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Samrådsredogörelse 

Datum: 2018-02-06  

Diarienummer: 0589/14 

Aktbeteckning: 2-5467 

Sirpa Ruuskanen Johansson 

Telefon: 031-368 17 87  

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Detaljplan för Bostäder vid Långedragsvägen/Göta Älvsgatan inom 
stadsdelen Älvsborg i Göteborg, standard planförfarande 

Samrådsredogörelse 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 25 april 2017 att genomföra samråd för detaljplaneförsla-

get. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, un-

der tiden 10 maj 2017 – 20 juni 2017. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, under sam-

rådstiden. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.gote-

borg.se/planochbyggprojekt/.  

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller Länsstyrelsens synpunkter 

angående geoteknik och förorenad mark, där krav på förtydliganden och införande av 

planbestämmelser. Länsstyrelsen har också lämnat synpunkter avseende dagvatten och 

bullerproblematik. 

Mindre synpunkter har också lämnats från andra förvaltningar. Inga synpunkter har in-

kommit från sakägare. 

Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i plan-

handlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och exploatör för 

kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt/
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. Fastighetsnämnden 

Fastighetskontoret har inte något att erinra mot samrådshandlingen i ovanstående 

detaljplan. 

 

2. Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

Göteborg Energi Nät AB bedömer att tillkommande bostäder och lokaler kan försörjas 

från bef. nät. Viss förstärkning kan behövas i området. Behov av utrymme för befintligt 

och tillkommande elledningsstråk ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. För befint-

liga och nya elanläggningar inom kvartersmark skall ledningsrätt upplåtas. Fiber finns i 

närområdet.  

Kommentar: 

Synpunkter vidarebefordras till exploatören för beaktande i genomförandeskedet. 

3. Kulturförvaltningen 

Kulturförvaltningen har inget att erinra i ärendet. 

 

4. Miljö- och klimatnämnden 

Miljö- och klimatnämnden tillstyrker planarbetet under förutsättning att deras syn-

punkter beaktas.  

Nämnden påpekar att om bullernivån beräknas bli för hög i fasad, behöver man arbeta 

med genomgångslängenheter så att det finns tillgång till tyst sida. Redovisad rekom-

mendation att massor överstigande riktvärde för känslig markanvändning ska schaktas 

bort bedöms vara tillräcklig. En prövning mot de nationella och lokala miljömålen har 

gjorts och beskrivs på ett föredömligt sätt. 

Kommentar: 

Synpunkter gällande buller vidarebefordras till exploatören för beaktande i genomföran-

deskedet. 

Angående förorenad mark har planbeskrivningen kompletterats med fördjupad beskriv-

ning över hur massor ska hanteras. En planbestämmelse har också införts på plankartan. 

5. Park- och naturnämnden 

Park- och naturförvaltningen ser positivt på planförslaget då det möjliggör en förtätning 

med bostäder i ett kollektivtrafiknära läge i staden. En planbestämmelse om att friyta på 

tak ska finnas kan med fördel införas i plankartan, för att garantera den föreslagna ute-

platsen på taket. Bergtekniska åtgärder på Hinsholmsberget kommer att krävas för att 

kunna genomföra planförslaget. Vid genomförande av planförslaget bör hänsyn tas till 

de större träd som finns på berget och dessa bör skyddas och bevaras vid schaktning, 

bergsäkring och andra bergtekniska åtgärder.  
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Kommentar: 

Planbeskrivningen har förtydligats med information om bergtekniska åtgärder och vär-

defulla träd. Gällande planbestämmelse för friyta bedömer stadsbyggnadskontoret att en 

sådan inte är möjlig, men synpunkten vidarebefordras till exploatören för beaktande i 

genomförandeskedet. En planbestämmelse gällande bergtekniska åtgärder har också in-

förts på plankartan 

 

6. Räddningstjänsten 

Om den alternativa utrymningsvägen skall ske med hjälp av våra maskinstegar behöver 

fordonens begränsningar beaktas. Tekniska aspekter kopplat till detta hanteras främst i 

bygglovsskedet. Utifrån granskat underlag ser Räddningstjänsten att det finns omstän-

digheter kring detta som behöver redas ut.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen har kompletterats med uppgift om att ett sk TR2-trapphus kan 

komma att behövas för att säkerställa utrymningsvägar, vilket också kommer att ställas 

krav på i bygglovshanteringen. Synpunkten vidarebefordras till exploatören för beak-

tande i det fortsatta arbetet. 

