (Nya 

Varvet O 5). I det framtagna antikvariska planeringsunderlaget för 

kulturmiljövårdens riksintresseområden utanför centrala Göteborg (SBK 2020) 

presenteras hela Stora Billingens höjdparti som ett inramande bergsparti med stor 

betydelse för upplevelsen och förståelsen av Nya Varvets planeringsidé och 

ursprungliga funktion.  

Nya Varvet är en försvarshistorisk miljö vilken uppfördes under 1700-talet men 

en skans finns omnämnt på Billingen senast under 1600-talet. Redan då fanns 

omfattande planer att befästa området. Det finns inga kända fornlämningar inom 

planområdet men utredningar i dess närhet påvisade stenålderslämningar. 

Planbeskrivningen nämner också att ”spår av tidigare militär användning finns i 

skogsområdet i anslutning till planområdet”. 

Förvaltningens yttrande 

Kulturförvaltningen anser att detaljplanens innehåll är acceptabelt utifrån ett 

kulturmiljöperspektiv då tillkommande bebyggelse placeras i anslutning till redan 

bebyggda delar av Stora Billingen samt utformas som mindre småhus. 

Kulturförvaltningens bedömning är att det finns möjlighet för både 

försvarshistoriska lämningar samt förhistoriska lämningar inom planområdet. Med 

hänsyn till ovanstående bör en arkeologisk utredning göras för att klargöra 

områdets fornlämningsstatus.  

Kommentar: 

Det finns inga utpekade fornlämningsområden inom planområdet och 

planområdet har mycket begränsad storlek. Stadsbyggnadskontoret bedömer 

därmed att en arkeologisk utredning i detta skede inte är motiverad. Frågan är 

avstämd med Länsstyrelsen. Det bör noteras att alla fornlämningar har ett 

automatiskt skydd genom kulturmiljölagen.  

Beskrivningen avseende förekomst ”av spår från tidigare militär användning” 

refererar till en igensatt bunker utanför planområdet. Beskrivningen förtydligas. 

 

Park- och naturnämnden  

Förvaltningen avstår från yttrande, då vi inte förvaltar eller kommer att förvalta 

marken i denna plan.  

Park och naturförvaltningen vill dock upplysa om vikten av att genomföra 

kompensationsåtgärder även i en relativt liten plan som denna.  

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Kompensationsåtgärder är frivilliga då marken är 

privatägd. Det är positivt om kompensationsåtgärder genomförs.  
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Kretslopp- och vattennämnden  

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna: 

• Under ”6. Administrativa bestämmelser” på plankartan lägg till följande 

mening: ”Kommunen är huvudman för VA- ledningsnätet på den allmänna 

platsmarken”  

• U- området på plankartan behöver utökas för nya ledningar i planområdet. 

Detta behöver utökas likt det som redovisas i figur 1 under stycket 

”Allmänna VA-ledningar” 

• Under rubriken Dagvatten i planbeskrivningen lägg till följande mening: ” 

För att minska flödestopparna och belastningen på befintligt 

ledningssystem ställer Göteborgs stads krav på att dagvatten från 

hårdgjorda ytor inom kvartersmark ska fördröjas motsvarande 10 mm 

dagvatten per kvadratmeter reducerad yta. Detta motsvarar en 

fördröjningsvolym om 14 m3 för hela planområdet” 

• Under rubriken Skyfall i planbeskrivningen lägg till följande mening: 

”Skyfallsanalysen som är gjord i dagvatten och skyfallsutredningen utgår 

ifrån att detaljplanen ska uppfylla kraven i TTÖP (Göteborgs Stad, 

Stadsbyggnadskontoret, 2019) och PBL. Om kraven inte uppfylls bedöms 

inte marken vara lämplig för bebyggelse på grund av översvämningsrisk. 

För att säkerställa kraven med avseende på skyfall ska punkter i 

utredningen följas”. 

Avfall 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter på planhandlingarna ur ett 

avfallsperspektiv. Detaljplanen möjliggör en fungerande avfallshantering. 

Allmänna VA-ledningar 

Planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät, anslutning kan ske till 

befintliga ledningar i Billingegatan. Allmän VA-ledningsutbyggnad inom 

planområdet bedöms till ca 80 m. Utbyggnad utanför planområdet bedöms till ca 

30 m. Kapaciteten på befintligt ledningsnät bedöms vara god. Ledningsrätt 

kommer att krävas för Kretslopp och vattens nya ledningar in på planområdet, då 

allmän platsmark föreslås ha enskilt huvudmannaskap. Nytt U- område redovisas 

grovt enligt figur 1, med ett område på 3 m på vardera sida från VA-ledningarna. 

Exakt U-område behöver undersökas i detalj i ett senare skede. Observera att 

andra eventuella ledningar inte har tagits in i beräkningen av 

ledningsrättsbredden. 
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Figur 1. Ungefärligt ledningsrättsområde visas som röd yta. 

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 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 

motsvarande områdestyp A:1 (VAV publikation P 83). Vattenledningen är 

enkelmatad och uppfyller planens krav på brandvatten på 10 l/s (för områdestyp 

A1). 

De två fastigheterna som ligger längst norr ut inom planområdet ligger mer än 75 

m från närmaste brandpost, därför måste en ny brandpost installeras för att säkra 

släckvattentillgången. 

Dagvattenhantering 

Allt dagvatten från planområdet ska passera fördröjningsanläggning innan 

anslutning till det allmänna VA-nätet. Med hjälp av fördröjningsanläggningen är 

det viktigt att de reningskraven som redovisas i dagvatten och skyfallsutredningen 

följs. En översvämningsrisk finns för de två fastigheterna i den norra delen av 

planområdet. Här är det extra viktigt att höjdsättning kring de nya husen anpassas 

så att kraven i dagvatten och skyfallsutredningen följs. 

Skyfallshantering 

För att inte några översvämningsrisker ska föreligga behöver området höjdsättas 

så att inga instängda eller låga områden förekommer intill nya byggnader. 

Detaljplanen ska följa de rekommendationer som tagits fram i dagvatten- och 

skyfallsutredningen.  

Förutsättningar för anslutning  
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Nya avsättningar behöver göras i befintliga ledningar vid Billingegatan för att 

kunna förse nytt planområde med allmänt VA-ledningsnät. Hur enklast möjliga 

anslutning kan ske till det allmänna VA-ledningsnätet måste utredas vidare i ett 

senare skede. Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem 

med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. För att 

anslutning med självfall ska tillåtas ska färdigt golv vara minst 0,3 meter över 

marknivå i förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- 

och spillvattensystem. Kretslopp och vattens fördröjningskrav för dagvatten ska 

uppfyllas innan anslutning till allmänt ledningsnät. Krav vad gäller avskiljning av 

föroreningar i dagvattnet ska vara uppfyllt. Lägsta normala vattentryck i 

förbindelsepunkt motsvarar nivån + 77 m (RH2000). I de fall högre vattentryck 

önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren.  

Kommentar: 

Ansvarsförhållandet för VA-ledningar regleras på annat sätt än genom 

planbestämmelser. Kommunens ansvar för va-ledningsnätet framgår av 

planbeskrivningen. 

Utbredningen av u-området på plankartan motsvarar ett 6-meter brett 

ledningsrättsområde inkluderat allmänna platsmark, gata. U- område krävs inte på 

allmänplats. 

Texten under dagvatten ses över i enlighet med Kretslopp och vattens yttrande.  

Rekommendationer avseende skyfall, bland annat avseende behovet av 

höjdsättning av mark, framgår av planbeskrivningen. 

Yttrandet vidarebefordras till exploatören/fastighetsägaren. 

 

Trafiknämnden  

Gatans lutning på 10% är bedömd som låg standard enligt stadens tekniska 

handbok. I detta fall är det ändå att bedöma som acceptabelt eftersom 

förutsättningarna ser ut som de gör att få ner lutningen skulle göra orimligt stora 

intrång i naturmarken. Gatan kommer även huvudsakligen nyttjas av de nya 

bostäderna och den kommer att tillskrivas enskilt huvudmannaskap. Om 

Kretslopp och Vatten samt räddningstjänsten godkänner gatan för deras 

framkomlighet så har inte trafikkontoret något att invända på detaljplanen. 

Kommentar: 

Noteras. Räddningstjänsten och Kretslopp och vatten har inte haft synpunkter på 

gatans lutning. 

 

Grundskolenämnden 

Grundskoleförvaltningen har inga synpunkter på förslag till detaljplan för 

bostäder vid Billingegatan.  

Kommentar: 

Noteras. 
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Göteborg Energi AB 

Vid schaktningsarbeten i närheten av i mark förlagda ledningar hänvisas till  

bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, optofiber 

och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, Göteborg Energi Gothnet AB, 

Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Ale Fjärrvärme AB. 

Det poängteras att det är för var tid gällande version som skall uppfyllas och att 

uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken: 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning. Det är 

viktigt att korrekt anvisning (ledningsanvisning) av befintliga kabelstråk utförs 

och schaktning och andra markarbeten sker med stor försiktighet. 

Giltighetstiden för av oss lämnat projekteringsunderlag är begränsad, se uppgifter 

i vårt utkvitterade svar. Göteborg Energi lämnar endast synpunkter på föreslagna 

ledningslägen baserat på utkvitterade underlag från oss. 

För anvisning av befintliga ledningar i marken samt projekteringsunderlag, 

samordning, samhällsplanering hänvisas till: https://www.ledningskollen.se 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) har inte några ledningar som är i vägen för 

exploateringen. Det är viktigt att föranmälan om nya serviser görs tidigt och att 

utbyggnaden av elnätet samordnas med byggnation av annan infrastruktur. 

Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra i ärendet. 

Kommentar: 

Noteras. Information vidarebefordras till berörd fastighetsägare. 

 

Skanova 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar bedöms 

inte påverkas av rubricerat planförslag. Tvingas Skanova vidta 

undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Om så 

önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.  

Kommentar: 

Noteras. Information vidarebefordras till berörd fastighetsägare. 

 

Vattenfall 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har 

därmed inget att erinra.  

Kommentar: 

Noteras. 

 

Miljö- och klimatnämnden  

Planförslaget innebär att en del av naturområdet Stora Billingen kommer att 

försvinna med detaljplanen. Därmed behöver en del av planområdet markeras som 

prickmark som innebär att marken inte få förses med byggnad. Detta för att 

bevara den delen öppen samt att föreslagna kompensationsåtgärder genomförs. 

Miljöförvaltningen anser att området i den östra delen av planområdet kan 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
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markeras som prickmark, men beteckningen B (”bostäder”) behöver tas bort för 

att markera tydligt att området inte får bebyggas. 

Miljöförvaltningen anser att förlusten av naturområde som planen innebär 

behöver kompenseras. Vi bedömer att planbeskrivningens förslag att restaurera 

dammen direkt norr om planområdet och att spara större avverkade träd som 

biodepåer i närområdet är ett utmärkt sätt att öka områdets naturvärden trots 

exploateringen. 

Planförslaget innehåller en avstämning mot nationella och regionala miljömålen. 

Planförslaget bör även stämmas av mot målen i Göteborgs Stads miljö- och 

klimatprogram. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret anser att föreslagen planläggning av ytan mellan Gata och 

befintlig tomtmark innebär den mest ändamålsenliga förvaltningen.  

Bedömning utifrån miljömålen redovisas i planbeskrivningen. 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Socialnämnden Sydväst 

Förvaltningen tillstyrker förslag till detaljplan för bostäder väster om 

Billingegatan med följande synpunkter.  

Att bebygga och ta i anspråk grönområden är något förvaltningen generellt ställer 

sig negativ till. Socialförvaltningen har fångat upp kunskap från dialoger (Lokala 

utvecklingsprogrammet) om att barn och vuxna använder Billingens grönområde 

för promenader och rekreation. Vilket även framkommer i planbeskrivningen att 

området används som friluftsområde. Det är positivt att planarbetet dessutom har 

identifierat aspekterna kring att förslaget inte ska försämra vägar in i grönområdet 

för allmänheten. Förvaltningen hade dock önskat beskrivningar eller illustrationer 

för hur entréer till grönområdet kan förbättras och att identifierade sociotopvärden 

kan stärkas bland annat för barns lek och lärande. 

Kommentar: 

I dagsläget är inte passagen från Billingegatan en självklar entrépunkt till 

Naturområdet Stora Billingen. Detta på grund av att området är kuperat och 

igenvuxet och ligger något undanskymt i slutet av en villagata. En breddad gata 

skulle möjligen kunna förtydliga passagemöjligheten. Passager från 

Grotteparksvägen norra sidan av Stora Billingen används sannolikt mer frekvent. 

Förslaget bedöms inte påverka sociotopvärden i någon betydande mening.  

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen 

Har följande synpunkt Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). 
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av villor och parhus. 

Bebyggelsen ska anpassas till landskapet och omgivande småhus. 

Passagemöjligheten till angränsande naturområde ska bibehållas. 

Länsstyrelsen anser att planen kan vara en lämplig komplettering av bostäder i 

utkant av befintligt småhusområde. Planunderlaget behöver dock bearbetas vad 

gäller översvämningsrisker samt geotekniska risker i den fortsatta planprocessen. 

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 måste hanteras 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 

en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 

fem prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att planförslaget kommer i konflikt med riksintressen, 

mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer eller att strandskydd upphävs i 

strid med gällande bestämmelser. 

Kommunen behöver dock bearbeta planen vad gäller risker för hälsa och säkerhet 

kopplat till översvämningar samt geotekniska risker, enligt nedan. 

Hälsa och säkerhet 

Hantering av översvämningsrisker 

Kommunen redovisar att en anpassad höjdsättning inom olika delar av 

planområdet är nödvändig, särskilt för den norra delen, för att marken ska bli 

lämpligt för bebyggelse ur ett översvämningsperspektiv. Länsstyrelsen noterar att 

plankartan saknar bestämmelser kopplat till höjdsättning. Planen behöver därmed 

kompletteras med lämpliga planbestämmelser. Detta under förutsättning att 

kommunen inte kan redovisa att konsekvenserna av en översvämning är så pass 

ringa att risken kan accepteras utan åtgärder. Detta ska då tydligt framgå av 

planbeskrivningen. 

Geotekniska risker 

Statens geotekniska institut har i sitt yttrande daterat 2021-09-29 tagit upp frågan 

om hur stabilitet i eventuella kvarvarande bergsslänter (naturliga eller skapade 

genom markberedning) ska upprätthållas över tid. Yttrandet bifogas i sin helhet. 

