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Ändring av del av detaljplan 4429 och 4489 vid Universeum och 
Världskulturmuseet inom stadsdelen Heden i Göteborg 

Granskningsutlåtande 
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 

yttrande under tiden 11 september 2019 – 15 oktober 2019 och för granskning 

under tiden 18 december 2019 –21 januari 2020.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Inkomna yttranden berör i huvudsak rekreationsvärden och sociala frågor, 

naturvärden, miljökvalitetsnormer och föroreningsberäkningar, elförsörjning samt 

geotekniska åtgärder. Allvarligaste invändningen gäller användningen av platsen 

mellan Världskulturmuseet och Universeum. 

Efter samrådet har en naturvärdesinventering tagits fram. Efter samrådet har också 

en bedömning av behov av kompensationsåtgärder gjorts. Mindre förtydliganden 

och kompletteringar har gjorts i planbeskrivning och plankarta efter samrådet. 

Efter granskningen har endast mindre förtydliganden i planbeskrivningen gjorts, 

och plankartan har kompletterats med en upplysning. 

Kontoret har bedömt att med de förtydliganden och kompletteringar som gjort så 

kan detaljplanen antas. 

Kvarstående erinringar finns från Statens Fastighetsverk, Statens museer för 

världskultur, Liseberg AB, Göteborg Energi Nät AB och en boende på 

Cederbourgsgatan. 

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. 

1. Fastighetsnämnden 

Har inget att erinra. 

 

2. Trafikkontoret 

Tillstyrker planförslaget. Meddelar att detaljplanen inte innefattar någon allmän 

plats och inte medför några kostnader för Trafiknämnden. Påpekar att 

cykelparkering ska lösas på kvartersmark. 

Kommentar: 

Kontoret instämmer i att cykelparkering ska lösas på kvartersmark vilket också 

beskrivs i planbeskrivningen. 

 

3. Kretslopp och vatten 

Påpekar att plankartan saknar bestämmelse om lägsta golvnivå för anslutning med 

självfall. Upplyser om att planområdet är försörjt av allmänt VA-nät i Södra 

Vägen, men att kapacitet för VA och brandvatten behöver utredas. Upplyser om 

vad som gäller om Universeum skulle vilja flytta avfallshanteringen till gatunivå. 

Har inga ytterligare synpunkter. 

Kommentar: 

Efter granskningen har plankartan kompletterats med en upplysning om lägsta 

golvnivå för anslutning med självfall. 

 

4. Miljöförvaltningen 

Tillstyrker fortsatt planarbete förutsatt att förvaltningens synpunkter beaktas. 

Anser att det PM för dagvatten och skyfall som ingår i samrådshandlingarna 

hänvisar till föroreningsberäkningar som inte redovisas. Förvaltningen önskar ta 

del av de beräkningarna för att kunna göra bedöma frågan. 

Anser att beskrivningen av påverkan på miljömål behöver utvecklas beträffande 

miljökvalitetsnorm för luft, men bedömer att detta inte kommer medföra att 

miljökvalitetsnormen överskrids. 

Förutsätter att de beskrivna kompensationsåtgärderna utförs. 

Kommentar: 

Frågan om föroreningsberäkningar har stämts av mellan kommunens förvaltningar 

under planprocessen, och kontoret har därefter fått besked från Miljöförvaltningen 

att något behov av komplettering av planhandlingar eller planeringsunderlag inte 

föreligger. 

Efter granskningen har planbeskrivningens resonemang om luftföroreningar 

utvecklats enligt förvaltningens synpunkter. 
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Enligt kommunens arbetssätt beträffande kompensationsåtgärder så är de 

föreslagna kompensationsåtgärderna i detta fall frivilliga för exploatören att 

utföra. 

 

5. Kulturförvaltningen 

Har inga invändningar. Framhåller vikten av att ny lekplats skapas på ytan mellan 

Universeum och Världskulturmuseet som ersättning för den som tagits bort, vilket 

i Planbeskrivningen anges som en avsikt.  

Kommentar: 

Beträffande platsen mellan Världskulturmuseet och Universeum, se kommentar 

till yttrande 6, Park och natur. 

