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Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 7 februari 2020 att skicka ut detaljplaneförslaget för 

granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden 12 februari 2020 – 4 

mars 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 genomförandefrågor såsom ledningsarbeten, 

utformningen av grönstråket, dagvattenhantering och avtal. Allvarligaste 

invändningarna gäller frågor om hanteringen av risker med farligt gods och 

luftkvalitet. 

Kontoret har bedömt att med mindre justeringar och förtydliganden är 

planförslaget genomförbart. 

Kvarstående erinringar finns från: 

- Kulturnämnden som anser att före detta kontoret till Saabs växellådefabrik

bör värnas i planarbetet och skyddas genom varsamhets-/

skyddsbestämmelser.

- Park- och naturnämnden som anser att finansieringen av broarna måste

vara säkerställd inför planens antagande.

- Stadsdelsnämnden Centrum som anser att förslaget har stora brister ur ett

cykelperspektiv.

- Länsstyrelsen som anser att det vore lämpligare att låta strandskyddet

finnas kvar på allmän plats gata för att säkra den allemansrättsliga

tillgången på platsen då detta inte förhindrar normalt underhåll av

anläggningarna. Vidare anser Länsstyrelsen att förutsättningarna för

dispens bör klarläggas redan i planskedet och påpekar att anläggningarnas

vikt för allmänhetens tillgänglighet inte är ett särskilt skäl för dispens.

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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- Bryggeriet som har synpunkter på trafikförslaget och anser att trafikstråk 

längs E6/E20 är positivt för området men att det behöver förlängas förbi 

deras fastighet.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 

fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 

planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Tillstyrker förslaget till detaljplan och godkänner genomförandet av exploateringen. 

Avser teckna följande avtal innan planen tillstyrks av byggnadsnämnden: 

• Exploateringsavtal med Liseberg AB 

• Exploateringsavtal med Rundqvist Tryckeri 

• Avtal med Peab avseende inlösen 

• Avtal Trafikverket avseende skyddsåtgärder längs E20 

• Ev tilläggsavtal avseende exploatörs ansvar för utbyggnad av allmän 

plats. 

• Marköverlåtelseavtal/avtal om fastighetsbildning  

Detaljplanens genomförandeekonomi visar ett negativt resultat och belastar 

skattekollektivet. Försäljning av mark i intilliggande detaljplan för Lisebergs hotell och 

vattenpark täcker stor del av minusresultatet. Underskottet bedöms motiverat på grund av 

att tillskapandet av grönytor och förändringen av gatustrukturen kommer ett större  

område till nytta i enlighet stadens strategier och måldokument. Ställer sig därför positivt 

till planförslaget och fördelningen av projektets kostnader mellan skattekollektivet och 

exploatörerna.  

Ser att genomförandet kan försvåras genom att det tidsmässigs sammanfaller med andra 

byggprojekt i närheten, t.ex. Västlänken, och att exploatörernas föreslagna tidplan för 

genomförande kräver god samordning mellan exploatör, kommunen och Trafikverket.  

Ett separat ärende om Lisebergs försäljning av parkeringshus och byggrätter utreds och 

kommer hanteras i fastighetsnämnden under våren. 

Kommentar: 

Nödvändiga avtal kommer tecknas innan byggnadsnämnden godkänner detaljplanen.  

Fastighetsnämnden har inte funnit att parkeringshuset utgör någon strategisk betydelse för 

staden vilket redovisas i yttrande från fastighetsnämnden 20-04-20. Detta har också 

tydliggjorts i yttrande från trafiknämnden 20-04-23. 
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2. Göteborg energi 

Påminner om vikten att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning 

och andra markarbeten sker med stor försiktighet. Hänvisar vidare till hemsida för 

redovisning av befintliga ledningar samt gällande bestämmelser vid markarbeten. 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

Har många anläggningar inom planområdet, varav de flesta rivs eller flyttas och byggs 

om på nya platser. Nytt elnät med nya ledningar, kabelskåp och transformatorstationer 

kommer byggas ut. 

Anser att det behövs 5-6 nya transformatorstationer med E-områden av storleken 8x8 

meter inom planområdet. I plankartan i granskningen är placeringen av E-områden inte 

exakt utan finns över hela fastigheter och E-område saknas på fastigheten norr om 

Rundqvists tryckeri. 

Påminner om att exploatören skall kunna upplåta utrymme för en transformatorstation 

inom dennes fastighet, om man avser att använda el för uppvärmning eller om större 

elbehov föreligger.  

Redogör för förhållningsregler och förutsättningar för placering av ledningsstråk och 

transformatorstationer.  

Om särskilda krav kommer ställas på utformning av fristående transformatorstationer ska 

detta anges i planhandlingarna och GENAB vill i så fall delta i arbete med 

gestaltningsprogrammet.  

Vill delta tidigt i planeringen för placering av nätstationer och ledningsstråk då elström 

behövs redan vid byggstart. Ett provisorium för byggström innebär onödiga kostnader.  

Förutsätter att respektive byggherre initierar och bekostar flytt av nätstationer och 

ledningar, samt att ledningsrätt erhålls för nätstationer och ledningar inom planområdet, 

om inget särskilt avtalats med GENAB.  

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt signalkablar 

Fjärrvärme 

Har ledningar inom planområdet och befintliga byggnader är anslutna till fjärrvärmenätet. 

Anslutningar och abonnemang ska sägas upp minst 3 månader innan rivning påbörjas. 

Fastighetsägaren säger upp abonnemanget och Göteborg Energi utför arbetet.  

Ny servisledning till Skår 40:2 behöver korsa Lisebergs fastighet och behöver skydd i 

form av ledningsrätt eller servitut.  

Fjärrkyla 

Större fjärrkylaledning finns inom planområdet i Sofierogatan. Läget föreslås i 

trafikkontorets genomförandstudie (GFS) justeras, vilket bekostas av fastighetskontoret. 

Göteborg energi väntar på att GFS ska skickas på remiss för godkännande.  

Upplyser att minsta avstånd mellan spont och fjärrvärme- och fjärrkylaledningar ska vara 

2 meter och hänvisar till dokumentet Bestämmelser vid Markarbeten som finns på 

Göteborg Energis hemsida. 

Upplyser om att de ledningar som måste tas bort från Nellickevägen innehåller 

miljöfarliga ämnen och måste hanteras varsamt.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande  4 (27) 

   

   

Reserverar sig mot att det i detaljplanen finns flera områden markerade med ”utskjutande 

del över allmän plats” då det bedöms som möjliga hinder för framtida drift- och 

underhållsarbeten.  

Göteborg Energi Gasnät AB 

Påminner om att gasledningen längs Nellickevägen måste beaktas. 

Göteborg Energi GothNet AB 

Har anläggningar inom planområdet som måste beaktas. Påminner om att korrekt 

utsättning är viktigt, att Göteborg Energis bestämmelser vid markarbeten ska följas och 

att exploatören ansvarar för att skydda kanalisationen under utförandet.  

Kommentar: 

Information och anvisningar kopplade till planens genomförande förmedlas till 

exploatörerna och fastighetskontoret. 

Befintliga anläggningar och ledningar har beaktats i Trafikkontorets genomförandstudie.  

GENAB 

Efter att detaljplanen varit ute på granskning hölls ett möte mellan Göteborg Energi Nät 

AB (GENAB), stadsbyggnadskontoret och exploatörer. Liseberg presenterade att man 

planerar att försörja detta område med en ny separat högspänningsstation. Önskemålet 

från Liseberg är att denna nya nätstation kommer att försörjas separat från GENABs 

högspänningsnät. Därmed finns det inget behov för de 5-6 tänkta 

transformatorstationerna, enligt GENABs remissvar. Bestämmelsen E – teknisk 

anläggning tas bort från plankartas norra och mellersta del. Högspänningsnätet inom detta 

planområde kommer inte vara sammankopplat med övriga anläggningar inom Liseberg. 

När Liseberg har kommit längre med sin planering kommer GENAB, samt övriga 

berörda, i god tid informeras gällande tänkta planer. Vid planering samt omläggning av 

all befintlig media kommer Liseberg att beakta de åtgärder som krävs, helt enligt 

GENABs remissvar. 

Fjärrvärme, fjärrkyla 

Ledning i norra delen av Nellickevägen ska vara kvar som allmän plats GATA, därmed 

behövs inget nytt skydd i form av ledningsrätt eller servitut för servisledning till Skår 

40:2. Göteborgs Energi behöver anlägga ny ledning i Nellickevägen för att kunna försörja 

boktryckeriet med fjärrkyla. Göteborgs Energi vill bli kallade till genomförandemöten 

och framtida projekteringsmöten för att säkerställa att planerade ledningar får plats i 

gatusektionen. 

I detaljplanen ställs krav på att utkragningen ska ha minsta fria höjd på 4,7 meter. Det 

kravet är i linje med stadens krav på fri höjd för att säkerställa framtida drift- och 

underhållsarbeten. Detta är avstämt med Göteborgs Energi inför antagande och 4,7 meter 

anses tillräckligt. 

3. Idrott- och föreningsnämnden 

Har inga synpunkter. 

4. Kretslopp och vatten 

Ser inget behov av ändringar i planhandlingen. 

Informerar om frågor som är viktiga att beakta i planarbetet: 
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Det finns osäkerheter och delade meningar kring kommande ledningsarbeten. Den 

genomförandestudie (GFS) som genomförts är mestadels informativ och utförlig men har 

avvikelser eller utelämnanden kring viktiga frågor. Det är svårt att bedöma förvaltningens 

ekonomi då det kvarstår frågor kring vilka åtgärder som behövs och hur mycket vatten de 

blivande verksamheterna kommer behöva. 

Avfall 

Vad gäller avfall har förvaltningen inga synpunkter på planhandlingarna. Informerar om 

att exploatörerna till bygglovet ska redovisa fungerande avfallslösning och hänvisar till 

riktlinjer i skriften Gör rum för miljön. 

VA 

Hänsyn till befintlig kombinerad avloppsledning behöver tas vid utformning av 

brynzonen. Diskussioner pågår mellan berörda parter avseende eventuell flytt av 

dricksvattenledning. 

Rotspärr behövs då träd placeras närmare än 4 meter från ledningar. Den kombinerade 

ledningen har nyligen infodrats med plast som innebär ett starkt skydd mot inträngande 

rötter, men det finns svagheter vid skarvar vid servisledningar, muffar och skador i den 

gamla betongen som är känsliga och där rötter kan tränga in. Rötterna kan då spränga 

sönder den nya plastledningen vilket innebär att förvaltningen måste schakta för att 

åtgärda skadan.  

Generellt gäller en förbindelsepunkt per fastighet, även för 3D fastigheter. 

Gemensamhetsanläggningar kan accepteras för avlopp under vissa förutsättningar men 

inte för dricksvatten. 

Ger förslag på systemlösning för allmänna VA-tjänster baserade på uppgifter om 

fastighetsindelning från exploatörerna, se bild nedan. 
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Uppdimensionering av dricksvattenledning på grund av brandvattenförsörjning för 

sprinkler uppskattas till 2 miljoner kronor och ska bekostas av exploatören. 

Avser avleda dagvatten från både allmän platsmark och naturmark till Mölndalsån. 

Dagvattnet ska renas och fördröjas innan avledning. Önskar hålla antalet utlopp till 

Mölndalsån till minimiantal på grund av att det är dyrt och tekniskt svårt, föreslår 

placeringar. Anser att nya utlopp bör projekteras och utföras i samband med renovering 

av kanalmurarna.  

Ser gröna tak som en förutsättning för planens genomförande eftersom ytor för annan 

dagvattenhantering saknas för större delen av planen. 
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Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 51 meter (RH2000). I 

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

Redovisar uppskattade kostnader för ledningsarbeten. Anläggningsavgifter för vatten och 

avlopp kan inte beräknas med befintligt underlag. 

Kommentar: 

Frågetecken återstår kring slutliga ledningslägen vilket delvis gör ekonomin svårbedömd. 

Information kring avfallshantering inför bygglovet förmedlas till exploatörerna.  

