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rande 

 

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 25 april 2017 att skicka ut detaljplaneförslaget för 
granskning. Förslaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets, bi-
laga 1, under tiden 10 maj tom 24 maj 2017. 
Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under tiden 10 maj tom 24 maj 
2017. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:  
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak förskolan och dess byggrätt samt placering. Bygg-
rätten för förskolan revideras ytterligare efter inkomna synpunkter och verksamhetens 
krav. Synpunkter har även inkommit från Länsstyrelsen och Trafikverket gällande på-
verkan på riksintresset trafik/Västerleden som vill att planarbetet avvaktar arbetet med 
ÅVS. Länsstyrelsen lyfter även risk för markföroreningar och skyfall, även miljöförvalt-
ningen instämmer i det senast nämnda. Inga kvarstående erinringar utöver synpunkter 
gällande riksintresset trafik/Västerleden bedöms kvarstå efter föreslagna justeringar av 
planhandlingar.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetskontoret 
Tillstyrker detaljplanen. 
 

2. Göteborg Energi  
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 
Bedömer att den tänkta exploateringen med nya bostäder vid uppvärmning med fjärr-
värme kan försörjas från det befintliga elnätet. Transformatorstationer som finns i an-
slutning till Turkosgatan 16-18, parkstråket, och Briljantgatan 5B behöver byggas om 
till större transformatorstationer och därför finns två E-områden markerade i detaljpla-
nens plankarta runt de befintliga transformatorstationerna. 
E-området borde vara 7x9 meter så att avståndet mellan E-områdets gräns och ytterväg-
gen på transformatorstationen blir drygt 1m. 
För befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark ska ledningsrätt upplåtas. 
Göteborg Energi GothNet AB 
Är intresserade av att delta i kommande projektering för att tillgodose behovet av even-
tuella fibertjänser inom planområdet. 
Kommentar: 
E-områden på plankartan reviderades enligt synpunkt inför granskningen av planen. 
Ledningsägare ansvarar för att ansöka om ledningsrätt. 
 
I övrigt noteras synpunkterna. 
 

3. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Räddningstjänsten vill förtydliga att vid utformning där lägenheterna kräver alternativ 
utrymning med hjälp av maskinstege bör vårat Råd & anvisning nr 110 (räddningsväg), 
www.rsgbg.se, efterföljas. I aktuellt skede bör detta främst beaktas för de byggnader 
som nu byggs på med nya vindsvåningar. Alternativet till detta är att projektera 
huskropparna byggnadstekniskt så att räddningstjänsten ej behöver medverka vid ut-
rymning.  
Efter granskning av aktuellt underlag kan räddningstjänsten konstatera att riktlinjerna 
för brandvatten uppfylls i enlighet med VAVP83 för aktuellt planområde. 
Kommentar: 
Synpunkterna beaktas i det fortsatta arbetet med utformningen av byggnader, lägenheter 
och påbyggnader. 
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4. Trafikkontoret 
Trafikkontoret ser positivt på planens intentioner att låta ny bebyggelse möte Briljant- 
och Smaragdgatan. Det är också positivt att gårdsrummen skärmas av så att det blir en 
större tydlighet mellan privat och offentligt. Kompletteringarna med bebyggelse innebär 
också att ensliga och otrygga miljöer befolkas, befintlig infrastruktur kan användas och 
kollektivtrafik ges ett större underlag. 
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och vill framföra följande synpunkter. 
Gång- och cykeltrafik 
Det är positivt att nivåskillnaderna minskas inom området och mellan området Briljant- 
och Smaragdgatans västra sida. Det förbättrar också tillgängligheten. 
Detaljplanen medger en byggnad för skola/förskoleverksamhet i anslutning till skogs-
dungen väster om befintliga bostadshus. Trafikkontoret ställer sig positiva till byggna-
den och att den skapar nya utblickar och stärker upplevelsen av trygghet. 
Kollektiv- och biltrafik 
Trafiknämnden ansvarar för gata i södra delen av planområdet. Syftet med denna är att 
tjäna som vändplan för angörande leveransfordon till en förskola som ska byggas i sam-
band med utbyggnaden av Opaltorget. 
Ungefär 90 meter gata med vändplats, i läget strax söder om det planerade parkerings-
huset övergår i och med planen till kvartersgata. 
Ekonomi 
Trafikkontoret förutsätter att det i samband med beslut om detaljplanen även fattas be-
slut om erforderliga drift- och underhållsmedel för tillkommande anläggningar som tra-
fiknämnden ska förvalta. 
Investeringskostnader för allmän plats i detaljplanen förutsätts bekostas av exploate-
ringen. 
Trafikkontoret får minskade kostnader för drift- och underhåll med ca 12 kkr per år. 
Kommentarer: 
Synpunkterna noteras. 
 

5. Miljöförvaltningen 
Naturmiljö  
I samrådet framhöll vi att Park- och naturförvaltningens bedömning är att det finns höga na-
turvärden i skogsdungen där förskolan är tänkt att placeras och att byggnation därför inte är 
lämplig i det området. Vi tyckte därför att SBK bör försöka anpassa planen så att kullen inte 
alls berörs av bebyggelse och att användningen som förskolegård skulle kunna kombineras 
med en hänsyn till naturvärdena.  

