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1 Begäran avser: Planbesked 

1.1 Ärendet 
Inkom:  2019-06-05 

Kompletta handlingar:  2019-06-05 

SDN: Västra Göteborg 

Fastighet:  Del av Järnbrott 758:621 

Sökande:  Fastighetskontoret   

 

2 Läge 
Välenområdet ligger söder om Frölunda och Söder/Västerleden och invid 

Näsetvägen. Det är idag ett idrottsområde med bollplaner och föreningsstugor 

som omfattas av förslaget.  Området består av öppna ytor, gräsplaner som till 

viss del drivs av idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF). Vissa ytor 

arrenderas av föreningslivet. Det finns 16 föreningsstugor på området som till 

största delen ägs av föreningar. Föreningslivet är en blandning av både kultur- 

och idrottsverksamheter. Söder om idrottsområdet är det naturmark, med låg 

busk- och trädvegetation samt vassområden som leder fram till Välens 

naturreservat, ett kommunalt naturreservat bildat 2014.  

Figur 1 Orienteringskarta, Välens läge i sydvästra delen av Göteborg.  
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3 Sammanfattning av ansökan 
Fastighetskontoret och idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad, 

ansöker tillsammans med Skanska och Stena Fastigheter om planbesked för 

utveckling av en del av Välenområdet med bostäder, föreningsliv, 

motionscentrum och en eventuell skola, i samexistens. Planansökan avser att 

bygga cirka 550 - 750 lägenheter, parkeringshus i 3 plan med ett ”aktivt tak”. 

Föreningsytor, idrottshall och motionscentrum. I planansökan anges en skola 

och förskola eventuellt kan ingå på platsen. Skolan avses för 400 elever och 

förskola 4-6 avdelningar i två plan. I angränsning till Välenområdet finns ett 

träningscenter för golf samt Välens naturreservat som utgörs framförallt 

lövskog och strandängar med ett rikt fågelliv. I närområdet finns möjligheter till 

friluftsliv och naturupplevelser.  

 

Figur 2 Skiss på föreslagen ny bebyggelse, idrottsområde och skola/ förskola. 

 

Reningsverksgatan 

Näsetvägen 

 



 

Förprövningsrapport gällande planbesked för utveckling av Välen park vid Näsetvägen 
och Reningsverksgatan (del av Järnbrott 758:621) inom stadsdelen Järnbrott 

5 (25) 

[Underrubrik]  

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-03-17 

 

Figur 3 Intressen invid fastigheten/framtida bebyggelse (vit streckad linje). 
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4 Ställningstaganden 

4.1 Förslag till beslut  
Planbesked  Positivt 

4.1.1 Beslutsgrund 

Begäran med föreslagen bebyggelsen, nya bostäder, nya platser för idrott och 

föreningslivet samt kommunal service i Välen området bedöms positiv men det 

finns strategiska frågor som behöver beaktas i fortsatta arbetet. 

Utveckling och förtätning med bebyggelse i Välen kan vara lämpligt men vissa 

knäckfrågor behöver vägas av mot strategiska förutsättningar. De behöver 

hanteras dels i övergripande strategiskt arbetet (som pågår) och delvis i det 

kommande detaljplanearbetet. Två av knäckfrågorna är strategiska 

förutsättningarna som först behöver klargöras i pågående ÖP och fördjupad 

översiktsplan Högsbo-Frölunda, innan detaljplanearbetet inleds: 

• Ny lokalväg i öst-västlig riktning Reningsverksvägen- utvecklingen 

samt finansiering   

• behovet av rekreation/idrott och föreningsytor i Välenområdet i ett 

område med hög befolkningsökning enligt pågående stadsplanering 

 

En ny lokalgata, vägkoppling utmed Reningsborgsvägen är utpekad i 

planeringsunderlag från 2012, fördjupad översiktsplan Fässbergsdalen.  

Behovet av vägkopplingen behöver utredas inom staden som en del av det 

pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Högsbo-Frölunda. En ny 

lokalgata/vägkoppling ger eventuellt konsekvenser och påverkan på hur den 

framtida markanvändning i Välen parkområdet, hur den kan nyttjas, ex v 

placering av bostäder/skola invid Reningsborgsvägen. Den framtida 

lokalgata/vägkoppling är en del av ett större sammanhang och det är 

olämpligt att planera in åtgärder som hindrar den. Lokalgata/vägkoppling 

kommer att studeras vidare i pågående fördjupad översiktsplan Högsbo-

Frölunda. 

Den andra frågan är att Idrott- och föreningsförvaltningen har stort behov av 

ytor och lokaler i Välenområdet. Det är öppna ytor för bollspel och ett 

större antal föreningslokaler. Att det finns tillräckligt med ytor och 

funktioner gentemot ny bebyggelse och exploatering behöver säkerställas i 

den framtida strukturen. 

Övriga knäckfrågor som också behöver hanteras delvis i övergripande och 

delvis i detaljplan är:   

• Risk för översvämning och hantering av högt vatten.  

• Avvägning mot reservat och skydd som ligger i nära anslutning 

(naturreservat Välen och strandskyddsområde). 
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• Risker avseende förorenad mark och hantering av dessa frågor behöver 

också hanteras delvis i övergripande och delvis i detaljplan.  

Kommande detaljplanering måste invänta resultatet från fördjupad översiktsplan 

Högsbo-Frölunda för att få framdrift och för att kunna säkerställa lämplighet 

och genomförbarhet i föreslagen utformning av planprojektet. Föreslagen 

utformning av bebyggelse i Välenområdet behöver sannolikt ändras med hänsyn 

till ev framtida lokalgata/vägkoppling samt för att tillgodose behovet av ytor för 

friluftsliv, idrott- och förening samt biologiska värden i naturreservatet. Det 

finns också komplexa ekonomiska utmaningar att ta ställning till inför ett 

planarbete, vilka några direkt påverkar den sociala dimensionen och barns 

vardagsliv. Det gäller främst föreningarnas ekonomiska möjlighet till att vara 

kvar på platsen beroende på framtida lokalkostnader.  

Prövning i plan och avvägning av ovanstående knäckfrågor innebär en risk att 

utvecklingen i aktuellt område kommer att skilja sig markant från föreslagen 

utformning enligt ansökan av planbesked.  