 

6. Park och naturnämnden 

Har inga invändningar. Framför att platsen mellan Universeum och 

Världskulturmuseet har potential att fungera som en mötesplats med gröna värden 

och ekosystemtjänster, och att det är önskvärt att Universeums tillbyggnad 

utformas så att den stärker platsen. Anser att det av trygghetsskäl är positivt om 

fasaden på Universeums tillbyggnad åt det hållet görs genomsiktlig och har entré 

mot torgytan. Påpekar att tillgången på vistelse- och rekreationsytor i området är 

relativt lågt, och att ytan mellan Universeum och Världskulturmuseet, som idag 

har karaktären av torgyta, har potential att användas av andra än av enbart 

besökare till verksamheterna även om den är kvartersmark och ägs av Statens 

Fastighetsverk. Påpekar också bland annat att ytan pekas ut i 

Stadsutvecklingsprogrammet för Korsvägen som en strategisk plats som kan 

utvecklas. 

Konstaterar att den rödlistade ansvarsarten tvåtandad spolsnäcka förekommer i 

planområdet, men att kompensationsåtgärd i form av flyttning redan har utförts, 

att samråd med länsstyrelsen behövs för påverkan på två skyddsvärda ekar, varav 

minst en bedöms påverkas, och att staden inte har rådighet över de övriga 

frivilliga kompensationsåtgärderna. 

Påpekar att det inte finns några bestämmelser som reglerar den tänkta 

fasadgestaltningen av tillbyggnadsdelarna som beskrivs i planbeskrivningen. 

Kommentar: 

Kontoret instämmer i att platsen mellan Världskulturmuseet och Universeum är 

viktig, har stor potential och bör utvecklas på ett sätt som tillvaratar dess potential. 

Platsen ligger dock utanför planområdet, och dess utveckling säkerställs inte i 

detaljplanen. Platsen avses utvecklas i samarbete mellan Världskulturmuseet och 

Universeum, och få en omsorgsfull utformning med fler och större kvaliteter än 

idag, bland annat en ny lekplats. Detta beskrivs i planbeskrivningen som en 

möjlighet och en avsikt men det säkerställs inte i detaljplanen eftersom platsen 

inte ingår i planområdet. 

Kontoret delar uppfattningen att fasadgestaltningen på Universeums tillbyggnader 

är viktig, men bedömer att det inte finns tillräckligt starka skäl till att reglera detta 

med planbestämmelser. Fasadgestaltningen kommer hanteras mer detaljerat i 

bygglovskedet. 
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7. SDF Centrum 

Tillstyrker planförslaget. Påpekar att den nya entrén samt ytan mellan Universeum 

och Världskulturmuseet behöver få en omsorgsfull utformning med fokus på 

vistelsekvaliteter, levande stadsrum och trygghetsaspekter. Saknar resonemang 

kring den ekonomiska barriär som den höga inträdesavgiften till Universeum 

innebär, i beskrivningarna av sociala förutsättningar och konsekvenser. Beskriver 

aspekter som logistik, trafik, framkomlighet, säkerhet och olägenheter vid 

genomförandet av projekten kring korsvägen. Påpekar att detaljplanens 

genomförandetid bör anpassas med hänsyn till genomförandeförutsättningar samt 

till människors hälsa. 

Kommentar: 

Beträffande platsen mellan Världskulturmuseet och Universeum, se kommentar 

till yttrande 6, Park och natur. 

Efter granskningen har planbeskrivningen kompletterats med resonemang om 

Universeums inträdesavgift och sociala aspekter kopplat till detta. 

Samordning sker kring genomförandefrågor för alla stora pågående och 

kommande projekt vid Korsvägen. Logistik, framkomlighet och säkerhet är stora 

frågor i samordningsarbetet. Alla berörda parter, inklusive kommunen och 

Universeum, deltar i samordningen. 