Länsstyrelsens anser att kommunen i det fortsatta planarbetet behöver beskriva 

om planens lämplighet vad gäller geotekniska risker kan försämras över tid och 

hur detta i så fall ska undvikas. 

Råd enligt PBL och MB 
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Avvikelse från översiktsplanen 

Kommunen anger att planförslaget delvis avviker från gällande översiktsplan. 

Planområdet ligger på gränsen mellan två olika användningsområden, grön- och 

rekreationsområde samt bebyggelse med grön- och rekreationsytor. Länsstyrelsen 

delar kommunens bedömning att planen innebär en mindre komplettering samt att 

översiktsplanen skala gör det svårt att bedöma planer som hamnar precis på 

gränsen mellan två olika användningsområden. 

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att 

uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 

kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara 

vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande 

miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör det 

möjligt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt. 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Risken för översvämning bedöms vara så pass lokal att den bäst hanteras vid 

projektering av hus och mark. Planbestämmelser om höjdsättning av tomtmark 

bedöms innebära en detaljeringsgrad som inte är motiverad, höjdsättningen 

hanteras istället lämpligast när exakt placering av hus är känd i samband med 

sedvanlig bygglovsprövning. I BRR finns en föreskrift/allmänt råd om att marken 

ska luta bort från byggnader. Planbeskrivningen förtydligas avseende 

riskbedömningen för översvämning. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om hur ev. bergschakt ska 

hanteras. Se även bemötande till Statens geotekniska institut nedan. 

 

Statens Geotekniska institut (SGI) 

SGI har inga synpunkter på fortsatt planläggning. 

SGI vill dock skicka med frågan till kommun och länsstyrelse kring hur långsiktig 

stabiliteten kan säkerställas för eventuella kvarstående, konstruerade och naturliga 

bergslänter. De senare skulle eventuellt kunna få förändrade stabilitetsförhållande 

vid jordschakt mot berg. Skapas inga nya bergslänter i byggskedet är frågan inte 

aktuell. 

Kommentar: 

Vid genomförandet av detaljplanen bör eventuella bergsslänter längs föreslagen 

väg besiktigas av bergtekniskt sakkunnig för bedömning av åtgärdsbehov. Frågan 

bevakas i bygglovs- och eller marklovsprocessen. Information införs i 

planbeskrivningen. 
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Lantmäterimyndigheten  

Plankarta 

I plankartans östra del saknas användningsbestämmelse B, Inom samma område 

finns en gräns mellan u-området och gu-området. Svårt att se vilken typ av gräns 

detta är men bör vara en egenskapsgräns, borde i så fall korrigeras så att de två 

prickarna syns. 

I teckenförklaringen till grundkartan finns en typ av gräns som inte återfinns i 

karta, användningsgräns som utgår. Är ingen användningsgräns som utgår så 

teckenförklaringen bör ändras. 

Huvudmannaskap 

Detaljplanen anger enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Vid val av enskilt 

huvudmannaskap ska särskilda skäl finnas. Sådana skäl finns sannolikt men det 

saknas tydlig motivering av det i planbeskrivningen. 

Gemensamhetsanläggning, ledningsrätt och servitut 

Planbeskrivningen anger att ny gemensamhetsanläggning kan inrättas för den nya 

lokalvägen alternativt att befintlig gemensamhetsanläggning Nya Varvet ga:13 

omprövas. Beskrivningen anger också att servitut ska inrättas för att de nya 

fastigheterna ska få rätt till den nya lokalvägen vilket är lite märkligt då det 

tidigare sagts att gemensamhetsanläggning ska inrättas för detta. 

Tillvägagångssätt som tillämpas vid genomförande av detaljplaner med enskilt 

huvudmannaskap är att gemensamhetsanläggning inrättas, planbeskrivningen bör 

korrigeras avseende avsnittet ”Servitut”. 

Planbeskrivningen anger att kommunala VA-ledningar, men även andra allmänna 

ledningar, kommer behöva byggas ut inom planområdet. U-område finns angivet i 

plankartan för de ledningar som inte kommer vara belägna inom allmän plats. Det 

saknas dock i beskrivningen vilka fastigheter som avses bli belastade med 

ledningsrätt. 

Sophantering, fastigheter mm. 

Som ett alternativ till sophantering anges att en lämplig uppställningsplats kan 

anordnas. Är tanken att den ska anordnas vid infarten till området finns risk att 

fastigheter utanför planområdet berörs och att planstöd saknas för en sådan 

upplåtelse. 

Av planbeskrivningen framgår att tanken är att det prickade B-området ska 

överföras till Älvsborg 555:435 och att dess naturmarkskartar ska bevaras. Det 

finns dock ingen annan begräsning än prickad mark för området och vill man 

bevara karaktären av naturmark bör kanske en kompletterande bestämmelse om 

detta anges. 

Gällande plan för Älvsborg 352:1 anger att minsta tomtstorlek är 600 kvm. Den 

del av Älvsborg 352:1 som inte omfattas av den nya planen bedöms bli mindre än 

600 kvm. Då bestämmelserna i den äldre planen inte gäller inom den nya planen 

riskerar Älvsborg 352:1 att bli planstridig, dvs inte uppfylla bestämmelsen om 600 

kvm. På ett par ställen i planbeskrivningen anges Lantmäteriet, det bör ändras till 

lantmäterimyndigheten.  
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Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget 

Kommentar: 

Användningsbestämmelse B läggs till i områdets östra del. 

Egenskapsgränsen mellan u-området och gu-området förtydligas. 

Teckenförklaringen korrigeras, användningsgräns som utgår tas bort. 

Motiven för enskilt huvudmannaskap förtydligas i planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen korrigeras avseende avsnittet ”Servitut” i enlighet med 

lantmäteriets yttrande.  

Vilka fastigheter som avses bli belastade med ledningsrätt förtydligas i 

planbeskrivningen. 

Planförslaget är utformat så att sopor ska kunna hämtas vid varje enskild fastighet. 

Det kan dock finnas andra alternativ, och dessa får utredas i genomförandet om 

aktuellt. 

Bestämmelse om bevarande av naturmark på kvartersmark anses inte utgöra en 

lämplig planbestämmelse. Texten om bevarande av naturmark tas bort för att 

undvika otydlighet. 

Stadsbyggnadskontoret har efter samråd haft kontakt med Lantmäteriet och 

Bygglovsavdelningen avseende risken att Älvsborg 352:1 blir planstridig. 

Eftersom gemensamhetsanläggning inte innebär att fastighetens omfattning 

minskas föreligger ingen risk för planstridighet. Det bör även noteras att 

planbestämmelsen om minsta tomtstorlek i angränsande detaljplan enbart gäller 

inom byggrättsområdet dvs. inte inom prickmark. 

 

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. 

Nedan följer en sammanfattning av de synpunkter som berör detaljplanen. 

Inkomna yttranden finns att tillgå i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. 

 

Fastighetsägare, Älvsborg 555:418  

Undrar varför beslutet om att neka bebyggelse inom området ändras. Har redan 

problem med dagvattnet när det regnar, har en brunn på sin uppfart som svämmar 

över då. Tycker det är fel att bygga här då det finns så lite natur kvar i området. 

Kommentar: 

Planprocessen styrs av politiska beslut. Ärendet ingår i startplan för 2018 beslutad 

av Byggnadsnämnden 2017-12-19. 

Förslag på hantering av dag- och skyfallsvatten utgår från bilagd dagvatten- och 

skyfallsutredning. Utgångspunkt är att situationen ska förbättras vad gäller 

dagvattenhanteringen. Respektive fastighetsägare ansvarar för regnvatten som 

faller på den egna fastigheten.  
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Se även bemötande till Älvsborg 555:421, nedan. 

 

 

Fastighetsägare, Älvsborg 555:421  

Motsätter sig detaljplanen.  

Översiktsplan 

Anser att planförslaget avviker och strider mot gällande översiktsplan och 

intentionerna i denna och därför inte ska godkännas. Anser att planen strider mot 

utpekade mål i översiktsplanen om att: i första hand byggas på redan 

ianspråktagen mark och värdefulla grönområden och stråk ska tas till vara och att 

särskild hänsyns tas till kulturmiljöns värden och bebyggelsens karaktär. Anser 

även att planförslaget går emot minst tre av översiktsplanens 

utvecklingsinriktningar. Anser att exploateringen av naturmark ej bör accepteras 

då enbart 3-6 småhusfastigheter tillkommer. Anser att grönområdets värde ökar i 

takt med att staden växer, bland annat genom utbyggnad i Toredammsområdet. 

Anser att kommunen gör en felaktig värdering av översiktsplanens 

ställningstaganden.  

Naturinventering, rekreationsområde 

Anser att det är vara anmärkningsvärt att inga groddjur påträffats. Framför att det 

finns både grodor och vattensalamandrar men att mängden groddjur i dammen har 

minskat under de senare åren. Menar att fastighetsägaren aktivt låtit dammen växa 

igen. Föreslår att marken köps av Göteborgs stad ex. för att på så sätt säkerställa 

dammens och alla i dammen levande groddjurs överlevnad.  

Framför att området är ett mycket populärt frilufts- och rekreationsområde och att 

användningen av området har ökat de senaste åren. Beskriver hur området 

används av allmänheten och barn. Anser det inte vara rimligt att allmänhetens 

tillgänglighet till området begränsas genom exploatering för bebyggelse.  

Framför att det finns ett mycket rikt djurliv i övrigt, bland annat en rävfamilj med 

ungar, rådjur, grävlingar och harar, älg, hackspett. gröngöling, ormvråk, uggla, 

gärdsmyg, blåmes, rödhake, med mera. Även växter, ex vildkaprifol och stensöta. 

Klockgentiana, som är rödlistad, har tyvärr inte påträffats under de senaste åren. 

Anser att exploateringen i området kommer påverka såväl djur- som växtliv och 

ytterligare bidra till att dammen dör. Anser att både djur- och växtliv i området 

bör bevaras. 

Dagvatten och skyfall, kapacitet etcetera 

Har redan idag problem med att allt dagvatten vid mer omfattande regn. Framför 

att dammen har ett naturligt flöde ner över aktuellt planområde men om detta 

flöde inte fungerar kommer dammen vid mer omfattande regn bidra till att mer 

vatten passerar över yttrandes fastighet. När vattnet inte kan hanteras inom 

yttrandes fastighet rinner det redan idag ner längs vägen och samlas i pölar där 

vägen svänger.  

Framför att det saknas en analys av översvämningssituationen utanför planen.  

Framför att det stämmer att dagvattenledningen i Billingegatan är nybyggd 2018 

men att det endast finns nybyggd dagvattenledning i den asfalterade delen av 

Billingegatan och inte i den grusade delen av Billingegatan. De två fastigheterna 
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som ligger längs den grusade delen av Billingegatan är ansluta till en äldre 

gemensamhetsanläggning med redan idag begränsad kapacitet, detta är en av 

orsakerna till att det vid omfattande regn är svårt att hantera dagvattnet på 

yttrandens fastighet. Framför att den befintliga dagvattenledningen inte har 

kapacitet för att ansluta ytterligare fastigheter och hantera det dagvatten som idag 

hanteras av naturen i grönområdet. Anser att uppgifter om kapacitet är felaktig. 

Anser det vara osäkert vilket av alternativ 1 och 2 som föreslås, och menar att 

alternativ 2 ligger på mark som avses regleras till Älvsborg 555:435. Anser 

hanteringen av dagvatten inte är tillräcklig då den till del är beroende av 

fastighetsägaren till Älvsborg 555:435. 

Konsekvenser 

Anser inte att det är tillräcklig bevisat att exploatering av området enligt 

planärendet inte får några negativa konsekvenser för området runt planen, ex. 

yttrandens fastighet. Anser att risken det medför att förändra aktuellt område 

genom exploatering inte är tillräckligt liten för att motivera exploatering.  

Insyn 

Framför att den tänkta utformningen och byggnadernas placering, vilket också 

styrks av typsektionerna för bebyggelse i detaljplanen, medför olämplig fri sikt 

från ner i fastighetsägarnas trädgård. 

Anser inte att kompensationsåtgärderna bör vara frivilliga. 

Övrigt 

Framför att det varit många turer i ärendet. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att planförslaget i stort överensstämmer 

med översiktsplanen. Föreslaget har anpassats efter kulturmiljö-, rekreations- och 

naturvärden. Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt att passera genom 

området via allmän plats, gata.  

Planförslaget överensstämmer vidare med förslag till ny översiktsplanen för 

Göteborg som väntas antas under våren 2022. 

Naturinventering, rekreationsområde 

Naturvärdesinventeringen är utförd enligt Svensk standard. Detaljeringsgraden på 

inventeringen är fältnivå detalj med tillägget detaljerad redovisning av 

artförekomst samt fördjupad artinventering (groddjur). Utredningens nivå bedöms 

vara tillräcklig för detaljplanen. Objekt i naturvärdesklass 3 och 4 har identifierats 

inom inventeringsområdet, men området kring dammen med naturvärdesklass 3 

ingår inte i planförslaget/planområdet. Det finns inga indikationer på att aktuellt 

planförslag påverkar potentiella livsmiljöer för groddjur eller andra skyddsvärda 

arter negativt.  

Göteborgs stad har inte för avsikt att köpa mark inom området. 

Huvudmannaskapet inom området är enskilt. 

Naturmark inom planområdet tas bort då området bebyggs men tillgängligheten 

till Stora Billingen blir likvärdig.  

Dagvatten och skyfall, kapacitet etc. 
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Principen i dagvatten- och skyfallsutredningen är att skyfallssituation inte ska 

försämras jämfört med dagens förhållanden. De lågpunkter som finns idag inom 

området bör bibehållas eller återskapas så att ytterligare vatten inte avleds. Ny 

gata utformas så att avrinningsvägar inte bryts.  

Alternativ 1 är förstahandsalternativet vilket förtydligas i planbeskrivningen. En 

kombination av alternativen eller andra fördröjningslösningar är möjliga så länge 

tillräcklig fördröjningsvolym uppnås. 