Information kring kombinerad ledning och dricksvattenledning samt förutsättningar för 

trädplantering har tagits med i arbetet med att studera grönstråket, där Kretslopp och 

Vatten även varit delaktiga. 

I framtagen GFS redovisas översiktligt exploatörernas förbindelsepunkter med mera. 

Planbeskrivningen har, med hjälp av Kretslopp och vatten, förtydligats avseende 

hanteringen av dagvatten inom kvartersmark. Om gröna tak inte är möjligt att kombinera 

med planerad markanvändning i den omfattning som krävs, kan istället andra lösningar så 

som avsättningsmagasin under mark i form av ett makadammagasin eller eventuellt 

översvämningsyta anordnas.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster genom anläggningsavgifter samt eventuella 

utgifter för kompletterande utbyggnad av anslutningspunkter. Exploatörerna får bekosta 

åtgärder som till exempel uppdimensionering av dricksvattenledning. 

5. Kulturnämnden 

Ser mycket positivt på att Rundqvists tryckeribyggnad har försetts med rivningsförbud 

och varsamhetsbestämmelse.  

Hänvisar i övrigt till tidigare framförda synpunkter angående bättre kopplingar mellan 

åstråket och Mölndalsvägen respektive Jakobsdal, förbättringsåtgärder för 

tillgängligheten mellan planområdet och Skårskogen, att planerade verksamheter vänder 

sig ut mot omgivande stadsmiljö samt att även det före detta kontoret till Saabs 

växellådefabrik bör värnas i planarbetet och skyddas genom varsamhets-/ 

skyddsbestämmelser. 

Kommentar: 

Kopplingarna mellan åstråket och Mölndalsvägen respektive Jakobsdal bedöms bli bättre 

för gång- och cykeltrafikanter då bilvägen vid Getebergsled stängs och ersätts med gång- 

och cykelbana, gång- och cykelbanor på norra sidan av Vörtgatan breddas, Nellikevägen 

ersätts i stor del av gång- och cykelstråk genom grönområde och trafiken på kvarvarande 

delen av Nellikevägen beräknas minska från ca 2200 fordon per dygn till ca 100 fordon 

per dygn. 

Se även svar i samrådsredogörelsen.  

6. Miljö- och klimatnämnden 

Tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att synpunkterna nedan beaktas.  

Kantzonen inom 6 meter från strandlinjen ska i första hand utformas för att ha ekologiska 

funktioner. Platser som skapas för att människor och besökare ska kunna komma närmre 

eller ända fram till vattnet bör anpassas så att kantzonens ekologiska funktion påverkas så 
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lite som möjligt. Större anläggningar för rekreation och tillgänglighet, såsom gång och 

cykelbana bör läggas utanför de sex metrarna närmast strandlinjen. 

Ser positivt på separering av spill- och dagvatten men anser att det behöver klargöras 

vilken typ av reningslösningar som föreslås samt att utrymme för dem finns. Anser att det 

är svårt att förstå vad som ingår i förslaget på grund av att dagvattenutredningen visar ett 

förslag med torrdammar och trafikkontoret har tagit fram andra lösningar för allmän plats. 

På kvartersmark föreslås gröna tak som fördröjningsmetod för dagvatten. I 

planbeskrivningen behöver det framgå tydligare att om gröna tak inte blir av behöver 

byggnaderna minskas för att göra plats för fördröjning på marknivå. Ytorna klassas som 

medelbelastade och recipienten som känslig, vilket innebär att dagvattenanläggningarna 

inte behöver anmälas till miljöförvaltningen, detta behöver justeras i planbeskrivningen. 

Hänvisar till bullerutredningen som visar att detaljplanen sammantaget bidrar positivt till 

ljudmiljön. Påpekar att utredningen visar att planerade bebyggelsen reflekterar tillbaka 

buller mot bostäderna väster om Mölndalsvägen och föreslår planbestämmelse om att 

fasader mot huvudgata ska gestaltas och utföras av material så att minimal 

bullerreflektion uppnås.  

Kommentar: 

Gångvägen ligger utanför 6-meterszonen från befintlig strandlinje utom lokalt i 

kantzonens södra del under en kortare sträcka (vid sektion F), vilket framgår i 

situationsplanerna i Norconsults (2020-06-02) utredning för kantzon. Inom denna sträcka 

ligger gångvägen som mest 0,8 meter innanför 6-meterzonen. Detta är en anpassning till 

utformning av WoV och p-hus där en slänt ansluter från gångvägen upp till taket. Denna 

slänt inrymmer gångväg upp till taklandskapet. 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende hanteringen av dagvatten inom 

kvartersmark. Om gröna tak inte är möjligt att kombinera med planerad markanvändning 

i den omfattning som krävs, kan istället andra lösningar så som avsättningsmagasin under 

mark i form av ett makadammagasin eller eventuellt översvämningsyta anordnas. 

På plankartan finns en upplysning beträffande dagvatten och skyfall med hänvisning till 

planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen har justerats avseende text om anmälan av dagvattenanläggningar. 

I planbeskrivningen beskrivs de dagvattenlösningar för allmän plats som föreslås i 

genomförandestudien. De dagvattenlösningar som presenteras i genomförandestudien är 

en vidareutveckling av de lösningar som togs fram i dagvattenutredningen. Man har alltså 

utgått från de reningskrav som presenterades i dagvattenutredningen, det vill säga 

”enklare rening”. En del av genomförandestudien var att se på vilka dagvattenlösningar 

från dagvattenutredningen som är möjliga och önskvärda att genomföra.  

De åtgärder som föreslås är: 

- Vörtgatan öster om Mölndalsån: Dagvattnet från Vörtgatan öster om Mölndalsån 

föreslås ledas österut till filterrännstensbrunnar på var sida gatan och därifrån 

vidare till dagvattensystemet längs Sofierogatan. 

- Sofierogatans förlängning: För Sofierogatan föreslås enkelsidigt tvärfall mot 

öster. Längs norra delen av gatan föreslås makadamdike för enklare rening, som 

även kan fungera som magasin vid skyfall. Längs södra delen av gatan föreslås 
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filterbrunnar där utrymmet är begränsat till följd av skyddsmur och pelare för 

utkragning av parkeringshus, och makadamdike längst söderut där utrymmet 

tillåter. Dagvattnet leds till en öppen lösning för rening i områdets sydöstra del. 

- Vörtgatan väster om Mölndalsån: Dagvattnet inom området föreslås ledas till 

befintligt dagvattensystem och att filterbrunnar monteras i rännstensbrunnarna. 

 

1 Bild illustrerar föreslagna åtgärder för dagvatten i genomförandestudien 

Bullerutredningen har genomförts utan att planerad bebyggelse i detaljplan för Hotell och 

vattenland söder om Liseberg, väster om aktuell detaljplan, tagits med i beräkningarna 

eftersom den planen vid utredningstillfället inte ännu vunnit laga kraft. Eftersom hotellet 

och vattenlandet kommer uppföras mellan bebyggelsen i aktuell detaljplan och 

Mölndalsvägen bedöms inte föreslagen planbestämmelse om bullerabsorberande fasader 

mot ån få någon dämpande effekt för bostäderna längs Mölndalsvägen. 

7. Park- och naturnämnden 

Gör en positiv helhetsbedömning av förslaget då det kan bidra till att skapa en tryggare 

och mer stadsmässig miljö i ett tidigare industriområde. Ser det som särskilt positivt att 

Mölndalsån tas tillvara och utvecklas som rekreativ och ekologisk struktur och att ett 

allmänt grönstråk anläggs för att öka tillgängligheten till vattnet för alla. Planförslaget 

innebär förbättringar ur både sociala och ekologiska aspekter. 
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Anser dock att planförslaget innebär avsteg från stadens grönstrategi då det endast delvis 

bidrar till att minska bristen på allmänna grönområden i området och inte uppfyller 

riktvärden för parkytor enligt grönstrategin.   

Förvaltningens synpunkter i samrådet har delvis beaktats, men synpunkter kvarstår kring 

genomförandefrågor, då utredning av genomförbarheten för grönstråket ännu ej har tagits 

fram. Denna utredning är nödvändig för att säkerställa stråkets ekologiska och rekreativa 

kvaliteter samt tillgängligheten till området utifrån faktorer som kan begränsa 

möjligheterna att etablera vegetation och utföra avsedd markmodellering, exempelvis 

underjordiska tekniska anläggningar och stabilitetshöjande konstruktioner.  

Anser att planområdets, och framför allt grönområdets, kopplingar till omgivningen är 

mycket beroende av att de broar som finns med i planförslaget genomförs, särskilt bron i 

söder är av stor vikt för grönstråkets funktion och användning. Anser att finansieringen av 

broarna måste vara säkerställd inför planens antagande. 

Anser att möjligheten att utföra en angöringsplats för turistbåt enligt planbestämmelsen 

kaj behöver utredas. 

Anser att stråket genom grönområdet ska dimensioneras som ett gångstråk med 

genomsläppligt ytskikt. 

Ser att det finns svårigheter att rymma dagvatten- och skyfallshantering i grönstråket, då 

ytan är begränsad och flera funktioner ska rymmas. Anser att dagvatten- och 

skyfallshantering istället ska ske inom allmän plats gata. 

Kommentar:  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det nya grönstråket, trots att det inte är tillräckligt 

stort för att täcka behovet av stadsdelspark i området enligt grönstrategin, bidrar till stora 

förbättringar för möjligheter till mötesplatser, rekreation och vattenkontakt samt för 

ekologiska värden. 

Inför antagande har genomförandet av grönstråket studerats och ett mer detaljerat förslag 

tagits fram. Planbeskrivningen har förtydligats enligt Norconsults (2020-06-02) utredning 

om kantzon som har studerat hur kantzonen kan utformas med hänsyn till underjordiska 

tekniska anläggningar och stabilitetshöjande konstruktioner. I utredningen har även plats 

för angöringsbåt och gångvägens utformning studerats. Park- och naturförvaltningen har 

varit en aktiv part i utredningsarbetet.   

Detaljplanen ger också möjlighet till uppförandet av två nya gångbroar för att binda 

samman stråket längs Mölndalsån. Dessa broar bedöms vara till för ett större områdes 

behov och primärt inte för den exploatering som aktuell detaljplan ger möjlighet till. Den 

södra broförbindelsen behöver dessutom utredas vidare i den nya detaljplan som kommer 

att tas fram för området på den västra, motsatta sidan om Mölndalsån. Finansiering av 

utbyggnad av broarna hanteras därför när dessa förutsättningar har klargjorts. 

I den genomförandestudie som trafikkontoret tagit fram föreslås inga dagvatten- eller 

skyfallslösningar inom parkmarken, utan anläggningarna placeras inom allmän plats gata.  
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8. Räddningstjänsten 

Har i tiden mellan samråd och granskning deltagit i möten angående hantering av risk och 

översvämning. Förtydligar att ingen avstämning gjorts med räddningstjänsten avseende 

nödsituation i åkattraktion eller insats i högt hus.  

Bedömer sammantaget att reviderad Riskanalys farligt gods daterad 2019-11-29 fungerar 

som beslutsunderlag vid prövning om markens lämplighet.   

Kommentar: 

Frågor om nödsituation i åkattraktion eller insats i högt hus hanteras i bygglov. 

Informationen vidarebefordras till exploatörerna för att vid behov göra en initial 

avstämning innan bygglov söks.  

9. Stadsdelsnämnden Centrum 

Tillstyrker detaljplanen och framför följande synpunkter.  

Ser positivt på höjning av byggnadshöjder längs E6 som har potential att agera 

skyddsmur för luft och buller och bidra till bättre vistelseområden i planområdet, men 

anser att förlängningen av Sofierogatan därmed riskerar att bli än mer högre grad bli en 

bakgata. Påpekar vikten av att i genomförandeskedet arbeta med miljöerna där fotgängare 

kommer behöva vistas för ökad trygghet och attraktivitet.  

Synpunkter angående vikten av att hantera storskalighet och värna trygghet från samrådet 

kvarstår, dock kan arbetet med volymerna och variera byggnadshöjder möjliggöra mer 

attraktiva vistelsemiljöer närmast ån. 

