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1 Begäran avser: Planbesked 

1.1 Ärendet 
Inkom:  2019-03-27 

Kompletta handlingar: 2019-09-23 

SDN:  Norra Hisingen 

Fastighet:  Åseby 1:5 m.fl. 

Sökande:  Castellum Väst Ab 

2 Läge 
Området är beläget i nordvästra delen av Hisingen. Norr om området finns 

Säve, till öster om området finns Tuve och väster om finns Björlanda. Marken 

inom området utgörs till största del av en flygplats, med inslag av verksamheter 

och hangarer. 
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3 Sammanfattning av ansökan 
Ansökan om planbesked omfattar såväl nytt innehåll i form av nya 

verksamheter men även en fortsatt utveckling av flygplatsfunktionen. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår nämnden att fatta ett positivt beslut på 

planansökan.  

 

Planbeskedet berör ett område som är cirka 300 hektar stort och planbeskedet 

syftar till att möjliggöra nya verksamhetsområden på de oanvända delarna av 

flygplatsen. Viss del av flygplatsen ska behållas för privata och regionala 

aktörer samt för verksamheter med inriktning mot flygindustri.  

  

Illustration 1 – förslag inlämnat av Castellum väst AB 20191122 
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4 Ställningstaganden 

4.1 Förslag till beslut  
Planbesked  Positivt 

4.1.1 Beslutsgrund  

Begäran bedöms vara i enlighet med översiktsplanen för Göteborgs stad 

beslutad av Kommunfullmäktige 2009. 

På grund av de sökta åtgärdernas storlek och omfattning bedömer 

stadsbyggnadskontoret att åtgärden ska föregås av ett planprogram. 

Lokalisering av större verksamhetsområden bör prövas på en översiktlig nivå 

innan arbete med detaljplaner kan inledas.  

Sambandet mellan områden med verksamheter bör studeras närmare, som till 

exempel kopplingen mellan Säve flygplats och hamnområdet. Att sprida eller 

samla stora verksamhetsområden kan ha betydelse för stadens utveckling. 

Göteborgs hamn är kärnan för många transporter och att möjliggöra etablering 

av logistikverksamheter med koppling till hamnen bedömer kontoret vara 

positivt ur ett ekonomiskt och stadsmässigt perspektiv.  

I övrigt bör transport och logistikföretag vara betjänta av att ha närhet till både 

järnväg men också större motortrafikleder. Möjligheten till stickspår för 

transport på järnväg från Bohusbanan bör utredas i arbetet med ett planprogram. 

4.1.2 Avsikt med planläggning  

Fastighetsägaren vill satsa på att bygga stora volymer med lagerhus och centrala 

omlastningsstationer där långväga lastbilar blir omlastade och varor 

transporteras vidare in i området med autonoma elektrifierade transportmedel. 

Fastighetsägaren har för avsikt att bygga ut Säve flygplats i fyra etapper. Etapp 

ett och två kommer till stor del handla om att skapa ytor för lager- och 

logistikverksamheter.  

Etapp tre blir en fortsatt satsning på flygverksamheten och hållbara transporter. 

På Säve flygplats finns en viktig del av regionens samhällsfunktion i form av 

helikopterverksamhet för polis, ambulans och sjöräddning. Genom att binda 

aktörer inom hållbara transporter till flygplatsen kan funktionen fortsätta att 

finnas och området kan användas för en typ av utveckling som inte är möjlig på 

många andra ställen i Sverige.  

Etapp fyra blir en fortsatt utveckling av visstidsboende som redan finns inom 

området. De stora infrastruktursatsningarna som genomförs just nu i Göteborg 

kräver mängder av arbetskraft, en viss del av den arbetskraften hämtas från 

närliggande regioner och även från andra länder. Möjligheten till att bo på ett 

ordnat sätt i närheten av arbetsplatsen är uppskattat och de befintliga tillfälliga 

boenden som finns inom området är fulltecknade. På sikt ser fastighetsägaren 
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att behovet kommer att öka och att en fortsatt satsning på denna typ av 

verksamheter kan bli aktuell.  

Fastighetsägaren har för avsikt att satsa på att skapa ett lokalt energiområde 

med låg klimatpåverkan och cirkulära resursflöden. Det innebär t.ex. lokalt 

producerad förnybar energi och lokalt omhändertagande av dagvatten.  