Det allmänna ledningsnätet kommer byggas ut och tillkommande bostäder 

kommer anslutas. Kapaciteten i befintligt ledningsnät har bedömts som god enligt 

Kretslopp och Vatten som är ansvariga för ledningsnätet. Området avses inte 

anslutas till gemensamhetsanläggning för VA. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning av konsekvenserna av planförslaget beskrivs 

i planbeskrivningen. Den sammanvägda bedömningen är att förslaget inte ger 

några betydande negativa effekter även om förslaget innebär en förändring av 

närmiljön för berörda fastighetsägare. 

Insyn till följd av tillkommande hus kan likställas den som förekommer i 

småhusområden där byggnader är placerade på olika höjd. Avståndet mellan 

byggnad inom Älvsborg 555:421 och nya byggnader är drygt 40 meter. 

Kompensationsåtgärder 

Det finns inget lagstöd för att ställa krav på kompensationsåtgärder utifrån denna 

detaljplan. Åtgärderna måste därmed vara frivilliga. Det är positivt om 

kompensationsåtgärderna genomförs. 

Övrigt 

Historiken i ärendet, före beslut om planstart, behandlas inte i planförslaget.  

 

Fastighetsägare, Älvsborg 555:436,  

Motsätter sig detaljplanen. 

Växt-djurliv, naturinventering 

Anser att planunderlaget behöver kompletteras vad gäller större vattensalamander, 

bla. återkontroll av området kring Petterdamm samt våtmarker i närområdet. 

Boende i området har gjort observationer av både vattensalamander samt groddjur 

under flera tillfällen. 

Framför att räv/grävling kan finnas inom området och undrar om dessa 

lokaliserats. 

Kastanjeträd 

Anser att hänsyn ska tas till de gamla kastanjeträdens rotsystemet inom 

fastigheten 555:436 vid anläggning av väg. 

Skyfall/Dagvatten 

Framför att Fastighet 555:436 redan är hårt drabbad i dagsläget av 

vattensamling/översvämning. Utökad hård yta (väg) skulle ge ett ökat vattenflöde 

ner till fastighet 555:436, dessutom med en ny höjdskillnad på flera meter så 

verkar de åtgärder ni presenterat otillräckliga. Ny anläggning dagvattenhantering i 

södergående riktning för att skydda fastigheten 555:436 kan ej anläggas då vägen 
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(grus) ligger kant i kant med tomten. Anser att med detta i åtanke så bör 

planeringen av en eventuellt ny väg beakta problemet samt minska i bredd för att 

kunna utföra nödvändiga åtgärder. 

Kommentar: 

Avseende synpunkter om naturinventering se bemötande till Älvsborg 555:421. 

Inga skyddade arter har noterats inom området. 

Frågan om kastanjeträdens rötter får hanteras i byggskedet i dialog mellan berörda 

parter. Träden berörs ej av biotopskydd. 

Skyfalls- och dagvattenutredningen ger förslag på hur skyfallsvatten ska hanteras 

för att inte skada planerad och omgivande bebyggelse. En utgångspunkt är att 

översvämningssituationen inom eller utanför planen inte ska försämras. Det har i 

utredningen inte påvisats risk för ökad avrinning mot Älvsborg 555:436, däremot 

risk för att skyfallsvatten ansamlas längs den nya vägen. Detta kan motverkas 

genom att vägen lutar mot föreslagna makadamdiken, vidare rekommenderas att 

de lokala fördjupningar som finns idag bibehålls i motsvarande omfattning. 

Aktuellt förslag bygger på att makadamdiken placeras inom vägområdet. Andra 

utformningsalternativ finns som uppnår samma fördröjningsvolym. 

Detaljutformningen avseende höjdsättning av mark, placering av makadamdiken 

och byggnadsplacering studeras i samband med bygglov/genomförande av planen.  

Exploatör/fastighetsägare ansvarar för skyfallslösningar. Huvudmannaskapet i 

området är enskilt. 

 

Fastighetsägare, Älvsborg 555:425  

Motsätter sig detaljplanen. Anser att Stora Billingen bör bevaras som grönområde 

och rekreationsområde. Framför att en mängd handlingar inkl. nuvarande 

översiktsplan visar att Stora Billingen är utpekat som grönområde och 

rekreationsområde. Hänvisar till områdesplan vilken antogs av 

kommunfullmäktige 1986. Framför att grönområdet används flitigt av bland annat 

organiserad verksamhet, förskola och skolor med mera och att användandet ökar. 

Bland annat med hänsyn till utbyggnad i Toredammsområdet. Hänvisar till 

området som Riksintresse och bevarandeområde och kulturhistoriskt värde sedan 

krigen. 

Tillgänglighet  

Anser att planförslaget felaktigt hänvisar till att ökad tillgängligheten till 

grönområdet. Anser att byggnation kommer att påverka tillgängligheten vilket 

talar mot kommunens åliggande angående tätortsnära grönområde och 

rekreationsområde.  

Djurliv, Natur 

Anser att tillräckliga observationer inte gjorts i naturvärdesinventeringen och att 

kringboendes/allmänhetens dokumentation/observationer ska tas tillvara. Framför 

att djurlivet i området är rikt och att observationer finns av trollsländor, groddjur 

och salamander, rävfamilj med ungar, rådjur, älg, grävling och harar. Framför att 

det finns ett rikt fågelliv med ädelträlövskog ex, hackspett, gröngöling, ormvråk, 

uggla och ett stort antal småfåglar av diverse sorter, gärdsmyg, blåmes, rödhake 
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mm. Det finns även växter ex vildkaprifol, stensöta och rdlistad Klockgentiana 

har vuxit nära dammen, våtmarken men tyvärr inte påträffats de senaste åren. 

Dagvatten- och skyfall 

Anser att dagvatten- och skyfallsutredning ej tar hänsyn till befintliga fastigheter, 

särskilt 555:436 och avstyckad fastighet. Framför att fastighet kommer att bli 

kraftigt påverkad av avrinning från hårdgjorda ytor på väg och uppfarten med tid. 

Anser att utvärdering av dagvatten ej tar hänsyn till utbyggnaden enligt detaljplan 

Bostäder vid Örnfelts väg Dnr 1003/99.  

Trafik 

Informerar om att Billingegatan är en enskild väg med en vägbredd på 3,5-4 m. 

Grusytor alldeles intill vägen är inte en del av vägytan eller vägkonstruktionen. 

Framför att vägen inte kan hantera ytterligare trafik då den är anpassad för 

befintlig trafik samt förberedd för utbyggnad enligt detaljplan med Dnr 1003/99. 

Anser att ytterligare trafik ej ska tillkomma för att bevara miljön och att 

trafikmängden i en barntät miljö ska bli hanterbar. Framför att två stora 

kastanjeträd vars rötter sträcker sig under vägområdet inom fastighet 555:436 

riskerar påverkas negativ. 

Kommentar: 

Planområdet är inte sedan tidigare planlagt.  

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att planförslaget i stort överensstämmer 

med översiktsplanen. Stora Billingens naturområde i stort påverkas i mycket liten 

utsträckning av exploateringen. Stigar försvinner lokalt inom planområdet, men 

tillgängligheten till Stora Billingen påverkas inte.  

Planförslaget överensstämmer vidare med förslag till ny översiktsplanen för 

Göteborg som väntas antas under våren 2022. 

Skyfalls- och dagvattenutredningen ger förslag på hur skyfallsvatten ska hanteras 

för att inte skada planerad och omgivande bebyggelse. Det har identifierats en risk 

för att skyfallsvatten ansamlas längs den nya vägen, detta kan motverkas genom 

att vägen lutar mot föreslagna makadamdiken, vidare rekommenderas att de 

lokala fördjupningar som finns idag bibehålls i motsvarande omfattning för att 

inte ge ökad avrinning vid skyfall. 

Frågan om kastanjeträdens rötter får hanteras i byggskedet i dialog mellan berörda 

parter.  

Detaljplanen bedöms inte påverka det som utmärker de kulturhistoriska värdena 

vid Nya Varvet. Detta redovisas i planbeskrivningen. 

Avseende synpunkt om tillkommande trafik, samt vägbredd, se bemötande till 

yttrande från GA13, nedan. 
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Örnfälts väg vägförening GA:13 

 Lämnar ett preliminärt yttrande och begär att anstånd om att få inkomma med en 

skrivelse innan 15/10 2021. Framför att informationen om Billingegatan är 

felaktig. Gatans bredd är 3,5-4m bred. Anser att Billingegatan är inte lämplig för 

ytterligare ökning av trafik utöver vad som föreslås i gällande detaljplan. 

Kommentar: 

I planbeskrivningen beskrivs att gatans bredd mestadels är mellan 3-4 meter. 

Därutöver beskrivs under planförslaget att tillkommande gatumark varierar mellan 

3-6 meter, den nya gatan förläggs inom detta område. Gatumarkens bredd är dock 

snarare 4-6 meter inom planområdet. Planbeskrivningen korrigeras. 

Den tillkommande trafiken motsvarar 3-6 småhus, enligt Göteborgs stads 

analysverktyg omkring 7-15 bilresor per dag. Enligt trafikstrategin ska antalet 

resor med bil dock minska fram till 2035. Sammantaget bedöms den 

tillkommande trafiken som så pass begränsad att planläggningen inte mer än 

marginellt påverkar trafikflöden. 

 

Övriga 

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig kritisk till föreslagen bebyggelse 

inom ovan nämnda detaljplan. Detta då staden planerar att exploatera på 

obebyggd mark på Berget Stora Billingen i stadsdelen Älvsborg. Exploateringen 

innefattar tre nya enfamiljshus, ny väg in i området, sprängningar för både vägen 

och husen samt borttagning av befintliga skogsmark. Enligt planbeskrivningen är 

skogsmarken yngre och av begränsat biotop- eller artvärde. Dock påverkas 

miljömålen ”Ett rikt växt- och djurliv” och ”Levande skogar”. Målet ”Levande 

sjöar och vattendrag” påverkas i viss utsträckning. 

Stora Billingen är nära förbundet med området Sjöbergen och Röda Sten i 

stadsdelen Majorna genom en gång- och cykelväg längs älven. Berget är 

genomkorsat av spontana gångstigar vilket visar att det används som 

rekreationsområde. 

Bebyggelsen i stadsdelen Älvsborgs utgörs till större delen av villor och radhus 

idag. Dock planerar staden att bebygga ett område längs med Torgny 

Segerstedtsgatan med flerfamiljshus. Området kommer att ligga på gångavstånd 

till Stora Billingen. 

Både det kommande bostadsområdet vid Torgny Segerstedtsgatan och Fixområdet 

i Majorna medför att stadsdelarnas invånarantal ökar och att trycket på 

rekreationsområden i närområdet därmed blir högre. Det är väl belagt hur stor 

betydelse grönområden i närområdet har för välbefinnande och hälsa. 

Naturskyddsföreningen i Göteborg menar att det med ovanstående bakgrund är 

olyckligt att nagga i de naturområden som nu finns nära älven. Enligt Göteborg 

Stads egna miljö- och klimatprogram (2021–2030) ska staden säkra och även öka 

tillgången till nära grönområden för en hälsosam livsmiljö, fler ekosystemtjänster 

och ökad biologisk mångfald i stadsnära miljöer. Om området hade planerats för 

en mer yteffektiv bostadslösning, där fler familjer får ett hem, hade omvandlingen 

varit mer förståelig. Men när det alltmer begränsade utbudet av nära grönområden 
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minskar för att ge plats till endast tre enfamiljsbostäder är det tveklöst att 

grönområdets allmännytta borde väga tyngre. 

Kommentar: 

Stora Billingens naturområde påverkas i liten utsträckning av föreslagen 

exploateringen. Framtida utbyggnadsområden styrs av politiska inriktningsbeslut 

vilka hanteras på översiktlig planeringsnivå. 

Lokala stigar inom planområdet försvinner då området bebyggs men 

förutsättningarna för att passera området för att nå Stora Billingen försämras inte 

jämfört med dagens förhållande. 

 

Älvsborgs Egnahemsförening, ÄEF 

Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF) yrkar att detaljplanen avslås.  ÄEF anser att 

allt fler områden i Älvsborg exploateras allt hårdare. Som exempel nämns 

ytterligare utbyggnad vid Toredamm och exploatering av grönområdet vid 

Påvelunds idrottsanläggning. Med ökad befolkning ökar behovet av grönområden. 

ÄEF framför att Billingen är ett av få återstående grönområden i stadsdelen, och 

att området enligt översiktsplanen är avsatt som grönområde. ÄEF framför även 

att området är ett uppskattat rekreationsområde med stora naturvärden med ett rikt 

fågelliv, våtmarksbiotoper och skyddade arter, samt att det har utpekats som 

riksintresse för kulturmiljövård (Nya Varvet 05).  

ÄEF anser att en detaljplan för del av Billingen öppnar för ytterligare 

exploatering, en utveckling som ÄEF bestämt vänder sig emot.  

Kommentar: 

Framtida utbyggnadsområden styrs av politiska inriktningsbeslut. I denna 

detaljplan prövas enbart markanvändning inom planområdet. 

För aktuellt planförslag går det inte tydligt att utläsa om detaljplanen strider mot 

översiktsplanens markanvändningskarta eller ej, det behöver därför göras en 

vidare bedömning av översiktsplanens intentioner. I förslag till översiktsplan som 

väntas beslutas under 2022 överensstämmer exploateringen med 

markanvändningskartan. 

Som underlag för detaljplanen har en naturvärdesinventering upprättats. Objekt i 

naturvärdesklass 3 och 4 har identifierats, på en skala från 1 till 4 (Därtill finns 

områden som klassats med obetydligt naturvärde). Området kring dammen med 

naturvärdesklass 3 ingår dock inte i planområdet. Inaturvärdesinventeringen anges 

att detta innebär att vissa naturvärden kommer försvinna vid exploatering men 

typen och omfattningen av dessa naturvärden bedöms inte medföra att unika eller 

höga sådan riskerar skadas eller försvinna. Det finns inga indikationer på att 

aktuellt planförslag påverkar potentiella livsmiljöer för groddjur eller andra 

skyddsvärda arter negativt. 

Exploateringen bedöms inte påverka de värden som utpekas som riksintresse för 

kulturmiljövård (Nya Varvet 05) 
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Ändringar  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 

vidare med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

Plankarta: 

• Användningsbeteckning B läggs till i områdets östra del. 

• Redovisning av egenskapsgränsen mellan u-området och gu-området 

förtydligas. 

• Teckenförklaringen på plankartan korrigeras, användningsgräns som utgår 

tas bort.  

I övrigt föreslås omformuleringar av planbestämmelser, men med samma 

innebörd. 