 

7. Stadsdelsnämnden Västra Göteborg 

Stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen och hoppas att de påpekanden som framförs i 

den sociala konsekvensbeskrivningen beaktas. Förslaget bidrar till en större blandning 

av bostäder i ett område som idag domineras av villor. I konsekvensbeskrivningen fram-

går det att bostäderna har förutsättningar för att vara lämpliga för en äldre målgrupp vil-

ket förvaltningen är positiv till. För att stärka barnens behov behöver lekytan inom plan-

området utformas på ett bra sätt så att även spontanlek på egen hand är möjlig för 

mindre barn. Det är positivt att utformningen av gång- och cykelbanan förbi planområ-

det förbättras och förtydligas så att gångtrafikanter upplever sig prioriterade framför bi-

lister som passerar över gång- och cykelbanan. Ett övergångställe framför planområdet 

mot Göta Älvsgatan 1 är viktig för att stärka torgkänslan. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret delar stadsdelsnämndens synpunkter, men bedömer att detta inte 

är något som kan regleras i detaljplanen. Synpunkterna vidarebefordras till exploatören 

för beaktande i det fortsatta arbetet. Synpunkten gällande trafik och övergångsställe vi-

darebefordras till trafikkontoret för beaktande i det fortsatta arbetet. 

 

8. Trafikkontoret 

Eventuella åtgärder på allmänplats gångbana ska avgränsas och samordnas med trafik-

kontoret under planarbetets gång. Entréer mot gångbana ska vara indragna. Trafikkon-

toret saknar redovisning av tillgång till bil- och cykelplatser för service/handel samt cy-

kel för bostäder. Avtal beträffande parkering för service/handel ske redovisas före de-

taljplanens antagande. Detaljplanen kan medföra utbyggnad av allmän plats och ev kost-

nader för detta har ännu inte bedömts.   

Kommentar: 

Planbeskrivningen har kompletterats med ytterligare beskrivning gällande entréer och 

möjlig utformning av parkeringsplatser. Förslaget har omarbetats för att visa att det är 

möjligt att inrymma erforderliga p-platser inom kvartersmarken. 
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Ingen allmän platsmark finns inom detaljplanen. Ev. ändringar av allmän platsmark ut-

anför planområdet, bekostas av exploatören. Detta säkerställs också genom avtal med 

kommunen.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

9. Länsstyrelsen 

Har följande synpunkter: 

Länsstyrelsen anser att mindre justeringar och förtydliganden behöver göras enligt det 

som beskrivs nedan för att markens lämplighet för det som föreslås byggas är säker-

ställt. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad 

som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

 

Geoteknik och stabiliteten 

Länsstyrelsen anser att nödvändiga åtgärder och restriktioner som krävs för markens 

stabilitet för det som föreslås byggas, ska regleras i form av planbestämmelser. Detta 

gäller även krav på åtgärder för att säkra berg från rasrisk och blockutfall. Vidare bör 

plankartan upplysa om Geoteknisk PM och rekommendationer för grundläggning och 

radonskydd. 

 

Förorenade områden 

Inom planområdet finns föroreningar/fyllnadsmassor som behöver åtgärdas för att mar-

ken ska bli lämplig för planerat ändamål. Hur man avser att hantera påträffade förore-

ningar behöver tydliggöras i planbeskrivningen. Markundersökningen är översiktlig och 

inför avhjälpandeåtgärder behöver ytterligare undersökningar genomföras för att 

avgränsa föroreningarna/fyllnadsmassorna. 

Om avhjälpande åtgärder inte genomförs innan planen antas ska åtgärderna säkerställas 

genom en planbestämmelse på plankartan. Saneringsåtgärder inom området är anmäl-

ningspliktigt och ska föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten, miljöförvalt-

ningen. 

 

Råd enligt PBL och MB 

Buller 

Av planbestämmelsen framgår att ”Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudni-

vån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 

ljudnivå”. Denna planbestämmelse stämmer överens med förordning 2015:216 om tra-

fikbuller vid bostadstäder. Det behöver redovisas hur denna planbestämmelse kan upp-

fyllas för planområdet.  

 

Naturmiljö 

Länsstyrelsen anser inte att det finns skäl att kräva någon naturinventering trots att plan-

området ligger i anslutning till en lövskog som ingår i Länsstyrelsens lövskogsinvente-

ring från 1986. 
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Dagvatten 

I dagvattenutredningen föreslås ett underjordiskt magasin eller en regnträdgård i den 

nordöstra delen av planområdet. På plankartan har planbestämmelsen v1 ”Trafikramp 

och skärmtak med tillhörande konstruktioner får anläggas” har införts på denna plats. 

Kommunen behöver säkerställa att det i plankartan finns tillräckligt med plats för att 

fördröja erforderliga volymer vatten inom planområdet. 