Ett villkor för att starta detaljplanearbetet är att det ska föregås av ett 

planprogram som undersöker områdets förutsättningar mer ingående. 

Följande frågor behöver undersökas eller belysas ytterligare i ett 

kommande planprogram eller detaljplan: 

• Skyfall och dagvatten. 

• Utbyggnad av ledningsnät. 

• Förorenad mark utifrån tidigare användning och de deponier som finns i 

och precis utanför området. 

• Arkeologisk utredning och kulturmiljöutredning. 

• Naturvärdesinventering samt biotopskyddade områden och arter. 

• Undersöka tvärkoppling mellan Hisingsleden och Kongahällavägen.  

• Trafikutredning. 

• Social- och barnkonsekvensanalys. 

• Bullerpåverkan. 

• Tillgänglighet. 

• Kollektivtrafik. 

Ytterligare okända frågor kan tillkomma efter att planprogram eller detaljplan 

har påbörjats.  

5 Bedömning av begäran 

5.1 Styrande dokument och tidigare beslut  
Kommunens översiktsplan anger industri, lager, hamn, partihandel, mindre 

grönytor mm. Får innehålla störande verksamheter. En del av ansökan berör ett 

utpekat utredningsområde för storindustri, hamn och logistik. Det utpekade 

området syftar till att säkerställa dessa verksamheters möjlighet att utvecklas. 

God tillgänglighet och framkomlighet till hamn och storindustri är viktig.  

Följande inriktning gäller för dessa områden:  

• Områdena bör reserveras i första hand för verksamheter som inte 

kan kombineras med bostäder.  

• Framkomligheten för transporter till och från hamn, logistik, och 

storindustri ska bevakas och projekt som medför en bättre 

framkomlighet prioriteras.  

• Ny handel ska koncentreras till redan befintliga större etableringar. 
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FÖP, Utbyggnadsplanering och övriga strategier. 

För fastigheten och det område som ärendet berör saknas detaljplan.  

I nära anslutning till den berörda fastigheten och det aktuella ärendet finns ett av 

Länsstyrelsen utpekat nationallandskap ”Kustområdet och skärgården i 

Bohuslän” som bland annat ger en fingervisning om vad och hur det är lämpligt 

att exploatera i kustnära lägen. Fastigheten ligger inte inom det utpekade 

området men hänsyn bör tas till utformning av eventuell bebyggelse enligt de 

riktlinjer som tagits fram av Länsstyrelsen. 

Området ligger prioriterade utbyggnadsområden enligt utbyggnadsstrategin för 

Göteborg 2035. Kontoret bedömer att förslaget inte går emot 

utbyggnadsstrategin. Den föreslagna utbyggnaden bidrar till att stärka Göteborg 

som Nordens logistikcentrum. 

Hisingsleden som är en prioriterad väg för farligt gods är den närmaste stora 

väg som finns för anslutning till övriga staden. Dess möjligheter att fortsätta 

vara prioriterad farligt gods led måste beaktas vid planläggning.  

5.2 Stadsmiljö  

År 1940 beslutade riksdagen att F9 kungl. Göta flygflottilj, i Säve skulle byggas 

för försvar av den för landet viktiga hamnen i Göteborg. Andra världskriget 

hade brutit ut och arbetet fortgick med stor skyndsamhet, med landningsbanor, 

förläggningar och hangarer som skulle färdigställas. Flygflottiljen var aktiv 

fram till 1969, då den lades ner. Flygplatsen fanns dock kvar och 1984 

anpassades den till tyngre luftfart och landningsbanor förlängdes. Flygplatsen 

trafikerades flitigt fram till 2015 då beslutet kom att lägga ner den kommersiella 

trafiken.  

I nära anslutning till planområdets nordvästra del ligger Åseby, en äldre bymiljö 

med bevarat landskap omkring. Åseby är upptagen i stadens bevarandeprogram 

och är utpekat som värdefullt odlingslandskap (Göteborgs stadsmuseum och 

Park- och naturförvaltningen 2014, rapport 2014:1). 