Anser att bullerutredningen visar att det finns potential att skapa relativt goda ljudmiljöer 

i stråket utmed ån, men att det i genomförandeskedet är viktigt att arbete görs för att 

skapa så goda ljudmiljöer som möjligt. 

Lyfter att framkomlighet och trygghet för cyklister och fotgängare är viktigt för såväl 

folkhälsan som för att omfördela trafik och skapa utrymme i kollektivtrafiken. Anser att 

förslaget har stora brister ur ett cykelperspektiv: avsaknad av cykelbana längs 

Nellikevägen, kopplingar mellan Mölndalsvägen och planerade gc-stråket längs ån till 

Sofierogatan och tunneln under E6 behöver stärkas. Föreslår cykelfartsgata eller andra 

åtgärder för säkrare cykelmiljöer om inte separat cykelbana är möjlig. 

Anser att de åtgärdsförslag som framkommit i den sociala konsekvensanalysen och i 

barnkonsekvensanalysen behöver konkretiseras och ansvarsfördelas.  

Kommentar: 

Sofierogatans förlängning avses inte användas av fotgängare och ska utformas för att inte 

uppmuntra till vistelse på grund av dålig luftkvalitet. Istället ska fotgängare och cyklister 

röra sig i grönstråket längs Mölndalsån där byggnadshöjden också sänks.  

Synpunkter kring grönstråkets utformning med avseende på trygghet och ljudmiljö har 

förmedlats till park- och naturförvaltningen. 

Nellickevägen i norr begränsas av befintlig byggnad och kajkonstruktion. Gatan är smal 

och det finns inte möjlighet att bredda gatan för att etablera ett separat cykelstråk. 

Eftersom majoriteten av trafiken kommer att ledas via Sofierogatans förlängning kommer 

endast små mängder av motorfordon att röra sig längs Nellickevägen. Cykling i 

blandtrafik på en gata med uppskattningsvis ca 100 fordon / dygn på en sträcka av ca 300 
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meter är fullt acceptabelt. Gångbanan längs sträckan kommer att breddas och barn upp till 

8 år har, som alltid, möjlighet att cykla på gångbanan. 

För Nellickevägen söderut, mot Skårs led, etableras en GC-bana. Jämfört med idag 

kommer mängden cykelmöjligheter på egen cykelbana eller blandad gång- och 

cykeltrafik att öka i och kring planområdet med ca 500 meter, vilket bör ses som en klar 

förbättring. 

Utifrån avsnittet om sociala konsekvenser lisats här exempel på de åtgärder som 

framkommer i den sociala konsekvensanalysen och som detaljplanen säkerställer:  

- På ett flertal platser inom planområdet utformas olika typer av mötesplatser. Ett 

exempel är de torrbryggor om planeras i brynzonsarbetet som Park- och 

Naturförvaltningen har ansvar för att genomföra. Ett annat exempel på planerad 

mötesplats är Volvoprojektets takytor som ska bli platser för aktivitet och 

vistelse. 

- För att skapa goda miljöer för vistelse längs med Mölndalsån har byggnaderna 

inom planområdet planerats och anpassats för att bilda en barriär mot E6an och 

rv40. Ansvaret att bidra till bättre luft- och bullermiljö ligger på alla exploatörer.  

- Trafikkontoret har skrivit avtal om belysningsarmaturer på ett antal av 

exploatörernas byggnader. Detta bedöms ha positiv inverkan på tryggheten i 

området. Dessutom har behovet av förbättrad belysning i gång- och cykeltunneln 

under E6, som ägs av Trafikverket och ligger utanför detaljplanen, meddelats till 

avdelningen Stadens anläggningar på trafikkontoret. 

10. Trafiknämnden 

Tillstyrker detaljplanen.  

Anser att utbyggnaden enligt planen bidrar till en ekologisk och social förbättring av 

området och följer stadens styrande dokument samt översiktsplanen och fördjupning av 

översiktsplan. 

Planen följer i stort sett trafikstrategin och denna har varit styrande vid utformningen av 

gaturummen inom planområdet. Delmål 6 om att skapa ett mer finmaskigt och 

sammanhängande gatunät utan barriärer uppfylls endast delvis eftersom delar av 

Sofierogatans förlängning enkelriktas samt för att kvarteren i planområdet blir relativt 

stora. 

Nämnden tydliggör i sitt yttrande beslut som tagits kring trafikfrågor i detaljplanearbetet: 

Trafikseparering – Sofierogatans förlängning etableras utan möjlighet att gå eller cykla 

längs gatan. Generellt vill inte staden arbeta med trafikseparering, men i detta fall bedöms 

det acceptabelt på grund av dålig luftmiljö längs gatan och då ett attraktivt gång- och 

cykelstråk etableras längs Mölndalsån.   

Enkelriktning av del av Sofierogatans förlängning – motiveras av att det inte finns 

tillräckligt med plats för en dubbelriktad gata med tanke på bussarnas stora svepytor i 

svängarna söder om p-huset. Ytor har reserverats öster om p-huset för en möjlig 

dubbelriktning av gatan i framtiden, om gatan kan fortsätta öster om PEABs fastighet. 

Plankartan och trafikförslagets diskrepans gällande Vörtgatans förlängning – allmän 

platsmark i plankartan är större n den gatumark som visas i trafikförslaget. Detta beror på 
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att Volvo sent i processen ville se på möjligheten att etablera busshållplatser på gatan. 

Plankartan möjliggör en sådan lösning men trafikförslagets huvudlösning en utformning 

med bussangöringsplatser, inte busshållplatser. 

Utkragning av Volvos byggnad över Sofierogatans förlängning – generellt är inte en 

sådan lösning önskvärd då pelare från utkragningen begränsar framtida användning av 

marken och ökar kostnader för drift och underhåll. Trafikkontoret har därför ställt krav på 

bredd på korridoren som ska vara fri från pelare samt krav på att Volvo ska sköta drift 

och underhåll av allmänna ytor runt utkragningen Detta ska säkerställas via avtal innan 

planens genomförande. 

Gestaltningsstudie – har tagits fram under ledning av Trafikkontoret, med viss möjlighet 

för exploatörerna att reagera och komma med inspel i arbetet. Trafikkontoret har dock 

inte bedömt att tidplanen tillåtit en process där exploatörerna varit mer delaktiga, vilket 

varit deras önskemål. 

Trafikbelastning – makroanalys och mikrosimuleringar visar att trafiken från planområdet 

till största del inte sammanfaller med maxtrafiken i stort i området samt att endast ett 

worst case-scenario visar på viss köbildning men köerna avvecklas efter kort tid. 

Samtliga trafikanalyser har haft utgångspunkten att de som parkerar i p-huset är besökare 

eller anställda hos Liseberg och Volvo. 

Parkering och mobilitet – Liseberg och Volvo har arbetat med mobilitetsåtgärder som ger 

10 % avdrag på antal parkeringsplatser. Rundqvist avser inte etablera mobilitetslösningar. 

Det finns en osäkerhet kring vilken aktör som ska driva parkeringshuset och 

förhandlingar pågår om detta. Anser att det är av stor vikt att staden har rådighet över 

parkering. Om staden inte har rådighet över denna parkeringsanläggning kan det innebära 

att det blir svårare att nå trafikstrategins mål, eftersom det i förlängningen kan innebära 

att arbetspendlare tillåts parkerar sina bilar under tider då Liseberg har lågsäsong, vilket 

skulle ge ökad trafikbelastning under högtrafik på E6/E20.   

Kommentar: 

Avtal har tecknats mellan Trafikkontoret och Volvo avseende skötsel av allmänna ytor.  

Göteborgs Stad behöver ha rådighet över parkering i strategiska lägen. Med ett avstånd 

om 1300 m från centrala evenemangsområdet bedöms Lisebergs parkering inte vara 

strategiskt viktig ur ett evenemangs- och besöksperspektiv för staden. Parkeringshuset 

kommer därför att drivas av extern part. I mobilitets- och parkeringsutredningen (Sweco, 

2020-04-08) anges hur många parkeringsplatser som detaljplanen är tänkt möjliggöra. 

Framtagna trafikprognoser inom arbete med detaljplanen har utgått från att 

parkeringshuset tillägnas besöksparkering.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Försvarsmakten 

Har inget att erinra. 

 

12. Lantmäteriet 

Har inga synpunkter. 
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13. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen kan komma att överpröva planen då de befarar att:  

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs med avseende på luft  

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor.  

MKN Luft 

Konstaterar att MKN Luft klaras för större delen av planområdet eftersom den planerade 

bebyggelsen skyddar de västliga delarna från luftföroreningar från E6/Kungsbackaleden. 

Problem kvarstår i de östra delarna av planområdet. Dygnshalterna av NO2 beräknas vara 

över MKN längs i stort sett alla fasader åt öster år 2021 och längs delar av fasaderna och 

längs den nya sträckningen av Sofierogatan år 2035. För PM10 är beräknade dygnshalter 

högre än MKN längs delar av fasaderna åt öster år 2021 och längs i stort sett samtliga 

fasader åt öster samt den nya sträckningen av Sofierogatan år 2035. Det framgår av 

kartorna att beräknade halter är över MKN på ovan nämnda platser, men det går utifrån 

kartorna inte att bedöma om överskridandet är marginellt eller mycket stort. Det framgår 

inte heller om EUs gränsvärde för timhalter överskrids eller klaras.  

Det framgår inte i utredningen hur högt ovan mark överskridandet av MKN sträcker sig 

upp längs de östra fasaderna. Planen behöver tydliggöra de skyddsåtgärder som föreslås 

ska fastställas för att möjliggöra bebyggelsen utifrån MKN luft och hur den förorenade 

luften ska hindras från att tränga in till utrymmen där människor vistas, särskilt 

besöksanläggningar på taken.  

Anser att det behöver klargöras hur skydd mot föroreningar i planens norra del vid 

gångtunneln under E6 kommer förverkligas i planens genomförande.  

Beräkningar för takterrasser på 14 meters höjd visar att MKN för NO2 och PM10 klaras 

på terrasserna. Planförslaget har dock en flexibel markanvändning, där staden siktar på att 

de högsta byggnaderna placeras mot öster för att skydda resten av planområdet från 

luftföroreningar. Detta är dock inte bindande men istället förordas ersättning med en mur. 

Länsstyrelsen anser att planförslaget måste tydliggöra lägsta möjliga höjd för anläggandet 

av takterrasser och hur en eventuell skärmning av andra byggnader mellan takterrasser 

och E6 behöver utformas för att klara MKN på takterrasserna samt även klara risker från 

olyckor som kan uppkomma från närliggande riskkälla. Genomförbarhet av sådan 

avskärmande skyddsmur behöver redovisas. 

Uppmärksammar att lufthalterna på terrasserna beräknas vara högre än 

miljökvalitetsmålet Frisk luft år 2035, vilket betyder att föroreningsnivåerna inte kan 

sägas vara hälsosamma år 2035. 

Länsstyrelsen saknar fortfarande en beskrivning av verksamheterna i området och ett 

klargörande av eventuella utsläpp till luft, t.ex. VOC från tryckeriet. Dessa uppgifter 

behöver även tas med i luftutredningen. 

Hälsa och säkerhet, risker avseende farligt gods 

Betonar att planförslaget innebär en hög riskbild trots införda skyddsbestämmelser. 

Byggnader möjliggörs på ett avstånd närmare farligt godsleder än 30 meter, som är det 

avstånd Länsstyrelsen och Trafikverket förespråkar.  
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Länsstyrelsen efterfrågade i samrådet hur staden övervägt och bedömt att föreslagna 

riskåtgärder är tillräckliga. Ett sådant resonemang om avväganden för riskbilden saknas 

fortfarande och behöver belysas i planhandlingarna.  

I riskanalysen har skyddsåtgärder värderats ur ett kostnadsperspektiv och praktisk 

genomförbarhet och vissa optimeringar har gjorts sedan förra skedet. Länsstyrelsen anser 

att förändringarna i planförslaget istället innebär en högre riskbild på grund av att 

byggnader nära farligt godsled får ökad tillåten nockhöjd och byggnaden för 

Volvoprojektet kragar ut och kommer närmare riskkällan än tidigare. 