4.1.2 Avsikt med planläggning  

Kommande detaljplan behöver utreda lämplig placering och utformningen av 

bostäder, idrottsområden och skola/förskola inom Välenområdet. Kommande 

detaljplanering måste invänta resultatet från fördjupad översiktsplan Högsbo-

Frölunda som pågår för att få framdrift och för att kunna säkerställa 

genomförbarhet.  

Följande utredningsbehov och knäckfrågor behöver tas hänsyn till i fortsatta 

arbetet: 

• en framtida planering av en öst-västlig lokalgata/vägkoppling söder om 

Söder/Västerleden, lokalisering framtida vägen och dess påverkan på 

tänkt exploatering.  

• tillgodose behovet av rekreation/idrott och föreningsytor 

• risker och åtgärder för hantering av översvämning (skyfall) och höga 

havsvattennivåer i Stora Ån/Askimsviken  

• risker och åtgärder för hantering av förorenad mark, eftersom en 

nedlagd deponi finns i områdets östra del mot Nästevägen.  

• förhållande till naturmiljön/Välen naturreservat och placering av 

bostäder/byggnader så att tillgången till naturmiljön säkerställs. 

• hantering av befintligt ledningsstråk som finns tvärs området och som 

troligen behöver flyttas 

• utreda vidare storlek och placering av förskola/skola i området. Vid 

planeringen är det viktigt att stadens riktlinjer kring utemiljöer för skola 

och förskola säkerställs.   
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5 Bedömning av begäran 

5.1 Styrande dokument och tidigare beslut  
Platsen ligger i ”Mellanstaden”, och inom detta område ska staden komplettera 

och blanda, bygga i första hand på ianspråktagen mark, ta tillvara på värdefulla 

grönområden och stråk, bygg tätare kring bytespunkter och kollektivtrafikstråk. 

Platsen ligger utanför prioriterat område/kraftsamlingsområde Frölunda torg 

enligt stadens Strategi för utbyggnadsplanering (2014), men det är ändå relativt 

nära torget och den knutpunkt som det är. 

Gällande översiktsplan anger ett bebyggelseområde med grön- och 

rekreationsytor i östra delen. Samt att hela området är klassat som ”grön- och 

rekreationsområde” samt omfattas av ”stora värden för friluftsliv/naturvård, 

landskapsbild och/eller kulturlandskap”. Vidare finns en nedlagd deponi i 

områdets västra sida. Det saknas detaljplan för området. Sammanfattningsvis 

ligger förslaget delvis i linje med stadens strategier. 

 Figur 4 Gällande översiktsplan. 

  

Fördjupad översiktsplanen Fässbergsdalen (2012) visar norr om 

utbyggnadsområdet, en ny lokal vägkoppling i öst-västlig riktning, se figur 5. 

Det saknas tvärförbindelser söder om Söder/Västerleden, mellan Sisjöområdet 

och västerut, mot Näset/Tynnered. Den låga framkomlighet på lokalgatorna 

innebär att trafiken väljer Söder/Västerleden. Samt att den barriär som 

Söder/Västerleden utgör innebär att bilen används även för korta förflyttningar.  

Därav finns det en planering inom staden för en ny tvärförbindelse som en 

åtgärd. Den nya lokalgatan är planerad mellan Reningsverksgatan och 

Kobbegårdsvägen via Säröleden och som en avlastning till Söder/Västerleden.  

  

Bebyggelseområde med grön och rekreationsytor 

Nedlagd deponi (R18) 

Grön- och rekreationsområde (parker, natur, idrottsområden) 

samt område m stora värden naturvård/friluftsliv, 

landskapsbild, och/eller kulturlandskap 

Naturreservat Välen (kommunalt (F1) 
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Denna väg pekas även ut som nytt huvudstråk för busstrafik samt för gång och 

cykeltrafik. Enligt FÖP är åtgärden planerad på lång sikt, 15 till 20 års tid, 

motsvarar runt år 2030.  

 

Figur 5. Markanvändning och infrastruktur på lång sikt där en parallell gata 

med Söder/Västerleden är utpekad enligt FÖP Fässbergsdalen 2012.  

 

Fördjupad översiktsplan Högsbo-Frölunda (FÖP), är ett pågående arbete 

(samrådshandling dec 2018), som behandlar tre utvecklingsscenarier A- 

Linjestaden, B- Parallella stråk och C- Kopplade gator.  

Planansökan nämner att den ligger i linje med FÖP för Frölunda – Högsbo och i 

detta fall ett av tre alternativ. Scenario C kommer inte nödvändigtvis bli det 

slutgiltiga alternativet. Det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan 

Högsbo-Frölunda har inte tagit ställning till planansökan, men den strider inte 

heller med FÖP:ens inriktning.   

Den utpekade vägkoppling Reningsborgsvägen behöver utredas vidare inom 

FÖP arbetet. Både stadens behov och funktion av en ny framtida vägkoppling 

som avlastning av Söder/Västerleden samt behov och funktion av en ny 

lokalgata mellan Sisjöområdet och Frölunda. Vägkopplingen har bäring på det 

lokala gatunätet inkl gång- och cykelvägar och är en del av de större vägnätet  

med väg 158 och Söder/Västerleden.  

Sammanfattningsvis är inriktning med bostäder i Välenområdet inte i strid med 

FÖP:ens inriktning, även om intentionen från pågående FÖP arbete är att 

Välenområdet bör utvecklas utifrån de ingående förutsättningar och värdena 

(naturmiljön samt idrott och föreningslivet). Placering och exploatering av 

bostäder med mera samt en eventuell framtida vägkoppling inklusive 

tidshorisonter för dessa behöver utredas vidare, i fördjupad översiktsplan 

Högsbo-Frölunda.  
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Välen naturreservat är ett kommunalt naturreservat (2013) som består av ca 68 

hektar mark runt en grund vik och vatten. Det ligger vid Askimsvikens 

nordligaste del och gränsar till aktuellt bebyggelseområde både i söder och 

öster, se figur x nedan. Askimsviken övergår i en smal och grund vik mot norr, 

Välen, i vilken Stora ån mynnar. Området har ett rikt fågelliv exempelvis 

förekommer vadarfåglar som beckasiner.  Naturvärden är främst knutna till 

betade strandängarna, växtligheten i odlingslandskapet, vatten/grunda bottnar 

samt ädellövskog. Reservatet förvaltas av Göteborgs stad.  