Vi ser nu positivt på att området för förskolans placering har kompletterats med planbe-
stämmelser för att en exploatering ska ta hänsyn till träden och naturmiljön. Förutsatt att na-
turmiljön bevaras kan det finnas positiva effekter med att placera en förskolegård i en rik 
naturmiljö. Den del av marken som avsatts som prickmark, och som inte får förses med 
byggnader, representerar dock en liten del av det område som är skogsdunge idag. Om vär-
defulla träd tas ner tycker vi att kompensationsåtgärder ska utföras. Detta bör framgå av 
planbeskrivningen.  
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Miljömål  
I beskrivningen av miljömål saknas beskrivning av måluppfyllelsen uppdelat på de olika 
miljömålen. Särskilt saknar vi bedömning kring den påverkan på målen om Ett rikt växt- 
och djurliv, God bebyggd miljö och Levande skogar som kan komma av att området med 
skogsdunge bebyggs med förskola. 
Kommentar: 
Byggrätten för förskolan justeras så att ytan för byggrätten minskas till förmån ökad 
prickmark i syfte att inte påverka de värdefulla träd som finns inom området. En mindre 
del av byggrätten ersätts med korsmark. Ytan för utökad prickmark kompletteras även 
med a1 bestämmelsen, marklov för trädfällning krävs. Inom angiven yta för byggrätt, 
huvudbyggnad samt komplementbyggnad finns inga värdefulla träd med undantag för 
ett. Med anledning av detta samt kompletterande planbestämmelser och justerad bygg-
rättkompletteras inte planbeskrivningen med eventuella kompensationsåtgärder. Med 
den minskade ytan för byggrätt tas e-bestämmelsen bort. Högsta nockhöjd justeras från 
+38,0 till +38,5. 
Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av miljömålens uppfyllelse enligt 
synpunkt. 
 

6. Park- och naturförvaltningen 
Ekonomiska konsekvenser 
Planförslaget innebär inte att förvaltningen får ökade driftskostnader eller investerings-
kostnader. Eventuella frivilliga kompensationsåtgärder kan dock komma att innebära 
ökade kostnader för förvaltningen och de ekonomiska konsekvenserna bör därför beak-
tas i det fortsatta planarbetet. Kostnad för kompensationsåtgärder för biotopskyddad allé 
ska ingå i exploateringskostnaden för planen. 
Tabell över ekonomiska konsekvenser 

 Investeringskostnad Driftkostnad/år 
Park- och naturförvaltningen 
Kompensationsåtgärder för 
biotopskyddad allé 
 

 
2 mkr 

 
0 kr 

 

 
Förvaltningens överväganden 
Inledning – helhetsbedömning 
Park- och naturförvaltningen ser positivt på förslaget om att skapa nya bostäder på tidi-
gare parkeringsytor. Däremot har förvaltningen synpunkter på föreslagen exploatering 
av dungen, då den bedöms ha höga naturvärden. 
 
Viktigaste synpunkterna på planförslaget utifrån våra styrdokument 
Förvaltningen bedömer att en exploatering av skogsdungen strider mot Stadens miljö-
kvalitetsmål om ett rikt växt- och djurliv. Området bedöms generellt ha påtagligt till 
höga naturvärden med ett flertal element som är värdefulla för biologisk mångfald. 
Störst värde finns i den sydvästra delen av dungen i och med de flertalet grövre ekar i 
sydvänd brynmiljö. En enda ek kan vara värdväxt för 1500 andra arter. Flera döda ekar i 
området har hackmärken från hackspett. 
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Variationsrikedomen av många olika trädslag, grova träd, beskuggade lodytor på sten, 
äldre sälgar, torrakor och ett stenröse är ytterligare värdeelement som utgör förutsätt-
ningar för många arter av fåglar, insekter, svampar, mossor och mindre däggdjur. Då 
skogsdungen dessutom ligger i ett i övrigt hårt exploaterat område fyller det en stor 
funktion som spridningslänk för den biologiska mångfalden. Skogsdungen bedöms ha 
stora möjligheter att över tid utveckla ännu större värden. Dessutom utgör dungen en del 
i Turkosgatans parkstråk och utgör en möjlighet till naturlek, vilken kan komma att bli 
begränsad vid en exploatering på platsen. 
Förvaltningen anser att den föreslagna byggrätten för förskolebyggnaden bör begränsas 
för att undvika en exploatering av dungens sydvästra del. Där finns de högsta naturvär-
dena och dessa riskerar att helt och hållet förloras såsom byggrätten är placerad enligt 
aktuellt planförslag. En avgränsning av byggrätten, till platsen kring befintlig bollplan, 
möjliggör bevarande av merparten av de värdefulla träden. Den största tillåtna bygg-
nadsarean om 1300 m2 är möjlig att utnyttja även om aktuell byggrätt minskas ner. 

 
Förslag på ungefärlig avgränsning av 
byggrätt. Övrig del av byggrätten bör be-
tecknas med prickmark. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispens om att ta ned befintliga biotopskyddade alléträd längs Briljant- och Smaragdga-
tan har getts från länsstyrelsen och i planförslaget finns förslag på placering av nya träd 
som ersätter de som tas ner. Förvaltningen har synpunkter på de träd som föreslås intill 
studenthuset i den sydvästra delen av planen. I dispensansökan föreslogs en parkering 
på den platsen, men den har i aktuellt planförslag ersatts av en byggrätt. Det innebär ett 
alltför litet utrymme för de föreslagna träden. Trädart som föreslagits av länsstyrelsen är 
en silverlönn, ett förhållandevis stort träd som fullvuxet får en kronbredd på 10-15 me-
ter. Det innebär att träden hamnar alltför nära husfasaden. Den nya allén kommer att 
omfattas av biotopskydd vilket innebär att träd inte kan tas ner eller kronreduceras om 
de boende skulle ha synpunkter på trädets placering eller storlek t.ex. En begränsning av 
byggrätten alternativt en annan placering av träden föreslås. Park- och naturförvalt-
ningen önskar ett avstånd om minst 4 meter mellan trädkrona och fasad. Att ge nya 
stadsträd tillräckliga livsbetingelser för att utvecklas normalt utgör ett av målen i Sta-
dens trädpolicy. 
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Medskick till den fortsatta processen 
Förslaget innebär inget tillskott av friytor på kvartersmark, vilket innebär att använd-
ningen av befintliga grönytor kommer att öka. Detta kan innebära ett ökat skötselbehov. 
Det gäller både park och natur inom allmän platsmark och friytor inom kvartersmark. 
Det kan finnas behov av att utveckla befintliga gårdsmiljöer, t.ex. för att möjliggöra lek 
för yngre barn. Ett av målen i Stadens Grönstrategi handlar om att säkerställa god till-
gång till parker och naturområden. 
Kommentar: 
Byggrätten för förskolan, huvudbyggnad, minskas ytterligare jämfört med förvaltning-
ens förslag. För ytterligare kommentarer se kommentar till yttrande nummer 5. 
De tre träd som förvaltningen bedömer får för litet utrymme, enligt den beviljade bio-
topskyddsdispensen, föreslås planteras som en smalare lönn tex. Lönn Pyramidale.  
Det befintliga bostadsområdet håller på att rustas upp vilket även innebär en upprust-
ning av den befintliga utemiljön, gårdar och plats för lek. 
I övrigt noteras synpunkterna. 
 