 

Planbeskrivning: 

• Det förtydligas att alternativ 1 för dagvattenhantering utgör 

förstahandsalternativet.  

• Texten under dagvatten förtydligas i enlighet med Kretslopp och vattens 

yttrande. 

• Planbeskrivningen förtydligas avseende riskbedömningen för 

översvämning. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om hur ev. bergschakt 

ska hanteras. 

• Beskrivningen avseende förekomst ”av spår från tidigare militär 

användning” refererar till en igensatt bunker utanför planområdet. 

Beskrivningen korrigeras. 

• Motiven för enskilt huvudmannaskap förtydligas i planbeskrivningen. 

• Planbeskrivningen korrigeras avseende behov av servitut för gata i 

enlighet med lantmäteriets yttrande.  

• Text om bevarande av ”naturmarkskaraktär” på kvartersmark tas bort. 

 

Marie Tastare    Sirpa Antti-Hilli 

Planchef    Konsultsamordnare 
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Maria Freiholtz
Planhandläggare

010-2244797

Göteborgs kommun
c/o Stadsbyggnadskontoret
Ert diarienummer 0559/05
 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Förslag till detaljplan för bostäder väster om Billingsgatan, 
inom stadsdelen Älvsborg, Göteborgs kommun, Västra 
Götalands län

Handlingar daterade 2021-08-09 för samråd enligt 5 kap 11 och 11 a §§ plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900), utökat förfarande

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av villor och parhus. 
Bebyggelsen ska anpassas till landskapet och omgivande småhus. 
Passagemöjligheten till angränsande naturområde ska bibehållas.

Länsstyrelsen anser att planen kan vara en lämplig komplettering av 
bostäder i utkant av befintligt småhusområde. Planunderlaget behöver dock 
bearbetas vad gäller översvämningsrisker samt geotekniska risker i den 
fortsatta planprocessen.  

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 måste hanteras 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.
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Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas 
strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Länsstyrelsen befarar inte att planförslaget kommer i konflikt med 
riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer eller att 
strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser.
Kommunen behöver dock bearbeta planen vad gäller risker för hälsa och 
säkerhet kopplat till översvämningar samt geotekniska risker, enligt nedan.

Hälsa och säkerhet 
Hantering av översvämningsrisker
Kommunen redovisar att en anpassad höjdsättning inom olika delar av 
planområdet är nödvändig, särskilt för den norra delen, för att marken ska 
bli lämpligt för bebyggelse ur ett översvämningsperspektiv. Länsstyrelsen 
noterar att plankartan saknar bestämmelser kopplat till höjdsättning. Planen 
behöver därmed kompletteras med lämpliga planbestämmelser. Detta under 
förutsättning att kommunen inte kan redovisa att konsekvenserna av en 
översvämning är så pass ringa att risken kan accepteras utan åtgärder. Detta 
ska då tydligt framgå av planbeskrivningen.

Geotekniska risker
Statens geotekniska institut har i sitt yttrande daterat 2021-09-29 tagit upp 
frågan om hur stabilitet i eventuella kvarvarande bergsslänter (naturliga eller 
skapade genom markberedning) ska upprätthållas över tid. Yttrandet bifogas 
i sin helhet. Länsstyrelsens anser att kommunen i det fortsatta planarbetet 
behöver beskriva om planens lämplighet vad gäller geotekniska risker kan 
försämras över tid och hur detta i så fall ska undvikas. 

Råd enligt PBL och MB

Avvikelse från översiktsplanen
Kommunen anger att planförslaget delvis avviker från gällande 
översiktsplan. Planområdet ligger på gränsen mellan två olika 
användningsområden, grön- och rekreationsområde samt bebyggelse med 
grön- och rekreationsytor. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att 
planen innebär en mindre komplettering samt att översiktsplanen skala gör 
det svårt att bedöma planer som hamnar precis på gränsen mellan två olika 
användningsområden.

Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för 
att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, 
enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen 
(1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 
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En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande 
miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör 
det möjligt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt. 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

De som medverkat i beslutet
Företrädare för Enheten för samhällsskydd och beredskap, 
Naturavdelningen samt Kulturmiljöenheten har bidragit till 
beredningen av detta yttrande. Beslutet har fattats av 
planhandläggare Maria Freiholtz. 

Maria Freiholtz                                 
                                                                  

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2021-09-29

Kopia till:
Statens geotekniska institut (SGI)

Naturavdelningen / John Thorbäck
Kulturmiljöenheten / Lena Emanuelsson & Andreas Åman
Enheten för samhällsskydd och beredskap / Mattias Svanström
Funktionschef Plan och bygg / Nina Kiani Janson

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Besöksadress: Köpmansgatan 20 sbk@sbk.goteborg.se 
www.goteborg.se 403 17 Göteborg 031-365 00 00 (kontaktcenter) 

Sändlista  
Kommunala nämnder och 
bolag m.fl. 
Dagvatten Kretsloppochvatten  
Fastighetsnämnden/kontoret 
Grundskoleförvaltningen 
Göteborg Energi AB 
(Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Kulturnämnden/förvaltningen 
Miljö- och 
klimatnämnden/Miljöförvaltnin
gen 
Namnberedningen och GDA 
adresser 
Park- och 
naturnämnden/förvaltningen 
Stadsområde 03 Sydväst 
Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala 
myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten 
Länsstyrelsen  
Skanova Nätplanering D3N 
Statens geotekniska institut 
Vattenfall Eldistribution AB 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Övriga 
Naturskyddsföreningen Göteborg
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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2022-06-20 Sirpa Antti-Hilli 
Diarienummer: 0559/05 Telefon: 031-368 16 09 
Aktbeteckning: 2  -5597 sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se 

Detaljplan för bostäder vid Billingegatan 
inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg  

Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 24 augusti 2021 att genomföra samråd och gransk-
ning av detaljplaneförslaget. Förslaget var på samråd under perioden 8 september 
till 29 september 2021, vartefter en separat samrådsredogörelse har upprättats. 
Förslaget har därefter sänts för granskning under tiden 16 mars 2022 – 13 april 
2022. Synpunkter som inkommit i granskningsskedet sammanfattas i denna hand-
ling. 
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets. 
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt i stadsbyggnadskontorets utställ-
ningshall. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.go-teborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden från myndigheter och förvaltningar berör i huvudsak beskriv-
ningar om skyfall och dagvatten. Allvarligaste invändningarna kommer från 
sakä-gare som framför att grönområdet bör bevaras. 
Kontoret har bedömt att förslaget kan antas efter mindre justeringar. 
Kvarstående erinringar finns från flera sakägare. 
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsä-
gare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens 
genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Syn-
punkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden
Har inget att erinra. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kommentar: 
Noteras. 
 

2. Socialnämnden sydväst 
Förvaltningen tillstyrker förslag till detaljplan. 
Förvaltningen anser dock att staden bör vara restriktiv i att bebygga och ta även 
mindre delar av, enligt översiktsplanen, utpekade grön- och rekreationsområden. 
Nya översiktsplanen har justerats för att tillåta denna bebyggelseutveckling. För-
valtningen anser att motiv för att pröva ytterligare fortsatt bebyggelseutveckling 
av Stora Billingens utpekade grön- och rekreationsområde inom kommande över-
siktsplans tidshorisont inte kan anses lämplig mot betydelsen av sammanhängande 
grönstruktur och rekreationskvaliteter. Området bedöms i övrigt inte fylla sådana 
kvaliteter (som bla kollektivtrafiknära) för att vara prioriterade i ett allmänt in-
tresse för stadsutveckling. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras men föranleder inga ändringar av planhandlingarna. 
 

3. Kretslopp- och vattennämnden 
Kretslopp och vatten ser att följande punkter som påpekades i samrådsskedet inte 
har beaktats, därför krävs följande ändringar i planhandlingarna: 
Under ”6. Administrativa bestämmelser” på plankartan lägg till följande mening: 
”Kommunen är huvudman för VA- ledningsnätet på den allmänna platsmarken 
med enskilt huvudmannaskap.” 
Under rubriken Skyfall i planbeskrivningen lägg till följande mening: ”Skyfallsa-
nalysen som är gjord i dagvatten och skyfallsutredningen utgår ifrån att detaljpla-
nen ska uppfylla kraven i TTÖP (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019) 
och PBL. Om kraven inte uppfylls bedöms inte marken vara lämplig för bebyg-
gelse på grund av översvämningsrisk. För att säkerställa kraven med avseende på 
skyfall ska punkter i utredningen följas”. 
Under rubriken Vatten och avlopp ändra texten till: ”Allmän VA- ledningsutbygg-
nad inom planområdet bedöms till ca 80 m. Utanför planområdet krävs en ut-
byggnad av allmänna VA-ledningar med 30 m för att ansluta till befintligt nät”. 
Under rubriken ”Anläggningar inom allmän plats” behöver följande mening just-
eras: ”Detaljplanen föreskriver så kallat enskilt huvudmannaskap. Det innebär att 
fastighetsägarna inom planområdet är gemensamt ansvariga för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av anläggningar på allmän plats”. 
Fastighetsägarna kommer inte vara ansvariga för utbyggnad, drift och underhåll 
av Kretslopp och vattens ledningar. 
Kretslopp och vatten ansöker om ledningsrätt för nya VA- ledningar och detta in-
nebär att Kretslopp och vatten sköter utbyggnaden, driften och underhållet av led-
ningarna. Förslag på ändring av mening i planbeskrivningen: 
”Detaljplanen föreskriver så kallat enskilt huvudmannaskap. Det innebär att fas-
tighetsägarna inom planområdet är gemensamt ansvariga för utbyggnad samt 
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framtida drift och underhåll av anläggningar på allmän plats. Detta gäller inte 
nya dag, spill och vattenledningar” 
AVFALL 
Kretslopp och vatten har inga synpunkter på planhandlingarna ur ett avfallsper-
spektiv. 
Kretslopp och vatten rekommenderar att exploatören beaktar våra kommentarer 
från samrådsyttrandet och påminner om att kontakt gärna får tas med oss inför att 
bygglovshandlingarna färdigställs för att stämma av tänkt avfallslösning. Goda 
råd och riktlinjer finns även i skriften Gör rum för miljön som finns på www.gote-
borg.se. 
Kommentar: 
Text under rubriken Vatten och avlopp justeras. 
Detaljplanen innebär i sig en prövning mot PBL och tidigare framtagna styrande 
dokument. Dagvatten- och skyfallsutredningen som biläggs planhandlingarna ut-
gör ett viktigt underlag. Det förtydligas att hantering av skyfallsvatten ska följa de 
rekommendationer som ges i bilagd skyfall- och dagvattenutredning. Planbestäm-
melse införs även på plankartan, se svar till Länsstyrelsen. 
Text under rubriken anläggningar inom allmän plats förtydligas att kretslopp- och 
vattens ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av VA-ledningar. 
Regleringen avseende enskilt huvudmannaskap berör allmän plats Gata och Park 
men inte VA-ledningsnätet som avses upplåtas med ledningsrätt. Text under ru-
briken ”Anläggningar inom allmän plats” förtydligas genom att ordet ”anlägg-
ningar” stryks. Huvudmannaskap för VA-ledningar hanteras genom annan lag-
stiftning.  

 
4. Kulturnämnden 

Kulturförvaltningen anser att detaljplanens innehåll är acceptabelt utifrån ett kul-
turmiljöperspektiv då tillkommande bebyggelse placeras i anslutning till redan be-
byggda delar av Stora Billingen samt utformas som mindre småhus. 
Kulturförvaltningens bedömning är att det finns möjlighet för både försvarshisto-
riska lämningar samt förhistoriska lämningar inom planområdet. Med hänsyn till 
ovanstående bör en arkeologisk utredning göras för att klargöra områdets fornläm-
ningsstatus.  
Kommentar: 
Med hänsyn till planområdets storlek har det bedömts att ingen arkeologisk utred-
ning behöver tas fram i detaljplaneskedet.  
 

5. Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Samtliga av de synpunkter som lantmäterimyndigheten framförde i samrådsskedet 
har hanterats i granskningshandlingarna. 
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget. 
Kommentar: 
Noteras. 
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6. Miljö- och klimatnämnden 

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att våra syn-
punkter beaktas. Miljöförvaltningen saknar fortfarande en avstämning mot målen i 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. 
Kommentar: 
Avstämningen mot miljömål uppdateras utifrån Göteborgs Stads miljö- och kli-
matprogram. 
 

7. Park och Naturnämnden 
Avstår från yttrande men vill upplysa om vikten av att genomföra kompensations-
åtgärder även i en relativt liten plan som denna. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. Det finns ingen möjlighet att ställa krav på kompensations-
åtgärder i aktuell plan då marken är privatägd. 
 

8. Räddningstjänsten 
Brandvatten RSG är positiva till att kapaciteten för brandposterna framgår i plan-
beskrivningen. Täckningsgraden i området är relativt god utifrån förutsättningar 
på ledningsnätet.  
RSG anser att ytterligare brandposter endast ska anläggas om det är förenligt med 
vattenbehovet i övrigt (dimension på ledningar). Att en enskild byggnad inte fullt 
ut täcks inom 75 meter blir en för snäv tolkning av VAV P83 när ”området” i öv-
rigt har en fullgod täckning.  
RSG har inte kännedom om några relevanta riskkällor som bedöms påverka plan-
området. 
Kommentar: 
Noteras. 
 

9. Trafiknämnden 
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till utbyggnad 
av rubricerat ärende. 
Gatans lutning på 10 % är bedömd som låg standard enligt stadens tekniska hand-
bok. I detta fall är det ändå att bedöma som acceptabelt eftersom förutsättningarna 
ser ut som de gör, att få ner lutningen skulle göra orimligt stora intrång i natur-
marken. Gatan kommer även huvudsakligen nyttjas av de nya bostäderna och den 
kommer att tillskrivas enskilt huvudmannaskap. Om Kretslopp och Vatten samt 
räddningstjänst godkänner gatan för deras framkomlighet så har inte Trafikkon-
toret något att invända på detaljplanen. 
Kommentar: 
Noteras. 
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10. Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i nu-
varande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i sam-
band med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda 
telekablar för att möjliggör av exploatering förutsätter Skanova att den part som 
initierar åtgärden även bekostar den. 
Kommentar: 
Information om ledningar vidarebefordras till exploatören. 
 

1. Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall El-
distribution har inget att erinra. 
Kommentar: 
Noteras. 
 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen upplyste i samrådsskedet att planområdets lämplighet utifrån över-
svämningsperspektivet och bergteknisksynvinkel för att kunna bygga i enligt 
planförslaget behöver klarläggas i en godtagbar utsträckning. Gällande geotek-
niska risker har aktuella granskningshandlingar justerats på ett acceptabelt sätt ef-
ter samråd. Däremot saknas någon form av tillfredsställande redovisning som 
klarlägger att konsekvenserna av en översvämningsrisk har hanterats. Det föranle-
der att länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför 
komma att prövas av länsstyrelsen om den antas. 
Länsstyrelsen befarar att bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämp-
ligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 
Länsstyrelsens motivering grundas på områdets topografi och det som framgår av 
dagvatten- och skyfallsutredning att det inom planområdet finns större lågpunkter 
som markanvändnings planer behöver förhålla sig till utredningen har föreslag på 
tillämpbara åtgärder. Till exempel höjdsättning av föreslagna gatan som utgör att 
tillkommande bebyggelsen ska anpassa. 
Aktuella plankartan visar att kvartersmark som tillåter bostäder sträcker sig från 
”Gata1” hela vägen till plangränser mot väst. Planen har inga särskilda områdes 
anpassade höjdsättning reglerad. Finns inte i dagsläget någon höjdsättning för den 
planerade gatan som är en del av föreslagna gemensamhetsanläggningen. 
Länsstyrelsen har noterat att staden i granskningshandlingar gör bedömning att 
översvämning blir lokal. Kommunen behöver grunda denna bedömning genom att 
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reda ut och beskriva vilka konsekvenser som kan förväntas av en översvämning 
inom området. 
I samrådsredogörelse beskrivs att marklutning från byggnader regleras i enlighet 
med Boverkets Byggregler, BBR. Emellertid anser länsstyrelsen att kommunen 
behöver värdera om BBR-kravet som fokuserar på enbart tomterna för byggrätt, är 
tillräckligt för att uppnå skyfallsutredningens krav. Länsstyrelsen anser att en an-
tagen detaljplan behöver uppfylla lagstiftarens krav att tillhandahålla marken som 
är lämplig för det som föreslås att byggas. 
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 
Kommentar: 
I dagvattenutredningen framgår att det vid skyfall finns risk för översvämningar 
vid villan som ligger längst norrut. För att motverka översvämning rekommende-
ras robust höjdsättning. Det bedöms även finnas risk att vatten som kommer från 
naturområdet ansamlas längs planerad väg. Detta kan hanteras genom att vägen 
lutar mot makadamdiket. Planförslaget förhindrar inte att marken höjdsätts så att 
skyfallsvatten avleds på rekommenderat sätt. De lågpunkter som identifierats är 
lokala vilket gör att risken bedöms hanterbar. Detaljerad höjdsättning av tomt-
mark och gata kan studeras genom en förprojektering i samband med utbyggnad. 
 
På plankartan införs en skyddsbestämmelse om att höjdsättning av mark ska ske 
så att avrinning av skyfallsvatten säkerställs. 
På plankartan införs även en upplysning om att en dagvatten- och skyfallshante-
ringen finns framtagen för detaljplanen. 
 

12. Statens Geotekniska institut 
SGI har inga synpunkter på fortsatt planläggning. 
Kommentar: 
Noteras. 
 

Sakägare  
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Person-
namn 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.  
 

1. Fastighetsägare Älvsborg 555:421 
Motsätter sig detaljplanen.  
Anser inte att de avvägningar som Göteborgs stad gör i aktuellt ärende mellan en-
skilda intressen och allmänna intressen är skäliga. Anser att det allmänna intresset 
av att bygga bostäder knappast kan väga tyngre än de allmänna intressena av till-
gång till grönområde och rekreationsområde. Anser att planområdet är mest läm-
pat, utifrån beskaffenhet, läge och behov att utgöra grönområde och rekreations-
område. Menar att området är filtigt använt som rekreationsområde och att beho-
vet ökar i takt med att fler bostäder byggs i området. Anser att planförslaget inte 
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uppfyller målen i stadens miljö- och klimatprogram (2021–2030), som anger att 
tillgången till nära grönområden för en hälsosam livsmiljö, fler ekosystemtjänster 
och ökad biologisk mångfald i stadsnära miljöer är det direkt olämpligt att förstöra 
de naturområden som redan finns.  
Skyfallssitation 
Anser att dagvatten- och skyfallsutredning inte tar tillräcklig hänsyn till vilken på-
verkan föreslagen exploatering av grönområdet får på närliggande fastigheter. 
Principen i dagvatten- och skyfallsutredningen är att en skyfallssituation inte ska 
försämras jämfört med dagens förhållanden, vilket vi inte anser visats i utred-
ningen. 
Översiktsplan 
Anser att det är besynnerligt att motivera avsteg från översiktsplanen med Att 
planförslaget ”i stort överensstämmer med” gällande översiktsplan och att planen 
överensstämmer med förslag till ny översiktsplan. Anser att det är anmärknings-
värt att gå emot en gällande översiktsplan när det handlar om en mindre mängd 
bostäder.  
Enskilt huvudmannaskap 
Framför att särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap inte beskrivits i planhand-
lingarna. 
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret har bedömt att det allmänna intresset påverkas i begränsad 
utsträckning. Samtidigt ges ett litet tillskott av bostäder inom planområdet. Påver-
kan på miljömålen redovisas i planbeskrivningen. 

I dagvatten- och skyfallsutredningen rekommenderas att lågpunkter motsvarande 
de som finns idag bevaras eller ersätts på annan plats. Avrinningen från området 
ska inte öka. Planbestämmelser införs avseende höjdsättning med hänsyn till av-
ledning av skyfallsvatten, se bemötande till Länsstyrelsen. 

Under rubriken ”Anläggningar inom allmän plats” står följande: Detaljplanen fö-
reskriver så kallat enskilt huvudmannaskap, detta eftersom planområdet är omgi-
vet av gator som sedan tidigare har enskilt huvudmannaskap. 

Översiktsplanen är inte rättsligt bindande. I detta fall har stadsbyggnadskontoret 
bedömt att gällande översiktsplan ska frångås. Att den nya översiktsplanen med-
ger bebyggelse inom området ska ses som en del av motivet till detta avsteg. 

2. Fastighetsägare Älvsborg 555:418 
Motsätter sig byggandet av bostäder. Anser att den lilla natur som finns kvar och 
det rika djurlivet bör bevaras. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. Se bemötande till fastighetsägare för 555:436.  
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3. Fastighetsägare Älvsborg 555:436
Motsätter sig detaljplanen. Synpunkterna från samrådet kvarstår i sin helhet. 
Framför nedanstående ytterligare synpunkter.  
Gör bedömningen att stigarna kring fastighet 555:436 används dagligen som 
gångstråk. Uppskattar att man går ”vid sidan av fastigheten” snarare än rakt ige-
nom vilket kommer att begränsa framkomligheten vid en nybyggnation, Framför 
att ny väg samt nya fastigheter kommer att minska initiativet till att utforska grön-
området från Billingegatan. Exploateringen som redan har varit vid Tångudden 
med ett 20-tal småfastigheter gör att man vistas mindre på Billingeberget. Man 
promenerar kring cykelvägen längs med vattnet för att inte tränga sig på. Detta är 
vanlig förekommande beteende och skapar tyvärr mindre tillgång till rekreations-
området.  
Anser att det är oacceptabelt att hänvisa till kommande förslag om översiktsplan 
då det inte är ett underlag att fatta beslut på och bör därför ogiltigförklaras. Det 
finns enbart en översiktsplan i nuläget och den ska man anpassa sig efter. Annars 
borde ärendet omprövas när och om ny översiktsplan har vunnit laga kraft. 
Framför att räv/grävling kan finnas inom området och undrar om dessa lokali-
serats. Det är bekräftat att räven med 2st valpar rör sig vid Stora Billingeberget. 
Har inspelat material nyligen från fastighet 555:436 när dem springer runt och le-
ker på gräsmattan nattetid. Hur skulle en exploatering av området drabba rävfa-
miljerna? 
Framför att djurlivet i området är rikt och att observationer finns av trollsländor, 
groddjur och salamander. Ifrågasätter valda tidpunkter då man valde att eftersöka. 
Menar att man ska återkomma sommartid när det är som mest aktivt i området.    
Anser inte att särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap beskrivits tillräckligt i 
planhandlingarna. 
Ifrågasätter beskrivningen att antalet resor ska minska fram till 2035 enligt trafik-
strategin. Anser att detta är ett antagande och ingen fakta. Ifrågasätter om husä-
gare ska avstå från fordon. Anser att ett område med villor ej kan jämställas med 
centrala Göteborg. 
Kommentar: 
Passagen till grönområdet via aktuellt planområde är i dagsläget inte iordning-
ställd och inte tillgänglighetsanpassad. En väg genom området bedöms därmed 
inte minska tillgängligheten till grönytor inom stora Billingen, även om stigar tas 
bort lokalt inom planområdet.  

Översiktsplanen är inte rättsligt bindande. I detta fall har stadsbyggnadskontoret 
bedömt att gällande översiktsplan ska frångås. Att den nya översiktsplanen med-
ger bebyggelse inom området ska ses som en del av motivet till detta avsteg. 

Bedömning av påverkan av skyddsvärda arter baseras på naturinventeringen. Inga 
skyddsvärda arter eller habitat har funnits inom planområdet. Inventeringen anses 
tillräcklig. 
Planbeskrivningen har uppdaterats med särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap 
efter samråd. Se bemötande till Älvsborg 555:421. 
Avseende synpunkter om tillkommande trafik, se bemötande till 555:425. 
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4. Fastighetsägare Älvsborg 555:425
Anser att bemötandet i samrådsredogörelsen visar att trafiksituationen inte är ut-
redd. Anser att minskad trafik fram till 2035 är kopplat till stadens och Västtrafik 
vision om metrobussar och baserar sig på den generella trafikeringen genom cen-
trala Göteborg och inte trafiken i ett villaområde. Anser att förslaget motsvarar en 
ökning på ca 50% och 300% på Billingegatans västra del, vilket inte kan anses 
som en obefintlig ökning. Anser att en noggrann utredning måste göras utifrån 
olika trafikscenarier, för en ökad trafikering på 50% samt ur säkerhetssynpunkt, 
då detta är ett villaområde med barnfamiljer och barn som använder gaturummet.  
Kommentar: 
Beräknat antal tillkommande transporter inom planområdet ska ses som en upp-
skattning som är beroende av flera faktorer, bland annat om stadens mål om att 
minska antalet biltransporter och öka gång-, cykel och kollektivtrafik kan uppnås. 
Planerad bebyggelse bedöms ge ett tillskott på omkring 7-15 trafikrörelser per 
dag. De tillkommande trafikmängderna bedöms som små och får anses som nor-
mala för ett småhusområde. Eftersom detaljplanen föreskriver enskilt huvudman-
naskap är det vägföreningen som beslutar om vägarnas standard och eventuella 
trafiksäkerhetsåtgärder.  

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär vissa mindre redaktionella för-
tydliganden. Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom 
revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte nå-
gon ny granskning. 

- Beskrivning av påverkan på miljömål har reviderats utifrån hur Göteborgs
stads miljö- och klimatprogram.

- Text avseende ansvar för VA-ledningar och ledningsutbyggnad justeras i
enlighet med Kretslopp och vattens yttrande.

- Planbestämmelse införs på plankartan om att höjdsättning av mark ska ske
så att avrinning av skyfallsvatten säkerställs.

- Upplysning införs på plankartan om att en dagvatten- och skyfallsutred-
ning utförts för detaljplanen.

Sirpa Antti-Hilli Hanna C Kaplan 
Planchef Konsultsamordnare 
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Göteborgs kommun
sbk@sbk.goteborg.se
Ert ärendenummer: 0559/05

Granskningsyttrande över detaljplan för bostäder väster 
om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg 
stad, Västra Götalands län
Granskningshandlingar upprättade med utökad förfarande, daterade mars 2022 enligt 5 kap 22 
§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen upplyste i samrådsskedet att planområdets lämplighet utifrån 
översvämningsperspektivet och bergteknisksynvinkel för att kunna bygga i 
enligt planförslaget behöver klarläggas i en godtagbarutsträckning. Gällande 
geotekniska risker har aktuella granskningshandlingar justerats på ett 
acceptabelt sätt efter samråd. Däremot saknas någon form av 
tillfredsställande redovisning som klarlägger att konsekvenserna av en 
översvämningsrisk har hanterats.  

Det föranleder att länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att 
planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av länsstyrelsen 
om den antas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar att:

 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med
hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsens motivering grundas på områdets topografi och det som 
framgår av dagvatten- och skyfallsutredning att det inom planområdet finns 
större lågpunkter som markanvändnings planer behöver förhålla sig till 
Utredningen har föreslag på tillämpbara åtgärder. Till exempel höjdsättning 
av föreslagna gatan som utgör att tillkommande bebyggelsen ska anpassa. 
Aktuella plankartan visar att kvartersmark som tillåter bostäder sträcker sig 
från ”Gata1” hela vägen till plangränser mot väst. Planen har inga särskilda 
områdes anpassade höjdsättning reglerad. Finns inte i dagsläget någon 
höjdsättning för den planerade gatan som är en del av föreslagna 
gemensamhetsanläggningen.

Länsstyrelsen har noterat att staden i granskningshandlingar gör bedömning 
att översvämning blir lokalt. Kommunen behöver grunda denna bedömning 

Yttrande 

Datum
2022-04-13

Ärendebeteckning 
402-10954-2022
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genom att reda ut och beskriva vilka konsekvenser som kan förväntas av en 
översvämning inom området. 

I samrådsredogörelse beskrivs att marklutning från byggnader regleras i 
enlighet med Boverkets Byggregler, BBR. Emellertid anser länsstyrelsen att 
kommunen behöver värdera om BBR-kravet som fokuserar på enbart 
tomterna för byggrätt, är tillräckligt för att uppnå skyfallsutredningens krav. 

Länsstyrelsen anser att en antagen detaljplan behöver uppfylla lagstiftarens 
krav att tillhandahålla marken som är lämplig för det som föreslås att 
byggas. 