 

8. Göteborg Energi 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

Meddelar att avståndet mellan Universeum och den föreslagna platsen för ny 

transformatorstation är för långt för att det ska vara möjligt att leverera el till 

Universeum. Anser därför att det behövs ytterligare ett E-område i plankartan 

inom Universeums fastighet. Upplyser om att befintlig transformatorstation som 

avses flyttas till föreslagen plats till hälften används av Universeum, och att 

Universeum kommer att utöka sitt elabonnemang. Anser att det bör finnas E-

område över hela Universeums befintliga och tillkommande byggrätt, och att det i 

planbeskrivningen påstås att det finns ett sådant E-område, men att det inte 

framgår av plankartan.  

Påpekar att det ska upplåtas ledningsrätt för nya och befintliga elanläggningar 

inom kvartersmark. 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 

Har inget att erinra. 

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) 

Har driftsatta gasledningar samt servisledning i området men dessa ser inte ut att 

påverkas av planförslaget. 

Göteborg Energi Gothnät AB 

Har befintliga ledningar och kanalisation inom planområdet som måste beaktas 

och hanteras. Bifogar karta med markerade ledningar. Påpekar behov av 

noggrannhet och entreprenörens ansvar vid utsättning, markarbeten och byggtid. 
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Kommentar: 

Ett E-område har införts på plankartan för att möjliggöra en ny 

transformatorstation söder om Världskulturmuseet som helt eller delvis kan 

ersätta den befintliga. Ett u-område har införts på plankartan för att möjliggöra att 

ledningar förläggs över kvartersmark till den nya transformatorstationen inom E-

området. 

Kontoret bedömer att E-området på plankartan söder om Världskulturmuseet ger 

kommunen en värdefull möjlighet att placera en ny transformatorstation som helt 

eller delvis ersätter den befintliga som kommer behöva flyttas från sitt nuvarande 

läge vid trafikomläggningarna några år fram i tiden. Kontoret bedömer att 

placeringen av E-området är lämpligt och att det är den enda lämpliga placering 

av en friliggande transformatorstation som kan åstadkommas inom denna 

planläggning. Kontoret bedömer också att det finns möjligheter till en separat 

transformatorstation för Universeums behov på annan plats, om det skulle vara 

omöjligt att försörja även Universeum från läget söder om Världskulturmuseet. 

Kontoret bedömer att det finns planmässiga förutsättningar för att förlägga en 

mindre transformatorstation inom Universeums kvartersmark, både inom den 

byggrätt som planläggs inom denna detaljplaneändring, och inom befintliga 

byggrätter, inklusive den tidigare planlagda men ännu inte utbyggda större 

byggrätten mot norr. Det påstås inte i planbeskrivningen att det ska finnas E-

område inom Universeums byggrätt. Planmässigt bedöms det inte krävas något E-

område för att anlägga en eventuell transformatorstation inom Universeums 

byggrätt på kvartersmark. Efter granskningen har dessa resonemang förtydligats i 

planbeskrivningen 

 

9. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Har inget att erinra. Upplyser om att det finns brandposter men att kapaciteten i 

dessa inte är känd för Räddningstjänsten. Konstaterar att samråd ska ske med 

Trafikverket beträffande berganläggning i enlighet med plankartan. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

10. Länsstyrelsen 

Bedömer utifrån nu kända förhållanden att planen kan accepteras och att den inte 

kommer att överprövas om den antas.  

Rekommenderar att kommunen och exploatören beaktar naturinventeringens råd 

om hänsyn till landmollusker och äldre lövträd. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Synpunkten om att beakta naturinventeringens råd har vidarebefordrats till 

exploatören. Kommunen har beaktat naturinventeringens råd utifrån kommunens 

arbetssätt för kompensationsåtgärder. Kommunen har utfört kompensationsåtgärd 

för landmollusk. Hänsyn till särskilt skyddsvärda träd har stämts av med 

Länsstyrelsen. Exploatören ska i genomförandeskedet göra en anmälan till 

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

§ miljöbalken.  
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11. Statens geotekniska institut, SGI 

Har ingen erinran mot planförslaget ur geoteknisk och bergteknisk 

säkerhetssynpunkt. Är frågande till hur anvisningar i planbeskrivningen, om 

bergförstärkning som kan komma att behövas, och om att schakt inte får orsaka 

grundvattensänkning, säkerställs. 