7. Lokalförvaltningen 
Lokalförvaltningen har följande synpunkter på rubricerade detaljplan. För förskoleverk-
samheten är inte angöring, parkering, leveranser och avfallshantering genomtänkt i re-
dovisade handlingar med avseende på säkerhet och funktion. Risk för olyckor avseende 
både barn och vuxna i bostadsområdet på grund av trafiken som alstras av förskolan är 
mycket stor. 
Förskolegårdens byggbarhet är starkt reducerad på grund av berg i dagen och fina större 
träd. Ökning av tomten i det sneda hörnet i förskoletomtens SV hörn önskas för att be-
vara fina naturtillgångar. 
Föreslagen nockhöjd bör ökas till +41,0 för att möjliggöra byggnation i tre våningar för 
att kunna utföra en tillgänglig större del av gården för alla barn. 
Anpassning måste ske till det behovet som Boverket anger och det som Göteborgs Stads 
Ramprogram anger som användbar lekgårds yta. 
Kommentar: 
Föreslagen angöring till förskolan är avstämd med trafikkontoret som under planarbetet 
inte befarat att trafiksäkerheten riskeras. Antalet transporter till och från förskolan, mat 
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och avfall är avstämd med lokalförvaltningen och lokalsekretariatet och det handlar om 
cirka 1 repsektive 2 gånger/vecka. Tillskottet av transporter bedöms därför inte påverka 
trafiksäkerheten i området omfattande. 
Föreslagen justering av förskolans byggrätt är avstämd med Lokalförvaltningen och Lo-
kalsekretariatet som bedömer den som tillräcklig. En utökning av markanvädningen för 
förskola i tomtens sydvästra hörn är inte möjlig framförallt för att räddningstjänsten 
måste kunna ta sig fram i området. Det finns inte heller några möjligheter att utöka plan-
området inför planens antagande. Höjden på byggrätten justeras från +38,0 till +38,5 för 
att inte gå upp i högre nockhöjd än angränsande byggnad. 
För fler kommentarer gällande förskolans byggrätt se kommentarer till yttrande 5 och 6. 
De inkomna synpunkterna och förändringarna i föreslagen byggrätt är diskuterade till-
sammans med Lokalförvaltningen vid möte och mailkonversationer. 
 
I övrigt noteras synpunkterna. 
 

8. Göteborg Stads parkering AB 
Utöver våra generella ståndpunkter nedan har Parkeringsbolaget inga synpunkter på för-
slaget. 
Parkeringsbolagets generella ståndpunkter när det gäller parkering: 
Parkering kan avse två-, tre- eller fyrhjuliga fordon beroende på förutsättningarna. 

⋅ All parkering ska vara öppen för samnyttjande i möjligaste mån. 
⋅ Beakta tillgängligheten såväl till, från som inom ett område/stadsdel vid beräk-

ning av behov av parkeringsplatser. 
⋅ Placera parkeringen så att det främjar den blandade hållbara resan med olika 

färdmedel.  
⋅ Bygg in system för beläggningsmätningar från början där så är lämpligt, så att 

parkeringen kan kopplas till parkeringsledsystem (hänvisningssystem) för att mi-
nimera söktrafiken och optimera nyttjandet. 

⋅ Parkeringarna ska utformas så att de både är och upplevs som trygga och säkra 
och en del av stadsmiljön. 

Kommentar: 
Till planen så följer en parkeringsutredning som visar hur parkeringen i huvudsak avses 
ske som en följd av byggnation. Parkeringen studeras ytterligare i detalj i det fortsatta 
bygglovet och Parkeringsbolagets synpunkter noteras till det fortsatta arbetet.  
 

9. Kretslopp och vatten 
Behov av ändringar i planhandlingarna  
Under rubriken Avfall i planbeskrivningen lägg till hur avfallshanteringen för förskolan 
och övriga verksamheter ska fungera.  
Under rubriken Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen lägg till att borttagandet av 
återvinningsstationen vid Briljantgatan 22 bekostas av Kretslopp och vatten.  
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Under rubriken Teknik/Dagvatten ändras bisatsen i andra meningen till ”… vilket bety-
der att ökat dagvattenflöde till dagvattenservisen i planens norra del måste an-mälas till 
markavvattningsföretaget.”  
Ändra texten under avsnittet Teknik/Skyfall i planhandlingarna enligt avsnitt Skyfalls-
hantering längre ner i detta yttrande.  
Utöver ovanstående ändringar är följande viktigt att beakta i planarbetet 
Inför antagandet av detaljplanen vill Kretslopp och vatten ha ett avstämningsmöte för att 
säkerställa att planen möjliggör en fungerande avfallshantering även för planerade verk-
samheter. Då avstånden till föreslagna miljöhus innebär att befintliga bostäder får längre 
än 50 meter från entréer till sin avfallshantering behöver det stämmas av med SBK:s 
bygg-lovsavdelning att en sådan lösning är godtagbar ur tillgänglighetssynpunkt.  
Avfall  
Om verksamheterna ska ha separata utrymmen för avfall behöver dessa planeras in i 
komplementhus eller byggnadernas entréplan. Vägen där kärlen ska dras mellan avfalls-
utrymme och sopbil ska vara så kort som möjligt men max 25 meter. Underlaget ska 
vara hårdgjort och utan höga trösklar eller trottoarkanter. 
Till bygglovsansökan, då en detaljerad avfallslösning ska presenteras, ska även en lös-
ning för bostädernas grovavfall finnas med. Kretslopp och vatten rekommenderar att ex-
ploatören beaktar de kommentarer som framkom under samråd och granskning samt 
följer de riktlinjer som finns i skriften Gör rum för miljön på stadens hemsida. Praktiska 
tips och goda exempel på hur avfall kan förebyggas hittas också på stadens hemsida i 
skriften Före-byggavfall i flerbostadshus. Kretslopp och vatten står gärna till tjänst 
framöver vad gäller planering av avfallshanteringen. Kontakta vid behov ansvarig av-
fallshandläggare.  