Synpunkter på granskningshandlingen 
Länsstyrelsen har fått ta del av SGI:s granskningsyttrande och noterar att 
SGI har, med hänsyn till de justeringar som gjorts i handlingarna efter 
samråd, inga synpunkter på fortsatt planläggning. Länsstyrelsen har inget att 
tillägga från geoteknisk synvinkel.
(SGI:s yttrande med re: 5.2-2109-0720 dt 07 april 2022)

De som medverkat i beslutet
Företrädare för enheten för samhällsskydd och beredskap har 
bidragit till beredningen av detta yttrande. Detta beslut har fattats 
av Nina Kiani Janson, funktionschef/ plan och bygg med 
arkitekt/planhandläggare Nirmala Blom-Adapa som föredragande 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
sgi@swedgeo.se

Länsstyrelsen/
Samhällsavdelningen/ enheten för samhällsskydd och beredskap
Funktionschef Plan och bygg

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-224 40 00 eller via e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange
ärendets diarienummer 10954-2022 i ämnesraden för e-post.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Sändlista 
Kommunala nämnder och 
bolag m.fl. 
Dagvatten Kretsloppochvatten  
Fastighetsnämnden/kontoret 
Grundskoleförvaltningen 
Göteborg Energi AB 
(Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Kulturnämnden/förvaltningen 
Miljö- och 
klimatnämnden/Miljöförvaltnin
gen 
Namnberedningen och GDA 
adresser 
Park- och 
naturnämnden/förvaltningen 
Stadsområde 03 Sydväst 
Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala 
myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten 
Länsstyrelsen  
Skanova Nätplanering D3N 
Statens geotekniska institut 
Vattenfall Eldistribution AB 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, 
hyresgäster, boende 
De som tidigare yttrat sig i 
ärendet 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i 
ärendet samt 

Naturskyddsföreningen Göteborg. 
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Sammanfattning 
Denna utredning har tagits fram för att utvärdera dagvatten- och skyfallsrelaterade frågor i samband med 

detaljplanearbetet för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg. Planen omfattar 

byggnation av tre nya villor som visas i bilden på nästa sida. Blå pilar visar ytvattenvägar (Figur A). 

 
Figur A Föreslagen princip för placering av dagvatten och skyfallsanläggningar. Blå pilar visar ytvattensflöde. 

De viktigaste slutsatserna från analysen är: 

Dagvatten 

• Beräkningar visar att föroreningshalterna och föroreningsmängderna ökar efter exploatering. 

• Med rening minskas halterna under målvärdet. Detta innebär att planområdet inte försämrar 

möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.  

• Föreslagen lösning för fördröjning och rening av dagvatten är ett makadamdike av 50 m2. 

o Alternativ 1: makadamdiket längs vägen (ca 72 m lång, 75 cm djup och 0,7 m bredd). 

o Alternativ 2: tre separata makadammagasin med ett totalt ytan språk upp till 50 m2. 

o Vid gränsen till fastighet Älvsborg S:62 och var diket slutas, en ledning behöver byggas 

för att koppla det till befintlig dagvattensystemet. 

• Fördröjningsanläggningen på kvartersmark förväntas kosta ca 170 000 kr.  

o Exploatör/fastighetsägare ansvarar för fördröjnings- och reningsanläggningar på 

kvartersmark. 

• Drift- och underhållskostnader för öppna dagvattenanläggningar varierar stort beroende på de 

lokala förutsättningarna och vilken typ av anläggning som byggts.  
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Skyfall 

• Modellering av befintlig situation visar att det vid skyfall finns risk för översvämningar vid villan 

som ligger längst norrut. 

• Föreslagna lösningar för skyfalls hantering:  

o Robust höjdsättning: anpassa höjdsättningen för skyfall baserad på befintliga 

markförhållanden. Höja marken där precis villan mest norrut ska byggas och utforma 

marken runt byggnaden så att skyfallet inte skadar det.  

▪ Färdigt golv till huset ska ligga mints 20 cm över närliggande mark där vattnet 

kommer att avledas vid skyfall. Marken runt byggnader borde lutar ut från 

byggnaden för att undvika stående vatten mot byggnaden. 

▪ Det är viktigt att nya höjdsättningen har samma eller liknande kapacitet att 

fördröja vatten som i nuläget, så att vattnet fortfarande kan ackumuleras där 

samtidigt som den planerade byggnaden skyddas. 

o Det finns risk att vatten som kommer från naturområdet kommer att samla längs planerade 

vägen. 

▪ Se till att vägen lutar mot makadamdiket.  

• Eftersom marken/höjdsättningen kommer att anpassas för de nya byggnaderna och vägen kommer 

att byggas från grunden är rekommendationen att följa de föreslagna åtgärderna i kapitel 5. Ingen 

stor extra kostnad förväntas av detta. 

• Exploatör/fastighetsägare ansvarar för skyfallslösningar.   

 

Med de åtgärder som föreslås i rapporten är det möjligt att genomföra planen enligt Göteborgs riktlinjer för 

dagvatten- och skyfallshantering.  
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1 Projektbeskrivning 
Kretslopp och vatten har fått i uppdrag av Stadsbyggnadskontoret att ta fram en dagvatten- och 

skyfallsutredning inför en ny detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg 

(Älvsborg 555:420) (Figur 1). 

 

 
Dagvatten- och skyfallsutredningen är en av de utredningar som ligger till grund för samrådshandlingen 

som tas fram inför samrådet i kommunens detaljplanearbete. I samrådet ges alla intressenter möjlighet 

att yttra sig och kunskap om planområdet samlas in. Om förändringar eller frågor uppstår görs en 

uppdaterad eller kompletterande dagvatten- och skyfallsutredning som går ut i granskningsskedet. Efter 

granskningsskedet kan mindre ändringar av planförslaget göras. Därefter går det till byggnadsnämnden 

för antagande. 

 

Huvudsyftet med dagvatten- och skyfallsutredningen är att avgöra om marken är eller kan göras lämplig 

för bebyggelse (Boverket, 2015). 

1.1 Planförslag 
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för utbyggnad av tre villor/småhus. Förslaget 

innebär att ca 495 m2 mark tas i anspråk och delades mellan tre huskroppar. Varje huskropp är tänkt att 

vara två våningar. 

 

Planområdet ligger väster om Billingegatan med anslutning till naturområde i norr och väster om 

området samt till bostadstomter i öster och söder. Norr om planområdet på ett avstånd av ca 30 meter 

ligger en damm som har en area av ca 100 kvm. Planområdet omfattar cirka 0,33 hektar och marken är 

privatägd. Idag är det naturmark. 

 

Figur 1 Orienteringskarta som visar planens lokalisering i staden. Gula linjer visar utrednings området. 
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Figur 2 Planförslag för utveckling av Billingegatan. Bilden till vänster visar exploateringsområde inom planen. Bilden till 

höger visar utrednings område som inkluderar norra delen, som kommer inte att exploateras (Källa: SBK). 
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2 Riktlinjer och styrande dokument 
De två viktigaste dokumenten för dagvatten- och skyfallshantering utgår från är TTÖP (Förslag till 

översiktsplan för Göteborg Tillägg för översvämningsrisker) (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 

2019) och Svenskt vattens publikation P110 (Svenskt vatten, 2016). Utöver dessa rapporter är ett flertal 

riktlinjer styrande i arbetet med dagvatten- och skyfallsfrågor inom och i anslutning till utrednings 

området. Dessa sammanställs i efterföljande stycken. 

2.1 Funktionskrav på dagvattensystem 
Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan med ursprung i regn, smältvatten 

eller framträngande grundvatten. 

 

Funktionskraven för nya dagvattensystem regleras i Svenskt vattens publikation P110 Avledning av 

dag- drän- och spillvatten (Svenskt vatten, 2016). I och med denna publikation ökar funktionskraven 

(säkerheten) i det allmänna dagvattensystemet jämfört med tidigare. Enligt P110 ska även tillkommande 

dagvattensystem (=förtätning av befintligt) ha samma funktionskrav som nya system vilket medför att 

tillkommande system behöver ta mer ytor i anspråk än tidigare. Dessutom måste planering ske för 

framtida klimatförändringar eftersom nederbörden och därmed belastningen på dagvattensystemen 

förväntas öka. Funktionskraven för dagvattensystem vid förtätning och/eller nybyggnation 

sammanfattas i Tabell 1. 

 
Tabell 1 Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt P110  (Svenskt vatten, 

2016), med markerat dimensioneringskrav för planområdet. 

 VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Nya duplikatsystem 

Återkomsttid 

för regn vid 

fylld ledning 

Återkomsttid 

för trycklinje 

i marknivå 

Återkomsttid  

för marköversvämning 

med skador på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse   2 år 10 år >100 år 

Tät bostadsbebyggelse   5 år 20 år >100 år 

Centrum- och affärsområden 10 år 30 år >100 år 

 

För aktuellt planområde som bedöms motsvara en gles bostadsbebyggelse ska således 

dagvattensystemen kunna avleda ett regn med 10 års återkomsttid utan att marköversvämning sker 

(trycklinjen i dagvattensystemet stiger till marknivå). Vidare ska ledningar kunna avleda ett regn med 2 

års återkomsttid utan att kapaciteten i ledningen överskrids, d.v.s. utan att det dämmer bakåt i systemet. 

 

Om uppdimensionering, för att uppfylla kraven enligt P110, bedöms bli för omfattande för 

dagvattensystem som ligger nedströms det förtätade områden och nedströms tillkommande system är 

Kretslopp och vattens bedömning att funktionskraven enligt den tidigare publikationen P90 

Dimensionering av allmänna avloppsledningar (2004) ska vara uppfyllda. 

2.2 Fördröjningskrav 
VA-systemen är hårt belastade. Ökad exploatering och framtida klimatförändringar kommer att öka 

belastningen ytterligare, med fler översvämningar till följd av att befintliga ledningar inte klarar av att 

leda bort de stora vattenmassorna.  Att dimensionera upp hela ledningssystemet är varken tekniskt eller 

ekonomiskt möjligt. 

 

För att minska flödestopparna och belastningen på befintligt ledningssystem ställer Göteborgs stads krav 

på att dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark ska fördröjas motsvarande 10 mm dagvatten 

per kvadratmeter reducerad yta. Den reducerade ytan är den yta som bidrar till att generera dagvatten 
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vid en regnhändelse. Avvattningen ska dessutom göras trög och reningskrav enligt Vattenplanen ska 

följas. 

 

På allmän plats ska fördröjning eftersträvas så att kapaciteten i ledningsnätet inte överskrids vid 

dimensionerande regn alternativt att befintligt flöde inte överskrids. Om dagvattnet från utrednings 

området avleds till ett dikningsföretag kan det finnas bestämmelser som reglerar hur mycket dagvatten 

som får avledas dit och följaktligen hur mycket som måste fördröjas från utrednings området. I detta fall 

ska nödvändig fördröjning eftersträvas på allmän plats. 

2.3 Miljökvalitetsnormer 
Europaparlamentet införde år 2000 ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, 

med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus 

sätts kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. MKN uttrycker den 

ekologiska potential/status och kemiska kvalitet som vattenförekomsten ska ha uppnått vid en viss 

tidpunkt. 

 

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs och vattenmyndigheten utarbetat MKN 

för de vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltnings arbetet.  

 

Arbetet med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket bl.a. innebär att en ny 

statusklassning genomförs vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2009, den följande år 2015 och 

nästkommande cykel avslutas följaktligen år 2021.  

2.4 Riktvärden och reningskrav 
Dagvatten förorenas av bl.a. utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och luftburna föroreningar. Dagvatten 

från parkeringsytor, industriområden och högtrafikerade vägar är särskilt förorenat. 

 

För att minska dagvattnets miljöpåverkan på våra vattendrag har Miljöförvaltningen i Göteborg har tagit 

fram särskilda riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten och dagvatten (2013). Dessa 

riktvärden uttrycks generellt som årsmedelhalter i form av föroreningsmängd per liter dagvatten. Som 

ett komplement till dessa riktlinjer har Göteborgs stad utarbetat vägledningen Reningskrav för dagvatten 

(2017-03-02) där bl.a. styrande målvärden och riktvärden anges beroende av recipientens känslighet. 

Varje fastighet ska kunna visa att reningskraven följs. 

 

Tabell 2 ger en indikation för hur omfattande rening krävs för att skydda recipienter från förorenande 

ytor inom planområdet. 

 
Tabell 2 Matris för dagvattenrening. Blå celler markerar de fall som behöver anmälas till Miljöförvaltningen. Avstämt med 

Miljöförvaltningen 161027. 

Recipient Hårt belastad yta Medelbelastad yta Mindre belastad yta 

Mycket känslig  Omfattande rening Rening Enklare rening 

Känslig  Rening Enklare rening Fördröjning 

Mindre känslig Rening Enklare rening Fördröjning  

2.5 Skyfallssäkring och klimatanpassning 
Skyfall är ett regn vars höga intensitet överstiger belastningen som dagvattensystemet är dimensionerat 

för. Regnens storlek beskrivs bäst med begreppet ”Återkomsttid” (Svenskt vatten, 2018) som avspeglar 

hur ofta en händelse inträffat historiskt.  Enligt Göteborgs riktlinjer (Göteborgs Stad, 
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Stadsbyggnadskontoret, 2019) ska ny bebyggelse anpassas efter 100-årsregn, d.v.s. ett regn med 100 års 

återkomsttid.  

 

När dagvattensystemet är fullt innebär det i praktiken att avrinningen av regnöverskottet beror av 

marknivån. Vatten samlas i sänkor och när dessa är fulla rinner vattnet vidare mot nästa sänka. 

Markanvändningen har viss påverkan eftersom det styr både infiltration och vattnets hastighet. 

Avdunstning har marginell påverkan. 

 

Det finns idag inga nationella bestämmelser kring vem som är ansvarig vid skyfall. Kommunen är enligt 

Plan- och bygglagen (PBL) ansvarig för att bebyggelse anläggs på mark lämplig för ändamålet, och 

därmed översvämningsrisker vid nyplanering. Allt ansvar för översvämningssäkring ligger dock inte på 

kommunen utan fastighetsägare och verksamhetsutövare har ansvar att skydda sin egendom.   