Kommentar: 

De krav som kan bli aktuella beträffande geotekniska åtgärder säkerställs inte av 

detaljplanen. Utredningarna i detaljplaneskedet har tagits fram för att pröva om 

planområdet är lämpligt för föreslagen användning, och för att bedöma om 

eventuella åtgärder som krävs är av rimlig omfattning, så att de inte är ett hinder 

för genomförandet. Kommunen har bedömt, utifrån de framtagna utredningarna, 

att planförslaget är lämpligt och genomförbart. Erforderliga geotekniska åtgärder 

säkerställs av annan lagstiftning i byggskedet. Exakt vilka åtgärder som behöver 

göras beror på bland annat vilka konstruktioner och byggmetoder som väljs, och 

regleras därför inte i detaljplanen. 

 

12. Trafikverket 

Har ingen erinran. Instämmer i kommunens bedömning att planförslagets 

konsekvenser för trafiken är begränsad. 

 

13. Skanova 

Har inget att erinra. 

 

14. Svenska Kraftnät 

Har inget att erinra. Önskar inte delta i det fortsatta remissförfarandet om inte 

planområdet ändras. 

 

15. Lantmäterimyndigheten 

Har synpunkter på text under rubriken servitut i planbeskrivningen. 

Kommentar: 

Efter granskningen har texter om servitut i planbeskrivningen korrigerats enligt 

yttrandet. 
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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.  

 

16. Statens Fastighetsverk 

Anser att synpunkter från samrådsskedet inte har tillgodosetts. Förutsätter att 

lösningar och erforderliga avtal är på plats innan detaljplanen antas, annars kan 

fastighetsverket komma att överklaga antagandebeslutet.  

Anser att planförslaget har fastighetsrättsliga brister. Har inga synpunkter på 

föreslagna markanvändningar, men avstyrker ett antagande av detaljplanen om 

den innebär att fastighetsverkets mark måste användas permanent av 

grannfastigheten. Anser att detta skulle innebära att planen inte kan antas. 

Kommer endast tillåta att fastighetsverkets mark används för byggnation, 

nödvändigt underhåll samt nödutrymning. 

Anser att planbeskrivningen vad gäller genomförande inte är transparent och inte 

uppfyller lagkrav om redovisning av hur planen är tänkt att genomföras. 

Anser att det behöver säkerställas att Universeum inte kommer använda 

fastighetsverkets mark för transporter, upplag och drift. Kräver att Universeum 

visar hur anläggningen är tänkt att utformas så att fastighetsverkets mark inte 

behöver nyttjas för transporter och drift. Framhåller att utan garantier för detta 

genom planbestämmelser eller färdiga avtal så kommer man inte tillstyrka 

detaljplanen.  

Accepterar att detaljplanen tillåter bebyggelse i fastighetsgräns, men inte att 

entréer, inlastning, avfallsutrymmen eller annat som kräver passage över 

fastighetsverkets mark anordnas i fastighetsgräns. Kräver att detta regleras med 

planbestämmelse, alternativt att det regleras i bindande avtal innan detaljplanens 

antagande.  

Anser att det saknas grund för officialservitut och att fastighetsverket inte kan 

påtvingas permanenta markintrång. Motsätter sig ett servitut till förmån för 

Universeums fastighet för drift inom fastighetsverkets fastighet. Anser att 

gemensamma frågor måste lösas med överenskommelser i bindande avtal. 

Anser att fastighetsverket med Världskulturmuseet som hyresgäst behöver reglera 

markintrång och störningar under byggtiden med Universeum/Göteborgs stad. Är 

införstådda med att byggnationen kommer innebära tillfälligt markintrång på 

fastighetsverkets fastighet. Förväntar sig ersättning för byggetablering. Är 

införstådda med att underhåll av Universeums byggnad kan kräva åtkomst från 

fastighetsverkets fastighet. Anser att detta nyttjande kan regleras vid behov. 