I anslutning till den östra delen av planområdet ligger Aeroseum som innehåller 

före detta militära bergrum. Denna miljö är upptagen i stadens 

bevarandeprogram del 3, Moderna Göteborg. 

Vissa mindre samhällen med sammanhållen bebyggelse finns omkring 

flygplatsen. De största samhällena, Björlanda och Säve, ligger några kilometer 

bort. I övrigt ligger vissa industrienklaver insprängda i landskapet utan närmare 

koppling till den omkringliggande bebyggelsen.  

På grund av Länsstyrelsens riksintresse för högexploaterad kust bör vikt läggas 

på eventuell kommande utformning av bebyggelse för att inte påverka 

riksintresset. Säve flygplats ligger inte inom riksintresset Högexploaterad kust, 

men i nära anslutning.  
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I ansökan om planbesked vill sökande få till en ny infart till området, gärna med 

planskildhet. Detta bör utredas vidare i ett programarbete och senare även i 

arbetet med detaljplan.  

 

5.3 Utbildningslokaler / bostäder med särskild 
service  
Ansökan innehåller en begäran om att på sikt innehålla bostäder, skulle det 

komma att göras om till ett område för bostäder måste den kommunala servicen 

byggas ut. Mark för kommunal service och utbyggnad av kollektivtrafik 

behöver reserveras om man påbörjar ett detaljplanearbete.  

5.4 Sociala aspekter 

Ett verksamhetsområde med många arbetsplatser berör många människor. 

Tillgång till arbetstillfällen och sysselsättning kan innebära att fler väljer att 

bosätta sig i Göteborgsområdet.  

Ett större verksamhetsområde är inte helt oproblematiskt, det behöver skapas 

tillgänglig kollektivtrafik och gång och cykelvägar behöver utökas för att inte 

människorna som ska jobba inom området måste ha tillgång till bil.  

En del av Säve flygplats inhyser samhällsviktiga funktioner, främst möjligheten 

att ha ambulanshelikopter är en mycket viktig funktion. Denna är viktig rent 

socialt för närområdet men även för regionen och landet.  

Generellt bedömer stadsbyggnadskontoret att förslaget kommer få en positiv 

inverkan på lokal nivå. Storleken på ärendet gör att det är svårt att göra en 

övergripande analys i så tidigt stadie. Vidare utredningar och social- samt 
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barnkonsekvensanalys ska tas fram i planskede, oavsett om det blir en 

detaljplan eller ett programarbete.  

5.4.1 Social komplexitetsnivå 

Den sociala komplexitetsnivån bedöms ligga på nivå 3-4.  

5.5 Trafik och parkering  
Kollektivtrafiken till området är i dagsläget begränsat, någonting som bör 

utredas vidare i ett planprogram eller i en detaljplan.  

Vid utbyggnad av området, speciellt med större inslag av personaltäta 

verksamheter, bör även oskyddade trafikanter kunna prioriteras med separata 

gångbanor och cykelvägar.  

En utbyggnad av området med viss fokus på logistik kommer att innebära 

påverkan på Hisingsleden. Under fortsatt arbete bör en trafikutredning tas fram 

och förankras med Trafikverket för att säkerställa att en effektiv trafiklösning 

kan implementeras. 
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5.6 Teknisk försörjning och mark  
Vid en så omfattande utbyggnad kan det bli aktuellt att undersöka nya 

ledningsdragningar, både för el, tele, VA samt fjärrvärme och fjärrkyla.  

Nya infrastruktur kommer att behöva byggas i form av gator och stråk.  

5.7 Miljö- och hälsoaspekter  
I den stora brådskan med att bygga ut Säve flygplats när andra världskriget bröt 

ut utfördes inte några arkeologiska undersökningar. Förmodligen försvann en 

del fornlämningar i samband med markberedande åtgärder för att få 

flygflottiljen redo. Det finns ändå ett antal fornlämningar kvar på impediment 

och i kanterna av området.  

Säve har ett rikt kulturlandskap som till stor del består av oexploaterade öppna 

marker och odlingslandskap. Bygden har en rik kulturhistoria som innehåller 

lämningar från forntid och historisk tid. I omgivningarna har påträffats 

lämningar från såväl stenålder, bronsålder och järnålder och här finns bevarade 

byar och gårdsmiljöer.  

