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1 Förslaget avser: 
Göteborgsförslag [714] 

1.1 Ärendet 
Inkom:  18-08-16 

Kompletta handlingar:  18-08-16 

SDN:  Sandarna 

Fastighet:  Sandarna 725:1 

Sökande:  Göteborgsförslag 714 

 

2 Läge 
Sjöbergen är ett bergsområde inom stadsdelen Sandarna vid Göta älvs mynning 

i direkt närhet till det södra brofästet av Älvsborgsbron. Norr om Sjöbergen är 

kulturreservatet Röda sten beläget och väster om berget ligger Nya Varvet. 

Storskalig infrastruktur omger de östra och södra delarna av bergsområdet. 

Kungsstens villabebyggelse möter även de södra delarna av området. Den del 

av Sjöbergen Göteborgsförslaget behandlar ligger inom fastigheten Sandarna 

725:1 och ägs av Göteborgs kommun. 

 

Figur 1. Markering av ungefärligt läge för Sjöbergen.  
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3 Sammanfattning av förslaget 
Göteborgsförslag [714] föreslår att Göteborgs Stad ska ge ett legalt skydd för 

Sjöbergen. Marken är idag allmänt tillgänglig och används som ett 

rekreationsområde. Delar av området har sedan 1930-talet använts för odling 

och djurhållning.  

Då dagens användning av marken inte har något legalt skydd förordar 

förslagsgivaren att detaljplan upprättas för att säkerställa att nuvarande 

användning kan fortgå.  

Yrkande om Göteborgsförslaget [714] har lämnats av MP, S, V och D.  

 

”Sjöbergen är ett värdefullt naturområde, ur ett ekologiskt perspektiv, men inte 

minst ur ett socialt. Bland annat eftersom det ligger så centralt har det 

emellanåt kommit förslag om byggnation i området. För tillfället finns inga 

pågående planer för byggnation i området, men ett långsiktigt skydd av 

området vore önskvärt. I göteborgsförslaget föreslås att området skyddas med 

en detaljplan. 

 

Vi ser en detaljplan som ett möjligt sätt att skydda området, men det kan även 

finnas andra möjligheter. Vi vill därför att stadsbyggnadskontoret återkommer 

med ett förslag på hur Sjöbergen ska kunna få ett långsiktigt skydd. 

 

Byggnadsnämnden föreslås besluta att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 

bereda göteborgsförslaget som ärende och återkomma med ett förslag på hur 

Sjöbergen ska kunna få ett långsiktigt skydd och en lämplig avgränsning av 

området.” 

 

Förslaget till beslut fick bifall i byggnadsnämnden 2019-01-22 § 11, dnr 

0773/18. 

4 Ställningstaganden 

4.1 Förslag till beslut  
1. Uppdraget angående bereda Göteborgsförslaget 714 som ärende 

förklaras fullgjort. 

 

2. När den nya översiktsplanen är antagen upprätta områdesbestämmelser 

för odlingsområdet och del av angränsande natur och skogsmark. 

 

3. Avgränsning ska utgå från byggnadsnämndens beslut 2011-12-13 § 637 

(dnr 0348/07) som innebär att skogspartiet, odlingsområdet och ”etapp 

1” (dvs området på höjden nära älven) inte exploateras. 
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4.1.1 Beslutsgrund  

Sjöbergen har natur-, frilufts- och rekreationsvärden som är av vikt för boende i 

närområdet och är även ett väl använt besöksmål av allmänheten i stort. 

Stadsdelsförvaltningen Majorna- Linné, park- och naturförvaltningen, 

miljöförvaltningen och kulturförvaltningen anser att det finns skäl att säkerställa 

nuvarande användning för delar av Sjöbergen med ett långsiktigt skydd. 

Fastighetskontoret anser att innan ett övergripande planeringsarbete är gjort bör 

inte odlings- och djurkolonierna detaljplaneläggas eller ges annat formellt 

skydd. Fastighetskontoret anser vidare att det är viktigt att vi inte låser oss i en 

avgränsning innan frågan utretts noggrant utifrån ett övergripande 

planeringsperspektiv. 