Anser att förslaget bygger på en för hög tilltro till tekniska lösningar, och att det finns 

osäkerheter kring om skydden kommer att komma på plats och hur robusta de är över tid. 

Det behövs resonemang om riskbilden ifall åtgärder inte genomförs och var riskkurvan 

hamnar inom kriterier över tid. Anser att exempelvis minskad exploatering kan ge 

utrymme vid osäkerheter i skyddet. 

Planen är flexibel och tillåter besöksintensiv markanvändning. Flexibiliteten innebär att 

nöjespark antingen kan skyddas av ett höghus mot farligt godsled, alternativt att en 6 

meter hög mur ska uppföras som skydd. Länsstyrelsen anser att detta måste förtydligas i 

genomförandebeskrivningen och på plankartan för att inte förväxlas med skyddsmur mot 

E6/rv40.  

Anser på grund av den flexibla markanvändningen att det behöver föras resonemang om 

hur riskbilden kan påverkas 

- om stora delar av markytan utformas med diverse åkattraktioner liknande 

befintligt Liseberg, räcker en 6 meter hög mur då som skydd mot riskkällan? 

- om takterrass på Volvos byggnad görs tillgänglig för besöksanläggning. Denna 

möjlighet framgår inte av riskanalysen och ingår inte i indata för beräkningar. 

Staden behöver förtydliga vad som kommer möjliggöras samt bedöma om det 

krävs skydd för människor som befinner sig på en eventuell takterrass.  

Anser att det finns oklarheter kring de skydd som listas i plankartan med hänvisning till 

planbeskrivningen gällande ventilationsanordning, gasdetektion och skydd längs med 

vägen som behöver förtydligas. Avtal med Trafikverket gällande skydd mot E6:an och 

järnvägen ska finnas tillgängligt inför planens antagande. Skydd som begränsar vätska i 

den norra delen av planområdet samt tunga räcken längs med vägen ska vara klart innan 

startbesked lämnas. 

Översvämning och skyfall 

Konstaterar att öppningar till parkeringsanläggning tillåts på lägre nivå än reglering för 

färdigt golv och att vatten kan rinna ner i parkeringsytan. Om kommunalteknisk 

försörjning planeras i underjordiska garage måste risken för översvämning beaktas. 

Anser att planförslaget måste säkerställa att de ersättningsvolymer för skyfall som 

föreslås fördelas mellan fastigheterna kommer till.  

Synpunkter på granskningshandlingen 

Geotekniska förutsättningar 

Hänvisar till SGI som anser att en del frågeställningar behöver klarläggas bland annat 

kring rekommenderade stabilitetsåtgärder som berör strandutförande på sträckan från 

tryckeriet och norrut.  
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MKN Vatten 

Anser att planförslaget har behandlat kantzonen på ett bra sätt och bedömer att det bidrar 

positivt till uppnående an miljökvalitetsnormer för vatten i Mölndalsån.  

Anser att principerna för ekologiskt funktionell kantzon som anges i planbeskrivningen 

bör anpassas till bredden på Natur1 på plankartan.  

I det geotekniska PM:et framgår att det finns två alternativa lösningar för att lösa 

stabiliteten. Länsstyrelsen förordar lösningen som innebär att befintlig bristfällig 

stödkonstruktion tas bort och ersätts med en slänt, då det medför en bättre ekologisk 

funktion i kantzonen. Anser att stycket i planbeskrivningen om anläggandet av en 

eventuell mur inom den ekologiska kantzonen ska tas bort.  

Länsstyrelsen anser att vegetationen i naturzonen ska vara inhemska arter, exempelvis 

klibbalsstrandskog eller sumpalskog. Klibbal och björk är vanliga arter längs vattendrag i 

staden. 

Noterar att angöringsplats för Paddanbåtarna och mindre platser för avkoppling och 

kontakt med vattnet möjliggörs mellan Rundqvists tryckeri och södra delen av torgytan. 

Ur MKN-perspektiv kan detta vara acceptabelt under förutsättning att omfattningen av 

anläggningarna inte avviker väsentligt från bilden över föreslagen utformning av 

naturområdet i planbeskrivningen.  

Planbestämmelsen NATUR1 behöver referera till sidor 31-32 i planbeskrivningen.  

Ser positivt på bestämmelserna bro1 och bro2, men dessa behöver förutom användningen 

NATUR även hänvisa till användningen NATUR1.  

Dagvattenhantering 

Planens flexibilitet möjliggör att nöjespark kan lokaliseras på taket, vilket kan komma i 

konflikt med föreslagen dagvattenhantering i form av gröna tak. Därför behöver 

planförslaget klarlägga hur dagvattenhanteringen möjliggörs och säkerställs. Det behöver 

visas hur dagvatten kommer fördröjas inom kvartersmark om inte gröna tak kan fördröja 

den volym som dagvattenutredningen visar är nödvändig. 

Från allmän plats är det angeläget att kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga 

och föreslås i dagvattenutredningen och genomförandestudien. 

MKN Luft 

Det framgår av planbeskrivningen att staden inte har för avsikt att tillåta gång- och 

cykelväg eller entréer längs den nya dragningen av Sofierogatan eftersom MKN beräknas 

överskridas. Länsstyrelsen förutsätter att begränsning av trafikslag kommer regleras 

genom lokala trafikföreskrifter.  

Buller 

Länsstyrelsen förutsätter att buller vid bostäder från eventuella nöjesparksattraktioner 

hanteras i bygglovsskedet. 

Förorenade områden 

Synpunkter från samrådet har i stor utsträckning beaktats i planen. Det finns dock behov 

av kompletterande provtagning inför byggnation inom planområdets norra och mellersta 

delar samt i byggnad 742. Det finns kunskapsluckor på grund av att provtagning 

begränsats av pågående verksamheter och anläggningar. Om och när dessa byggnader och 
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anläggningar rivs bör omfattning av ytterligare provtagning stämmas av med 

miljöförvaltningen. Åtgärdsutredningen omfattar inte Nellikevägen men föroreningar i 

Nellikevägen bör åtgärdas i samband med övrig sanering.  

Strandskydd 

Noterar att kommunen avser upphäva strandskyddet inom allmän plats GATA och 

TORG. Anser att det vore lämpligare att låta strandskyddet finnas kvar för att säkra den 

allemansrättsliga tillgången på platsen då detta inte förhindrar normalt underhåll av 

anläggningarna.  

Av planbeskrivningen framgår att strandskyddsdispens för anläggande av nya broar 

kommer sökas vid utbyggnad av dessa. Anser att förutsättningarna för dispens bör 

klarläggas redan i planskedet och påpekar att anläggningarnas vikt för allmänhetens 

tillgänglighet inte är ett särskilt skäl för dispens. Av dispensansökan ska det framgår 

vilket/vilka särskilda skäl som är tillämpbara och varför inte befintliga broar kan fylla 

samma funktion. Detsamma gäller för planerade bryggor. 

Kulturmiljö 

Byggnaden på fastigheten Skår 40:2 har dokumenterats i en byggnadshistorisk utredning 

där det konstaterats att byggnaden har ett industrihistoriskt värde. Planbestämmelsen k på 

plankartan som syftar till ett förvanskningsförbud behöver tydliggöras för att kunna 

tolkas. Länsstyrelsen föreslår att plankartan kan hänvisa till planbeskrivningen om de 

detaljer som är viktiga att värna punktas upp där. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Vattenverksamhet 

Upplyser om att åtgärder som innebär arbeten i vatten innebär vattenverksamhet och 

kräver tillstånd eller anmälan enligt 11 kap miljöbalken om det inte är uppenbart att 

varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 

vattenförhållandena. Detta gäller t.ex. vid upprustning/ersättning av befintliga 

kajkonstruktioner, anläggande av nya utloppspunkter för dagvatten och anläggande av 

eventuella brofästen om de berör vattenområdet. 

Om upprustning/ersättning av befintliga konstruktioner innebär att träd inom området 

med bestämmelse NATUR behöver tas bort ska nya träd planteras. 

MKB 

MKB:en har uppdaterats på ett bra sätt gällande statusklassningen av vattenförekomsten 

och de miljöproblem som ligger till grund för klassningen. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, bilaga 2. 

Kommentar: 

MKN luft 

Luftutredningen har uppdaterats för att belysa och besvara de synpunkter som 

Länsstyrelsen hade i granskningsskedet.  

Miljökvalitetsnormens gränsvärden för NO₂ och PM10 överskrids i de delar av 

planområdet som ligger närmast Kungsbackaleden. Överskridandena är begränsade till 

Sofierogatans nya sträckning och till den absolut nordligaste delen av planområdet. På 

den nya Sofierogatan kommer människor inte att tillåtas att vistas, genom lokala 
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trafikföreskrifter som förbjuder gång- och cykeltrafik – varför miljökvalitetsnormen inte 

ska tillämpas där. I ett område på ca 20-30 meters avstånd från motorvägen i den 

nordligaste delen av planområdet uppgår halterna av NO₂ till som mest ca 70 µg/m³ som 

98-percentil av dygnsmedelvärdena år 2021. Halterna av PM10 uppgår till som mest 70 

µg/m³ som 90-percentil av dygnsmedelvärdena år 2035.Timmedelhalterna av NO₂ 

uppvisar en spridning som är mycket lik dygnsmedelvärdenas. Överskridanden av 98-

percentilen (90 µg NO₂/m³) och 99,8-percentilen (200 µg NO₂/m³) för timmedelvärdena 

sker på en begränsad yta i planområdets nordligaste del. 

För att säkra en god luftmiljö inom de östra delarna av planområdet ska fasader utföras 

täta och fönster ska vara icke öppningsbara, detta gäller på de fasader som vetter mot 

öster inom ca 75 meters avstånd från Kungsbackaleden. En ny planbestämmelse (b1) har 

lagts in i plankartan som säkerställer detta.  

Den skärmande mur eller bebyggelse som ska skydda nöjesparken/vistelseytan från risker 

med farligt gods, enligt planbestämmelse m5 i plankartan, beräknas hålla halterna av 

luftföroreningar på de planerade vistelseytorna under miljökvalitetsnormen. Detta gäller 

oavsett på vilken nivå vistelseytan uppförs.  

En undersökning av Rundqvists tryckeri som har sin verksamhet inom planområdet visar 

att det inte finns några utsläpp till luft, som påverkar halterna i stor utsträckning. 

Planbeskrivningen har uppdaterats enligt uppdaterad luftutredning. 

Risk 

I planarbetet har ett flertal åtgärder mot risker med farligt gods tagits fram. Stadens 

bedömning är att skyddsmuren mot avåkande tåg och de tunga vägräckena längs E6/rv40 

ger ett tillräckligt bra skydd för att avsteg från generella rekommenderade avståndet på 30 

meter kan accepteras. Resonemang kring avväganden om riskbilden har utvecklats i 

planbeskrivningen under Överväganden och konsekvenser – Påverkan på hälsa och 

säkerhet, risker med farligt gods. 

Parkeringshusets utkragning bedöms inte påverka riskbilden nämnvärt, detta redovisas i 

avsnitt 5.2.1.4. i riskutredningen. Mellan samråd och granskning har kompletterande 

åtgärder föreslagits, bland annat föreslås tunga vägräcken inte bara på södergående 

körbanan närmast planområdet utan längs både norrgående och södergående körfält. 

Föreslagna åtgärder inom planområdet har också anpassats efter ändrade förslaget mellan 

samråd och granskning.  

De tekniska lösningar för byggnaderna som föreslås i riskutredningen säkerställs genom 

reglering på plankartan kopplade till utvecklade beskrivningar i planbeskrivningen, som 

följs upp i bygglovskedet. De flesta åtgärderna är robusta över tid när de väl kommit på 

plats, men gaslarm behöver underhållas och kräver exempelvis underhållsavtal med den 

som installerar larmet. Detta har förtydligats i planbeskrivningen.  