 

Det tematiska tillägget, TTÖP, (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019) presenterar förslag till 

mål och övergripande strategier för hur staden ska bemöta dagens och framtidens översvämningsrisker 

i sin planering. Detta innebär att man vid klimatanpassat 100-årsreg ska se till att: 

 

• Ny bebyggelse ska inte skadas vid översvämning. Detta innebär att man skall ha en 

säkerhetsmarginal från vattenyta vid max vattendjup i samband med klimatanpassat 100-årsregn 

till färdigt golv på minst 0,2 m. För samhällsviktigt (avser infrastruktur som i ett perspektiv 

till år 2100 om de slås ut innebär stor skada för samhället och/eller är kostsamt att återskapa. I 

detta perspektiv är det stora sjukhus, tung infrastruktur och tekniska anläggningar viktiga för 

stadens funktion) gäller en säkerhetsmarginal på minst 0,5 m till vital del för anläggningens 

funktion. 

  

• För att möjliggöra för evakuering i samband med översvämning skall tillgängligheten till nya 

byggnaders entréer inom planområdet vara möjlig (man skall kunna nå alla som befinner sig 

i byggnaden men inte nödvändigtvis alla entréer). Detta innebär ett största vattendjup på 0,2 m. 

 

• Tillgänglighet till och från planområdet skall undersökas (största vattendjup 0,2 m på 

högprioriterade vägar och utryckningsvägar, se markerade vägar i bilaga 1). Är framkomlighet 

inte möjlig på högprioriterade vägar skall detta omnämnas men att skapa framkomlighet på 

dessa vägar skjuts på framtiden tills ”Framkomlighet - Planeringsunderlag gällande 

framkomlighet för högprioriterade transport och kommunikationsstråk inom staden för olika 

översvämningstyper” utarbetats av Staden (fortsatt arbete utpekats i TÖP). 

 

• Översvämningssituationen inom eller utanför planen skall inte försämras. Detta innebär 

bl.a. att flödet ut från planen och till andra delar av planen inte får öka vid planens genomförande 

så försämrad översvämningssituation uppstår. Minst samma volymer för magasinering som 

fanns innan planering skall finnas kvar efter exploatering. Strävan skall finnas att passa på att 

förbättra översvämningssituationen vid planens genomförande. 

 

Planen ska beakta strukturplaner för översvämningshantering (se www.vattenigoteborg.se eller Gocart). 

Skyfallsleder och skyfallsytor utpekade i strukturplanerna skall fortfarande vara möjliga att genomföra 

om de inte genomförs som en del av planen. Platser som pekats ut för strukturplansåtgärder skall inte 

exploateras på ett sätt så dessa inte kan byggas om det inte går att identifiera annan alternativ plats med 

samma syfte. Om detta sker skall det betraktas som avsteg frön TTÖP och det skall behandlas som ett 

avsteg enligt beskrivning i TTÖP (godkännas av BN med tillhörande riskanalys). 

 

I Tabell 3 visas kraven på vattendjup i relation till höjdsättning av samhällsviktiga anläggningar, 

nyanlagda byggnader och prioriterade stråk och utrymningsvägar enligt TTÖP (Göteborgs Stad, 

Stadsbyggnadskontoret, 2019). 
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Tabell 3 Underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerade händelser för att minska översvämningsrisk (Göteborgs 

Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019). Angivna höjder i tabellen är relativa höjder. Relevant höjdsättning för denna detaljplan 

är markerad. 

Funktion/ Skyddsobjekt 

Dimensionerande händelse/ planeringsnivå 

Högvatten 

Återkomsttid 200 år 

Höga flöden 

Återkomsttid 200 år 

Skyfall 

Återkomsttid 100 år 

Samhällsviktig anläggning  

- nyanläggning 

1,5 meter marginal till 

vital del 

Över nivå för beräknat 

Högsta Flöde (HBF) 

0,5 meter marginal 

till vital del 

Samhällsviktig anläggning 

- befintlig 
0,5 meter marginal till vital del för funktion 

Byggnad och 

byggnadsfunktion  

- nyanläggning 

0,5 meter marginal till 

färdigt golv och vital del 

nödvändig för 

byggnadsfunktion 

0,2 meter marginal till färdigt golv och vital 

del nödvändig för byggnadsfunktion 

Framkomlighet - 

nyanläggning 

högprioriterade vägnät, 

stråk och utrymningsvägar 

Max djup 0,2 meter 

 

 
Figur 3 Visualisering av Tabell 3. Vänster bild: max djup 0,2 meter. Höger bild: 0,2 meter marginal till färdigt golv över 

vattennivå och vital del nödvändig för byggnadsfunktion. 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap anser att den största utmaningen är att säkra redan 

befintlig bebyggelse och infrastruktur eftersom höjdsättningen redan är given. Här har staden ansvar att 

ge underlag för åtgärdsarbete genom att informera om risker  (MSB, 2017). 

 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen, TTÖP, (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019) 

presenterar förslag till mål och övergripande strategier för hur staden ska bemöta dagens och framtidens 

översvämningsrisker i sin planering. Det övergripande målet som lyfts är: Göteborg ska göras robust 

mot dagens och framtidens översvämningar genom att säkra grundläggande samhällsfunktioner och 

stora samhällsvärden.  

 

Som ett led i klimatsäkringsarbetet har Göteborg stad tagit fram ett geografiskt planeringsunderlag, även 

kallade strukturplan för översvämningar. Metoden beskrivs i Strukturplan för hantering av 

översvämningsrisker - Metodbeskrivning (Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten, 2018). 

 

Strukturplanen innehåller åtgärder som syftar till att fördröja och avleda det överskottsvatten som inte 

är avsett att hanteras av stadens dagvattensystem. Åtgärderna i strukturplanen är övergripande och ur ett 

avrinningsområdesperspektiv.  

 

Strukturplanens föreslagna åtgärder beskrivs i avsnitt 4.1.1. 
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2.6 Rain Gothenburg 
Jubileumssatsningen Rain Gothenburg ingår i Göteborgs Stads fyrahundraårsfirande 2021. Det regnar i 

snitt var tredje dag i Göteborg, och med klimatförändringarna kommer de svåra skyfallen att öka. Därför 

satsar Göteborg på att bli en internationell förebild som regnstad, både i att bygga en hållbar stad som 

tar hand om stora regnmängder och att ta tillvara regnets möjlighet till att ge unika upplevelser 

(Göteborgs Stad, 2018). 

 

Projektet inbegriper tre huvudområden där dagvatten- och skyfallshantering är ett av dem. De två andra 

fokuserar på konst och design samt individens upplevelse. Tanken är att genom konst, arkitektur, 

stadsplanering, lek, multifunktion och pedagogik kopplat till regnvattnet locka människor till 

utevistelse, upplevelser och möten i en stad som är levande även när det regnar. Detta perspektiv ska 

genomsyra alla nya lösningar som tas fram för dagvatten och skyfall i planområdet. 
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3 Förutsättningar 
I följande avsnitt beskrivs platsspecifika förutsättningar som påverkar framtida förslag till dagvatten- 

och skyfallshantering. 

3.1 Fältbesök 
Översiktlig inventering utfördes juni 2020. Området klassifiseras som en gles bostadsbebyggelse nära 

naturen. Den typ av terräng som råder är utberg, men det finns mycket grönska och träd. Dammen är 

kamouflerat i miljön och högt gräs växer i det. Dammen har en bra potential för fördröjning och rening 

av vatten. Vatten från naturmark avrinner ner mot befintliga byggnader, vilket illustreras med pilar i 

Figur 4 (foto 1-4) nedan. 
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Figur 4 Foton från planområdet ur fyra olika perspektiv (i Figur 5 syns varifrån bilderna är tagna) (Foto: Sofia Polo). 

Figur 5 Översikt över utrednings område (markerat med svart streckad 

linje). Pilarna anger varifrån fotona i Figur 4 är tagna (Källa: GOkart). 
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3.2 Tidigare utredningar och pågående projekt 
Det finns ett projekt som ligger nedströms av planområdet (Figur 6, markerad med orange) som kan 

påverka detaljplanen indirekt. Projektet heter ”Toredammen DP bostäder och förskola” och det syftar 

att förtäta området med nya flerbostadshus och en förskola. Det kan belasta dagvattensystemet och 

därför det kan ha en effekt uppströms i systemet där föreliggande planområdet återfinns.   

 

 

 

3.3 Geologi, grundvatten och markmiljö 

En geoteknisk utredning för planområdet utfördes 2019. Detaljplaneområdet består till stor del 

av berg i dagen alternativt av tunt jordlager ovan berg. Grundvattnet i berget kommer inte att 

påverkas av anläggningsarbetet då grundvattnet ligger på ca +20 möh. Dammen som ligger 

nordöst om de tilltänkta tomtområdena antas inte ha någon hydraulisk kontakt med berget och 

riskerar inte att dräneras på grund av anläggningsarbeten. 

 

 
Figur 7 Jordtyp inom planområdet (Källa: SGU). Planområdet är ungefärligt markerat. 

Figur 6 Pågående projekt som kan påverka detaljplanen (Källa: VA-Banken). 

https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/myconnect/0affbb6e-64c6-489c-888e-5e5aff11755d/F%C3%B6rbindelse+v%C3%A4sttrafikkort+2019.docx?MOD=AJPERES&CVID=&web=1
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3.4 Avvattning och recipient 
Avrinningsområdet för Billingegatan ligger inom Göta Älvs avrinningsområdet som klassas som mindre 

känslig recipient, se Figur 8. Göta Älv har en god ekologisk potential och en god kemisk status förväntas 

i 2021. I nuläge, det uppnår ej god kemisk status på grund av kvicksilver och bromerad difenyleter. 

Området avvattnas genom en dagvattenledning som har utsläppet vid Göta Älv.  

 
Figur 8 Karta över avrinningsområde. Planområdet är markerat med rött och avvattningsväg markeras med gul linje 

(Bildkälla: Va-Banken). 

3.4.1 Dikningsföretag 

Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett dikningsföretag. Det avleds till Göta Älv.  

 
Figur 9 Karta med avrinnings- och delavrinningsområden. Planområdet, markerad med röd prick, ligger inom Göta Älvs 

avrinningsområde (Källa: GOkart). 

3.4.2 Fastställd miljökvalitetsnorm 

Recipienten är klassad enligt miljökvalitetsnormer. År 2019 hade Göta älv, sträckan Säveåns inflöde till 

mynningen vid Älvsborgsbron, ej god kemisk status och den ekologiska statusen klassades som 

otillfredsställande (Länsstyrelsen, 2019). Målet är att uppnå god kemisk status år 2021 med undantag 

för kvicksilver, bromerad difenyleter och tributyltenn föreningar.  
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3.5 Kapacitet i befintliga dagvattensystem 
Figur 10 visar den aktuella dagvattenledningen som planområdet kommer anslutas till. I Figur 11 visas 

maximala vattennivå i ledningsnätet relativt marknivå vid dimensionerande 10-årsregn med 

klimatfaktor 1,25. Huvudsystemet har kapacitet i nuläge för att hantera en 10 års regn med klimatfaktor. 

Ledningar som ligger längs Billingegatan är nybyggda i 2018, och de är 250, 320 och 400 mm stor. 

Enligt Colebrooks diagram de kan hantera mellan 180 och 320 l/s. Avrinningsområdena som kopplar 

till de ledningarna är ganska små. Det antas att systemet kan hantera volymerna och det skulle påverka 

huvudsystemet marginellt. 

 
Figur 10 Sträckan av dagvattensystemen som visas i profilen iFigur 11. Karta från VA-Banken som visar att alla ledningar 

klarar 10 års regn med klimatfaktor. Utredningsområdet är markerad med röd. 

Figur 11 Profilen visar dagvattennivå i dagvattenledningsnätet vid en 10 års regn med klimatfaktor (Källa: Mike View). 
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3.6 Höga vattennivåer i havet och flöden i vattendrag 
Området påverkas ej av höga vattennivåer i havet eller av höga flöden i vattendrag.  

 

Riktlinjerna baseras på direktiv i utställningsversionen av rapporten Översiktsplan - Tillägg för 

översvämningsrisker (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019). 

3.7 Skyfallssituation 
Resultat av skyfallsmodellering av befintlig situation visas i Figur 12 och Figur 13. Bilden från Scalgo, 

(som har en högre upplösning, 2x2m pixlar) visar att vatten från dammen rinner mot planerade 

byggnaderna medan bilden från strukturplansmodellen (mindre hög upplösning, 4x4m pixlar) visar att 

vatten rinner mot öster och påverkar inte nya byggnader. Pilarna i kartbilden illustrerar ytavrinningen i 

området. Resultaten från de olika modellerna avviker något från varandra och det är viktigt att komma 

ihåg att alla modeller innebär en förenkling av verkligheten. Oavsett vald modell, anses flödet från 

dammen inte ha så stor påverkan som huvudflödet från väst. 

 

 
Figur 12 Avrinningsområde och avrinning som rinner mot planområdet (markerat med svart) (Källa: Scalgo Live). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Blå områden visar var det samlas vatten vid skyfall (100 års regn) i området (markerat med svart), mörkare blå färg 

innebär större vattendjup. Bilden till höger visar ytvattenflödet (l/s/m). (Källa: GOkart). 
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4 Analys 
I följande avsnitt analyseras planförslaget med avseende på dagvatten- och skyfallsfrågor. 

4.1 Skyfallsanalys 
Skyfallsanalysen utgår ifrån att detaljplanen ska uppfylla kraven i TTÖP (Göteborgs Stad, 

Stadsbyggnadskontoret, 2019) och PBL. Om kraven inte uppfylls bedöms inte marken vara lämplig för 

bebyggelse på grund av översvämningsrisk. För att säkerställa kraven med avseende på skyfall ska 

punkter från kapitel 2.5 uppfyllas. Figur 14 nedan visar överlappning av befintlig skyfallssituation, 

befintlig höjdsättning och planförslaget med de tre planerade byggnader.  

 

 
Figur 14 Överlappning av befintlig situation och planförslaget. Mörkblå pilar visar vägar som skyfallet tar. 

Strukturplan för hantering av skyfall finns för området. I avsnitt 4.1.1 beskrivs dessa och hur 

detaljplanen påverkar deras genomförbarhet. I avsnitt 4.1.2 analyseras planförslagets ur 

skyfallsperspektiv och identifierade riskområdena beskrivs. 