Stadbyggnadskontoret anser att kontoret genom programarbetet: Program för 

bostäder m.m. i Västra Sandarna (dnr 0348/07) redan fått inriktning kring vilka 

områden som inte ska exploateras inom Sjöbergen. Avgränsningen av 

markområde för områdesbestämmelser ska utgå från det beslutet. För att en 

avgränsning ska kunna göras för områdesbestämmelser krävs inventering av 

befintliga värden samt en bedömning kring risk för inlåsningseffekter. 

Avgränsningen ska förankras vidare med övriga förvaltningar.  

Tillräckliga planeringsförutsättningar bedöms finnas då förslaget 

överensstämmer med gällande översiktsplans intentioner. Då arbete med 

framtagande av ny översiktsplan pågår ska framtagande av 

områdesbestämmelser invänta ett färdigställande av denna för att säkerställa att 

andra framtida behov för staden beaktas vid avgränsningen av lämpligt område 

för skydd. 

Bedömningen är att områdesbestämmelser är lämpligast att upprätta för att ge 

ett legalt skydd till befintliga värden inom Sjöbergen. Områdesbestämmelser är 

ett lämpligt val då de kan användas för att säkerställa att marken används till det 

översiktsplanen syftar till. Områdesbestämmelser får på samma sätt som 

detaljplaner rättsverkan. 

4.1.2 Avsikt med planläggning 

Förslaget syftar till att skydda naturområdet och mark som idag används för 

odling och djurhållning. Genom att upprätta områdesbestämmelser för 

Sjöbergen säkerställs att nuvarande användning kan fortsätta samt möjliggör för 

en utveckling och ett bevarande av de natur- och rekreationsvärden, med inslag 

av odling och djurhållning, som redan finns på platsen. 

Natur-, frilufts-, rekreations-, och kulturvärden ska inventeras för att lämplig 

avgränsning ska kunna göras. Möjligheten att inkludera Röda Sten bör 

behandlas. 

Avgränsningen av vilket område som är lämpligt att upprätta 

områdesbestämmelser för behöver beakta att de inlåsningseffekter som 

fastighetskontoret för fram inte uppstår. Avgränsningen ska även förankras 

vidare med övriga förvaltningar. 
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5 Bedömning av begäran 

5.1 Styrande dokument  
Kommunens Översiktsplan, antagen 2009, anger: Grön- och rekreationsområde 

och Område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild 

och/eller kulturlandskap. 

Området ingår även i ”Värdefulla områden för friluftsliv” nr 17 Röda sten -

Sjöbergen. ”Promenadområde med utsikt över älvmynningen. 

Kustpromenadstråk mellan Röda sten och Nya varvet.” 

 

Figur 2. Strandskydd  

Strandskydd är gällande för markområde norr om trafikmotet. Se markerat 

område i figur 2. 

 

Figur 3. Gällande planer 

Det finns ingen gällande detaljplan för markområdet. Se figur 3. 
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5.2 Tidigare beslut i byggnadsnämnden 

Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  

Uppdrag att upprätta program för bostäder m.m. i Västra Sandarna, gavs till 

kontoret 2008-04-01 (dnr: 0348/ 07), efter begäran från fastighetskontoret 2007. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län svarade (2013-09-19) på Göteborgs Stads 

förfrågan om upphävande av strandskydd inom delar av programområdet. 

Länsstyrelsens bedömning var att de särskilda skäl som krävs för ett 

strandskyddsupphävande saknades. Programmet har varit vilande sedan 2015 

beroende av genomförandeekonomi.  

Senaste beslutet i byggnadsnämnden angående ärendet är från 2011-12-13 § 

637. Byggnadsnämnden beslutade:    

- Att under år 2012 tillsammans med de ovan nämnda intressenterna 

genomföra en programstudie med ett tydligt måldokument om områdets 

långsiktiga användning, i samarbete, nära kontakt och dialog med de 

närboende i området samt de som använder området till odling idag. 

- Att skogspartiet, odlingsområdet och ”etapp 1” (d.v.s området på 

höjden nära älven) ej exploateras.  

- Att det i samband med programarbetet bör göras en översyn över 

trafiksituationen för eventuella ombyggnationer/dirigeringar. 

  

 

Figur 4. Kartan är en tolkning av tillhörande karta i beslut från byggnadsnämnden 2011-12-13 § 

637  

SJÖBERGEN 

FRILUFTSOMRÅDE 

KOLONIOMRÅDE 

”ETAPP 1” 
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5.3 Avgränsning av området 
Avgränsning ska utgå från och följa beslut i byggnadsnämnden från           

2011-12-13, att skogspartiet, odlingsområdet och ”etapp 1” (d.v.s området på 

höjden nära älven) ej ska exploateras. Se figur 4.  