Utöver detta hänvisas till de dokument som Liseberg redan har avseende rutiner för 

säkerhet, brand och krishantering och som kontinuerligt uppdateras. Dokumenten 

tydliggör bland annat vilka rutiner som finns vid olika olyckor. Dessa dokument kommer 

att uppdateras med de riskåtgärder som aktuell detaljplan innebär, för de fastigheter som 

ägs av Liseberg. Det åligger nya fastighetsägare inom området att upprätta liknande 

anvisningar och rutiner. 
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I plankartan har en upplysning lagts till om att skydd mot avåkande tåg och farliga 

vätskor inom planområdet samt skydd i form av tunga vägräcken på E6/Rv40 utanför 

planområdet, ska uppföras i enlighet med framtagen riskutredning. Vägräckena som är 

utanför planområdet säkerställs genom avtal med trafikverket och formuleras enligt 

följande: Skyddsåtgärderna behöver vara utförda och färdigställda senast under 

januari 2022. Skyddsåtgärder som omfattas av detta avtal bedöms vara en 

förutsättning för att slutbesked för byggnation inom kvartersmark i aktuell detaljplan 

enligt § 3 ska kunna lämnas av kommunens byggnadsnämnd. 

För att utreda effekten av om skyddsåtgärderna fungerar sämre än förväntad har 

osäkerhetsanalyser genomförts där det antagits att skyddsåtgärderna är mindre effektiva 

än beräknat, även då ligger risknivån inom ALARP-området.  

Plankartan har tydliggjorts med en planbestämmelse m5 som anger att nöjespark ska 

skyddas mot risker med farligt gods genom skärmande bebyggelse eller skyddsmur minst 

4 meter ovan närmsta vägbanekant på E6/rv40 och minst 6 meter ovan nöjesparkens 

marknivå. Fasad eller mur mot E6/rv40 ska uppföras i obrännbart material och tåla 

explosioner. På så vis säkerställs tillräckligt skydd oavsett vilken höjd nöjesparken 

placeras på.  

Volvos takterrass och de personer som beräknas vistas där är inkluderade i riskanalysen, 

detta har förtydligats. Förutsättningar för vistelse utomhus på taket har förtydligats i 

plankartan och planbeskrivning. Planbestämmelse m4 anger att område utomhus inom 

74,0 meter från närmsta vägbanekant på E6/rv40 ska inte göras tillgängligt för besökare 

och ha en tydlig fysisk avgränsning. 

Förtydliganden avseende ventilation, gasdetektion, skydd längs vägen och de olika 

planbestämmelserna har gjorts i plankarta och planbeskrivning.  

Avtal med Trafikverket kommer att tecknats avseende skyddsmur och tunga vägräcken 

innan BN godkänner detaljplanen. 

Översvämning och skyfall  

Risken för vatten i parkeringsanläggningar har beskrivits i planbeskrivningen: 

Parkeringsanläggningar undantas från kravet på nivå för färdigt golv. 

Parkeringsanläggningar under nivån +3,6 behöver utformas med hänsyn till att de kan 

komma att översvämmas vid skyfall eller höga flöden i Mölndalsån. 

Transformatorstationer som placeras i parkeringsanläggning har stämts av med Göteborgs 

Energi och kan anläggas på en lägre höjd än +3,6. Göteborgs Energi anger att det i detta 

fall inte utgör ett så kallat visst viktigt läge, som hade inneburit andra krav.  

Inom planområdet finns idag markfördjupningar på ca 190 m3 som försvinner vid 

exploatering. I planbeskrivningen anges att markfördjupningarnas volym ska ersättas 

inom respektive fastighet samt hur mycket det innebär för respektive fastighet. Detta kan 

utföras genom olika lösningar så som fördröjningsmagasin, makadamdike och 

torrdammar, eller en kombination av dessa. Förslagsvis kan detta göras inom område 

betecknad med n2 eller punktprickad mark.  

En upplysning har lagts till på plankartan beträffande dagvatten och skyfall med 

hänvisning till planbeskrivningen.  

Geotekniska förutsättningar 
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Se svar till SGI. 

MKN Vatten 

Område för ekologiskt funktionell kantzon avser hela område för Natur1, vilket utgör 

cirka 16 meter i bredd.  

I uppdaterad utredning beskrivs att vegetationen som etableras bör vara flerskiktad och 

bestå av träd, buskar och lägre växter i fältskiktet. Detta är viktigt för att i möjligaste mån 

efterlikna naturliga förhållanden och skapa lämpliga livsmiljöer får djur och växter utmed 

ån.  

Inför antagande har Norconsults utredning av ekologisk kantzon (2020-06-02) och PM 

för geoteknik (2020-06-01) uppdaterats. I detta arbete har tre alternativa utformningar för 

kantzonen analyserats utifrån hur den ekologiskt fungerande kantzonen kan utformas, 

etableras och skötas. Geoteknisk lösning för att hantera stabiliteten beror på val av 

utformning av kantzonen. Utifrån uppdaterade utredningar bedömer staden att det är 

lämpligt med en kombination av utformningslösningar för kantzonen. 

 

Planbeskrivningen har uppdaterats med en beskrivning kring val av utformning inom 

kantzon och geotekniska lösningar för det.  

 

Mur avser begreppet ekologisk mur som innebär ojämnheter i alla led. Håligheter och in- 

eller utskjutande stenar/element bör vara välrepresenterade. En grundläggning med 

klackar under eller i nivå med vattenytan kan skapa förutsättningar för ”lugna vatten” i 

hörnen som är skyddade från strömriktningen. Kalkhaltigt murbruk bör användas för att 

främja viss vegetation som då vill ta fäste. 

I aktuellt förslag föreslås även att muren utformas med en överkant på +1,1, dvs den 

ligger under lägsta vattennivån som ligger på +1,2. Detta ger en zon med fluktuerande 

vatten och det blir enklare för djur att ta sig upp och ner ur vattnet. 

I utredningen anges att de växtarter som planteras ska vara inhemska och bör väljas ut 

med försiktighet.  

De varierande förutsättningarna i huruvida det går att ersätta befintliga kajkonstruktioner 

med slänt eller om kajkonstruktioner bibehålls ger helt olika livsmiljöer för träd och 

annan vegetation. Därför beskrivs två tänkbara scenarion nedan, ”Strandskog med 

fluktuerande vatten” och ”Strandskog med kajkonstruktion”. 

Inom kantzonen tillåts torrbrygga som innefattar angöringsplats för båtar samt ytor för 

avkoppling och kontakt med vattnet. Omfattningen av torrbrygga motsvarar det förslag 

som redovisades i granskningsskedet. I plankartan har bestämmelsen kaj tydliggjorts 

genom benämningen torrbrygga och omfattningen i meter regleras. Genom benämning 

torrbrygga avses ett förtydligande att det gäller bryggor på land. 

Sidhänvisning har lagts in i plankartan. 

Plankartan justeras så att brofäste får göras inom användning NATUR och NATUR1, men 

ska utformas med en bibehållen kontinuerlig strand.  

Dagvattenhantering 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende hanteringen av dagvatten inom 

kvartersmark. Om gröna tak inte är möjligt att kombinera med planerad markanvändning 
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i den omfattning som krävs, kan istället andra lösningar så som avsättningsmagasin under 

mark i form av ett makadammagasin eller eventuella översvämningsytor anordnas. 

En upplysning har lagts till på plankartan beträffande dagvatten och skyfall med 

hänvisning till planbeskrivningen.  

Trafikkontoret ansvarar för genomförandet av dagvattenåtgärderna inom allmän plats.  

Buller 

Enligt plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 1 § krävs bygglov för att anordna, 

inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en nöjespark. Vid bedömning om en 

nöjespark eller åtgärd inom befintlig nöjespark kräver bygglov ska bland annat 

omgivningspåverkan vägas in, vilket innebär att en åtgärd som kan innebära ökad 

omgivningspåverkan i form av buller ska prövas i bygglov.  

Förorenade områden 

Synpunkt angående behov av kompletterande provtagning efter rivning har förmedlats till 

exploatörerna för beaktande vid rivning.  

Strandskydd 

Staden delar inte uppfattningen att strandskyddet bör gälla inom allmän plats GATA och 

TORG då dessa områden redan är ianspråktagna och saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Det finns inga naturvärden inom dessa områden att skydda och den fria 

rörligheten till bland annat rekreationsskog säkerställs genom att allmän plats inte får 

spärras av. 

Upphävande av strandskydd gäller även inom Vattenområde för gång- och cykelbroar och 

syftar till att anpassa miljön för bättre tillgänglighet, för såväl funktionshindrade som 

allmänheten i stort, genom bättre och genare kopplingar över ån. Detta bedöms vara ett 

angeläget allmänt intresse och kan inte tillgodoses utanför Mölndalsåns närområde. 

Därmed är dispens för gång- och cykelbroar inte längre aktuellt. 

Kulturmiljö 

Varsamhetsbestämmelsen för Rundqvists tryckeri har förtydligats i planbeskrivningen 

och på plankartan.  

Vattenverksamhet 

De åtgärder som kräver tillstånd eller anmälan kommer samrådas med/anmälas till 

Länsstyrelsen inför genomförande. Planbeskrivningen har kompletterats med text om att 

träd som tas ner inom NATUR ska ersättas. 

14. SGI 

Anser att de synpunkter som lämnats i samrådet till större delen har omhändertagits på ett 

tillfredsställande sätt.  

Har följande frågeställningar som behöver förtydligas: 

Vid beräkningarna för befintliga förhållanden, som utförs med totalsäkerhetsanalys, 

används värden på trafiklaster avsedda för partialsäkerhetsanalys enligt TKGeo 13. En 

översyn av detta bör göras. 

Anser att det behöver förtydligas i sammanställningen och på beräkningarna för vilka 

djup kvicklera bedöms förekomma i beräkningssektionerna, och därmed gällande 

säkerhetsklass. Lyfter fram att det bör finnas en marginal vid dessa bedömningar. 
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Befintliga stödkonstruktioner utmed Mölndalsån anges vara i bristfälligt skick och har 

reducerad bärförmåga. SGI lyfter att åtgärder som krävs där befintligt strandutförande 

planeras att kvarstå bör redovisas tydligare i planhandlingarna, samt hur det säkerställs att 

åtgärderna genomförs. 

SGI anser att lastrestriktioner ska markeras på en plan och att man bör ta ställning till om 

ytterligare restriktioner behövs med hänsyn till att det normalt inte krävs marklov för 

markhöjningar upp till 0,5 meter. Anser att planbestämmelse eventuellt kan behövas.  

Kommentar: 

Den geotekniska utredningen har uppdaterats avseende trafiklasterna.  

I och med att beräknade kritiska glidytor bedöms vara korta i kombination med att 

aktuella laster bedöms utgöras av en blandlast mellan gc-väg och väg har variabla laster 

över körbana i totalsäkerhetsanalys ansatts till 15 kPa. 

Sammanställning och beräkningar har förtydligats avseende vilket djup kvicklera bedöms 

förekomma. I beräkningar har en säkerhetsmarginal till vilket djup kvicklera förekommer 

beaktats med hänsyn till glidytor som faller inom säkerhetsklass 2. 

Planbeskrivningen har förtydligats enligt geoteknisk utredning avseende åtgärder som 

krävs där befintligt strandutförande planeras att kvarstå.  

Trafikkontoret ansvarar för befintliga stödkonstruktioner utmed Mölndalsån och har inom 

sin organisation identifierat olika åtgärder behöver göras på kanalmurar och stödmurar 

längs med Mölndalsån inom området. Detta gäller kanalmur mellan Skårs Led och 

Vörtbron, stödmur vid Vörtgatan – Nellickevägen, kanalmur mellan Vörtbron och 

Getebergsled samt stödmur vid bro över Mölndalsån i Getebergsled. Åtgärderna planeras 

inom 3, 5 eller 10 år beroende på behovet.  

Inom området kommer det dels utföras åtgärder i samband med anordnande av ekologiskt 

funktionell kantzon och förändring av befintliga stödkonstruktioner, dels åtgärder vid 

bevarade av stödkonstruktioner. Ansvaret för detta ligger därmed på både exploatörer och 

trafikkontoret. 

Den geotekniska utredningen har uppdaterats med en plan med lastrestriktioner för 

permanent och variabel last. Planbeskrivningen har tydliggjorts avseende lastrestriktioner 

och plan med lastrestriktioner finns med i planbeskrivningen.  