VA  
Allmänna VA-ledningar  
Briljantgatan och norra delen av Smaragdgatan ligger högre belägen än planområdet. 
Ledningarna i gaturummet hamnar därför på en sådan nivå att anslutning med självfall 
försvåras. Anslutning från byggrätterna läggs Briljantgatan och Smaragdgatan till de all-
männa spill- och dagvattennäten bör därför ske i planområdets norra del eller till led-
ningarna som går genom parkområdet i höjd med gångtunneln under Smaragdgatan.  
Om markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp och vat-
ten få möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Arbete under mark” på Göteborg stads 
hem-sida.  
Dagvatten  
Lägg till följande text under avsnitt Teknisk försörjning/Dagvatten:  
”Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Till exempel ska 
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 
dagvattnet.”  
Under avsnitt Teknik/Dagvatten/Förskola tas fjärde meningen i andra stycket bort, me-
ningen ”Om inte detta görs kan det vid skyfall riskera att översvämma delar av gården.”  
Skyfallshantering  
Som en del av Göteborgs stads arbete med framtagande av ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen för vatten och klimatanpassning har en skyfallsmodellering tagits fram för 
hela staden. Modelleringen visar att skyfallssituationen vid ett 100-års regn är kritisk för 
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utbyggnadsplanerna. Bebyggelsen planeras placeras i lågpunkter som vid ett regn med 
återkomsttid 100 år översvämmas till mer än en meter. Även om planerad bebyggelse 
säker-ställs för skyfall genom materialval, konstruktion och skapandet av fria vattenvä-
gar innebär planen att vattenmassor som idag samlas på planerad mark för utbyggnad 
måste ledas till översvämningsbar yta. En skyfallsutredning är under upphandling och 
ansvarig för dess föreslagna konsekvenser måste utredas. Statliga och regionala myn-
digheter m.fl. 
Vid ett 100-årsregn ska det finnas en marginal på 20 cm till underlag golvbjälklag från 
översvämningsytan.  
Trädplantering  
För kompensationsåtgärderna med trädrader närmare gatan gäller att ledningarna i gatan 
beaktas. Som grundregel gäller att ett skyddsavstånd på minst 4 m mellan trädets rothals 
och ytterkant ledning ska hållas. Avsteg från grundregeln kan göras endast i speciella 
fall och efter godkännande från Kretslopp och vatten som då kan komma att ställa krav 
på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar ska utföras. I de fall det är möjligt ska led-
ning och trädets rothals placeras på ett avstånd av 7 m från varandra.  
Förutsättningar för anslutning  
Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda ledningar 
för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Kretslopp och vattens fördröjnings-
krav för dagvatten ska uppfyllas innan anslutning till allmänt ledningsnät. Krav vad gäl-
ler avskiljning av föroreningar i dagvattnet ska vara uppfyllt.  
Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 77 m (RH2000). I de 
fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. Lednings-
nätets kapacitet medger uttag till sprinklers för BmSS-bostäder.  
Ekonomi  
Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp har beräknats till ca 1,7 mkr enligt VA-
taxa för år 2017. Mervärdesskatt tillkommer.  
Kostnadstäckning för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen är god. 
Kommentar: 
För förskolans verksamhet kommer troligen någon form av miljöhus placeras inom 
byggrätten i anslutning mot angöringen/vändplatsen till förskolan. För övriga verksam-
heter finns inga detaljlösningar framtagna eftersom det är högst oklart var och vilken 
typ av verksamhet som kommer att etablera sig. I vidare bygglov- och projekteringsar-
bete studeras möjligheterna till avfallshantering ytterligare. 
Planbeskrivningen kompletteras och justeras enligt synpunkterna i det som Kretslopp 
och vatten framför som behov av ändringar och under dagvatten och vem som tar kost-
naderna för borttagande av återvinningsstationen.  
En skyfallsutredning pågår och kompletteras till antagandet. Plankartan har komplette-
rats med en upplysning om att framtagen Skyfallsutredning ska följas. Plankartan kom-
pletterats även med en planbestämmelse ”marken ska vara tillgänglig för dagvattenhan-
tering”. Planbestämmelsen har kompletterats inom två ytor i planområdet där vatten kan 
samlas vid händelse av skyfall. För att hantera skyfallsfrågan i övrigt föreslås vattnet le-
das till andra lågpunkter utanför planområdet. 
 
I övrigt noteras synpunkterna. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

10. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planförslaget i nuvarande utformning inte kan accepteras och kan 
därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Motiv för bedömningen följer 
nedan. 
Riksintresse för kommunikationer, E6/E20 Västerleden 
Göteborg Stads upprättade dokumentet: Trafikalstring och åtgärder inom detaljplanen för 
BoStad2021 inom Södra-Mellanstaden-Briljantgatan/Smaragdgatan analyserar trafikpå-
verkan övergripande, trafikalstring, färdmedelsfördelning samt effekterna på ett större 
geografiskt område, motsvarande Högsbo. 
Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets bedömning att beräkningen enligt ovan, inte vi-
sar den faktiska påverkan på trafikleden och trafikmot som belastas av trafiken från 
planområdet. (Se också yttrande från Trafikverket dt 2017-05-18 med ref. TRV 
2017/47203) För att kunna bedöma de förväntade effekterna på det nationella vägnätet 
behöver Staden beskriva trafikpåverkan på leden även lokalt från det aktuella området 
och vid berört trafikmot, särskilt under rusningstid. Det ska utgöra underlag för de nöd-
vändiga åtgärderna som krävs för att undvika en negativ påverkan på riksintresset för 
kommunikationer. Dessa åtgärder ska säkerställas genom en avsiktsförklaring med Tra-
fikverket innan detaljplanen förs till antagande. Genomförande av åtgärder behöver ske 
inom en rimlig tid med hänsyn till utbyggnaden av Södra-Mellanstaden. 
Hälsa och säkerhet, förorenad mark 
Länsstyrelsen ser fram emot den beställda markmiljö utredningen inför antagande av 
planen. Om det påträffas föroreningar måste det säkerställas på plankartan att åtgärder 
sker innan startbesked kan ges. 
Hälsa och säkerhet, risker från ett skyfall 
I samrådsredogörelsen beskriver kommunen att planhandlingarna kompletteras med en skyfalls-
utredning inför antagandet. Eftersom planförslaget syftar till att bygga bort befintliga lågpunk-
terna, måste utredningen redovisa hur området kommer att se ut när det är utbyggt. Länsstyrel-
sen ifrågasätter vart ytvatten kommer att rinna och hamna efter att byggnationen är klar? Kan 
det finnas risk att det vid ett skyfall kan inträffa att området utanför planområdet påverkas? Det 
är viktigt att slutsatser/rekommendationer som krävs för att undvika det bearbetas in i den aktu-
ella detaljplanen. Det kan t.ex. gälla höjdsättning av marken. 

Generellt anser Länsstyrelsen att både markmiljö- och skyfallsutredningar borde ha varit klara 
och utgjort grund för utformning av planförslaget, dock är det positivt att frågan omhändertas 
innan planen förs till antagande. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Länsstyrelsen har den 26 januari 2017 meddelat dispens för att ta bort biotopskyddade 
trädrader inom planområdet. Dispensen gäller endast under förutsättning att detaljplanen 
vinner laga kraft. Dispensen är även förenad med ett villkor som innebär att vissa av 
kompensationsplanteringarna ska skyddas med planbestämmelse då de inte kommer att 
omfattas av biotopskyddsbestämmelserna på de föreslagna placeringarna. Länsstyrelsen 
noterar att en planbestämmelse ’a2’ respektive ’n’ har införts på plankartan för dessa 
planteringar. Dock vill Länsstyrelsen uppmärksamma att det bör framgå av plankartan 
tydligt att dessa planbestämmelser ’a2’ respektive ’n’ avser de nyplanterade träden. 
Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2. 
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Kommentar: 
Riksintresse för kommunikationer, E6/E20 Västerleden 
Efter granskningen har staden sett över och bearbetat de tidigare trafikberäkningarna 
och påverkan på Västerleden. Stadens bedömning är att planens påverkan på det statliga 
vägnätet är marginell och att utbyggnaden inte utgör någon påtaglig skada på riksintres-
set för kommunikation. 
Mobilitetsutredningen som gjorts är nu avstämd med trafikkontoret och ett avtal har slu-
tits mellan fastighetsägaren och trafikkontoret för en reduktion av parkeringstalet på 
15%. Åtgärderna inom ramen för mobilitetsavtalet som exploatören ansvarar för ska 
vara genomförda i samband med att bostäderna tas i bruk.  
Staden gör vidare den generella bedömningen att bostadsutbyggnad i Göteborg, även i 
de fall bebyggelsen lokaliseras nära en statlig väg, i lägre grad kommer att bidra till tra-
fikbelastningar på de statliga vägarna än vad som skulle ske om motsvarande mängd bo-
städer skulle byggas längre från regionens kärna som utgörs av Göteborgs centrum. Ut-
byggnader i Göteborg är att föredra med hänvisning till att boende i Göteborg har betyd-
ligt lägre bilanvändning än vad som är fallet i andra delar av regionen. Bilanvändningen 
bland göteborgarna kommer också ytterligare minska genom att staden har uttalade mål 
för arbete med mobilitetsplanering för minskat bilresande. Inom BoStad2021 förstärks 
trovärdigheten i detta arbete av de 10-åriga mobilitetsavtal som kommunen skriver med 
exploatörerna, och som ålägger båda parter att aktivt arbeta med frågorna. 
Framdriften av detaljplaner inom Södra Mellanstaden pågår parallellt med ÅVS-arbetet. 
Under tiden som arbete med ÅVS:en pågår är inriktningen att varje detaljplan ska bidra 
till den omställning av trafiksystemet som är nödvändig för att trafikstrategins mål ska 
uppnås. Åtgärder som eventuellt är önskvärda och som ligger utanför detaljplaneområ-
dena på systemnivå hanteras i ÅVS:en. Avsiktsförklaringar kommer inte tas fram för de 
enskilda detaljplanerna. Staden kommer driva de pågående planerna som planerat för 
antagande med förtydligande kring vilken trafikalstring de ger och hur fördelningen av 
den trafiken ser ut för att tydliggöra vilken andel trafik som kan förväntas belasta Väs-
terleden. Staden anser inte att resultatet från ÅVS:en i tid och detaljeringsgrad kommer 
att ge oss det vi behöver för att kunna arbeta in åtgärder i de pågående detaljplanerna. 
Planhandlingarna har kompletterats med PM Trafikanalys, Trafikkontoret 2017-10-23, 
och planbeskrivningen är uppdaterad med information från trafikanalysen. 
 
Hälsa och säkerhet, förorenad mark 
Markundersökningar har genomförts som inte visar på någon omfattande föroreningssi-
tuation. Stadens bedömning är att marken därmed är lämplig för de ändamål planen fö-
reslår efter mindre saneringsåtgärder och eventuellt kompletterande provtagningar i 
bygglovskedet. Plankartan kompletteras med ett villkor om startbesked för bostadsända-
mål och förskola och med PM Översiktlig MMU, Sweco 2017-09-22. Planbeskriv-
ningen uppdateras med information från markundersökningarna. 
 