Figur 6 Naturreservat Välen och bebyggelseområdet.  

 

En nedlagd deponi och områden med förorenad mark finns närmast 

Näsetvägen enligt översiktsplanen, se figur nedan. Det har deponerats massor 

här under 1970-talet. Uppskattad volym på deponiområdet är 60 000 kbm. Det 

saknas föroreningsklass på befintliga massor vilket behöver utredas vidare.   

 

Figur 7 Nedlagd deponi (brun yta), förorenad mark (kryssad brun yta) och 

bebyggelseområdet. 
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5.2 Stadsmiljö 

Förslaget visar en tänkt exploatering där den nya bebyggelsen är koncentrerad 

till områdets norra och östra sida. På så sätt bibehålls det öppna fältet för 

idrotts- och motionsutövning i den centrala och södra delen. Ett offentligt 

promenad- och aktivitetsstråk löper genom hela området. Stråket kopplar 

samman funktioner inom området samtidigt som det är del av ett större stråk 

som förbinder Frölundas höghusområden i norr med natur- och villaområden i 

söder. Två punkthus i den norra del bidrar visuellt till att länka dessa områden 

samman. Det aktuella områdets nordvästra hörn utgör en tydlig entré till 

platsen. Här ligger skola, motionscentrum och föreningslokaler i en byggnad 

gestaltad som en port in till området. Bilparkeringen i området ordnas med ett 

annorlunda p-hus, med en läktare mot idrottsplanen och en ”aktivitetspark” på 

taket för lek och motion. Områdets nya bebyggelse har visst stöd i naturmiljö 

och bergknallen direkt öster.  Även de nya/omarbetade dagvattendammarna, 

kan med rätt utformning bli ett tillskott för boende och besökande. 

Förslaget visar en tänkt exploatering och bedömningen är att den framtida 

stadsmiljön behöver studeras vidare. Placering av ny bebyggelse och exakt 

vilken exploatering är lämpligt inom Välenområdet behöver studeras vidare, se 

tidigare avsnitt 4.1.1 - 4.1.2. Strategiska förutsättningar som ny lokalväg och 

samband med utvecklingen runt Frölunda och Tynnered behöver studeras. Att 

bebygga längs den tillkommande vägen kan sannolikt vara en lämplig 

utformning då det också möjliggör att mer yta hålls fri från bebyggelse, vägar 

mm till förmån för friluftsområdet.   

5.3 Utbildningslokaler  
Förslaget innehåller en skola för 400 elever (ca 4 500 m2) och en förskola med 

4 - 6 avdelningar och utemiljö för dessa (ca 900 - 1 400 m2). Bedömningen är 

att ytorna för verksamheternas utemiljö är för små. Behovet av utemiljöyta för 

en grundskola för ca 400 elever är enligt stadens riktlinjer ca 8000 kvm vilket 

ska jämföras med de ca 4500 kvm som anges i förslaget. Behovet av 

utemiljöyta för en förskola på 4 avdelningar är enligt våra riktlinjer ca 2500 

kvm vilket ska jämföras de ca 900 till 1400 kvm som anges i förslaget.  

I förslaget pekar man på möjligheten att samnyttja de ytor som tillskapas för 

IOFF, i praktiken konstgräsplaner. Stadens tolkning är att man tänker att dessa 

ytor ska ses som kompensatoriska ytor i syfte att kunna motivera ett nästan 50 

% avsteg från riktlinjen när det gäller utemiljön. Det förs ingen diskussion i 

förslaget om de ytor som är tänkta att samnyttjas alls är lämpliga utifrån de 

behov som förskola och grundskola har när det gäller utemiljön. Sammantaget 

ser staden tveksamheter på genomförbarheten i förslaget, när det gäller 

utomhusmiljön för skola/förskola.  
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5.4 Sociala aspekter  

Det finns idag en ”Daglig verksamhet” på platsen. Denna verksamhet behöver 

beaktas i detaljplaneringen utifrån verksamhetens särskilda behov. Det finns ett 

generellt behov av fler boenden med särskild service (BmSS) i staden vilket 

behöver beaktas i detaljplaneringen. Likaså bostäder för äldre, där 

trygghetsbostäder är en typ av boende som behövs i stadsdelen.  

Det finns behov av att genomföra barnkonsekvensanalys (BKA) och social 

konsekvensanalys (SKA) i kommande detaljplanearbete utifrån 

komplexitetsnivå, nivå 3 enligt stadsbyggnadskontoret.  

5.5 Trafik och parkering 
Näsetvägen och befintlig cirkulation har kapacitet för de ny trafik som 

uppkommer enligt förslaget. Det gäller även kollektivtrafik och befintligt gång-

och cykelstråk. Parkering är enligt förslaget i parkeringshus.  

Hantering av mobilitets- och parkeringsfrågor i kommande detaljplan behöver 

ske enligt stadens ”Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad 

2018”.  En mobilitetsutredning behöver genomföras inom detaljplanen, med 

målbilden att stärka kollektivtrafiken, behålla bra gång- och cykelvägar och på 

så sätt kunna minska behovet av bil. 

Den framtida vägkopplingen söder om Söder/Västerleden, enligt fördjupad 

översiktsplanen Fässbergsdalen (2012) behöver förtydligas. Enligt FÖP 

Fässbergsdalen finns behov av en ny tvärkoppling mellan Sisjöområdet och 

västerut, mot Näset/Tynnered. Behov av ny lokalgata och var i stråket den ska 

lokaliseras behöver utredas/studeras vidare enligt fyrstegsprincipen.  

5.6 Teknisk försörjning och mark 
Planförslaget innebär en stor och komplicerad ledningsflytt samt eventuellt flytt 

av dagvattenanläggning. Det bör utredas i ett tidigt skede om det tekniskt och 

ekonomiskt går att genomföra dessa flyttar. Dessutom är planområdet beläget i 

ett område som förutspås bli översvämmat och delar av planområdet beläget 

under planeringsnivåer för byggnader och framkomlighet. Enligt Kretslopp och 

vatten bör planförslaget anpassas till placeringen av de befintliga ledningarna 

och dagvattenanläggning samt till den skyfalls- och översvämningsproblematik 

som finns i området. Risker och åtgärder för hantering av översvämning 

(skyfall) och höga havsvattennivåer i Stora Ån/Askimsviken som kan påverka 

bostäder, lokaler för skola/förskola med mera behöver utredas vidare i 

kommande detaljplanearbetet. 