Miljöförvaltningen anser att avgränsningen ska inkludera delar av det stora 

sammanhängande naturområde som omger odlingen och djurhållningen i 

Sjöbergen. De menar att området är av vikt för stadens grönblåa infrastruktur 

och bidrar till koloniområdets karaktär. Naturområdet fyller även en viktig 

funktion som buffert mot trafiklederna och bidrar till Sjöbergens rekreativa 

värden.   

För att en lämplig avgränsning ska kunna göras för området krävs inventering 

av befintliga värden så som natur-, frilufts-, rekreations, och kulturvärden samt 

en bedömning kring den risk för inlåsningseffekter som fastighetskontoret för 

fram. 

Då arbete med framtagande av ny översiktsplan pågår ska arbetet invänta ett 

färdigställande av denna. Detta är av relevans för att säkerställa att ett skydd av 

markområdet inte kommer i konflikt med andra framtida behov för staden.  

Park- och naturförvaltningen för fram att den kommunalt förvaltade marken 

inom området, både den som förvaltas av fastighetskontoret och park- och 

naturförvaltningen kan vara en lämplig avgränsning. Röda Sten bör utredas om 

det kan ingå. Processen att ge Sjöbergen ett långsiktigt skydd kommer sannolikt 

att bli enklare om endast kommunal mark ingår. 

Avgränsningen ska förankras vidare med övriga förvaltningar. 

5.4 Möjliga skyddsformer 

5.4.1 Skydd enligt miljöbalken 

Länsstyrelser och kommuner har möjlighet att bilda naturreservat enligt 

Miljöbalken (1998:808). 

Miljöbalken anger följande skäl till att bilda naturreservat: 

- bevara biologisk mångfald, 

- vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, 

- tillgodose behov av områden för friluftslivet, 

- skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer, 

- skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

Göteborgs Stad håller på att ta fram en prioriteringslista över vilka skyddsvärda 

områden Staden ska ge ett skydd genom reservatsbildning. Enligt en preliminär 

bedömning hamnar Sjöbergen inte ibland de högst prioriterade områdena för att 

bli naturreservat. Därav är bedömningen att denna skyddsform inte är aktuell 

för Sjöbergen under en överskådlig tid.  
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5.4.2 Skydd enligt plan- och bygglagen 

Alternativa sätt att ge skydd genom Plan- och bygglag (2010:900) är: 

- skriva tydliggörande text i kommunens översiktsplan,  

- upprätta områdesbestämmelser,  

- upprätta detaljplan. 

En tydliggörande text i den nya översiktsplanen för Göteborg ger inte något 

juridiskt bindande skydd. 

Områdesbestämmelser får på samma sätt som detaljplaner rättsverkan och kan 

antas för begränsade områden som inte redan omfattas av detaljplan. 

Områdesbestämmelser bedöms vara det lämpligaste alternativet för att ge 

Sjöbergen ett långvarigt skydd. Genom områdesbestämmelser gör kommunen 

en begränsad översiktlig reglering för att tydliggöra ställningstaganden inför en 

eventuell kommande mer detaljerad planering eller prövning. 

Syftet med områdesbestämmelser är bland annat att säkerställa att 

användningen av marken fortsätter vara den som intentionerna i 

översiktsplanenen anger. Områdesbestämmelser kan användas då bedömningen 

är att detaljplan inte behövs. Detaljplan krävs om byggrätter ska möjliggöras. 

Processen är dock i stort sett densamma för områdesbestämmelser som för 

detaljplan. Det som framförallt skiljer områdesbestämmelser från detaljplan är 

att de saknar ett obligatoriskt minsta innehåll och att det inte finns några regler 

kring hur de ska genomföras. 

Det går endast att reglera vissa frågor genom områdesbestämmelser. Om 

marken ska utformas för en gemensam användning och samtidigt skyddas går 

det att använda områdesbestämmelser. 

5.5 Sociala aspekter  

5.5.1 Social komplexitetsnivå 

Den sociala Komplexitetsnivån bedöms vara 2. 