4.1.1 Strukturplansåtgärder 

Strukturplaneåtgärder är upprättade för att tjäna som underlag till åtgärder som skyddar samhällsviktiga 

funktioner, framkomlighet och byggnader från skyfall. De är framtagna från uppgifter från 2017 vilket 

medför att förändrade förutsättning, tex förändrad höjdsättning, påverkar hur skyfallsåtgärder kan 

utformas för att riktlinjerna ska uppfyllas. Strukturplaneåtgärder är indelade i prioritetsklasser. Åtgärder 

i klass A och B syftar till att skydda samhällsviktiga funktioner och högprioriterade vägar. Åtgärder i 

klass C syftar till att skydda övrigt, tex bebyggelse och vanliga vägar (Göteborgs Stad, Kretslopp och 

vatten, 2018). Det finns ingen strukturplansåtgärd planerad inom eller runt området. 
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4.1.2 Identifierade riskområden 

Som visas tidigare i Figur 14, finns en volym som samlas norr om byggnaderna och ett flöde som rinner 

i mitten av området. Baserat på punkterna i kapitel 2.5 har följande risker identifierats: 

• Ny bebyggelse ska inte skadas vid översvämning: det finns risk vid den norra byggnaden. 

Byggnaden står på en befintlig avrinningsväg med mer än 20 cm vattendjup vid skyfall. 

• Tillgängligheten till nya byggnaders entréer inom planområdet: det finns risk vid den norra 

byggnaden som står på en befintlig avrinningsväg med mer än 20 cm vattendjup vid skyfall. 

• Tillgänglighet till och från planområdet: det finns risk att detta inte uppfylls. Modellen visar att det 

finns risk att vatten ansamlas på den planerade vägen med ett vattendjup som överstiger 20 cm. 

• Översvämningssituationen inom eller utanför planen skall inte försämras: detta krav kommer att 

uppfyllas om nya markutformning kan fördröja liknande mängd vatten på marken efter exploatering 

som före, vid skyfall. 

4.2 Dagvattenanalys 

4.2.1 Fördröjningsbehov av dagvatten på kvartersmark 

På kvartersmark, ska 10 mm dagvatten per kvadratmeter av den reducerade arean fördröjas. Den 

reducerade arean beräknades genom att multiplicera arean för varje delområde med 

avrinningskoefficienten för det delområdet. Bara A2 användes i den här beräkningen. Område A1 ska 

inte exploateras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 Beräkning av reducerad area, före och efter exploatering. Område A1 ska inte exploateras, därför analyseras inte. 

 Area (m2) φ Reducerad arean (m2) Fördröjningsbehov 

Före exploatering (A2)  

- Urberg 3235 0,4 1294  

Efter exploatering (A2)  

- Tak 

- Asfalt 

- Urberg 

495 

310 

1630 * 

0,9 

0,8 

0,4 

446 

248 

652 

 

- Totalt  0,515 1346 14 m3 

  *[Total urbergyta – oexploaterad grön område] = [2430 – 800] m2 = 1630 m2.  

En reducerad yta om 1346 m2 innebär att ca 14 m3 dagvatten behöver fördröjas inom fastigheten.  

 

Figur 15 Skiss av fördelning av ytor inom planområdet. 
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Dagvattnet från kvartersmark genomgå enklare rening eftersom området exploateras och 

markanvändning ändras. Öppna dagvattenlösningar är att föredra som fördröjningsmetod då systemet 

blir mer robust och rening av dagvattnet sker via infiltration. Dagvattenlösningarna ska planeras med 

hänsyn till geologin där infiltrationen är bäst.  

4.2.2 Föroreningsberäkning i kvartersmark 

Tabell 5 visar att halten efter exploatering överstiger målvärden. Efter rening i makadamdike (23 m2; 

9 m3) uppnås alla målvärden. 

 
Tabell 5 Föroreningshalter (dagvatten + basflöde) för och efter rening (ug/l). Jämförelse mot målvärde där rödmarkerade 

celler visar överskridande av målvärde.  
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Före exploatering 50 1200 3.2 9.5 20 0.14 1.5 1.2 15 000 0,0037 

Efter exploatering 170 1400 7.9 17 67 0.39 4.6 5.4 37 000 0,040 

Efter rening (makadamdike) 50 480 0.92 3.7 6.1 0,072 1.0 1.5 6400 0,0088 

Målvärde 150 2500 14 22 60 0.40 15 40 60 000 0,050 

 

Med avseende på miljökvalitetsnormerna görs bedömningen att planen inte kommer påverka statusen 

för Göta Älv negativt. Denna bedömning grundar sig i att totalmängderna som släpps ut per år minskar 

(se Tabell 6). Alla mängder minskas efter rening utom P, Ni och BaP som ökar marginellt.  

 
Tabell 6 Föroreningsmängder från planområdet (kg/år). Röda värden visar föroreningsmängder som ökar efter exploatering 

och rening. 

Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Före exploatering 0,0080 0,19 0,00051 0,0015 0,0031 0,000023 0,00025 0,00018 2,4 0,00000059 

Efter expl. 0,030 0,25 0,0014 0,0030 0,012 0,000072 0,00084 0,00098 6,8 0,0000073 

Efter rening 0,0091 0,087 0,00017 0,00067 0,0011 0,000013 0,00019 0,00027 1.1 0,0000016 
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5 Föreslagna åtgärder 
I följande kapitel presenteras de åtgärder som föreslås för dagvatten- och skyfallshantering (Figur 16). 

 
Figur 16 Föreslagen princip för placering av dagvatten och skyfallsanläggningar. Blå pilar visar ytvattensflöde. 

5.1 Kvartersmark 

5.1.1 Dagvatten 

Makadamdiken för dagvattenhantering tar upp ca 50 m2 mark i anspråk och placeras längs med den 

planerade vägen (ca 72 m lång, 75 cm djup och 0,7 m bredd) (Figur 16). Storleken av diken baseras på 

erforderlig fördröjningsvolym, vilken är större än reningsvolymen (se beräkning i Bilaga 1). Se olika 

exempel av makadamdike i Figur 17. Vid gränsen till fastighet Älvsborg S:62 där diket slutar, behöver 

en ledning byggas för att leda vattnet vidare till det befintliga dagvattensystemet.  

Figur 17 Olika exempel av makadamdike längs vägen. 
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Ett annat alternativ för att hantera dagvattnet är att bygga tre olika separata makadammagasin med ett 

totalt ytanspråk på upp till 50 m2.  

5.1.2 Skyfall 

Som beskrivs i kapitel 4.1 finns det tre viktiga punkter från TTÖP:en som inte uppfylls. I punktlistan 

nedan beskrivs lösningar för att åtgärda dessa punkter.  

 

1. Lösning för att ny bebyggelse inte ska skadas vid översvämning. Befintlig höjdsättning 

runt den villa som ligger längst norrut är kritisk då det vid skyfall riskerar att ackumuleras 

stora mängder vatten där i den befintliga situationen. Det är viktigt att ha en robust 

höjdsättning och att anpassa höjdsättningen för skyfall baserad på befintliga 

markförhållanden. Nya höjdsättning görs på ett sådant sätt att byggnaden ligger högre än 

omgivande mark (se Figur 19) och att utforma marken runt byggnaden så att skyfallet inte 

skadar byggnaden. Befintlig höjdsättning innebär att det kan ackumuleras 70 m3 vatten, 

vilket redovisas i kapitel 4.1.2. Det är därför viktigt att den nya höjdsättningen runt 

byggnaden längst norrut har samma eller liknande utformning och kapacitet, så att vattnet 

fortfarande kan ackumuleras där samtidigt som den planerade byggnaden skyddas. Samma 

mängd vatten ska alltså kunna ansamlas där efter exploatering som före exploatering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lösning för att säkerställa tillgängligheten till nya byggnaders entréer inom 

planområdet. Detta uppfylls inte vid byggnaden norrut med befintlig höjdsättning. 

Högsättningsförslag enligt föregående punkt kommer att lösa problematiken.  

Figur 18 Exempel av makadammagasin. 

Figur 19 Sektionsskiss på stuprörsutkastare med tät vattenavledare, tätskikt och marklutning 

(Källa: Figur 9.7; P105). 
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3. Lösning för att säkerställa tillgänglighet till och från planområdet. Det finns risk att 

vatten kommer att samlas längs planerade vägen. Vägen ska luta mot diket och 

höjdsättning ska göras så att inget instängt område skapas på vägen. Asfalt eller grus kan 

användas för vägen. Grus är bra ur ett avrinningsperspektiv men, till exempel, ett sandfång 

skulle behövas för att gruset och dammet inte rinner ner i själva diket. 

5.2 Kostnadskalkyl och ansvarsfördelning 
Som riktvärde kostar en dagvattenanläggning ca 10 000/m3 vatten som ska hanteras. Det innebär att en 

fördröjningsanläggning på kvartersmark, där 17 m3
 dagvatten ska hanteras, förväntas kosta ca 170 000 

kr.  

 

Drift- och underhållskostnader för öppna dagvattenanläggningar varierar stort beroende på de lokala 

förutsättningarna och vilken typ av anläggning som byggts. Att upprätta en driftsplan och säkerställa 

medel för årlig drift och underhåll av dagvattenanläggningar är av yttersta vikt. Erfarenheter från 

uteblivet underhåll visar på låg funktionalitet och risk för att anläggningar som byggts kan komma att 

utgöra en koncentrerad källa till föroreningar. Exakta kostnader för drift och underhåll saknas men 

sannolikt ligger den årliga drift- och underhållskostnaden runt 5 – 15 % av anläggningens 

investeringskostnad. 

 

Skyfallsåtgärder är baserad på anpassning av topografin och utformning av vägen. Eftersom området 

/höjdsättningen kommer att anpassas för de nya byggnaderna och vägen kommer att byggas från grunden 

är rekommendationen att följa de föreslagna åtgärderna i kapitel 5.1.2. Ingen stor extra kostnad förväntas 

av detta. 

 

Exploatör/fastighetsägare ansvarar för fördröjnings- och reningsanläggningar på kvartersmark, samt 

anpassning av området till skyfallsfrågor.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Detta kapitel sammanfattar de viktigaste slutsatserna, möjliga övergripande åtgärder som behövs för att 

säkerställa planen mot skyfall, och rekommendationer för framtiden.  

 

Dagvatten 

• Beräkningar visar att föroreningshalterna och föroreningsmängderna ökar efter exploatering. 

• Med rening minskas halterna under målvärdet. Detta innebär att planområdet inte försämrar 

möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Ökning anses dock marginell.  

o Detta innebär att planområdet inte försämrar möjligheterna att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för vatten.  

• Föreslagen lösning för fördröjning och rening av dagvatten är ett makadamdike av 50 m2. 

o Alternativ 1: makadamdiket längs vägen (ca 72 m lång, 75 cm djup och 0,7 m bredd). 

o Alternativ 2: tre separata makadammagasin med ett totalt ytan språk upp till 50 m2. 

o Vid gränsen till fastighet Älvsborg S:62 och där diket avslutas, behöver en ledning 

byggas för att koppla det till befintlig dagvattensystemet. 

• Som riktvärde kostar en dagvattenanläggning ca 10 000/m3 vatten som ska hanteras. Det innebär 

att en fördröjningsanläggning på kvartersmark, där 17 m3
 dagvatten ska hanteras, förväntas 

kosta ca 170 000 kr.  

o Exploatör/fastighetsägare ansvarar för fördröjnings- och reningsanläggningar på 

kvartersmark.  

• Drift- och underhållskostnader för öppna dagvattenanläggningar varierar stort beroende på de 

lokala förutsättningarna och vilken typ av anläggning som byggts.  

o Exakta kostnader för drift och underhåll saknas men sannolikt ligger den årliga drift- 

och underhållskostnaden runt 5 – 15 % av anläggningens investeringskostnad. 

o Erfarenheter från uteblivet underhåll visar på låg funktionalitet och risk för att 

anläggningar som byggts kan komma att utgöra en koncentrerad källa till föroreningar.  

 

Skyfall 

• Modellering av befintlig situation visar att det vid skyfall finns risk för översvämningar vid 

villan som ligger längst norrut. 

• Föreslagna åtgärder för skyfallshantering: 

o Robust höjdsättning: anpassa höjdsättningen för skyfall baserad på befintliga 

markförhållanden. Höja marken där precis villan längst norrut ska byggas och utforma 

marken runt byggnaden så att skyfallet inte skadar det.  

▪ Färdigt golv till huset ska ligga minst 20 cm över närliggande mark där vattnet 

kommer att avledas vid skyfall. Marken runt byggnader ska luta ut från 

byggnaden för att undvika stående vatten mot byggnaden. 

▪ Det är viktigt att den nya höjdsättningen har samma eller liknande kapacitet att 

fördröja vatten som i nuläget, så att vattnet fortfarande kan ackumuleras där 

samtidigt som den planerade byggnaden skyddas. 

o Det finns risk att vatten som kommer från naturområdet kommer att samlas längs 

planerade vägen. 

▪ Se till att vägen lutar mot makadamdiket.  

• Eftersom marken/höjdsättningen kommer att anpassas för de nya byggnaderna och vägen 

kommer att byggas från grunden är rekommendationen att följa de föreslagna åtgärderna i 

kapitel 5. Ingen stor extra kostnad förväntas av detta. 

• Exploatör/fastighetsägare ansvarar för skyfallslösningar.   

 

Med de åtgärder som föreslås i rapporten är det möjligt att genomföra planen enligt Göteborgs riktlinjer 

för dagvatten- och skyfallshantering.  
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Bilaga 1 – Kalkyl av anläggning 
Kalkyl för utformning av makadamdike (Figur  B).  

1. Reningsvolym = 9 m3  

o Makadamvolym (sten): stenen tar upp två tredjedelar av volymen  

o Då makadam volymen behöver vara 27 m3
 (18 m3 sten och 9 m3

 vatten) 

2. Fördröjningsvolym = 14 m3  

o Var av 9 m3 redan hanteras i reningsvolym  

o Som menar att 5 m3
 ska hanteras över makadamvolymen  

3. Totalvolym blir 32 m3
 (27+5)  

o Om max djup av diket blir 0,65 m, det menar att en area av 50 m2
 behövs  

o För att veta hur djup behöver vara ledig volymen i dike över makadam:  

▪ 5 [m3] / 50 [m2] = 0,1 cm  

4. Geometrin av dike blir:  

o 75 cm djup (där det understa lagret utgörs av ett 65 cm tjockt lager 

makadam och resterande 10 cm är luft)  

o Area = 50 m2  

o Volym = 32 m3
 varav ca 18 m3

 upptas av makadam  

 

 

Figur  B Skiss av makadamdike föreslagit för dagvattenhantering. 
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