5.7.1 Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 

Projektet bedöms preliminärt föranleda betydande miljöpåverkan. En strategisk 

miljöbedömning kan därför komma att krävas. Ställningstagande till om en 

miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i planarbetet enligt 6 kap. 

miljöbalken. 

5.7.2 Miljökvalitetsnormer 

MKN för luft och vatten bör utredas ytterligare i vidare planarbeten men 

bedöms inte utgöra en risk för vidare planers genomförande.  

5.7.3 Trafikbuller 

Området är kraftigt bullerutsatt från den pågående flygverksamheter. Det 

kommer fortsättningsvis vara en aktiv flygplats med inslag av helikoptrar och 

mindre propellerplan. Buller är därför en förutsättning för vidare arbete. 

Möjligheten för människor att vistas inom området kan bli begränsat och de mer 

personaltäta verksamheterna bör lokaliseras bort från bullerkällorna. 

Förutsättningarna kring buller ska utredas vidare i planarbeten.  
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5.8 Samband och beroenden  
En åtgärd i denna storlek orsakar ringar på vattnet runt om i mer eller mindre 

hela staden, och även regionen. Framförallt handlar det om trafikmönster och 

transporter inom staden. Men även hur transporter sker inom regionen, från 

hamnen ut i resten av Västra Götalandsregionen och vidare ut i Sverige. Ett 

särskilt samband finns med Hamnbanan, som detta område kommer att bli 

direkt beroende av. En utbyggnad med planskilda korsningar kan bli en 

förutsättning för utveckling av området. Detta samband bör belysas och utredas 

ytterligare i planprogram och detaljplanearbete. 

 

5.9 Genomförande  

Projektet i dess helhet är realistiskt att genomföra, det kommer krävas ett 

programarbete för att ge underlag till kommande detaljplaner. Det kommer att 

krävas flertalet detaljplaner för att området ska kunna byggas ut i sin helhet.  

Kontoret bedömer att det kommer att behövas stora investeringar i infrastruktur, 

framförallt inom el och va-ledningar. Investeringar som ska göras inom 

infrastruktur bör studeras mer noggrant i ett planprogram.  

5.9.1 Ekonomi för planarbetet 

Planavtal bör tecknas med intressent, både för programarbete och för 

kommande detaljplaner.  
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6 Avstämning med andra 
förvaltningar 
Ärendet har sänts till SDF Norra Hisingen, Göteborg Energi AB, Kretslopp och 

vatten, Kulturförvaltningen, SBK Geotekniker, Fastighetskontoret, 

Trafikkontoret för eventuellt yttrande. Följande yttranden har inkommit: 

6.1 SDF Norra Hisingen 

Förvaltningen konstaterar att föreslagen markanvändning, med en 

blandning av bostäder och verksamheter, inte överensstämmer med den 

som är beslutad i gällande Översiktsplan från 2009 (ÖP 09) som anger 

verksamhetsområde utanför detaljplan. Dessa områden är huvudsakligen 

belägna på Hisingen och utgörs av delar av hamnområdet, Volvos 

anläggningar, Tagenetäkten med omgivning, Göteborg City Airport samt 

mindre områden i anslutning till andra verksamheter. I flera av områdena 

inryms tunga industriverksamheter med krav på skyddsavstånd. Enligt 

ÖP 2009 bör intentionerna i ”Fördjupad översiktsplan för 

ytterhamnsområdet” följas och större förändringar i områdena ska prövas 

i detaljplan. 

Översiktsplanen är emellertid föremål för översyn där samråd för ny 

Översiktsplan har genomförts under våren 2019. I det nya förslaget är 

verksamhetsområdet på Säve flygplats utvidgat med ett markområde 

öster om befintligt område längs med Norrleden men däremot kvarstår 

användningsområdet verksamheter. Förslaget till ny Översiktsplan 

föreslår inte användningen bebyggelseområde. Enligt planansökan vill 

intressenten bebygga del av området med bostäder kopplat till den 

utbildningsverksamhet som man avser bedriva. Förvaltningen ställer sig 

frågande till om det går att skapa bra boendemiljöer i området med dess 

närhet till flygbuller och Norrleden som framöver troligen byggs ut till en 

trafikled av motorvägsstandard. 