Hälsa och säkerhet, risker från ett skyfall  
En skyfallsutredning pågår och kompletteras till antagandet. Plankartan har komplette-
rats med en upplysning om att framtagen Skyfallsutredning ska följas. Plankartan kom-
pletterats även med en planbestämmelse ”marken ska vara tillgänglig för dagvattenhan-
tering”. Planbestämmelsen har kompletterats inom två ytor i planområdet där vatten kan 
samlas vid händelse av skyfall. För att hantera skyfallsfrågan i övrigt föreslås vattnet le-
das till andra lågpunkter utanför planområdet, vilka inte kan regleras inom detaljplanen. 
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Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Gällande planbestämmelserna n och a2 kvarstår dessa på plankartan för både nya och 
befintliga träd i alléer, i syfte att tydliggöra att dessa ska skyddas. Planbestämmelsen n 
justeras till n1 på plankartan. 
 

11. Försvarsmakten  
Ingen erinran. 
 

12. Trafikverket 
 Staden beskriver i samrådredogörelsen att trafik från Trafikverkets väg E6.20 är inklu-
derat i bullerberäkningarna till planen. Man har räknat på 47 000 fordon per årsmedel-
dygn år 2035. Trafikverket anser inte att den siffran är rimlig då Trafikverket år 2014 
uppmätte 51 000 fordon per årsmedeldygn och Trafikverket räknar med en årlig trafi-
kökning på 1,01 %. Staden bär ansvar för att bostäderna som ingår i förslaget kommer 
klara kraven i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Om 
Trafikverket drabbas av kostnader på grund av stadens bristande planering kommer Tra-
fikverket överväga att ställa skadeståndsanspråk på staden.  
Det bifogade dokumentet Trafikalstring och åtgärder inom detaljplanen för BoStad2021 
inom Södra Mellanstaden – Briljantgatan/Smaragdgatan använder en färdmedelsfördel-
ning som är baserad på Högsbo samt en analys på färdvägar som är baserad på hela 
Södra Mellanstaden för denna specifika detaljplan. Detta gör det väldigt svårt att se do-
kumentet som trovärdigt. Trafikverket anser inte att det kan ses som trovärdigt att enbart 
10 % av biltrafik alstrad från detta planförslag kommer att välja att köra via Västerleden 
utan att den siffran kommer bli högre, då inga effektiva alternativ finns. Trafikverket 
anser därför att man måste motivera hur man har funnit trafikalstringen så låg baserad 
på det aktuella området för att vi ska anse det trovärdigt. 
Om planhandlingarna inte kompletteras eller uppdateras kan Trafikverket inte utesluta 
att den utgör ett hot mot riksintresset E6.20 Västerleden. Detta då planen inte har visat 
att den inte ytterligare belastar riksintresset. Trafikverket är medvetna om att genom 
ÅVS Södra Mellanstaden ska påverkan från planen minskas men framkomligheten och 
trafiksäkerheten på vägen får inte försämras i väntan på dessa åtgärder.  
I övrigt kvarstår Trafikverkets synpunkt att planförslaget bör invänta åtgärder som fram-
kommer från ÅVS Södra Mellanstaden. Detta är enligt Staden inte ett alternativ men 
Trafikverket vill framhålla att det är det bästa ur Trafikverkets synvinkel. I annat fall an-
ser Trafikverket att en avsiktsförklaring, som konstaterar att åtgärdsvalstudien ska ge-
nomföras och åtgärder implementeras, ska vara underskriven innan planen kan gå till 
antagande. 
 
Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med PM Trafikanalys, Trafikkontoret 2017-10-23. I 
denna beskrivs reviderade trafiksiffror som underlag för trafikberäkningar. För fler 
kommentarer gällande Västerleden och riksintresset se kommentar till yttrande nummer 
10.  
 
Vid en enklare kontrollberäkning visade det sig att ljudbidraget från Västerleden är ca 
54 dBA vid husen i norra delen av området. En ökning av trafiken på Västerleden från 
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47 000 till ca 59 000 fordon/dygn skulle ge en ökning av den totala ljudnivån med ca 1 
dB, dvs värdet 54 dBA ökar till 55 dBA. Som mest ökar de ekvivalenta ljudnivåerna 
med 1 dB. Maximala ljudnivåer påverkas inte alls. Detta medför inget hinder för ett ge-
nomförande av planen. Med den nya bullerförordningen som träder ikraft 1 juli ges även 
marginal för att klara bullernivåerna. 
 

13. Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten har inga erinringar men vill anda påpeka ett par saker. 
Det känns lite äventyrligt att det finns byggrätt for komplementbyggnad där infarten till 
den blivande skolfastigheten ska placeras. Den blir också en infart till befintliga bygg-
nader inne i kvarteret om de nya byggrattema utmed gatan kommer att avstyckas, sa det 
ar ju viktigt att den halls fri frän bebyggelse. 
Det ar lite svart att första argumentet att kvartersgränsen vid byggrätten med höjden 
+51,5 inte kan justeras eftersom man da skulle beröra en annan detaljplan. Det nordlig-
aste området for tekniska anläggningar ligger ju också i en annan detaljplan. 
Kommentar: 
Plankartan justeras genom att mark markerad med + i den södra ändras till prickmark i 
syfte att säkerställa planerad infart till förskola. Plankartan justeras även i bestämmelsen 
e1 från 400 till 200 samt att angränsande yta längre norrut kompletteras med e1 50. 
Gällande påverkan på detaljplanen för Opaltorget så kan denna inte påverkas eftersom 
den nyligen vunnit laga kraft och är i ett genomförandeskede. 
 

14. Statens geotekniska institut (SGI) 
Framför följande synpunkter. 

⋅ Detaljplanen behöver förtydligas gällande framtida förändringar av markhöj-
derna inom planområdet och de konsekvenser det kan ha på stabiliteten samt 
eventuella restriktioner 

⋅ Åtgärder på bergstabiliteten ska säkerställas på plankartan på ett plantekniske 
godtagbart vis. 