Anser att den tänkta lekplats som nämns i planbeskrivningen är en god idé, att den 

är skäl till att säkerställa att inga transporter eller annan drift för Universeum 

förläggs till fastighetsverkets fastighet. Påpekar att lekplatsen inte ingår i 

detaljplanen och att genomförandet av den inte säkerställs av detaljplanen. 

Föreslår att lekplatsen genomförs som ett återställande av marken som kommer 

användas av Universeum under byggtiden. 
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Är beredda att mot skälig ersättning avstå mark enligt förslaget till 

marköverföring gällande en liten markyta. 

Har inga synpunkter på transformatorstationen men påpekar att dess anläggande 

behöver föregås av en markupplåtelse med fastighetsverket.  

Kommentar: 

Kontoret bedömer att det bara är underhåll, nödutrymning samt viss 

dagvattenhantering för Universeum som kommer kräva intrång på 

fastighetsverkets fastighet på lång sikt. Dessa funktioner kan inte lösas på någon 

annan plats. Utöver detta kommer det krävas tillfälliga intrång under byggtiden.  

Kontoret bedömer att alla driftsfunktioner som entré, angöring och inlastning för 

Universeum kan lösas på annat sätt än via fastighetsverkets mark. Efter 

granskningen har Universeum presenterat för fastighetsverket hur detta är tänkt att 

lösas. 

Kontoret har bedömt att det inte är nödvändigt eller lämpligt att införa 

planbestämmelser som reglerar vilka funktioner som placeras i olika delar av 

Universeums tillbyggnad.  

Efter granskningen har texter om servitut i planbeskrivningen ändrats så att det 

tydligt framgår att de enda permanenta behov för Universeum som avses är 

underhåll, nödutrymning och viss dagvattenhantering, och inte några sådana 

driftsfunktioner som fastighetsverket motsätter sig. 

Att platsen mellan Världskulturmuseet och Universeum, på fastighetsverkets mark 

utanför planområdet, har stor potential och kan utvecklas med bland annat en ny 

lekplats beskrivs i planbeskrivningen som en möjlighet, men det beskrivs också 

tydligt att det inte säkerställs. Generellt så beskriver planbeskrivningen även saker 

utanför planområdet som inte säkerställs i detaljplanen. Syftet med detta är att ge 

en bild av möjlig utveckling i närområdet.  

Beträffande platsen mellan Världskulturmuseet och Universeum, se även 

kommentar till yttrande 6, Park och natur. 

Fastighetsrättsliga och avtalsrelaterade synpunkter samt synpunkter om ekonomi 

och ersättningar har vidarebefordrats till Fastighetskontoret och till Universeum. 

Det som enligt yttrandet behöver säkerställas och regleras för att fastighetsverket 

ska kunna tillstyrka detaljplanen kommer att regleras med lämpliga typer av avtal 

inför detaljplanens antagande. 

 

17. Liseberg AB 

Ställer sig positiva till förslaget.  

Påpekar att 3D-utrymmet som skapas måste medge fri höjd om minst 4,7 m.  

Påpekar att fastighetsbildning för gemensamhetsanläggningar, servitut och 

liknande bör påbörjas snarast för klargöra hur Universums behov kan lösas utan 

att det uppstår störningar för Lisebergs drift.  

Anser att Universeum ska tillse att Lisebergs möjlighet att skapa sin stora 

ljusjulgran inte försämras.  
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Förutsätter att Universeums dagvattenhantering sker inom Universeums 

kvartersmark, och anser att visualiseringsdomens takavvattning bör redovisas för 

Liseberg.  

Anser att byggnadsvolymen som kragar över Lisebergs område måste säkerställas 

beträffande risker som nedfallande snö och is.  

Anser att Universeum ska hantera eventuella problem med att tillbyggnaden 

påverkar Lisebergs dagsljus.  

Anser att hänsyn ska tas till Lisebergs tillgång till sitt område under byggtiden, 

och att Lisebergs publika öppethållande inte får begränsas av Universeums 

anläggningsarbeten. 

Anser att eventuella skydd och provisorier ska utformas i samråd med Liseberg. 

Anser att fasad mot Liseberg ska utformas i samråd med Liseberg. 