Förvaltningen menar att förslaget till ny Översiktsplan behöver fastställa 

områdets användning och utveckling innan man kan gå vidare i 

planarbetet. Området är exceptionellt stort och kommer att innehålla ett 

spektrum av verksamheter och föreslår därför att stadsbyggnadskontoret 

först tar ett helhetsgrepp över området i ett planprogram. Fullt utbyggt 

blir området en av stadens största arbetsplatser vilket samtidigt ger ett 

stort tryck på befintlig infrastruktur på denna del av Hisingen. Områdets 

huvudsakliga entré och godsflöden kommer vända sig öster ut mot 

Norrleden och Holmvägen, där t.ex. Holmvägen, som är en landsväg 

genom ett jordbrukslandskap, inte är dimensionerad för ett kraftigt ökat 

trafikflöde och idag saknar GC-bana, vilket även gäller Norrleden och 
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Kongahällavägen på områdets västra sida. Som tidigare nämnts finns 

långsiktiga planer om en utbyggnad av Norrleden till motorvägsstandard 

med planskilda korsningar och högre hastigheter. I gällande 

Översiktsplan finns vidare ett reservat för spårbunden trafik från 

Bohusbanan med en förgrening längs med Norrleden mot Göteborgs 

hamn. Den här typen av trafiklösningar kan behöva synkroniseras med en 

utveckling av området och skulle kunna utredas och belysas mer 

ingående i ett övergripande program. Detsamma gäller kollektivtrafiken 

som behöver utvecklas avsevärt i området för att kunna trafikförsörja en 

sådan stor arbetsplats. 

Beaktat ovan nämnda knäckfrågor menar förvaltningen att förslaget, ur 

en lokal kontext, är positivt för områdets utveckling och kan skapa en 

stor mängd nya arbetstillfällen till Norra Hisingen. Stadsdelens invånare 

arbetar idag till högre grad inom transport- och logistikverksamhet, än 

göteborgsgenomsnittet. Förvaltningen bedömer avslutningsvis ärendets 

sociala komplexitetsnivå till 3-4. 

6.2 Park- och naturförvaltningen 

Ansökan om planbesked föreslår utveckling av verksamheter, bl.a. lager 

och logistikverksamhet. På längre sikt föreslås även utveckling av 

bostäder inom en mindre del av planområdet. 

 

Park- och naturförvaltningen har inget att invända mot förslaget i stort 

men vill framföra följande synpunkter: 

 

• Inom planområdet finns ett flertal stenmurar, småvatten, åkerholmar 

och diken som omfattas av generellt biotopskydd då de ligger inom 

jordbruksmark. Dessa landskapsobjekt är värdefulla då de utgör 

livsmiljö för många av jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Vid 

en exploatering av planområdet bör exploatering eller påverkan på de 

biotopskyddade objekten undvikas. 

• I dammarna i planområdets sydvästra del finns bl.a. de fridlysta 

arterna åkergroda och större vattensalamander, vilka bör värnas vid en 

exploatering inom planområdet. 

• Den norra delen av planområdet, beläget norr om Kongahällavägen, 

ingår i ett större sammanhängande jordbruksområde utpekat som 

ekologiskt känsligt och viktigt för sträckande fåglar (fåglar som flyger 

över eller mellanlandar här på väg till eller ifrån sommarviste). Delen 

av planområdet norr om Kongahällavägen utgörs dock redan idag av 

en solcellspark och aktuellt planbesked innebär ingen förändrad 

markanvändning här. Generellt så bör byggande på jordbruksmark ske 

restriktivt och utan att fragmentera åkermarken så att kvarvarande 

åkermark blir svårbrukad. 
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• Vid ett fortsatt planarbete bör en naturvärdesinventering tas fram för 

att mer ingående identifiera förekommande naturvärden i 

planområdet. 

• Flera fornlämningar och övriga lämningar finns inom planområdet. 

Dessa behöver undersökas närmare vid en planläggning av området. 

• Vid en exploatering med bostäder är det viktigt att tillgodose 

tillgången till bostadsnära natur- och parkmark. 

• Sydöst om planområdet finns en galoppbana, utpekad som 

rekreationsanläggning i Göteborgs ÖP. Aktuell planansökan bedöms 

inte stå i konflikt med hästverksamheten. 