5.5.2 Sammanhållen stad 

I det lokala utvecklingsprogrammet för stadsdelen Majorna-Linné påpekas att 

det råder stora skillnader i vilka som har tillgång till grönområden i sin vardag. 

Detta beror dels på att vissa grönområden ligger långt bort geografiskt eller, 

som i Sjöbergens fall, att de är svåra att nå området på grund av barriärer.  

5.5.3 Identitet 

Sjöbergen är ett värdefullt område utifrån ett socialt perspektiv. Det finns flera 

aktiva föreningar med fokus på både djurhållning (höns, kaniner, brevduvor 
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mm) och odling. Området är välbesökt av allmänheten och boende i närheten. 

Utblicken över älvmynningen och hamnen bidrar till områdets värde som 

besöksplats. 

5.6 Teknisk försörjning och mark 
Då ärendet var ute på remiss inkom synpunkter kring genomförandefrågor som 

hanteras vid detaljplaneläggning. Då beredningen av ärendet visat på att det är 

lämpligt att använda områdesbestämmelser, för att ge Sjöbergen ett skydd, 

kommer inte dessa genomförandefrågor hanteras. 

5.7 Miljö- och hälsoaspekter 

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 

kommande arbete enligt 6 kap. miljöbalken. 

5.7.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt av förslaget. 

5.7.3 Hälsa och säkerhet 

Sjöbergen ingår i stadens grönblåa infrastruktur med koppling västerut till Nya 

Varvet och Stora Billingen, söderut till Ruddalen, österut till Västra 

Kyrkogården vidare till Slottsskogen.  

Området bidrar till flera ekosystemtjänster. Några av dessa är: rekreation, 

bullerdämpning, god luftkvalitet, vattenhållande förmåga och biologisk 

mångfald. 

Ur ett folkhälsoperspektiv har grönska i stadsmiljön betydelse för både den 

fysiska och psykiska hälsan. Den möjliggör för rekreation, vila och social 

samvaro. 

5.7.4 Natur-, kultur- och friluftsvärden 

Området har sedan 1930-talet använts för odling och djurhållning. 

Koloni/odlingslotterna i Sjöbergen är omgivet av ett relativt stort 

sammanhängande naturområde som är särskilt tillgängligt från Klippan/Röda 

sten. Inom området finns ett rikt fågelliv och en del dokumenterade 

naturvärden. 

Sjöbergen har stora värden för friluftslivet. Det skogsbevuxna bergsområdet 

används av många för promenad och har flera utsiktspunkter över 
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hamninloppet. I området finns grusade promenadstigar, liksom mindre 

naturstigar.  

5.7.5 Trafikbuller 

I de västra delarna av Sjöbergen är ljudmiljön god, vilket är ett värde som bör 

värnas. 

5.7.6 Förorenad mark 

Miljötekniska markundersökningar som genomförts inom några av stadens 

koloniområden/odlingslottsområden visar på förhöjda föroreningshalter av 

framför bly och PAH. 

Miljöförvaltningen bedömer att de konstaterade föroreningarna kommer att 

behöva åtgärdas för att marken ska vara lämplig för odling.  

Kommande steg blir att ta fram en åtgärdsutredning för att visa på möjliga 

åtgärder som kan genomföras (pågående ärende MF dnr 2018-9320). 

Stadsbyggnadskontoret kommer att behöva beakta resultatet av pågående 

process, men bedömningen är att föroreningssituationen inte hindrar att området 

skyddas med syfte att säkerställa befintlig användning. 

5.8 Samband och beroenden  

Enligt befolkningsprognos är Sanna det primärområde i stadsdelen Majorna-

Linné som kommer att växa mest fram till år 2023. Orsaken till detta är dels 

pågående förätningsprojekt såsom Fixfabriken och tillkommande 

studentbostäder. Då befolkningen i stadsdelen växer ökar också behovet av 

tillgängliga grönområden. Denna del av Göteborg har brist på både bostadsnära 

park och stadsdelspark. 

Göteborgs Stad håller på att ta fram en prioriteringslista över vilka naturreservat 

Staden ska ta fram. Enligt en preliminär bedömning hamnar inte Sjöbergen 

bland de högst prioriterade områdena för att bli naturreservat.  