Planområdet påverkas också av en deponi och hela planområdet måste utredas 

för att få reda på deponins utbredning samt halten av föroreningar. En utredning 

behövs för att kunna avgöra om marken är lämplig att bebygga samt vilka 

kostnader det kan medföra.  
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5.7 Miljö – natur, park och rekreation mm 

Park och rekreation 
Förslaget innebär att den sammanhängande grönstrukturen med Välens 

naturreservat och idrottsytorna fragmenteras. De ”gröna kopplingarna” inom 

naturreservatet försvagas. Platsen har potential att bli en stor tillgång för både 

närboende och för boende i övriga delar av staden. Vid en analys av tillgång till 

parker säger att det saknas stadsdelspark inom 1000 m från planområdet och 

även i kringliggande bostadsområden råder det brist på stadsdelspark. Ett nytt 

park- och idrottsområde här kan ge tillgång till park för både befintliga 

bostadsområden och för nya boende i aktuellt planförslag och pågående 

stadsutveckling i Askim, Tynnered, Frölunda och Högsbo, vilket 

sammantaget kommer att ge en relativt omfattande befolkningsökning.  

Området är beläget mellan olika stadsdelar med olika socioekonomiska 

förutsättningar och en offentlig park- och idrottsanläggning kan fungera som en 

mötesplats och binda samman kringliggande stadsdelar. Från detta parkområde 

bör det även vara möjligt att röra sig längs kusten ner till Askimsbadet, i ett 

sammanhängande rekreativt promenadstråk. Längs Näsetvägen finns trädrader 

som eventuellt omfattas av generellt biotopskydd för alléer. Frågan bör utredas i 

det eventuellt kommande planarbetet och planens utformning bör möjliggöra att 

träden kan bevaras.  

En grönstrukturutredning kan klargöra områdets potential i att skapa ännu större 

rekreativa och ekologiska värden på platsen, samt att skapa bättre kopplingar till 

havet och närliggande grönområden. 

Naturmiljö Välen naturreservat och strandskydd 
En fråga är hur en exploatering kan påverka naturvärden i Välen. Området för 

ansökan angränsar till det kommunala naturreservatet Välen. Det är viktigt att 

exploateringen inte negativt påverkar naturreservatets syfte. Både utifrån 

naturvärden men också sociala värden, som exempelvis rekreation och 

naturupplevelse. Även det kan omhändertas i grönstukturutredningen. Det finns 

även möjliga vinster med exploatering utifrån att stärka naturreservatets syfte. 

Det kan exempelvis vara att genom exploateringen öka tillgängligheten till 

naturreservatet och öka medvetenheten om naturreservatet och de naturvärden 

som finns i området.  

Inom naturreservat och invid Stora Ån gäller också strandskydd (7 kap. 13-18 

§§ MB) Strandskyddet omfattar vatten- och landområden upp till 300 m från 

strandlinjen enligt av länsstyrelsen särskilt beslutade avgränsningar. 

Strandskyddslagstiftningen är restriktiv mot undantag, varför beviljade 

dispenser är få. Länsstyrelsen beslutar om eventuella dispenser.  
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Miljö och hälsa, ljud- och ljusstörningar från idrottsplatser  
Det är viktigt att i kommande detaljplaneskede utreda störningar (buller, ljus) 

från idrottsplatserna för att kunna säkerställa att den föreslagna utvecklingen är 

lämplig.  

5.7.1 Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. 

Ställningstagande till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i 

planarbetet enligt 6 kap. miljöbalken. 

5.7.2 Miljökvalitetsnormer 

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras/utredas men 

det bedöms preliminärt inte vara ett problem.  

5.8 Samband och beroenden  

Detaljplanen behöver invänta resultatet av pågående fördjupad översiktsplan 

Högsbo-Frölunda (FÖP).  

Ett planprogram för Tynnered är planerat att påbörja under 2020 och det är 

eventuellt lämpligt att kommande detaljplan inväntar resultat av den. 

5.9 Genomförande 
Göteborgs stad är markägare och detaljplanprojektet bedöms realistiskt att 

genomföra med start år 2022. 

5.10 Ekonomi för planarbetet 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas 

med intressent. 

Genomförandeekonomin påverkas bland annat av den enligt FÖP planerade 

lokalgata/vägkoppling. I dagsläget saknas beslut om genomförande av vägen 

likaså tidplan och investeringsmedel, så det går inte att beskriva de ekonomiska 

förutsättningarna för genomförandet. Kommunen äger marken och ansvarar för 

framtida exploateringskalkyl. När avtalen skrivs kan det bli aktuellt med 

samfinansiering av del av vägen om den ska bli av, hantering av förorenad 

mark, ledningar och liknande. 
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6 Avstämning med andra 
förvaltningar 
Ärendet har sänts till inom kommunens förvaltningar för eventuellt yttrande. 

Följande yttranden har inkommit:  

6.1 Kretslopp och Vatten 
Förvaltningen är kritiska till planförslaget i dess nuvarande utformning. Det 

finns en problematik med befintliga ledningar, översvämningsrisk och en 

gammal deponi.  

Planförslaget innebär en stor och komplicerad ledningsflytt samt flytt av 

dagvattenanläggning. Kretslopp och vatten anser att det ska utredas i ett tidigt 

skede om det tekniskt och ekonomiskt går att genomföra dessa flyttar.  

Dessutom är planområdet beläget i ett område som förutspås bli översvämmat 

och delar av planområdet beläget under planeringsnivåer för byggnader och 

framkomlighet. Kretslopp och vatten anser att planförslaget bör anpassas till 

placeringen av de befintliga ledningarna och dagvattenanläggning samt till den 

skyfalls- och översvämningsproblematik som finns i området.  

Planområdet påverkas också av en deponi och hela planområdet måste utredas 

för att få reda på deponins utbredning samt halten av föroreningar. En utredning 

behövs för att kunna avgöra om marken är lämplig att bebygga samt vilka 

kostnader det kan medföra. 