6.3 Fastighetskontoret 

Fastighetskontoret ser över lag positivt på en utveckling av området med 

verksamheter enligt ansökan. Föreslagen placering av bostadsbebyggelse 

ställer vi oss dock tveksamma till utifrån stadens strategier och mål för 

stadsutveckling så en omdisponering bör utredas vidare. 

För att åstadkomma en samlad utveckling av området ser vi behovet av 

att ett planprogram tas fram som även innefattar kommunens 

angränsande mark väster om Hisingsleden. Ett planprogram bör påbörjas 

snarast för att undvika att fler bygglov som inte är förenliga med ett 

kommande helhetsgrepp ges. Vad gäller utvecklingen av flygområdet på 

lång sikt behöver denna förankras i såväl översiktsplan och program.  

 

I övrigt önskar Fastighetskontoret delta och bidra med kontoret 

perspektiv i ett kommande programarbete. 

6.4 Trafikkontoret 

 

Planansökan innehåller bostadsändamål som i dagsläget inte är förenligt 

med Göteborgs stads aktuella översiktsplan från 2009. Översiktsplanen 

redovisar en markanvändning innefattande verksamheter. En liten del av 

området inom planansökan, den östra delen, innebär att diskussion om 

framtida markanvändning kan ske. Arbetet med att ta fram en ny 

översiktsplan för Göteborg har pågått sedan 2017 och med hänsyn till 

pågående arbete anser trafikkontoret att det är mest lämpliga vore att 

invänta beslut om markanvändning innan planbesked kan ges.  

 

I dagsläget finns det bussbunden kollektivtrafik till området men 

trafikkontoret anser att det inte är lämpligt att prioritera detaljplaner som 

ligger utanför utbyggnadsplaneringens utpekade områden eftersom det 

inte finns några planer, enligt Målbild Koll 2035, på att förstärka eller 

utveckla kollektivtrafiken till området.  

 

I förslag till ny översiktsplan (samrådshandling, 2018) finns ett 

järnvägsreservat inritat som innebär en alternativ dragning av 

hamnbanan. Frågan har lyfts in i pågående översiktsplanearbete av 
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fastighetskontoret. Trafikkontoret ser behov av att fastighetskontoret 

svarar på frågan om hur aktuellt förslaget med den nya 

järnvägsdragningen är och i och med det arbetet även beskriver 

järnvägens påverkan på planansökan. Trafikkontoret har i arbetet med 

översiktsplanen påpekat att den befintliga hamnbanan fortsatt kommer 

behöva vara lokaliserad till dagens korridor och att den alternativa 

dragningen av hamnbanan inte kommer kunna realiseras inom en 

överskådlig tid.  

Trafikverket är huvudman och väghållare för Hisingsleden och norra 

delen av Kongahällavägen fram till Björlandavägen. Således behöver 

synpunkter kring de föreslagna entrépunkterna stämmas av med 

Trafikverket. Trafikverket är även en viktig part för dialog med framtida 

arbete och kan bistå med information om kostnader kopplade till de nya 

entréerna, trafikmängder och belastning på trafiklederna.  

Trafikverket har sedan tidigare fört dialog om kommande uppgradering 

av Hisingsleden till en fyrfältsväg. Uppgraderingen av vägen kan ur ett 

detaljplanearbete vara viktigt att ta hänsyn till i framtida 

detaljplanearbete med hänsyn till hur det kopplar området ut mot leden. 

 

Trafikkontoret ser gärna att det inom detaljplanearbetet utreds 

möjligheten att tillskapa en tvärkoppling, av kommunal karaktär, mellan 

Hisingsleden -Kongahällavägen för att minska maskvidden i det 

allmänna gatunätet vilket ökar tillgängligheten till målpunkter 

lokaliserade inom närliggande geografiskt område. En sådan 

tvärkoppling kan åstadkommas på många sätt och detaljplanearbetet bör 

undersöka var, inom planområdet, en sådan koppling kan möjliggöras.  

Området som planansökan innefattar är stort och innefattar cirka 340 

hektar. Detaljplanearbetet behöver föregås av ett programarbete för att 

kunna peka på övergripande strukturer, vilken vägstandard som behövs, 

huvudmannaskap, anslutningar, korsningspunkter med mera.  