Då arbete med framtagande av ny översiktsplan pågår ska ett beslut om skydd 

för Sjöbergen invänta ett färdigställande av denna. Det är av relevans för att 

säkerställa att andra framtida behov för staden beaktas vid avgränsningen av 

lämpligt markområde för områdesbestämmelser. 

Göteborgs stad äger stora delar av berört markområde. Processen, att ge ett 

långsiktigt skydd, kommer att underlättas om endast kommunal mark ingår. 
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5.9 Genomförande  

5.9.1 Ekonomi för planarbetet 

Framtagande av områdesbestämmelser finansieras med kommunbidrag.  
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6 Avstämning med andra 
förvaltningar 
Ärendet har sänts till (SDF Majorna-Linné, Fastighetskontoret, 

Miljöförvaltningen, Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten, Kultur-

förvaltningen) för eventuellt yttrande. Följande yttranden har inkommit: 

6.1 SDF Majorna-Linné 
I Sjöbergen finns flera aktiva föreningar med fokus på både djurhållning och 

odling. Sjöbergen beskrivs som ett värdefullt naturområde ur både ett ekologiskt 

och ett socialt perspektiv. Utöver djurägare och odlare i området är det också 

välbesökt av allmänheten och boende i närheten. Det är ett uppskattat område, 

mycket tack vare sin något undangömda karaktär men också på grund av att 

hyrorna har kunnat hållas på en låg nivå och därmed gjort odling och 

djurhållning tillgängligt för fler.   

I dagsläget finns inga aktuella eller pågående planer för byggnation i området, 

men i nära anslutning ligger Fixfabriksområdet, där den första etappen medger 

bland annat cirka 1100 nya bostäder, grundskola, äldreboende och en 

idrottshall. 

Förvaltningen lämnar synpunkter på förslaget i enlighet med detta yttrande. 

Förvaltningen ser positivt på förslaget då det bidrar till att skydda ett värdefullt 

grönområde i stadsdelen. Enligt befolkningsprognosen är Sanna det 

primärområde i stadsdelen Majorna-Linné som kommer att växa mest fram till 

år 2023, detta beror på förätningsprojekt, såsom Fixfabriken, men också 

tillkommande studentbostäder. Då befolkningen i stadsdelen växer ökar också 

behovet av tillgängliga grönområden, vilka tenderar att prioriteras bort när 

staden förtätas. Ur ett folkhälsoperspektiv har grönska i stadsmiljön betydelse 

för både den fysiska och psykiska hälsan. Grönområden erbjuder plats för 

rekreation, vila och social samvaro samtidigt som den också är viktig för god 

luftkvalitet, biologisk mångfald och bullerdämpning. Som exempel kan nämnas 

att vid platsbesök i Sjöbergen varken hördes eller märktes närheten till 

Älvsborgsbron och Oscarsleden av.  

Som tidigare nämnts omsluts Sjöbergen av ett massivt trafiklandskap som 

försvårar tillgången till platsen. Dessa barriärer gör det inte bara svårt att nå 

Sjöbergen, men också att göra detta på ett tryggt och säkert sätt. För att 

säkerställa att Sjöbergen är tillgängligt för alla, både i stadsdelen och staden i 

stort, bör trygga gång- och cykelstråk säkras upp till Sjöbergen. Detta också för 

att minska behovet av att ha tillgång till bil för att kunna nå Sjöbergen. I det 

lokala utvecklingsprogrammet för stadsdelen Majorna-Linné påpekas att det 

råder stora skillnader i vilka som har tillgång till uppskattade grönområden i sin 

vardag, såsom Sjöbergen. Detta beror dels på att vissa grönområden ligger långt 

bort geografiskt eller, som i Sjöbergens fall, att de är svåra att nå på grund av 
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barriärer. De barriäreffekter som försvårar åtkomsten till grönområden ska 

minskas.  

I dialoger med och i förslag från medborgare ser förvaltningen ett växande 

intresse för odling i staden. Odling bidrar inte bara till biologisk mångfald utan 

kan också utgöra ett socialt kitt i ett område, vara ett sätt att bryta social 

isolering samt bidra till social sammanhållning i stadsdelen. I Sjöbergen finns 

ett aktivt och starkt föreningsnätverk som bland annat bedriver caféverksamhet 

och soppkök, tillsammans genomförs också Sjöbergens dag då odlingarna och 

djurhållningen är öppen för allmänheten. Förvaltningen ser att det är viktigt att 

föreningarna i Sjöbergen ges möjlighet att delta i arbetet med framtagandet av 

en eventuell detaljplan. Förvaltningen anser också att dessa föreningar bör 

rådfrågas angående hur området ska avgränsas, då de i egenskap av brukare av 

området besitter kunskaper som annars kan förbises.  