Ledningar  

Se figuren x nedan. Dagvatten och ledningen enligt ”1 ” är helt ny och togs 

nyligen i bruk. Ledningen leder dagvatten till den nya sedimentationsdammen. 

Kretslopp och vattens tolkning av ritningarna på planområdet är att ledning 1 är 

belägen mycket nära en byggnad samt under en portik. Denna ledning måste 

vara åtkomlig och fasad bör placeras minst 4m från ledningen. Ledningen bör 

heller inte ligga under en portik. Kretslopp och vatten anser att planen bör 

utformas med denna ledning som en förutsättning och att kommande byggrätter 

anpassas till dess läge. Dagvattenledningen enligt ”2 ” är en stor ledning med 

innerdimension 1800 mm. En ny dragning av denna ledning kommer innebära 

stora tekniska svårigheter samt vara kostsamt. Önskas den flyttas ska en 

noggrann utredning göras tidigt för att kontrollera om omläggning är möjlig 

samt hur det ska gå till och vart ledningen kan placeras. 
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 Figur 8: Befintliga ledningar  

1, 2 = AD, Dagvattenledning (grön linje)                                                             

3, 4 =AS, Spillvattenledning (röd linje) V, Dricksvattenledning (blå linje) 

 

Spillvatten är ledningar markerade 3–4 i figuren och är i dimension 600- 1000 

mm. Även dessa ledningar kommer innebära stora tekniska svårigheter vid ny 

dragning och även för dessa behövs en noggrannare utredning tidigt. Om planen 

kan anpassas så ledningarna kan ligga kvar vore det att föredra. De kan ligga 

kvar under fotbollsplaner bara man tillser att brunnar kan placeras på lagom 

avstånd (normalt max 70m mellan) och att brunnarna inte blir övertäckta (inte 

ens med gräs). Dock kan inte byggnader placeras på ledningarna. Till de stora 

ledningarna krävs större avstånd mellan fasad och ledning eftersom de ligger 

djupare och har större dimension än den nybyggda dagvattenledningen till 

sedimentationsdammarna.  

De presenterade ledningarna som behöver flyttas om utformningen på 

planområdet kvarstår bekostas av exploatören/markägaren. En första 

bedömning av kostnaden är minst 80 miljoner kr, men det är sannolikt högre. 

Det saknas allmänt VA-ledningar för hela planområdet och det bedöms byggas 

ut till ca 350 meter. Genomförs planen behöver förvaltningen även se över 

kapaciteten i ledningar (eventuellt behov av sprinklervatten). 
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Skyfall och planeringsnivå hav 

 

Figuren visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-

årsregn. Ett större område översvämmas med ett vattendjup ca 0,5–1 meter och 

på vissa mindre områden kan vattendjupet bli mer än 1 meter. Det är viktigt att 

framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stående vatten utan att 

fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och fördröjs på 

lämplig plats. För att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig under 

skyfall ska höjdsättningen utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stående på 

vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års regn. 

Det är även viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig 

bebyggelse i samband med skyfall.  

Figur 9 översvämning 

Eftersom området ligger relativt nära havet finns risker för stigande 

havsvattennivåer. Markerad ytan visar markytor som påverkas av stigande 

havsnivåer och de planeringsnivåer enligt ÖP som finns för att säkra objekt (till 
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år 2100) för olika funktioner/skyddsobjekt vid en högvattenhändelse i havet. 

Med byggnadsfunktion avses tekniska anläggningar såsom el, tele, värme, VA. 

Angivna höjder i höjdsystemet RH2000. ligger under planeringsnivåer för 

byggnader och framkomlighet.  

Avfall och deponi 

Det finns en gammal deponi vid planområdet vars utbredning är mycket osäker. 

Hela området behöver därför utredas. Inom hela planområdet behöver 

jordprover analyseras med avseende på PCB i första hand, men även PAH och 

metaller. Det finns en utbredd PCB-problematik i området, och det har 

konstaterats mycket hög halt PCB i sediment i en dagvattenbrunn inom planerat 

område. Orsaken till den höga PCB-halten i sedimenten är oklar, och därför 

behöver marken undersökas för att kunna bedöma om den är lämplig för 

bostäder, skola och förskola. Vi känner inte till att det funnits annan verksamhet 

än jordbruk på platsen innan fotbollsplanerna anlades, men närheten till Näsets f 

d avloppsreningsverk kan betyda att avloppsslam använts som gödning av 

åkermarken. Avloppsslam från Näsets fd reningsverk var kraftigt förorenat av 

tungmetaller, och troligen även av PCB. Om marken, efter utredning, visar sig 

vara lämplig att utveckla med bostäder etc så är det vissa saker som vi ser som 

mer viktiga att tänka på under ett eventuellt planarbete. Angöringen till skolan 

behöver tänkas igenom noga så att den blir säker och praktisk. Vägarna runt om 

bostadskvarteren kommer också vara något att studera vidare, tex hur breda de 

ska vara. Det kan även bli aktuellt att fundera på om man i detaljplanen vill 

styra var avfallshanteringen ska placeras för att kunna påverka vara sopbilar 

kommer köra. 

Berganläggning 

Planområdet ligger i närheten av berganläggning. Arbeten som riskerar att 

påverka berganläggningen till exempel sprängning, spontning, pålning och 

borrning ska utföras så att skador ej uppkommer på berganläggning eller i dess 

installationer. Förbesiktning av berganläggning och installationer ska utföras. 

Kretslopp och vatten ska kontaktas tidigt i planeringsskedet, minst 6 månader 

innan arbetet ska utföras.  

 

6.2 Miljöförvaltningen  
Det är viktigt att utreda störningar från idrottsplatserna för att kunna säkerställa 

att den föreslagna utvecklingen är lämplig. I övrigt ser vi inga direkta hinder 

under förutsättning att övriga synpunkter beaktas.  