För att sträva mot målet om att öka andelen hållbara resor i antagen 

trafikstrategi (2014) behöver trafikutredningen även utreda hur området 

kan kollektivtrafikförsörjas. 

6.5 Göteborg Energi AB 

 
Göteborg Energi Nät AB har följande att påpeka till rubricerat ärende.  

En omfattande utbyggnad och i viss mån ombyggnad av elnätet inom 

exploateringsområdet krävs för att kunna försörja anläggningarna. 

Detta innebär att utrymme för E- resp U-områden måste tas med tidigt i 

detaljplanearbetet.  

Beroende på vilken exploateringsgrad som planeras inom området kan 

det också bli nödvändigt med en större fördelningsstation inom området 

och/eller förstärkningar av ledningsnätet österut till Tuve. En sådan 

utbyggnad kan ta lång tid varför vi önskar vara med tidigt i 

planprocessen. 
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Göteborg Energi GothNet AB  

Inom planområdet har Göteborg Energi GothNet AB befintliga ledningar 

och kanalisation som måste beaktas och hanteras inom projektet. Dessa 

är redovisade på samlingskartan.  

Vi är intresserade av att delta i kommande projektering för att tillgodose 

behovet av fibertjänster inom planen och bevaka vad som behöver göras 

med befintligheterna. 

6.6 Kretslopp och Vatten 

 
Skyfall  

Figur 1 visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-

årsregn. I ett större perspektiv samlas inte vatten på platser där hotell eller 

bostäder är tänka att placeras. Inom varje område kan dock översvämning 

ske invid husväggar vid skyfall. 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.  
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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. Området ligger 

utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde för VA-tjänster. Det finns 

idag inga planer på att bygga ut kommunalt VA till området. Utbyggnad av 

VA till området är förenat med omfattande utbyggnad och stora 

investeringar. Utredning får göras inom eventuell detaljplan om området ska 

anslutas eller ej.  

Korttidsboendet inom planen är dock ansluten genom en provisorisk privat 

ledning.  

Avfall  

Kretslopp och vatten har ur ett avfallsperspektiv inget att invända mot att ett 

positivt planbesked ges. I ett eventuellt planarbete är det viktigt att tidigt 

säkerställa framkomlighet och angöringsplatser för avfallsfordon. Gator ska 

helst vara genomgående, alternativt ha godkända vändmöjligheter för 

avfallsfordon. Ytor för avfallsinsamling från alla bostäder och verksamheter 

i området behöver också säkerställas tidigt i planarbetet. Om delar av 

fastigheten ej går att nå med avfallsfordon får man använda sig av 

gemensamhetslösningar för avfallshanteringen. Vidare vill vi informera om 

att det finns två nedlagda deponier i området; en på planområdet, och en 

strax intill planområdet. I ett eventuellt planarbete behöver detta tittas 

närmare på. 

6.7 Kulturförvaltningen 

Ansökan om planbesked är omfattande och innebär att det före detta 

flygplatsområdet får en annan inriktning än tidigare och innefattar ett ökat 

bebyggande med nya verksamhetslokaler och bostäder.  

Den föreslagna utbyggnaden kan påverka eventuella kulturhistoriska lämningar 

inom planområdet men också nära angränsande kulturmiljöer. För att kunna 

bedöma hur dessa värden påverkas bör en kulturmiljöutredning utföras som 

innefattar kulturlandskap och bebyggelse och konsekvensbeskriver lämningarna 

i relation till planförslaget.  

För att klargöra den faktiska fornlämningsbilden bör också arkeologiska 

utredningar genomföras. Detta för så tidigt som möjligt i planprocessen kunna 

bevara och integrera fornlämningar i den framtida miljön. 

Först efter resultaten av kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning kan 

Kulturförvaltningen ta ställning till förslagets konsekvenser för 

kulturmiljövärdena, och om den tänkta utbyggnaden är lämplig ur 

kulturmiljösynpunkt.  
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6.8 Miljöförvaltningen 
Övergripande 

Då det pågår ett tillståndsärende för frivilligt tillstånd för flygplats, antar 

Miljöförvaltningen att planen inte kan antas innan det nya tillståndet i så fall är 

klart. Eller i vilket fall kan en ny detaljplan inte antas innan tillståndet som 

tillåter kommersiellt flyg har kallats tillbaka av verksamhetsutövaren.  