15. Trafikverket 

Har fått svar på sina synpunkter i samrådet. 

Informerar om att dialog pågår mellan parterna kring avtal som ska vara undertecknade 

innan planens antagande: 

Medfinansieringsavtal för finansiering och planering av vägräcke mot E6/E20. Vägräcket 

ska projekteras och byggas av Trafikverket men finansieras av kommunen. 

Avtal för bevakande projektledare för byggnation av skyddsmur mot järnväg på grund av 

litet avstånd till spår. Bevakande projektledare bekostas av Trafikverket. 

Vägräcke och skyddsmur måste vara på plats innan första inflytt.  
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Utkragande byggnad som kommer nära järnvägen ska klara Elsäkerhetsverkets 

föreskrifter, med ett elsäkerhetsavstånd på 5 meter från järnvägsanläggningen, för högre 

byggnader är skyddsavståndet 10 meter. Kommunen behöver visa att elsäkerhetsverkets 

krav klaras. Trafikverket föreslår dialog mellan parterna innan antagande. 

Kommentar: 

Avtal har tecknats mellan fastighetskontoret och Trafikverket gällande vägräcken och 

skyddsmur. 

Dialog har förts mellan parterna inför antagande av detaljplan angående 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Föreslagen byggnad och byggrätt för utkragande delen av 

parkeringshuset har studerats i förhållande till elsäkerhetsverkets krav. Den föreslagna 

byggnaden klarar säkerhetsavståndet men utpekat område för utkragande byggnad 

påverkas av säkerhetsavståndet. I plankartan sänks därför högsta tillåten nockhöjd i meter 

för utkragande byggnad mot järnvägen från +23 till +16,8. Denna justering av högsta 

tillåten byggnadshöjd innebär att även utkragande byggnad klarar säkerhetsavståndet, 

enligt det underlag som erhållits av Trafikverket. Detta har stämts av med Trafikverket. 

Trafikverket har framhållit att om man låter byggnaden kraga ut enligt detaljplan, så att 

byggnaden utnyttjar minimikraven, kan det innebära problem för fastighetsägare och 

Trafikverket som verksamhetsutövare. Det kan innebära svårigheter vid byggnation och 

vid underhåll av byggnaden eftersom det kan krävas att man behöver stänga ner 

järnvägen (om man väljer att bygga väldigt nära järnvägen). För att få tider i spår krävs 

det att man ansöker om detta minst 2 år innan.  

16. Vattenfall Eldistribution AB 

Har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra.  

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.  

17. Fastighets AB Bryggeriet, Skår 40:5  

Är positiva till att området norr om fastigheten utvecklas och att World of Volvo 

etableras i området.  

Lämnade synpunkter i samrådet som kvarstår i sin helhet.  

Anser att förslaget med ett grönt gång- och cykelstråk längs Mölndalsån och ett 

trafikstråk längs E6/E20 är positivt för området men behöver förlängas förbi deras 

fastighet. Ser det som viktigt att denna plan ska vidta åtgärder och belysa avgörande 

frågor för detta. Anser att Sofierogatans förlängning i sydöstra hörnet av planområdet bör 

förskjutas österut för att undvika sidoförskjutning i gatan vid förlängning söderut. 

Kan inte se om man studerat möjligheten att i framtiden göra gatan norr om Lyckholms 

till en återvändsgata med vändzon. Anser att det är viktigt att gatan ges en utformning 

som medger dubbelriktad trafik redan i detta skede. 

Påpekar att Lyckholms idag är arbetsplats för ett tusental göteborgare och arbete pågår 

med att utveckla gamla lokalerna med nytt innehåll. Dessutom har planbesked erhållits 

för ytterligare kontor och hotell. Understryker vikten av att den aktuella planen ger 
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möjlighet till dubbelriktad trafik på Sofierogatans förlängning och anser att personalens 

tillgänglighet och optimering av färdväg bör väga tyngre än ett mindre antal 

busschaufförers parkering med närhet till evenemangsområdet. 

Noterar att byggnadshöjden har ändrats i kvarteret norr om Lyckholms. Befarar att 

gaturummet inte tål föreslagen höjd och anser att illustrationen visar en annan utformning 

som är acceptabel. 

Anser att överdäckningen innebär begränsning i gatans utformning och att det borde vara 

en fördel att placera gatan parallellt med skyddsmuren längs E6/E20, vilket hade 

förenklat en framtida dubbelriktning av Sofierogatans förlängning. 

Kommentar: 

Området öster om gatan i planområdets södra del kommer att behövas för att fördröja 

skyfallsvatten och för att rena dagvatten. En flytt av gatan österut skulle även leda till att 

utkragningen från Volvos byggnad skulle bli icke önskvärt stor. En skiss har tagits fram 

för att illustrera hur en framtida sträckning av Sofierogatans förlängning kan tänkas se ut. 

Om det i kommande detaljplan blir aktuellt att fortsätta Sofierogatans förlängning öster 

om AB Bryggeriets fastighet så behöver skissen detaljstuderas, till exempel för att studera 

kopplingen till befintlig nedfart till garaget.  

 

Det stämmer att möjligheten för att i framtiden göra gatan norr om Lyckholms till en 

återvändsgata med vändzon inte har studerats. Detta eftersom frågan är kopplad till arbete 

i en framtida detaljplan. För att få till en backvändning enligt de krav som Kretslopp och 

vatten har för sina sopfordon krävs en bredd på minst 15 meter. Avståndet mellan 

befintlig byggnad söder om gatan och byggrätt norr om gatan är ca 17 meter. Det bör 
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även vara möjligt att samordna vändytor med Volvos lastintag i den västra delen av deras 

byggnad.  

Sofierogatans förlängning och utkragningen från Volvos byggnad är utformad för att 

möjliggöra en framtida dubbelriktning av gatan.  

Högsta tillåtna nockhöjden i kvarteret norr om Lyckholms har justerats till samma höjd 

som anges för området i planen för Lisebergs hotell och nöjespark som vann laga kraft i 

december 2019. Denna höjd är alltså redan tillåten att bygga enligt gällande plan. Största 

tillåtna bruttoarea innebär dock att höjden inte kan utnyttjas till max inom hela 

byggrätten, men det finns en stor frihet att fördela byggnadsvolymen på olika sätt inom 

byggrätten. På sidan 27 i planbeskrivningen finns en illustration som redovisar detta.  

För kommentarer på samrådsyttrande, se även samrådsredogörelsen. 

Grannkommuner 

1. Mölndals stad 

Ser positivt på utvecklingen av området i anslutning till Liseberg och på att den 

ekologiska zonen längs Mölndalsån har studerats närmare och regleras som natur istället 

för park. 

Synpunkterna som framfördes i samrådet gällande utvidgning av utredningsområdet för 

påverkan på trafiksystemet kvarstår till stor del. I makroanalysen bedöms 25% av den 

tillkommande trafiken använda E6 söderut, men det finns ingen vidare analys av 

planförslagets påverkan på trafiksystemet söderut i stort. Anser att utredningen skulle 

behöva omfatta ett större område där trafiksituationen längre söderut inkluderas, för att 

kunna urskilja vilka konsekvenser detaljplanen skulle få för Mölndals stad. Anser också 

att det skulle behövas ytterligare studier om påverkan på Göteborgsvägen söderut och 

vilka åtgärder som kan göras för att minimera störning, eftersom byggnationen delvis 

sammanfaller med västlänken.  

Anser att planen behöver samordnas med pågående utvecklingsplaner i Mölndal så att de 

sammanlagda konsekvenserna kan urskiljas och en hållbar trafiksituation uppnås.  

Göteborgsvägen är ett av Mölndals viktigaste pendlingsstråk för cykel och det är viktigt 

att stråket även fungerar under byggnationen.  

Kommentar: 

För utvecklat svar om utbredningsområde för makroanalys se svar från samrådsskedet.  

Efter samrådet har även en mikroanalys av trafiksituationen kring exploateringen 

genomförts. I analysen har nedanstående scenarion simulerats: 
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2 De olika scenarier som ingår i mikroanalysen 

Mölndalsvägen från Getebergsled till söder om Skårs led är inkluderad i simuleringen. 

Konklusionen från utredningen är: ”Utifrån satta förutsättningar och tidpunkter 

observeras inga bestående kapacitetsproblem för något scenario för någon del av det 

studerade vägnätet.” Vid intresse finns det möjlighet att få mikroutredningen översänt till 

Mölndals stad.  

Samma svar som från samrådsskedet gäller angående samordning med pågående 

utvecklingsplaner. Göteborgs stad har tillsammans med Trafikverket och Västtrafik ett 

samarbete som kallas KomFram. Uppdraget för KomFram är att samordna projekt i och 

omkring Göteborg i tid och rum för att säkerställa framkomlighet och tillgänglighet. 

Denna detaljplan har en kontinuerlig dialog med KomFram för att säkerställa att 

utbyggnaden upprätthåller en hållbar framkomlighet och tillgänglighet för verksamheter, 

boende och besökare i exploateringens närområde.  

Samma svar som från samrådsskedet gäller angående pendlingsstråket. Det är även av 

Göteborgs stads intresse att framkomlighet och tillgänglighet upprätthålls för 

pendelcykelstråket längs Mölndalsvägen, även under byggtid. Det har därför tagits fram 

en analys av behov och påverkan. Arbete med trafikföringsprinciper och etappindelning 

kommer att ta vid efter detaljplanens granskning och en viktig aspekt i det arbetet blir att 

säkerställa framkomlighet och tillgänglighet för alla trafikslag. 
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Revideringar  

Planförslaget har reviderats. Utöver mindre justeringar innebär revideringen att 

planbestämmelser och planbeskrivning har förtydligats avseende risker med 

farligt gods, luftmiljö, dagvatten- och skyfallshantering, geoteknik och ekologiskt 

funktionella kantzonen. Varsamhetsbestämmelse för Rundqvists tryckeri har 

tydliggjorts i planbeskrivningen. Upphävande av strandskydd har utökat till att 

även innefatta de gång- och cykelbroar som pekades ut i granskningsskedet. 

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen 

inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 

granskning. 

 

 

Arvid Törnqvist   Per Osvalds 

Planchef    Konsultsamordnare 
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Granskningsyttrande över detaljplan för Lisebergs utbyggnad 
öster om Nellickevägen, Skår 40:17 m fl, inom stadsdelen 
Krokslätt i Göteborgs Stad, Västra Götalands län
Handlingar upprättade med utökat förfarande och daterade januari 2020 för granskning enligt 5 kap 
22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning

Detaljplanen i sin nuvarande utformning, har en del frågor kopplade till risker och 
luft, som behöver hanteras i en godtagbar utsträckning för att planen ska kunna 
accepteras. Därför bedömer Länsstyrelsen med hänsyn till ingripandegrunderna i 
11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att den kan komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.

Synpunkter berörande strandskydd, dagvattenhantering samt naturmiljö kring 
Mölndalsån ges under ”Synpunkter på granskningshandlingen”. Dessa anser 
Länsstyrelsen behöver beaktas och bearbetas i planhandlingarna. 

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar att:

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs med avseende på luft 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 

för olyckor. 

MKN -Luft

Intilliggande trafikleder, E6:an/ Kungsbackaleden är de mest trafikerade vägarna i 
Göteborg. I vägområdet överskrids samtliga miljökvalitetsnormer för kvävedioxid 
(år, dygn, timme) och partiklar (år och dygn) idag samt åren 2021 och 2035. 
Trafiken på E6 bidrar till en hög bakgrundshalt av luftföroreningar i området. I 
någon mån påverkas luftföroreningshalter av trafiken även på bl.a. Nellickevägen, 
Vörtgatan och Sofierogatan. Till följd av prognosticerade lägre utsläpp från fordon 
beräknas halterna av kvävedioxid (NO2) minska till 2035. Då trafiken samtidigt 
bedöms öka, beräknas halterna av partiklar (PM10) bli högre 2035 jämfört med 
2021. 