 
Ljud- och ljusstörningar från de tillkommande idrottsplatser behöver utredas 

hur de tillkommande idrottsanläggningarna kommer att påverka de befintliga 

bostädernas ljudmiljö samt säkerställa att dessa boendemiljöer inte får en 

försämrad ljudmiljö till följd av idrottsanläggningarna. Detsamma gäller de 

planerade bostädernas och skolans ljudmiljöer. Bostäderna behöver ha tillgång 

till en ljuddämpad sida och en uteplats som är avskärmad från buller från 

idrottsanläggningarna.  
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De ”slutna” kvarteren bör ha en god möjlighet att få till en ljuddämpad sida och 

en uteplats med god ljudmiljö. De två punkthusen i väst blir dock mer 

bullerutsatta för ljud från idrottsanläggningarna. Vad gäller förskolans utemiljö 

behöver denna utredas, både med avseende på att skolgårdens ljudmiljö ska 

vara god och att skolverksamheten inte ska påverka de boendes ljudmiljö 

negativt. Bländning och spilljus från strålkastare är en annan riskfaktor som är 

viktig att ta hänsyn till. I fortsatt planarbete behöver man visa hur man planerar 

för att minimera störningar från strålkastarna. 

 

Markmiljön i form av risk för förorenad mark där behöver en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning tas fram. Det finns enstaka prover inom 

området men fler behöver tas.  

 

Naturmiljön och hur exploateringen påverkar på naturreservatet och de övriga 

naturområden som gränsar till det tänkta planområdet. Man behöver också visa 

hur eventuell negativ påverkan ska undvikas. 

  

Luftmiljön - en platsbedömning enligt stadens riktlinje Luftkvalitet i planeringen 

ska tas fram i samarbete med miljöförvaltningen.  

 

Dagvatten - en dagvattenutredning behöver tas fram. Stora ån är klassad som en 

mycket känslig recipient. 

6.3 Trafikkontoret  

Trafikkontoret är positiva till planförslaget. Området är beläget nära 

Frölunda Torg som är en stark målpunkt i stadsdelen. Även Välens 

idrottsområde är en stark målpunkt som förväntas bli en ännu starkare med 

planförslaget. 

 

Områdets ansluter mot Nästesvägen och i direkt anslutning till en 

busshållplats ”Hults Bro” där det finns 3 linjer. I och med att det är och 

fortsatt förväntas vara en stark målpunkt är det en fördel att området ligger i 

nära anslutning till Frölundamotet och Västerleden eftersom området lockar 

invånare från olika delar av staden. Vid en tidig bedömning anses 

Näsetvägen och befintlig cirkulation ha kapacitet för de tillskott av resor 

som uppkomma genom förslaget. Det finns också goda möjligheter att öka 

det hållbara resandet med hänsyn till befintlig kollektivtrafik och gång-och 

cykelstråk.  

 

Trafikkontoret är positiva till att samlokalisera områdets parkering under 

mark för att nyttja platserna ovan mark på ett mer effektivt sätt som bidrar 

till att skapa bättre stadsrum. En risk är hur genomförandeekonomin för den 

föreslagna parkeringslösningen och hur det hanteras inom staden. 
 

6.4 Idrotts- och föreningsförvaltningen  
Förvaltningen stödjer ansökan, för utveckling av Välen med bostäder och 

föreningsliv. Välen idrottsområdet har stor betydelse för idrotts- och 

föreningslivet och fungerar som mötesplats för barn och ungdomar från olika 
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områden vilket är viktig ur integrationssynpunkt. Dessa värden måste bevaras 

samtidigt som området är i behov av upprustning och tidvis upplevs som 

otryggt. Fastighetskontoret genomförde ett arbete i samband med 

markreservation för idrottsområdet under 2017. Förvaltningen har deltagit i en 

dialogprocess med exploatörer och föreningar, vilket har resulterat i ett förslag 

med utrymme för både bostäder och föreningsliv. Förslaget skapar ett attraktivt 

idrottsområde genom samnyttjande av funktioner och med ett grönt stråk genom 

bostadsområdet som utgör en tillgång för både föreningsliv och allmänhet.  

6.5 Park- och Naturförvaltningen 

 
Bedömning: Park- och naturförvaltningen ser att förslaget kan vara möjligt 

förutsatt att det revideras. Förvaltningen vill framföra följande synpunkter:  

En placering av bebyggelsen enligt aktuellt förslag innebär att den 

sammanhängande grönstrukturen med Välens naturreservat och idrottsytorna 

fragmenteras. Möjligheten att skapa en grön koppling från det östra delområdet 

av naturreservatet till delen i sydväst försvinner. Om den nya bebyggelsen 

istället placeras längs Näsetvägen kan den utgöra en fortsättning på den 

befintliga bebyggelsestrukturen, samtidigt som den inte bryter inte upp det 

gröna natur- och idrottsområdet. Det gör det möjligt att skapa ett 

sammanhängande park- och rekreationsområde där både Välens naturreservat 

och idrottsplatsen ingår (se bilaga 1). Det saknas stadsdelspark inom 1000 m 

från planområdet och även i kringliggande bostadsområden råder det brist på 

stadsdelspark. Bostadsnära park finns inom 300 m från södra delen av 

planområdet men det råder brist på bostadsnära park i områdets norra del. Ett 

nytt park- och idrottsområde här kan ge tillgång till park för både befintliga 

bostadsområden och för nya boende i aktuellt planförslag. Området är beläget 

mellan olika stadsdelar med olika socioekonomiska förutsättningar och en 

offentlig park- och idrottsanläggning kan fungera som en mötesplats och binda 

samman kringliggande stadsdelar. Från detta parkområde bör det även vara 

möjligt att röra sig längs kusten ner till Askimsbadet, i ett sammanhängande 

rekreativt promenadstråk.  

Det gröna stråket mellan Välenviken och norrut mot Frölunda är inte bara 

värdefullt för människor utan utgör även spridningskorridor och livsmiljö för 

djur och växter. En exploatering enligt förslaget i ansökan om planbesked skulle 

innebära att det gröna stråket blir smalare, med negativ påverkan på både 

sociala och ekologiska värden. Tillkommande bebyggelse föreslås få höjder i 

upp till 8 våningar, samt ytterligare ett par punkthus i upp till 18 våningar. Om 

bebyggelsen placeras längs Klubbvägen, som i aktuellt förslag, riskerar den att 

ge skuggpåverkan på naturreservatet beläget strax öster om planområdet. Detta 

skulle vara negativt för hällmarken och ekskogen i reservatet.  