Stadsbyggnadskontoret/byggherren bör dessutom tidigt involvera Hisingens 

jaktvårdskrets och försvarsmakten i planarbetet eftersom det kan ha stor 

påverkan på deras verksamhet och omvänt. 

Markmiljö/förorenade områden  

Inför och under kommande plan behöver föroreningssituationen avseende PFAS 

närmare utredas utifrån befintliga markundersökningar. Inom området för Etapp 

1 förekommer det högst halter av summa PFAS7 som hittills detekterats. 

Utvecklingen av området kommer därför i ett tidigt skede behöva hantera 

föroreningsproblematiken. Utredningen bör omfatta omfattning av 

saneringsbehov, reducering av föroreningsbelastning via ytvatten och fördjupad 

provtagning av grundvatten. Försvarsmakten har redan genomfört en del 

utredningar kring detta.   

En historisk inventering behöver även utföras för att avgöra 

föroreningsbelastning från andra källor, till exempel vid oljeberget.  

Förekomst av eventuell tjärasfalt behöver också utredas. 

 

Ljudmiljö  

Då det planeras för korttidsboende inom, etapp 4 (Miljöbalken gör ingen 

skillnad på permanent och korttidsboende) så måste det göras en lokal 

bullerutredning där man mäter upp påverkan från skottbuller från lerduveskytte 

från Hisingen Göteborg jaktvårdskrets skjutbana, strax norr om området, där 

även försvaret har en övningsplats, buller från dessa bör närmare utredas. Även 

befintligt och kommande buller från flygverksamhet bör tas med i arbetet, det 

gäller såväl start, landning överflygning och övning med helikoptrar som 

hovringsövningar etc.  

 

Luftmiljö  

En platsbedömning enligt stadens riktlinje Luftkvalitet i planeringen ska tas 

fram i samarbete med miljöförvaltningen. De små propellerplanen använder 

fortfarande bly i bränslet. I halter som är upp till 5 gånger vad de var i blyad 

bensin för bilar. Det finns alternativ som de så snart som möjligt bör övergå till. 

Vad gäller planarbetet kan man därför titta på om det påverkar luften inom 

planområdet, speciellt i de områden där bostäder planeras. 

 

Dagvatten  

En dagvattenutredning bör genomföras  

 

Biologi  

En övergripande naturvärdesinventering för hela området bör göras, och 

specifikt för den genomkorsande bäcken.Vid tidigare inventeringar i den 

sydvästra delen av Verksamhetsområde Etapp 2, har man funnit 

födosöksmiljöer för såväl Nordisk-, Stor-, Dvärg samt Gråskimlig fladdermus. 

De är samtliga fridlysta och en fördjupad studie för hur de kan tänkas påverkas 

av den ökande flygtrafiken av både plan och drönare bör göras. 
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6.9 SBK Geotekniker 
Marken inom området utgörs främst av lera med varierande mäktighet. Inom 

området återfinns även berg i dagen och i anslutning till bergpartierna återfinns 

friktionsmaterial så som morän. Ytterligare förekommer mindre områden med 

gyttjig lera och fyllnadsmaterial.   

Lerans mäktighet är enligt jorddjupskartan uppskattad till 0-30. Det finns äldre 

geotekniska undersökningar inom området där lerdjupet uppmätts till 40 m. 

Äldre utredningar får exploatören gärna ta del av och kan användas som 

underlag i nya utredningar.  

Grundvattenytan har observerats under tiden för en av de geotekniska 

undersökningarna (år 1946) och låg vid tillfället mellan 0-0,4 m under markytan 

men upp till 1,6 m vid område där mer dränering sker.  

Marken klassas som lågriskområde till normalriskområde avseende markradon.  

Utredningar som blir aktuella för detaljplan i detta område är: 

• Geoteknisk utredning/utlåtande för att klarlägga markförhållandena 

med hänsyn till det som detaljplanen kommer medge.  

• Bergteknisk utredning för att klarlägga risk för blocknedfall i de 

områden där det finns berg.  