Kommentar: 

Synpunkterna bedöms inte vara planfrågor, utan fastighets- avtals- och 

genomförandefrågor. Synpunkterna har därför vidarebefordrats till 

Fastighetskontoret och till Universeum. 

Det som enligt yttrandet behöver säkerställas eller regleras kommer att hanteras 

genom lämpliga typer av överenskommelser och avtal inför detaljplanens 

antagande. 

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

 

18. Statens museer för Världskultur 

Ser positivt på utbyggnadsmöjligheterna för Universeum och på en ökad 

publiktillströmning till området. 

Har inga synpunkter på föreslagen placering av transformatorstation. 

Motsätter sig att drift av Universeum sker från ytan mellan Universeum och 

Världskulturmuseet som Världskulturmuseet använder för publika aktiviteter och 

som man har konkreta planer på att utveckla. Anser att planförslaget minskar 

ytans storlek och utseende och förändrar dess potential. Anser att man därför till 

innehåll och tidplan behöver revidera de planer man har för ytan, och att 

kostnader som är förknippade med detta behöver regleras i avtal.  

Anser att Universeums planer kommer medföra stora begränsningar av 

tillgängligheten till Världskulturmuseet under byggtiden, särskilt i kombination 

med konsekvenser av Västlänksbygget. Anser att kostnader förknippade med 

eventuella förändringar av tillgängligheten till Världskulturmuseets entré behöver 

regleras i avtal. 

Kommentar: 

Den obebyggda marken mellan Världskulturmuseet och Universeum ägs till 

största delen av Statens fastighetsverk. Den del av marken som ianspråktas i 

planförslaget ingår i den fastighet som ägs av Göteborgs stad och upplåts till 

Universeum med tomträtt. Undantaget är en liten yta som avses överlåtas från 

fastighetsverket till Göteborgs stad för att ingå i Universeums tillkommande 

byggrätt. Kontoret bedömer att denna lilla yta inte har någon avgörande betydelse 
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för möjligheterna att utveckla platsen. Statens Fastighetsverk har bedömt att de är 

beredda att avstå den lilla markytan. Planförslaget påverkar visserligen platsen, 

men den viktiga och utvecklingsbara delen av den fastighet som ägs av Statens 

Fastighetsverk och nyttjas av Världskulturmuseet ianspråktas inte för någon 

bebyggelse. 

Synpunkter om avtal och ersättningar har vidarebefordrats till Fastighetskontoret 

och till Universeum.  

Beträffande avtal och ersättningar, se kommentar till yttrande 16, Statens 

Fastighetsverk. Beträffande platsen mellan Världskulturmuseet och Universeum, 

se även kommentar till yttrande 6, Park och natur. 

 

19. Boende på Cederbourgsgatan 8  

Anser att planbeskrivningens uppgift att grönytan på berget är otillgänglig och 

saknar rekreationsvärde inte stämmer. Anser att vegetationen har ett värde som 

grönt rum för platsen mellan Universeum och Världskulturmuseet och för boende 

i området. Anser att vegetationen i slänten därför bör bevaras. Hänvisar till 

kommunens grönstrategi som anger att vegetation berikar stadslivet socialt och 

ekologiskt och ska användas som arkitektoniskt element. Anser också att 

vegetationen i slänten har en bullerdämpande effekt i detta mycket bullerutsatta 

område.  

Anser att, förutom de naturvärden som beskrivs i planbeskrivningen och som ska 

inventeras, även en inventering av fåglar bör göras eftersom det är stor aktivitet 

med fåglar i slänten vår och sommar.  

Kommentar: 

Kontoret instämmer i beskrivningen av de värden och funktioner som naturmark 

och vegetation generellt har i staden. Med formuleringen att grönområdet på 

berget saknar rekreationsvärde menades att man inte kan vistas på själva 

bergsslänten. Efter granskningen har formuleringarna i planbeskrivningen 

beträffande detta förtydligats, utifrån de bedömningar som gjorts under 

planarbetet. Planförslaget innebär att en del av bergsslänten bebyggs, men större 

delen av markområdet på berget ianspråktas inte.  