I ett eventuellt fortsatt planarbete behöver en grönstrukturutredning göras. Detta 

är viktigt med hänsyn till de befintliga värdena i området, i form av Välens 

naturreservat och idrottsområdet. Utredningen är även viktig för att studera 

områdets potential i att skapa ännu större rekreativa och ekologiska värden på 
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platsen, samt att skapa bättre kopplingar till havet och närliggande 

grönområden. Platsen har potential att bli en stor tillgång för både närboende 

och för boende i övriga delar av staden.  

Planområdet ligger inom ett område som riskerar att översvämmas och frågan 

måste lösas i ett eventuellt kommande planarbete. För att inte skada Välens 

naturreservat bör dagvattenflödena till Välenviken inte öka.    

I planbeskedet ingår både en skola och förskola. Utgångpunkten är att friyta för 

skola och förskola ska rymmas inom området för skola respektive förskola. För 

förskolan kan det vara möjligt att åstadkomma tillräckliga friytor enligt 

nuvarande förslag, men skolgården saknar tillräckliga utomhusytor, enligt de 

riktlinjer som finns inom staden. Idrottsytorna kan inte täcka hela behovet av 

friyta, utan kan ses som ett komplement till skol- och förskolegård.    

Längs Näsetvägen finns trädrader som eventuellt omfattas av generellt 

biotopskydd för alléer. Frågan bör utredas i det eventuellt kommande 

planarbetet och planens utformning bör möjliggöra att träden kan bevaras.  

Figur med alternativ placering av bebyggelsen, där det möjliggörs en koppling 

mellan delområdena i Välens naturreservat (grön pil). Naturreservatet kan 

utgöra en del i ett samlat grönt område tillsammans med park- och 

idrottsområdet intill. Befintlig GC-väg i nord-sydlig riktning kan bevaras 

(orange pil). 
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6.6 Lokalsekretariatet 

När det gäller de utpekade ytorna för förskola och grundskola så är vår 

uppfattning att ytorna för verksamheternas utemiljö är små. Behovet av 

utemiljöyta för en grundskola för ca 400 elever är enligt våra riktlinjer ca 8000 

kvm vilket ska jämföras med de ca 4500 kvm som anges i förslaget. Behovet av 

utemiljöyta för en förskola på 4 avdelningar är enligt våra riktlinjer ca 2500 

kvm vilket ska jämföras de ca 900-1400 kvm som anges i förslaget.  

Det är många gånger svår för att fullt ut hitta de ytor för utemiljö som 

riktlinjerna pekar på. Därför är det möjligt för oss att se närliggande grönytor, 

exempelvis parker, som en kompensatorisk yta. I praktiken innebär det en 

möjlighet att kunna motivera ett avsteg från riktlinjen om det finns en helhet 

som tillåter detta.  

I förslaget pekar man på möjligheten att samnyttja de ytor som tillskapas för 

IoFF, i praktiken konstgräsplaner. Jag tolkar det som att man tänker att dessa 

ytor ska ses som kompensatoriska ytor i syfte att kunna motivera ett nästan 50 

% avsteg från riktlinjen när det gäller utemiljön. Det förs ingen diskussion i 

förslaget om de ytor som är tänkta att samnyttjas alls är lämpliga utifrån de 

behov som förskola och grundskola har när det gäller utemiljön. Sammantaget 

finns det tveksamheter kring genomförbarheten i förslaget.  

6.7 Kulturförvaltningen 
Inom planområdet finns inga kända högre kulturmiljövärden. Förvaltningen har 

inget att erinra mot att området planläggs. 

6.8 SDF Västra Göteborg 
Stadsdelsförvaltningen samverkade med sökande och deltog i dialogprocesser, 

och utifrån bland annat dialogerna arbetades det fram ett förslag som blev en del 

av ansökan om planbesked. 

Platsen ligger i ”Mellanstaden”, och inom detta område ska staden komplettera 

och blanda, bygga i första hand på ianspråktagen mark, ta tillvara på värdefulla 

grönområden och stråk, bygg tätare kring bytespunkter och kollektivtrafikstråk. 

Platsen ligger utanför prioriterat område enligt stadens Strategi för 

utbyggnadsplanering (2014). Gällande översiktsplan anger ett område med 

särskilt stora värden för friluftsliv och naturvård. Samt bebyggelseområde med 

grön- och rekreationsytor i östra delen. 

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg är positiv till förslaget men gör 

bedömningen att det finns flera frågor utifrån ansökan som behöver prövas i 

detaljplan.  

Förvaltningen vill lyfta att det har varit en positiv dialogprocessen utifrån 

ambitionen att öka medborgarnas delaktighet och inflytande i stadens 

samhällsplanering. Det har varit en relativt omfattande process där 
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byggaktörerna i samverkan med FK, IoFF och stadsdelen genomförde dialoger i 

ett ovanligt tidigt skede i stadsplaneringsprocessen. Förslaget har arbetats fram 

utifrån samtal med berörda föreningar och närboende. Det är viktigt att denna 

process och medborgardeltagande värnas och vägs in i den fortsatta 

hanteringen.  

Närhet till naturmiljö/naturreservat finns men hur exploateringen kan påverka 

naturvärden är inte tydligt. Området för ansökan angränsar till det kommunala 

naturreservatet Välen. Förvaltningen anser att det är viktigt att exploateringen 

inte negativt påverkar naturreservatets syfte. Både utifrån naturvärden men 

också sociala värden, som exempelvis rekreation och naturupplevelse. Här anser 

förvaltningen att en särskild utredning behöver genomföras tidigt i detaljplanen 

och att planbeskedet tydligt anger att exploateringsgraden kan behöva anpassas 

för att inte skada naturreservatets syfte.  

Det finns även möjliga vinster med exploatering utifrån att stärka 

naturreservatets syfte. Det kan exempelvis vara att genom exploateringen öka 

tillgängligheten till naturreservatet och öka medvetenheten om naturreservatet 

och de naturvärden som finns i området.  

Föreningslivet. Idag har platsen ett aktivt föreningsliv med flera idrotts- och 

kulturföreningar som måste värnas, eftersom det sker viktig verksamhet utifrån 

den sociala dimensionen. Föreningarna fångar ungdomar från området och 

bidrar till förebyggande och främjande verksamhet på flera sätt, bl.a. utifrån 

hälsoaspekter, som mötesplats och social samvaro. Planansökan har en 

visionsbild av hur föreningslivet ska bevaras och stärkas på platsen. 