Förvaltningen ser det som positivt att skydda Sjöbergen som är ett område som 

fått växa fram organiskt, samtidigt påverkar det stadens utveckling då marken 

inte kommer att kunna exploateras för att exempelvis uppföra nya bostäder, 

skolor, förskolor och äldreboenden i framtiden. Förvaltningen anser ändock att 

förslaget är positivt då Sjöbergen är en betydelsefull plats både ur ett ekologisk, 

socialt och historiskt perspektiv.  Förvaltningens samlade bedömning är: 

• Förvaltningen ser inga hinder med att ge Sjöbergen ett 

långsiktigt skydd enligt förslaget.  

• Då Sjöbergen omgärdas av barriärer, mest i form av 

trafiklandskap, bör tillgången och tillgängligheten till området 

behandlas. 

• För att öka tillgängligheten till Sjöbergen bör nya gång- och 

cykelkopplingar undersökas för att medborgare tryggt och 

säkert ska kunna ta sig till området oavsett ålder och/eller 

funktionsvariation. 

• Avgränsning av området bör ske i dialog/samråd tillsammans 

med föreningarna och brukarna i Sjöbergen. 

• Tillgängligheten bör utredas vidare för att säkerställa 

allmänhetens tillgång till Sjöbergen.  

Förslaget innebär ingen typ av nybyggnation, vilket talar för en lägre social 

komplexitetsnivå. Samtidigt innebär förslaget att ett större område ska skyddas 

från framtida exploatering, vilket får betydelse för stadens kommande 

utveckling. En eventuell detaljplan bör tas fram i dialog med människor i 

relation till platsen samt de föreningar som finns i Sjöbergen, Förvaltningen ser 

därför att en eventuell detaljplan bör ha social komplexitetsnivå 2 med 

kompletterande dialoger.  
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6.2 Fastighetskontoret 

Områdets bakgrund 

Sjöbergen är ett skogsbevuxet bergsområde i Sandarna, sydväst om 

Älvsborgsbron. Söder och öst om bergen går Hisingsleden och Västerleden. Norr 

om bergen ligger Röda sten.  

Norra delen av bergen förvaltas idag av park- och naturförvaltningen medan 

koloniområdet sköts av flertalet olika arrendatorer. Södra delen av området 

förvaltas av fastighetskontoret. 

Större delen av Sjöbergen ägs av kommunen förutom bergets västra slänt, som 

består av en fastighet som ägs av Kommanditbolaget Nya varvet nr 1 genom 

Källfälts byggnads AB, samt den södra slänten som delvis ägs av 

Kommanditbolag Sjöbergen. 

Området har sedan 1930-talet använts för djurhållning och odling i olika former 

och från början utan formella tillstånd. Själva koloniområdet tillkom på 70-talet 

då arrendekontrakt och lottindelning formaliserades.  

Fastighetskontorets synpunkter 

Fastighetskontoret anser att Sjöbergen, eller åtminstone delar av området, bör 

betraktas som en utbyggnadsreserv för staden i ett långt tidsperspektiv. En 

framtida stadsutveckling behöver inte innebära att inte också odling och 

djurhållning kan få plats i området. Innan någon form av övergripande 

planeringsarbete avseende områdets struktur, disposition och trafikkopplingar 

gjorts bör inte odlings- och djurkolonierna detaljplaneläggas eller ges annat 

formellt skydd. 

Det är viktigt att Sjöbergens del i ett större perspektiv utreds. Hur kan 

omkringliggande stad bäst nyttja och knytas ihop med området utifrån 

perspektiven trafik, kommunikationer, boende, näringsliv, friluftsliv och 

rekreation?  I denna utredning ingår att hitta en balans och avgränsning mellan 

olika typer av nyttjande av mark. 

Det är viktigt att vi inte låser oss i en avgränsning innan frågan utretts noggrant 

utifrån ett övergripande planeringsperspektiv. 