Efter samrådet har en naturvärdesinventering tagits fram. Flera av aspekterna har 

också stämts av med övriga förvaltningar i kommunen i samband med den 

bedömning av behovet av kompensationsåtgärder som har gjorts efter samrådet. 

Naturvärdesinventeringen har varit ett viktigt underlag vid dessa bedömningar. De 

viktigaste slutsatserna redovisas i planbeskrivningen. Slutsatserna utvecklas 

ytterligare här nedan, som svar på synpunkterna. 

Även om området på berget inte är ett tillgängligt grönområde, så har platsen en 

viss funktion som grön oas i form av liten grön lunga i staden, Värdet av miljön 

som grön oas bedöms vara litet eftersom det inte är ett tillgängligt område. 

Detaljplanens genomförande bedöms få en negativ effekt, och påverkan blir stor 

lokalt inom planområdet som ianspråktas. Men värdet och påverkan bedöms 

sammantaget inte vara så betydande att det innebär något behov av 

kompensationsåtgärder. 
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Platsen har en betydelse som vistelseplats för fåglar men värdet av miljön utifrån 

denna aspekt bedöms vara litet. Detaljplanens genomförande bedöms få en 

negativ effekt för fåglar, och påverkan blir stor lokalt inom planområdet. Men 

värdet och påverkan bedöms sammantaget inte vara så betydande att det innebär 

något behov av kompensationsåtgärder. 

Platsen har en betydelse som växtplats för växtarter. Det är inte en stor yta som 

ianspråktas, men detaljplanen innebär ett naggande i kanten på ett av de få mer 

naturliga områden vi har kvar centralt. Men värdet och påverkan bedöms 

sammantaget inte vara så betydande att det innebär något behov av 

kompensationsåtgärder. 

Vegetationen bedöms ha en betydelse för bullerdämpning och luftrening, men 

denna betydelse bedöms vara liten. Exploateringens påverkan utifrån dessa 

aspekter bedöms sammantaget vara liten, även om påverkan lokalt för 

planområdet naturligtvis blir stor eftersom vegetationen tas bort där. Värdet och 

påverkan bedöms sammantaget inte vara så betydande att det innebär något behov 

av kompensationsåtgärder. 

 

Övriga 
 

20. Swedegas AB 

Har inget att erinra. Har ingen högtrycksledning eller någon planerad utbyggnad i 

anslutning till planområdet. 

 

Revideringar  

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär endast mindre kompletteringar 

och förtydliganden av planhandlingarna. Eftersom revideringen inte innebär 

någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning.  

 

 

Arvid Törnqvist   Stefan Rosén 

Planchef    Planarkitekt 

 

 

 

Bilagor 

Lista över samrådskrets 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 
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Lista över samrådskrets 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetskontorets tillgänglighetsavd 

Fastighetsnämnden/kontoret 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden/förvaltningen 

Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen 

Namnberedningen och GDA adresser 

Park- och naturnämnden/förvaltningen 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Centrum 

Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Skanova Nätplanering D3N 

Statens geotekniska institut 

Svenska Kraftnät 

Trafikverket 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Hyresgästfören. Region V Sverige 

Övriga 

Funktionsrätt Göteborg  

Naturskyddsfören.i Gbg 

Swedegas
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Webbadress:
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Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer 

Planhandläggare
010-2245494

torun.signer@lansstyrelsen.se

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se

Ert diarienummer: 0389/17

Granskningsyttrande över ändring av detaljplan för 
4429 och 4489 vid Universeum och Världskultur-
museet inom stadsdelen Heden, i Göteborgs kommun, 
Västra Götalands län
Handlingar daterade december 2019 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas 
av Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Synpunkter på granskningshandlingen
Detaljplanen berör inte några områdes- eller artskydd enligt 7–8 kap miljöbalken. 
Vi rekommenderar att ni och exploatör beaktar de råd som lämnas i 
naturvärdesinventeringen vad gäller hänsyn till äldre lövträd samt flytt av 
landmollusker.

Detta beslut har fattats av planhandläggare Torun Signer. 

Torun Signer 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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