 

Luft 

Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsnormer för luft inte riskerar att överskridas i 

planområdet. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länssty-

relsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas 

fram.  

 

Länsstyrelsens samrådsyttrande återfinns i sin helhet under bilaga 2, se nedan. 

 

Kommentar: 

Ang geoteknik anser stadsbyggnadskontoret inte att det behövs en planbestämmelse gäl-

lande lastbegränsningar, grundläggning eller stabilitet, då de kan begränsa planen i onö-

dan samt att krav på ytterligare utredning kommer att krävas i bygglovsskedet. Planför-

slaget är geotekniskt och bergtekniskt utrett och rekommenderade åtgärder är möjliga 

att utföra och ryms inom planområdet. Däremot har en upplysning införts på plankartan 

om att en geoteknisk utredning har genomförts. 

 

När det gäller bergteknik, har en planbestämmelse införts som säkerställer att rekom-

menderade åtgärder utförs innan startbesked lämnas. 

På plankartan har också införts en upplysning gällande radon. 

Planbeskrivningen har tydliggjorts angående hantering av påträffade föroreningar/fyll-

nadsmassor i marken. Plankartan har också kompletterats med planbestämmelse om att 

startbesked inte får ges innan markens lämplighet har säkerställts genom avhjälpande av 

markföroreningar och att marken ska klara gällande krav för aktuell markanvändning. 

Gällande buller har en kompletterande bullerberäkning genomförts vilken också har ar-

betats in i planbeskrivningen. Beräkningen visar hur gällande krav på ljudnivå kan upp-

fyllas. Planbestämmelser för buller har också reviderats i enlighet med den nya förord-

ningen. 

Angående hantering av dagvatten inom planområdet har dagvattenutredningen och plan-

beskrivningen kompletterats med förtydligande. 

10. Skanova 

Skanova har inget att erinra i ärendet. Information om Skanovas anläggningar inom och 

intill aktuellt område har lämnats. Flytt av Skanovas anläggningar på privat fastighet be-

kostat av fastighetsägare/exploatör.  

 

Kommentar: 

Synpunkten vidarebefordras till exploatören för beaktande i det fortsatta arbetet. 
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11. Vattenfall 

Vattenfall har inget att erinra i ärendet eftersom de inte har några anläggningar i områ-

det.  

 

12. Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har inget att erinra i ärendet.  

 

Sakägare  

Inga sakägare har inkommit med synpunkter.  

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

13. Boende på Lokattsbacken 64 
 

Är positiv till projektet och tycker att det passar väl in i omgivningen. 

Kommentar: 

Noteras. 
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Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

Utöver mindre justeringar har följande ändringar gjorts: 

• Planbeskrivning har förtydligats med avsnitt gällande hantering av förorenad

mark, bergtekniska åtgärder samt hantering av bullerproblematik för uteplatser.

• Planbeskrivningen har reviderats med nya illustrationer gällande en något större

byggnad. Möjlig bottenvåning har utökats mot berget i väster för att säkerställa

tillräcklig yta för parkering. Planbeskrivningen har också reviderats gällande

solstudie.

• Planbeskrivning har förtydligats med avsnitt gällande gatuentréer och utform-

ning av parkeringsplatser.

• Planbeskrivning har förtydligats med avsnitt gällande brandutrymning.

• Plankartan har ändrats att tillåta en något större yta för byggrätt, samt 0,5 m

högre byggnadshöjd för bostäder, samtidigt som lägsta rumshöjd i bottenvåning

säkerställs. Tillåten omfattning av komplementbyggnader har tydliggjorts och

bestämmelse införts gällande uppstickande byggnadsdelar ovan tak. Byggrätt för

bottenvåning har utökats mot berget i väster för att säkerställa tillräcklig yta för

parkering. Bestämmelse om exploateringstal har utgått.

• Plankarta har justerats med bestämmelser gällande hantering av förorenad mark

samt bergtekniska åtgärder.

• Plankarta har justerats med upplysning gällande geoteknik respektive radon.

• Plankartan har reviderats gällande bestämmelser för buller i enlighet med den

nya förordningen.

• Plankartan har kompletterats med en upplysning om att gällande fastighetsbe-

stämmelser upphävs.