Förvaltningen ser positivt på denna del och tror att förslaget kan bidra och på 

flera sätt stärka föreningarna utveckling, framförallt idrottsföreningarna. Idag 

har exempelvis fotbollsplanerna bristande kvalitet, vilket behöver förbättras. 

Bostäderna kan också bidra till att platsen blir mer attraktiv och trygg.  

Det kvarstår dock flera viktiga ekonomiska frågetecken gällande hur de 

föreningar som idag finns på platsen ska kunna fortsätta verka utifrån 

planförslaget. Idag har föreningarna en låg kostnad för lokaler och en 

nybyggnation kommer innebära högre lokalkostnader. Här önskar förvaltningen 

att stadsbyggnadskontoret i projektdirektivet för detaljplanen ange att en 

särskild utredning behöver tillsättas för att hantera föreningarnas fortlevnad 

utifrån barns rättigheter och den sociala dimensionen.  

Tillkommande bostäder. Idag omringas platsen av flera olika verksamheter, som 

industri, handel, natur och villaområde, men förvaltningen uppfattar från 

dialoger att platsen upplevs som en baksida. Det finns idag begränsat med 

”ögon på platsen” eller naturlig rörelse till och från platsen förutom 

föreningslivet. I dialogerna har det bland annat uppkommit att platsen känns 

otrygg vid mörker. En exploatering med bostäder kan ge platsen mer liv och 

rörelse. Vilket kan bidra till en mer trygg upplevelse av området och stärka 

föreningslivet och därmed barns vardagsliv. Översiktsplanen anger att 

närområdet (Tynnered och Frölunda) är en del av det prioriterade 

utbyggnadsområdet i staden. Genom en exploatering på platsen kan stråk och 

kopplingar till resterande närområdet stärkas och bättre knytas ihop. Ansökans 
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målsättning med bostadskonceptet ”ett inkluderande kvarter” är mycket positivt 

utifrån flera aspekter för att stärka den sociala dimensionen. Det kan skapa ett 

bra samspel på platsen och bidra till en mer sammanhållen stad.  

Det är väsentligt för områdets utveckling att skalan på byggnationen anpassas 

både utifrån naturreservatet och översiktsplanens utvecklingsstrategier. 

Arkitektur och skala är viktiga parametrar för att hitta en bra kompromiss. Det 

finns andra utmaningar med att anlägga bostäder i direkt anslutning till ett 

idrottsområde, gällande till exempel ljudnivåer och belysning, vilket behöver 

hanteras i detaljplanen.  

Byggnationerna bör ha höga ambitioner gällande att minska klimat- och 

miljöpåverkan. Det är positivt att ekologisk hållbarhet anges som ett 

fokusområde i ansökan. Det är därtill viktigt att i detaljplanen hanterar 

utmaningar kring höjda havsnivåer och skyfall.  

Trafikfrågor är kopplade till Näsetvägen som idag har hög trafikbelastning, 

främst under pendlingstider. Barn skjutsas i stor utsträckning till föreningarna 

på platsen och kollektivtrafiken har brister för att vara attraktiv. Det finns 

relativt bra gång och cykelvägar till platsen. I dialogerna har det framkommit att 

trafikbelastningen är en utmaning men att bilen är ett nödvändigt 

transportmedel för att ta sig till platsen. En mobilitetsutredning behöver 

genomföras inom detaljplanen, med målbilden att stärka kollektivtrafiken, 

behålla bra gång- och cykelvägar och på så sätt kunna minska behovet av bil. 

Angående kommunal service finns i planansökan anges att skola och förskola 

eventuellt kan ingå på platsen, vilket är positivt. Här behöver detaljplanen 

utreda behovet för att säkerställa tillgången i området. Vid planeringen är det 

viktigt att stadens riktlinjer kring utemiljöer för skola och förskola säkerställs 

och inte kompromissas ned. Det finns idag en ”Daglig verksamhet” på platsen. 

Denna verksamhet behöver beaktas i detaljplaneringen utifrån verksamhetens 

särskilda behov. Det finns ett generellt behov av fler boenden med särskild 

service (BmSS) i staden vilket förvaltningen anser behöver beaktas i 

detaljplaneringen och framförallt ingå i markanvisningen. Likaså bostäder för 

äldre, där trygghetsbostäder är en typ av boende som behövs i stadsdelen.  

Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen behöver ha komplexitetsnivå 3, 

enligt stadsbyggnadskontorets riktlinjer.  

Som tidigare nämnts finns det komplexa ekonomiska utmaningar som kan 

skapas utifrån exploateringen, vilket direkt påverkar den sociala dimension och 

barns vardagsliv. Det gäller främst föreningarnas ekonomiska möjlighet till att 

vara kvar på platsen på grund av lokalkostnader. Utifrån markreservationens 

syfte är det en avgörande knäckfråga att lösa innan detaljplanen kan antas. Det 

handlar om samverkan mellan stadens nämnder och med föreningslivet. 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

ekonomiska konsekvenser eller perspektiv.  
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6.9 Göteborg Energi AB 

Inom området för den tänkta planen har GENAB befintlig transformatorstation 

samt ledningar 12 kV och styrkablar till den och 0,4 kV ut från den. 

Transformatorstationen är placerad mitt i området för den tänkta planen och 

ledningarna som är i konflikt med planen finns i nordvästra delen av 

planområdet och under den befintliga fotbollsplanen.  

Med en ny exploatering behövs preliminärt två nya transformatorstationer 

någonstans och nya ledningar till de nya stationerna. Ena stationen ska vara i 

norr och den andra nätstationen ska vara kanske i parkerings-huset i söder eller 

ännu längre söderut. Kablarna till den södra stationen ska dras helst i 

Klubbvägen eller i någon ny gata som byggs. Under byggtiden behövs 

byggström och en ny nätstation kan användas för det.  

I fortsatt arbete är det viktigt med korrekt utsättning av befintliga ledningar och 

att kommande markarbeten tar hänsyn till stadens bolagets bestämmelser vid 

markarbeten. För redovisning av dessa hänvisas till Göteborgs energis hemsida.  

 

 

 

 