6.3 Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen är positiv till att stadsbyggnadskontoret utreder skydd av 

Sjöbergen så att nuvarande användning kan fortsätta samt att natur- och 

rekreationsvärden bevaras och utvecklas. Vi ser inga hinder för en sådan 

utveckling.  

Naturområdet 

Koloni/odlingslotterna är omgivna av ett relativt stort sammanhängande 

naturområde. Området har relativt rikt fågelliv. Som del av stadens grönblåa 

infrastruktur kan den anses koppla mot Rya skog på Hisingen och in mot 
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centrala delar av staden. Utblicken över älvmynningen och hamnen bidrar till 

områdets värde som besöksplats. I de västra delarna är ljudmiljön god, vilket är 

ett värde som bör värnas. 

Med pågående nybyggnation av bostäder i Fixfabriksområdet kommer 

dessutom antalet boende i närområdet att öka, vilket kan förväntas öka områdets 

funktion som rekreationsmiljö.  

Anser att ett eventuellt skydd av odlingen och djurhållningen i Sjöbergen även 

ska inkludera omkringliggande naturområde. Förutom ovan nämnda värden och 

funktioner, så fungerar naturmiljön som buffert mot närliggande stora Har ingen 

konkret förslag på avgränsning. En inventering av området, både utifrån ett 

naturvärdes- och rekreationsperspektiv skulle ge bättre underlag för att bedöma 

lämplig avgränsning.  

Bedömer att olika skyddsformer är möjliga, men att staden behöver beakta 

bland annat hur skyddsformen och dess inriktning påverkar nuvarande karaktär 

på koloni/odlingsområdet. Förvaltningen är gärna med i en fortsatt diskussion 

kring denna fråga.  

Förorenad mark 

Miljötekniska markundersökningar som genomförts inom några av stadens 

koloniområden/odlingslottsområden visar på förhöjda föroreningshalter av 

framför bly och PAH. Liknande halterna har påträffats i ytjord i andra 

grönområden i kommunen där ingen känd miljöfarlig verksamhet förekommit. 

Därför talar man om ”förhöjda bakgrundshalter”. 

Inom Sjöbergen förekommer föroreningar i halter som överstiger sådana 

förhöjda bakgrundshalter. Fastighetskontoret, som undersökt marken, bedömer 

att dessa föroreningar härstammar dels från atmosfäriskt nedfall men även från 

förorenade tillförda massor. Fastighetskontoret har gjort bedömningen att de 

påträffade föroreningshalterna kan medföra negativa hälsoeffekter för de som 

vistas och intar grödor som växer inom området.  

Miljöförvaltningen bedömer att de konstaterade föroreningarna kommer att 

behöva åtgärdas för att marken ska vara lämplig för odling. Vi kommer under 

hösten att ställa krav på fastighetskontoret (pågående ärende MF dnr 2018-

9320) där kommande steg blir att ta fram en åtgärdsutredning för att visa på 

möjliga åtgärder som kan genomföras.  

Stadsbyggnadskontoret kommer att behöva beakta resultatet av denna pågående 

process, men vår bedömning är att föroreningssituationen inte hindrar att 

området skyddas med syfte att säkerställa bland annat möjligheten till odling 

och djurhållning.  

6.4 Park- och naturförvaltningen 
Park- och naturförvaltningen ser inga hinder för utveckling av området som 

natur- och rekreationsområde med inslag av odling och djurhållning (höns, 

kaniner, brevduvor mm). Området används av många för promenad, 
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utsiktspunkt över hamninloppet, odling, djurhållning. Området har ingen 

detaljplan eller annan skyddsform idag. Området förvaltas till större delen av 

fastighetskontoret, den norra delen inklusive Röda Sten förvaltas av park- och 

naturförvaltningen. Det finns potential att utveckla gångstråk inom området för 

att tillgängliggöra det bättre.  

Området består av ett skogsbevuxet bergsområde med en del dokumenterade 

naturvärden med bland annat ett rikt fågelliv.   

Sjöbergen ingår också i en löst sammanhållen grönstruktur med koppling 

västerut till Nya Varvet och Stora Billingen, söderut till Ruddalen, österut till 

Västra Kyrkogården vidare till Slottsskogen. 

Göteborgs Stad håller på att ta fram en prioriteringslista över vilka skyddsvärda 

områden Staden ska arbeta med för att skydda. Enligt en preliminär bedömning, 

så hamnar Sjöbergen inte ibland de högst prioriterade områdena för att bli 

naturreservat.  