Mari Tastare 

Planchef 

Sirpa Ruuskanen Johansson 

Konsultsamordnare

Bilaga: 1. Samrådskrets

2. Länsstyrelsen, yttrande
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Bilaga 1 - Lista över samrådskrets 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden 

Kretslopp och Vatten 

Miljö- och klimatnämnden 

Park- och naturnämnden 

Kulturnämnden 

Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Nät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen 

Länsordningspolisen 

Svenska Kraftnät 

Vattenfall Eldistribution AB 

PostNord Produktion VO Göteborg 

Skanova Nätplanering D3N 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckningen 

Bostadsrättshavare, hyresgäster, 
boende 

Hyresgästföreningen, Region Västra Sverige 

Övriga 

Fortum 

Göteborg kyrkonämnd 

Handikappföreningen Samarbetsorgan 

Naturskyddsföreningen.i Göteborg 

Svensk Handel  
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt
010 224 4789

nirmala.blom-adapa@
lansstyrelsen.se

Göteborg Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se

Förslag till detaljplan för Bostäder vid Långedragsvägen/Göta 
Älvsgatan inom stadsdelen Älvsborg, Göteborg Stad, Västra 
Götalands län
Handlingar daterade i april 2017 för samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen (PBL 2010:900), 
standard förfarande 

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).

Detaljplanen medger flerbostadshus med 20 lägenheter samt möjliggör även 
centrumverksamheter i bottenvåning mot gatan i ett område med villor 
huvudsaklig. Planen föreslår en ersättning av det befintliga huset på 
fastigheten och byggnation av ett 5 vånings hus bättre anpassad till 
gaturummet. 

Länsstyrelsen anser att mindre justeringar och förtydliganden behöver göras 
enligt det som beskrivs nedan för att markens lämplighet för det som 
föreslås byggas är säkerställt.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller 
till risken för olyckor, översvämning eller erosion måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen
Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik

Geoteknik och stabiliteten 
Länsstyrelsen har noterat att den geotekniska utredningen och PM:et 
beskriver särskilda krav vid tillkommande laster på markytan och 
rekommenderar åtgärder som krävs ur stabilitetsperspektiv. Länsstyrelsen 
anser att nödvändiga åtgärder och restriktioner som krävs för markens 
stabilitet för det som föreslås byggas, ska regleras i form av 

Bilaga 2

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R85
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planbestämmelser för att göra det rättsligt bindande. Detta gäller även krav 
på åtgärder för att säkra berg från rasrisk och blockutfall.

Vidare bör plankartan upplysa om Geoteknisk PM och rekommendationer 
för grundläggning och radonskydd.

Förorenade områden
Av planbeskrivningen och av utförd markundersökning (Ramböll 2017-03-
08) framgår att inom planområdet finns föroreningar/fyllnadsmassor som 
behöver åtgärdas för att marken ska bli lämplig för planerat ändamål. Hur 
man avser att hantera påträffade föroreningar behöver tydliggöras i 
planbeskrivningen. Markundersökningen är översiktlig och inför 
avhjälpandeåtgärder behöver ytterligare undersökningar genomföras för att 
avgränsa föroreningarna/fyllnadsmassorna.

Om avhjälpande åtgärder inte genomförs innan planen antas ska åtgärderna 
säkerställas genom en planbestämmelse på plankartan. Saneringsåtgärder 
inom området är anmälningspliktigt och ska föregås av en anmälan till 
tillsynsmyndigheten, miljöförvaltningen. 

Råd enligt PBL och MB 

Buller
Av planbestämmelsen framgår att ”Om bostaden har en eller flera uteplatser 
ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
och 70 dBA maximal ljudnivå. Denna planbestämmelse stämmer överens 
med förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadstäder. Det behöver 
redovisas hur denna planbestämmelse kan uppfyllas för planområdet. 

Allmänna intressen

Naturmiljö
Någon naturinventering har inte gjorts inom ramen för planarbetet. Då 
planområdet är begränsat till en fastighet som redan idag är bebyggd anser 
inte länsstyrelsen att det finns skäl att kräva någon naturinventering trots att 
planområdet ligger i anslutning till en lövskog som ingår i Länsstyrelsens 
lövskogsinventering från 1986.  

Vatten

Dagvatten
I dagvattenutredningen föreslås ett underjordiskt magasin eller en 
regnträdgård i den nordöstra delen av planområdet. På plankartan har 
planbestämmelsen v1 ”Trafikramp och skärmtak med tillhörande 
konstruktioner får anläggas” har införts på denna plats. Kommunen behöver 
säkerställa att det i plankartan finns tillräckligt med plats för att fördröja 
erforderliga volymer vatten inom planområdet.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K2
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Luft

Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsnormer för luft inte riskerar att 
överskridas i planområdet. 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Detta ärende har utvecklingsledare, Christina Gustafsson beslutat 
och arkitekt Nirmala Blom-Adapa föredragit. I den slutliga 
handläggningen har även företrädare från miljö-, vatten- och 
naturavdelningar/ Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg deltagit. 

Christina Gustafsson                                  
                                                                   Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen
Miljöskyddsavdelningen
Vattenavdelningen
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