Kommentar: 
De markförändringar som föreslås är markhöjande, för att möta nivån till cykelbanan 
längs Briljant- och Smaragdgatan. Generellt är en sådan åtgärd en stabilitetshöjande åt-
gärd. När Anslutande garage och byggnader projekteras utgår konstruktionen och 
grundläggningen från att jordtrycket från markförändringana ska klaras. Plankartan 
kompletteras därför inte med någon planbestämmelse.  
Det råder fortfarande vissa oklarheter i hur byggrätten ska placeras inom byggrätten för 
förskola. Det är därmed även oklart hur både byggnadens placering och utformning i sig 
säkerställer säkring av blocknedfall i området. Samma resonemang gäller vid planering 
av förskolegården. För att inte tillföra några onödiga planbestämmelser kompletteras 
inte plankartan med någon bestämmelse. Plankartan kompletteras med en upplysning 
gällande att området ska säkras för blockutfall med framtagen underlagsrapport som un-
derlag. 
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Sakägare  

Ingen sakägare har lämnat synpunkter under granskningen. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Inga inkomna synpunkter har inkommit enligt rubriceringen. 

Övriga 

15. Boende på Grevaregårdsvägen 136 
Finns det i åtanke att inte bara köpkraftiga ska kunna flytta in? Tänker främst på hy-
rorna och ingångspriserna för bostadsrätterna. Kommer den socioekonomiska demogra-
fin vara blandat eller är målgruppen endast köpkraftiga? 
Kommentar: 
Målsättningen med den pågående upprustningen av området och de nya bostäderna är 
att beståndet ska ge en variation och valmöjligheter. Bostäder som varierar i både stor-
lek, med fler små lägenheter, och upplåtelseformer bidrar till detta. Kostnadsmässigt 
möjliggör det för fler att flytta in i området. Det finns dock inga möjligheter att reglera 
detta inom ramen för detaljplanen. 
 

16. Boende på Rubingatan 18 
Inga höghus som förtätar och förstärker utanförskap. Bygg gärna på en ev två vån på be-
fintliga vita hus. Det behövs - istället för höghus - naturliga grönytor där människor kan 
mötas. Även några låga byggnader för fritidsverksamhet för ungdomar så man inte spär 
på kriminaliteten ytterligare. Både för flickor o pojkar. 
Behövs även mötesplatser för kvinnor - kanske med kursverksamhet. Låga snygga 
byggnader. Alltså ingen förtätning utan utveckling av vår fina stadsdel som håller på att 
förstöras av våra sysslolösa unga. 
Med hopp om en levande stadsdel o ingen kriminell sovstad. 
Kommentar: 
Staden är i ett stort behov av att nya bostäder byggs då det råder en bostadsbrist. Detta 
arbete med detaljplanen ligger helt i linje med Stadens utbyggnadsstrategi och projektet 
BoStad2021.  
Den högsta byggnaden som planen tillåter är 7 våningar, en byggnad i den norra delen 
och två i den södra. De övriga byggnaderna för bostäder tillåts i 5-6 våningar och för-
skolan i 2-3 våningar. Tre av de befintliga byggnaderna planeras att byggas på med en 
våning. Byggnadernas placering längs Briljant- och Smaragdgatan skärmar av gårdarna, 
nya och befintliga, från trafiken och gör den mer skyddade både visuellt och från trafik-
buller. I samband med byggnationen planeras även ytorna mellan byggnaderna att om-
formas med en högre gestaltning än i dagsläget. Tillsammans med en avskärmning från 
trafikpåverkan på gårdsmiljöer ökar förutsättningen för gårdar av högre kvalitet vilket 
kan bidra till att de kanske används mer av alla och ökar den sociala tryggheten. 
I det planerade parkeringshuset finns möjlighet att uppföra aktivitetslokaler allt efter-
hand som behov uppstår. 
 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 15(18) 

17. Skrivelse utan angiven adress  
Det saknas helt information eller planering av Motorcykel- respektive mopedparke-
ringar i området, såväl 2-hjulingar som för 3-hjulingar. 
Kommentar: 
I Stadens vägledning för parkeringstal, 2011, finns inga riktlinjer hur motorcyklar, mo-
peder och liknande ska hanteras. Målsättningen i ett genomförande är trots allt att möj-
liggöra tillfredställande parkeringsplatser för denna typ av fordon. 

Revideringar  
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att endast ett fåtal och mindre juste-
ringar av plankartan föreslås. Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. 
Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte 
någon ny granskning. 

⋅ Byggrätten för förskolan, område S på plankartan, justeras så att ytan för bygg-
rätten minskas till förmån för ökad prickmark i syfte att inte påverka värdefulla 
träd som finns inom området. En mindre del av byggrätten ersätts med kors-
mark. Ytan för utökad prickmark kompletteras med a1 bestämmelse. Med den 
minskade ytan för byggrätt utgår e3-bestämmelsen för området, e4- Bestämmel-
sen justeras därför till e3. Högsta nockhöjd justeras från +38,0 till +38,5. 

⋅ Plankartan kompletteras med ett villkor om startbesked för bostadsändamål och 
förskola  

⋅ Planhandlingarna kompletteras med PM Översiktlig MMU, Sweco 2017-09-22.  
⋅ Plankartan justeras genom att mark markerad med + i den södra delen av plan-

området, BCDP2, ändras till prickmark i syfte att säkerställa planerad infart till 
förskola. Plankartan justeras även i bestämmelsen e1 från 400 till 200 samt att 
angränsande yta längre norrut kompletteras med e1 70. 

⋅ Plankartan kompletteras med en upplysning gällande att området ska säkras för 
blockutfall med framtagen underlagsrapport som underlag. 

⋅ Plankartan kompletteras med bestämmelser att marken ska vara tillgänglig för 
dagvattenhantering. 

⋅ Plankartan kompletteras med en upplysning att framtagen skyfallsutredning ska 
följas. 

⋅ Planhandlingarna kompletteras med en skyfallsutredning. 
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Utöver de ändringar som föreslås som en följd av inkomna synpunkter, och mindre ju-
steringar, föreslås även följande justeringar: 

⋅ Plankartan kompletteras med bestämmelse b1 som förtydligar att parkeringsga-
rage är tillåtet inom två ytor angiven med +. 

⋅ Byggrätten utökas in mot gård med i den andra och tredje sydligaste byggrätten-
samt med 0,2 meter respektive 0,4 meter för att skapa marginal vid val av isole-
ring av byggnaden.  