Förvaltningen ser att området har värden för friluftslivet och att denna delen av 

Göteborg har en brist på både bostadsnära park och stadsdelspark. Samtidigt 

anser vi att Staden bör invänta färdigställande av den nya översiktsplanen innan 

ett beslut om skydd tas.   

Utifrån en samlad bedömning av natur- och friluftslivsvärden finns det skäl att 

säkerställa Sjöbergen med ett långsiktigt skydd. Olika skyddsformer som 

detaljplan eller naturreservat bör studeras vidare. 

I ett fortsatt arbete bör natur- och kulturvärden kartläggas liksom utveckling av 

anläggningar för att tillgängliggöra området ytterligare. Möjligheten att 

inkludera Röda Sten bör behandlas. 

Den kommunalt förvaltade marken inom området, både den som förvaltas av 

fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen kan vara en lämplig 

avgränsning. Röda Sten bör utredas om det kan ingå. Processen att ge Sjöbergen 

ett långsiktigt skydd underlättas om endast kommunal mark ingår 

6.5 Kulturförvaltningen 

Sjöbergen används idag för rekreation och odling på odlingslotter. 

Förvaltningen ser inget hinder för att Sjöbergen skyddas och utvecklas som 

rekreationsområde med odlingslotter. 

6.6 Göteborg Energi AB 
Det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och 

schaktning och andra markarbeten sker med stor försiktighet. För redovisning 

av befintliga ledningar i marken hänvisas till: 

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

Tänk på att du blir ersättningsskyldig om någon kabel eller ledning skadas. 

Vid schaktningsarbeten i närheten av i mark förlagda ledningar hänvisas till 

våra gällande Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, 
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fjärrkyla-, optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, 

Göteborg Energi Gothnet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi 

Gasnät AB och Ale Fjärrvärme AB. 

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

uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken: 

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

Göteborg Energi Nät AB har flera befintliga anläggningar så som kabelskåp, 

luftledningar och markförlagda ledningar. GENAB måste ha tillgång till sina 

befintliga anläggningar dygnet runt och året om för att underhålla, reparera och 

byta de delar som är av behov av åtgärder. 

Om endast koloni- och odlingslotterna avses av skyddet så har varken Göteborg 

Energi fjärrvärme, fjärrkyla eller signalkabel något att erinra på eventuellt 

skydd i ny detaljplan. 

GEGAB har inga gasledningar i området Sjöbergen (väster om Älvsborgsbrons 

uppfart på fastlandssidan) och har därför inget att erinra. 

Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra. 

6.7 Kretslopp och Vatten 

 
Skyfall: Figuren visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett 

klimatanpassat 100-årsregn. Inom delar av området finns det risk att det vid 

ett skyfall samlas vatten upp till ett djup av ca 0,6 m. 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. 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
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 Figur 1. Maximalt vattendjup vid klimatanpassat 100-årsregn. 

Dagvatten: Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning och 

fördröjning och rening av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt 

Kretslopp och vattens och Miljöförvaltningens krav.  

Ledningsutbyggnad: Planområdet är ej försörjt med allmänt VA-

ledningsnät. Tillfälligt vatten genom sommarabonnemang används i nuläget. 

Om en detaljplan startas får fortsatt vattenförsörjning utredas.  

Planområdet ligger utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde för 

VA-tjänster. 

  

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. Se också 

Kretslopp och vattens anvisningar för arbeten under mark.  

Eventuella frågor ställs till Kretslopp och vatten på: 

lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se 

Avfall: Ur avfallssynpunkt har Kretslopp och vatten inget att invända mot 

att detaljplan för området upprättas. I ett detaljplanarbete behöver man se 

över eventuella avfallslösningar för området. Om det är så att det finns 

stugor inom området som används eller kan användas för övernattning 

behöver godkänd avfallshantering finnas för området. Såväl vägar till och i 

området, och angörings- och vändmöjligheter på området m.m. behöver i så 

fall uppfylla Kretslopp och vattens krav. Information om Kretslopp och 

vattens krav, regler och riktlinjer för avfallshantering finns i skrifterna 

"Föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs Stad", samt "Gör rum för 

miljön", som båda finns på stadens hemsida. 

mailto:lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se