Samhällsbyggnadsenheten
Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt
010-224 4789

Nirmala.blom-adapa@
lansstyrelsen.se

Göteborgs Stad
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sbk@sbk.goteborg.se
Ert Dnr. 0421/18
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Den planerade bebyggelsen inom planområdet skyddar områdets västliga delar från 
luftföroreningarna, som istället ansamlas i den östra delen av planområdet intill 
E6:an. För större delen av planområdet beräknas därför miljökvalitetsnormer 
(MKN) för luft klaras, men problem kvarstår i de östra delarna av området. För 
både NO2 och PM10 är det för beräknade dygnshalter som överskridandet har 
störst utbredning i tid och rum. Halterna av NO2 beräknas vara över MKN längs i 
stort sett samtliga fasader åt öster år 2021 och längs delar av fasaderna och längs 
den nya sträckningen av Sofierogatan år 2035. För PM10 är förhållandet det 
omvända och beräknade halter är högre än MKN längs delar av fasaderna åt öster 
år 2021 och längs i stort sett samtliga fasader åt öster samt längs den nya 
sträckningen av Sofierogatan år 2035. Det framgår av resultatkartorna att 
beräknade halter är högre än MKN på ovan nämnda platser, men det framgår inte 
hur mycket högre halterna är. Det går därför inte att bedöma om överskridandet är 
marginellt eller mycket stort. Det framgår inte heller om EU:s gränsvärde för 
timhalter överskrids eller klaras. 

Fasader i öster vid Sofierogatans nya sträckning

Länsstyrelsen kan utifrån luftutredningen konstatera att i större delen av 
planområdet klaras MKN, men i öster längs nya Sofierogatan kvarstår 
överskridanden fortfarande år 2035. Det framgår inte av spridningsberäkningarna 
hur högt ovan mark överskridandet av MKN sträcker sig upp längs de östra 
fasaderna. Länsstyrelsen anser därför att planen behöver tydliggöra hur de 
skyddsåtgärder som föreslås ska fastställas för att möjliggöra bebyggelsen utifrån 
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i planområdets östra delar. Det innebär att den 
förorenade luften inte ska tränga sig in till de utrymmen där människor ska vistas, 
särskilt med tanke på att planen möjliggör besöksanläggningar på taket. 

I den nordligaste delen av planområdet, där Sofierogatan möter Nellickevägen, 
saknas skärmning, vilket gör att halterna av luftföroreningar beräknas bli de högsta 
i planområdet (över MKN). Bland annat finns här en GC-bana och en gångtunnel 
under E6. I planhandlingarna beskrivs att ”ett sätt att sänka halterna av 
luftföroreningar på platsen vore att förlänga och höja den betongmur som sträcker 
sig norr om tunneln, längs med E6/rv40”. Hur detta kommer att förverkligas i 
planens genomförande behöver klargöras. 

Takterrasser

Beräkningar av luftföroreningshalter har även gjorts för takterrasser uppe på 
byggnaderna inom planområdet. Beräkningarna har antagit att takterrasserna ligger 
på 14 meters höjd. För NO2 beräknas MKN klaras på takterrasserna även om 
dygnsnormen tangeras år 2021 i några delar. Även för PM10 beräknas MKN klaras 
på terrasserna även om halterna ökar något från 2021 till 2035. 

Luftutredningen anses ha beräknat att takterrasserna möjliggörs på 14 meter höjd. 
Däremot baseras den aktuella planförslaget på en mycket flexibel markanvändning. 
Det reflekteras på plankartan genom planbestämmelser för olika 
kvartersmarksanvändning med flexibel placering av bebyggelsen och dess höjder. 
Vi noterar från planbeskrivningen och plankartan att staden siktar på att de högsta 
byggnaderna placeras närmast E6 för att skapa ytor skyddade från de höga 
luftföroreningshalterna på resten av planområdet. Dock är detta inte bindande men 
istället förordas ersättning med en mur i obrännbart material som tål explotioner. 
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Länsstyrelsen anser att planförslaget måste tydliggöra lägsta möjliga höjd för 
anläggandet av takterrasser och hur en eventuell skärmning av andra byggnader 
mellan takterrasser och E6 behöver utformas för att klara MKN på takterrasserna 
samt även klara risker från olyckor som kan uppkomma från närliggande riskkälla. 
Genomförbarhet av sådan avskärmande skyddsmur behöver redovisas.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma på att fortfarande år 2035 beräknas lufthalterna 
på takterrasserna vara högre än Miljökvalitetsmålet Frisk luft. Till exempel 
beräknas årsmedelvärdet för NO2 och PM10 samt dygnsvärdet för PM10 vara 
högre än Frisk luft år 2035. Detta betyder att luftföroreningsnivåerna på 
takterrasserna inte kan sägas vara hälsosamma ens år 2035.

Industrier och verksamheter

Länsstyrelsen saknar förfarande en beskrivning av verksamheterna i området och 
ett klargörande av eventuella utsläpp till luft, t.ex. VOC från tryckeriet. Dessa 
uppgifter behöver även tas med i luftutredningen. 

Hälsa och säkerhet

Risker avseende farligt gods

Länsstyrelsen håller fast vid och betonar att planförslget innebär besöksintensiva 
anläggningar nära farligt godsleder, varför det råder en hög riskbild. Trots införda 
skyddsåtgärder i den aktuella planen, ligger riskkurvan fortfarande hög (inom 
ALARP området). Byggnader möjliggörs på ett avstånd som är kortare än vad 
Länsstyrelsen och Trafikverket förespråkar. Generellt rekommenderar vi ett 
bebyggelsefritt område på ca 30 meter. Avstånd i många fall ett bättre skydd än 
tekniska lösningar. 

Vid samrådsskedet efterfrågade vi hur staden har övervägt och bedömt att 
föreslagna riskreducerande åtgärder är tillräckliga. Tanken var att planförslaget 
skulle belysa om det var möjligt att minska riskbilden ytterligare t.ex. genom att 
öka avstånd till riskkällan, eller minska exploatering, eller dimensionera skydd för 
flera scenarion. En sådant resonemang om avväganden för riskbilden saknas 
fortfarande och behöver belysas i planhandlingarna.

Det som står i riskanalysen idag är att skyddsåtgärder har värderats ur ett 
kostnadsperspektiv och praktisk genomförbarhet och att vissa förfiningar och 
optimeringar har skett sedan förra skedet. Vi anser dock att förändringarna som det 
aktuella planförslaget har presenterat snarare kan påverka att riskbilden blir högre 
på grund av att: 

 byggnader i nära anslutning till farligt godsleder får ökad tillåten nockhöjd.
 byggnaden för ”Volvoprojektet” kragar ut och hamnar på ett kortare 

avstånd till riskkällan än tidigare. 

Detta påverkar riskbilden ifall fler människor kommer att vistas närmre leden. 

Länsstyrelsen anser att planförslaget bygger på en hög tilltro till tekniska lösningar. 
I riskanalysen genomförs en osäkerhetsanalys där det testas hur riskbilden påverkas 
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om effekten av skydd minskar i varierande utsträckning. Det finns dock även 
osäkerheter om skydden kommer att komma på plats och hur robusta de är i ett 
längre perspektiv. Hur väl förankrade är de planerade tekniska skydden för att 
kunna säkerställa genomförandet enligt förslaget?  Det behövs ett resonemang om 
riskbilden ifall föreslagna skyddsåtgärder inte införs eller inte går att införas samt 
åtgärders robusthet över tid. Detta är även kopplat till risknivån i det så kallade 
”ALARP-området” och vart riskkurvan hamnar inom kriterier över tid.  Här kunde 
tex överväganden som minskad exploatering ge utrymme vid osäkerheter i skyddet.

Markanvändning

Det är en flexibel markanvändning enligt reglering (R1 ) på plankartan som 
kommer att generera olika grader av besöksintensitet. Bland annat, nöjespark t.ex., 
som dagens Liseberg som möjliggörs innebär att en stort flöde av människor och 
barn kommer att vistas på platsen. Planens flexibilitet innebär att den kan anläggas 
antingen där ett föreslaget höghus utgör skyddet mot farligt godsled, eller i annat 
fall, enligt planbeskrivning, ska en 6 meters hög mur uppföras som skydd. Vi anser 
att detta måste förtydligas både i planens genomförandebeskrivning och på 
plankartan. Detta för att inte förväxlas med annan skyddsmur som regleras mot E6/ 
rv40. 

Den flexibla markanvändning som möjliggörs kan resultera i att olika 
bebyggelseutformningar kan bli aktuell. Därför anser Länsstyrelsen att det behövs 
föras en resonemang om hur riskbilden kan påverkas vid följande scenarion:

1. om stora delar av markytan inom planområdet utformas med diverse 
åkattraktioner liknande befintligt Liseberg. 

Då behöver det även utvärderas om den föreslagna alternativa skyddsåtgärden, en 6 
meters högmur är ett tillräckligt skydd mot riskkällan. 

2. eventuellt kan takterrassen på föreslagen byggnad i söder (Volvo 
projektet) göras tillgänglig för besöksanläggning. Illustrationsbilder 
visar att takterrasen tillgängliggörs utifrån markplan. För denna 
byggnad möjliggörs även utkragning mot öster. 

Av riskanalysen framgår inte att det eventuellt kan finnas en takterrass som 
tillgängliggörs för människosamling på byggnaden inom området i söder 
(Volvoprojektet). Det finns inte med som indata för beräkningar enligt vår 
uppfattning. Staden behöver förtydliga vad som kommer att möjliggöras samt 
bedöma om det krävs skydd för människor som befinner sig på en eventuell 
takterass. 

Skydd mot olyckor på E6 och järnvägen listas ut i plankartan och hänvisas till 
planbeskrivning sid 40-43. Här finns en del oklarheter som ska klarläggas för 
följande riskåtgärder:

 Ventilationsanordning:
Det framgår av planbestämmelsen att det ska placeras högt och vänt bort från farlig 
godsled men en lägsta höjd och minsta avstånd från vägen ska specificeras. I 
planbeskrivningen bör det framgå vilka krav som ställs för denna åtgärd utöver att 
den tekniskt blir manuellt avstängningsbar, tex att det krävs en organisation, rutiner 
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etc. I riskanalysen anges att instruktioner om åtgärder som krävs i olika situationer 
med olyckor på väg/järnväg bör utredas. Detta borde lyftas in i planbeskrivningen.  

 Gasdetektion
Enligt plankbestämmelsen (m1) står att det ska finnas skydd mot farligt gas, det ska 
förtydligas i planbeskrivningen att det rör sig om gaslarm och jalusier, vilket 
framgår av riskanalysen. Vidare ska planbeskrivningen förtydliga att alla skydd för 
öppningar ska kopplas till gaslarmet.

Förtydligande av bestämmelser för skyddsåtgärder (m1 och m2 ) behöver delas upp i 
planbeskrivningen så att det tydligt kommer fram vad som faktisk gäller för vilken 
av de två bestämmelserna. Det behöver även framgå vilka gaser som ska detekteras 
för åtgärder som regleras i m1/m2 och vad som förutsätts i riskanalysen. 

Skydd längs med vägen 

Det framgår av planbeskrivningen att skyddet längs med E6:an och järnvägen som 
regleras i enlighet med figur 6.2 i riskanalysen kommer att genomföras via ett avtal 
med Trafikverket. Detta avtal ska finnas tillgängligt inför antagandet av planen. 
Skyddet som begränsar vätskan till den norra delen av området vid en olycka samt 
de skyddsåtgärder i form av tunga räcken längs med vägen ska vara på plats innan 
startbesked lämnas.   

Översvämning och skyfall

Staden väljer att tillåta öppningar till parkeringsanläggning på lägre nivåer än 
reglerat för färdigt golv och öppningar. Vatten kan rinna ner i parkeringsytan där 
bilar och människor kan befinna sig. Om det planeras att placera anläggningar för 
kommunalteknisk försörjning i det underjordiska garaget måste risken för 
översvämning beaktas.