⋅ Planhandlingarna uppdateras efter en ny bullerförordning som trädde ikraft 
2017-07-01. 

⋅ Plankartan förtydligas i beskrivning av f-bestämmelserna. 
⋅ Plankartan kompletteras under Upplysning med information om biotopskydd 

och beviljad dispens. 
⋅ Plankartan förtydligas i beskrivningen av korsmarkerad mark så att även trappor 

tillåts uppföras. 
⋅ Plankartan justeras så att centrumändamål tillåts i hela byggrätten för PC. 

 
 
 
 
Karoline Rosgardt   Maria Lejon 
Planchef     Projektledare 
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Bilaga 1 

Samrådskrets 

KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR 
Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborgs Stads Parkerings AB 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretslopp och Vatten 
Kulturnämnden 
Lokalnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Namnberedningen 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Social resursnämnd 
Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg 
Stadsledningskontoret 
Lokalsekretariatet 
Trafiknämnden 
Utbildningsnämnden 
  
STATLIGA MYNDIGHETER ETC 
Lantmäterimyndigheten 
Länsordningspolisen 
Länsstyrelsen  
PostNord Produktion VO Göteborg (fd.Posten AB) 
Försvarsmakten Högkvarteret, HKV 
Skanova Nätplanering D3N 
Statens geotekniska institut 
Trafikverket 
Vattenfall Eldistribution AB 
Västtrafik AB 
MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
  
SAKÄGARE 
Enligt fastighetsförteckning 
 
BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE, 
HYRESGÄSTER, BOENDE 
Hyresgästfören. Region V Sverige 
  
ÖVRIGA 
Ellevio 
GREFAB 
Handikappfören. Samarbetsorgan 
Naturskyddsfören.i Gbg 
Swedegas 
Tillgänglighetsrådgivare 
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngata 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 18 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt
010 224 4789

nirmala.blom-adapa@
lansstyrelsen.se

Göteborg Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se

Granskningsyttrande över detaljplan för bostäder vid Briljant- 
och Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered i Göteborg, 
Västra Götalands län, del av BoStad2021, 
Handlingar daterade 2017-04-25 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

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

Motiv för bedömningen
Riksintresse för kommunikationer: E6.20 Västerleden 

Göteborg Stads upprättade dokumentet: Trafikalstring och åtgärder inom 
detaljplanen för BoStad2021 inom Södra-Mellanstaden- 
Briljantgatan/Smaragdgatan analyserar trafikpåverkan övergripande, trafikalstring, 
färdmedelsfördelning samt effekterna på ett större geografiskt område, 
motsvarande Högsbo. 

Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets bedömning att beräkningen enligt ovan, 
inte visar den faktiska påverkan på trafikleden och trafikmot som belastas av 
trafiken från planområdet. (Se också yttrande från Trafikverket dt 2017-05-18 med 
ref. TRV 2017/47203) För att kunna bedöma de förväntade effekterna på det 
nationella vägnätet behöver Staden beskriva trafikpåverkan på leden även lokalt 
från det aktuella området och vid berört trafikmot, särskilt under rusningstid. Det 
ska utgöra underlag för de nödvändiga åtgärderna som krävs för att undvika en 
negativ påverkan på riksintresset för kommunikationer. Dessa åtgärder ska 
säkerställas genom en avsiktsförklaring med Trafikverket innan detaljplanen förs 
till antagande. Genomförande av åtgärder behöver ske inom en rimlig tid med 
hänsyn till utbyggnaden av Södra-Mellanstaden.

Hälsa och säkerhet
Förorenad mark

Länsstyrelsen ser fram emot den beställda markmiljö utredningen inför antagande 
av planen. Om det påträffas föroreningar måste det säkerställas på plankartan att 
åtgärder sker innan startbesked kan ges.
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Risker från ett skyfall

I samrådsredogörelsen beskriver kommunen att planhandlingarna kompletteras 
med en skyfallsutredning inför antagandet. Eftersom planförslaget syftar till att 
bygga bort befintliga lågpunkterna, måste utredningen redovisa hur området 
kommer att se ut när det är utbyggt. Länsstyrelsen ifrågasätter vart ytvatten 
kommer att rinna och hamna efter att byggnationen är klar? Kan det finnas risk att 
det vid ett skyfall kan inträffa att området utanför planområdet påverkas? Det är 
viktigt att slutsatser/rekommendationer som krävs för att undvika det bearbetas in i 
den aktuella detaljplanen. Det kan t.ex. gälla höjdsättning av marken. 

Generellt anser Länsstyrelsen att både markmiljö- och skyfallsutredningar borde ha 
varit klara och utgjort grund för utformning av planförslaget, dock är det positivt 
att frågan omhändertas innan planen förs till antagande. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Länsstyrelsen har den 26 januari 2017 meddelat dispens för att ta bort 
biotopskyddade trädrader inom planområdet. Dispensen gäller endast under 
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Dispensen är även förenad med ett 
villkor som innebär att vissa av kompensationsplanteringarna ska skyddas med 
planbestämmelse då de inte kommer att omfattas av biotopskyddsbestämmelserna 
på de föreslagna placeringarna. Länsstyrelsen noterar att en planbestämmelse ’a2’ 
respektive ’n’ har införts på plankartan för dessa planteringar. Dock vill 
Länsstyrelsen uppmärksamma att det bör framgå av plankartan tydligt att dessa 
planbestämmelser ’a2’ respektive ’n’ avser de nyplanterade träden.

Detta beslut har fattats av utvecklingsledare/ Tvärgrupp Göteborg Christina 
Gustafsson efter föredragning av arkitekt Nirmala Blom-Adapa. I den slutliga 
handläggningen har även sakkunniga från miljöskydd, naturvård, samhällsskydd 
och beredskap /Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg, deltagit.

Christina Gustafsson

                                                          Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Länsstyrelsen från Trafikverket dt 2017-05-18 med ref. TRV 2017/47203

Kopia (utan bilaga) till:
trafikverket@trafikverket.se

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen
Miljöskyddsavdelningen
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Samhällsavdelningen
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