Inom planområdet finns idag markfördjupningar som försvinner med 
exploateringen. Dessa måste ersättas för att motverka översvämning vid skyfall.  
Det framgår från skyfall och dagvattensutredning att ersättningsvolymer föreslås 
fördelas på fastigheterna som ingår i planområdet. Planförslaget måste säkerställa 
att denna åtgärd kommer till.  
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Synpunkter på granskningshandlingen 

Geotekniska förutsättningar

Länsstyrelsen har låtit Statens geotekniska institut (SGI) att granska 
planhandlingarna. De anser att en del frågeställningar behöver klarläggas genom 
förtydligande i planhandlingarna. Bland annat de stabilitetsåtgärder som 
rekommenderas i det geotekniska PM:et som berör strandutförande på sträckan 
från Tryckeriet och norrut. För detaljerade synpunkter se SGI:s yttrande dnr. 5.2-
1906-0415 dt.2020-03-05 som bifogas i sin helhet.

MKN -Vatten

Länsstyrelsen anser att planförslaget har behandlat kantzonen på ett bra sätt och 
bedömer att den bidrar positivt till uppnående av miljökvalitetsnormer för vatten i 
Mölndalsån. Det vore fördelaktig om principerna för ekologiskt funktionell 
kantzonsom som anges i planbeskrivningen (sid 31-32) anpassas till den faktiska 
bredden, på Natur1 på plankarta. Det skulle ha en större positiv effekt på den 
ekologiska statusen i Mölndalsån. En ekologiskt funktionell kantzon kan sträcka 
sig över den kombinerade avloppsledningen även om det inte kan planteras träd på 
alla platser inom zonen. Vegetationen bör vara flerskiktad, vilket innebär att även 
buskar med grunt rotsystem medför positiva effekter för den ekologiska statusen i 
Mölndalsån. 

Det framgår av det geotekniska PM:et (Norconsult 19112) att befintlig 
stödkonstruktions funktionsduglighet är bristfällig och man föreslår två lösningar 
för att säkra stabiliteten. Den ena lösningen innebär rivning av befintlig 
stödkonstruktion och utformning av slänt mot Mölndalsån, medan den andra 
innebär att befintlig stödkonstruktion behålls upp till nivån +1,1.  I rapporten: 
Brynzon öster om Mölndalsån (Norconsult 190502) anges att befintlig 
stödkonstruktion tas bort på alla sektioner förutom sektion B. Även i 
planbeskrivningen, (sid 31) föreslås att befintlig kaj (vilket Länsstyrelsen uppfattar 
som den stödkonstruktionen som omnämns i Geotekniskt PM) tas bort till förmån 
för anläggande av en slänt med ny vegetation. Länsstyrelsen förordar att 
kommunen väljer det förslaget som presenteras i brynzons-rapporten, då det skulle 
medföra att en bättre ekologisk funktion erhålls i kantzonen. 

Länsstyrelsen noterar att på sidan 31 i planbeskrivningen finns ett stycke (den 
femte punkten i riktlinjerna) om anläggande av eventuell mur inom den ekologiska 
kantzonen. Det framgår inte i planhandlingarna att det planeras att anläggas någon 
mur inom den ekologiskt funktionella kantzonen. Detta stycke anser vi ska tas bort 
i sin helhet. I den tredje punkten i samma lista nämns också en mur, även detta ord 
bör tas bort av samma skäl.

I Brynzon öster om Mölndalsån (Norconsult 190502) framgår att kommunen har 
som utgångspunkt att naturzonen ska gestaltas med främst inhemska arter. På sid 4 
finns ett förslag på växtmaterial. Länsstyrelsen anser att de arter som används ska 
vara inhemska. Länsstyrelsen bedömer att det är rimligt att använda sig av 
klibbalsstrandskog eller sumpalskog. Klibbal och även björk är vanligt 
förekommande trädarter längs vattendrag i staden.
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Länsstyrelsen noterar att på sträckan mellan Rundqvists tryckeri och södra delen av 
torgytan möjliggörs en angöringsplats för Paddanbåtarna samt mindre ytor som 
placeras på land för avkoppling och kontakt med vattnet. Det anges att dessa 
utformas för att inte påverka Mölndalsån negativt. Ur MKN-perspektiv kan detta 
vara acceptabelt under förutsättning att omfattningen av dessa anläggningar inte 
avviker väsentligt från bilden över föreslagen utformning av naturområde öster om 
Mölndalsån (Norconsult, 190502) på sid. 32 i planbeskrivningen.

Planbestämmelsen NATUR1 som har koppling till anläggande av ekologiskt 
funktionell kantzon behöver referera till sidor 31-32 i planbeskrivningen.

Länsstyrelsen ser positivt på att plankartan har infört bestämmelser för Bro1 och 
Bro2 som säkrar att brofästena utformas med bibehållen kontinuerlig strand. Dock 
det skrivs inom användningen NATUR. Det behöver omfatta även området 
betacknat som NATUR1, då båda dessa boar anslutat till det området. Det är dock 
viktigt att sådana brofästen inte påverkar den ekologiskt funktionella kantzonen 
negativt.

Dagvattenhantering

I dagvattenutredningen och genomförandestudien föreslås olika åtgärder för att 
omhänderta dagvatten från planområdet, både från kvartersmark och allmän 
platsmark. Vidare anges att hantering av dagvatten på kvartersmark kan 
åstadkomma genom anläggande av en grön tak. Länsstyrelsen påpekar att planens 
nuvarande utformning möjliggör en hög exploateringsgrad med flexibel 
markanvändning, vilket kan resultera i att stora delar av marken inom planområdet 
kan bli bebyggd. Vidare utgör planens flexibilitet att besöksanläggningar, typ 
nöjespark kan lokaliseras på taket. Därmed kan det komma i konflikt med 
föreslagen dagvattenhantering med grönt tak. Därför behöver planförslaget 
klarlägga hur dagvattenshanteringen möjliggörs och säkerställs. Det behöver visas 
hur dagvatten kommer att fördröjas inom kvartersmark på ett tillfredsställande sätt, 
i det fall gröna tak inte fördröja den volym dagvatten som dagvattenutredningen 
visar är nödvändigt.

Vad gäller dagvattenhanteringen från allmän platsmark är det angeläget att 
kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga och som föreslås i 
dagvattenutredningen och i genomförandestudien.

MKN-Luft
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Det framgår från planbeskrivning sidan 44 att staden inte har avsikt att tillåta GC 
väg eller entréer längs med den nya dragning av Sofierogatan. Eftersom MKN 
beräknas överskridas under lång tid framöver på aktuell vägsträcka anser vi att 
detta är en förutsättning eftersom MKN för luft måste uppfyllas även för GC vägar. 
Planens nuvarande utformning ges användning av allmän plats som ”GATA”. En 
gata är en allmän plats som är avsedd för både för fordonstrafik och gång och 
cykeltrafik. Vi förutsätter att begränsning av trafikslag som ska gälla för 
Sofierogatan kommer att regleras genom lokala trafikföreskrifter. 

Buller

Planbestämmelsen R1 ger möjlighet till besöksanläggningar, typ nöjespark, vilket 
kan innebära attraktioner som bidrar till buller för närboende. Länsstyrelsen 
förutsätter att buller vid bostäder från eventuella attraktioner hanteras i 
bygglovsskedet. 

Förorenade områden 

Länsstyrelsen bedömer att synpunkter från samrådsskedet i storutsträckning har 
beaktats i planen. Däremot anser vi att i fortsatt arbete med förberedelse inför 
byggnation kan finnas behov av kompletterande provtagning inom planområdets 
norra och mellersta delar samt i byggnad 742. I dessa delar anges att provtagningen 
har varit begränsad på grund av pågående verksamheter och anläggande av 
parkeringsyta. Det finns därför kunskapsluckor inom dessa områden, framför allt 
under byggnaden vid Nellickevägen 6 och vid påträffad vinylklorid i provpunkt 
1059. När och om byggnader och anläggningar i dessa områden rivs bör 
omfattning av ytterligare provtagning stämmas av med miljöförvaltningen i 
Göteborg. Åtgärdsutredningen omfattar inte Nellickevägen men föroreningar i 
Nellickevägen bör åtgärdas i samband med övrig sanering.

Upphävande av strandskydd

Länsstyrelsen noterar att kommunen avser upphäva strandskyddet inom allmän plats 
GATA och TORG, bland annat med hänvisning till att platsen behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Länsstyrelsen ifrågasatte upphävandet under samrådet, eftersom 
strandskyddet säkrar den allemansrättsliga tillgången på platsen och inte förhindrar 
normalt underhåll av anläggningarna. En lämpligare hantering vore att låta 
strandskyddet finnas kvar på allmän plats GATA och TORG. 

Strandskyddsdispens för anläggningar

På plankartan möjliggörs anläggande av nya broar (b1). Av planbeskrivningen 
framgår att strandskyddsdispens kommer att sökas för gång- och cykelbroar vid 
utbyggnad av dessa. Länsstyrelsen önskade i samrådet att förutsättningarna för att 
erhålla dessa dispenser klarläggs redan nu i planskedet. I planbeskrivningen anges 
att anläggningarna är viktiga för allmänhetens tillgänglighet. Detta är inte ett 
särskilt skäl för dispens enligt miljöbalken; snarare anger det effekterna av en 
eventuell dispens. Av dispens ansökan behöver det ramgå dels vilket/vilka 
särskilda skäl som är tillämpbara, dels varför inte befintliga broar kan fylla de 
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funktioner som de nya anläggningarna ska fylla. Detsamma gäller för planerade 
bryggor.

Kulturmiljö: Synpunkter gällande bestämmelsen k (fastigheten Skår 40:2). 

Byggnaden har dokumenterats i en byggnadshistorisk utredning där det har 
konstaterats att byggnaden har ett industrihistoriskt värde kopplat till 
industrietableringarna utmed Mölndalsån. I utredningen lyfts också byggnadens 
karaktäristiska delar och detaljer fram såväl interiört som exteriört (sid 6-7).

Planbestämmelsen k på plankartan syftar till ett förvanskningsförbud och är 
uttryckt i plankartan: ”……Underhåll och ändring skall utföras så att dess 
kulturhistoriska signifikans och berättarkraft inte minskar. För att 
förvanskningsförbudet ska kunna tolkas bör det istället tydliggöras vilka detaljer 
som är viktiga att värna. De skulle t ex kunna punktas upp i planbeskrivningen så 
att plankartan kan hänvisa till dessa sidor.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Vattenverksamhet

I det geotekniska PM:et anges att upprustning/ ersättning av befintliga 
konstruktioner kan vara nödvändigt där befintligt strandutförande kvarstår. 
Länsstyrelsen upplyser om att ifall sådana åtgärder ska genomföras exempelvis på 
sträckan från tryckeriet och norrut längs gatan som avses kvarstå, detta medför 
arbeten i vatten då innebär det vattenverksamhet. Om dessa åtgärder medför att 
träd behöver tas bort inom området med planbestämmelsen NATUR, ska nya träd 
planteras.

Länsstyrelsen upplyser att anläggande av nya utloppspunkter för dagvatten till 
Mölndalsån, som nämns i Genomförandestudien (Trafikkontoret 2020-01-08), 
utgör vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Detsamma gäller anläggande av 
eventuella brofästen i den mån dessa berör vattenområdet.

Vattenverksamhet kräver tillstånd eller anmälan enligt 11 kap miljöbalken om det 
inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är 
verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning. Eventuellt 
samråd/anmälan ska utföras i tidigt skede med Länsstyrelsen.

MKB

Länsstyrelsen har granskat upprättade miljökonsekvensbeskrivningen avseende 
MKN vatten och åtgärder vid Mölndalsån. MKB:en har uppdaterats på ett bra sätt 
gällande statusklassningen av vattenförekomsten och de miljöproblem som ligger 
till grund för klassningen.

Detta beslut har fattats av plan och byggfunktions chef, Nina Kiani Jansson efter 
föredragning av arkitekt Nirmala Blom-Adapa. I den slutliga handläggningen har 
även företrädare från avdelningarna vatten, miljö, natur samt enheterna för 
samhällsskydd och beredskap och kulturmiljö/ Tvärgrupp Göteborg medverkat.
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Nina Kiani Jansson

                                                          Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI med dnr. 5.2-1906-0415 daterat 
2020-03-05

Kopia till: 
Trafikverket 
SGI
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