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Detaljplan för polishus vid Exportgatan 
inom stadsdelen Backa i Göteborg  

Granskningsutlåtande 
 
 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 20 april 2021 att skicka ut detaljplaneförslaget för 
granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden  13 oktober 2021 – 3 
november 2021.  
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 
Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  
 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak att det behöver klargöras vilka fasader som 
behöver utföras i obrännbart material, samt att en riskbedömning kring 
ånginträngning i byggnaden behöver tas fram.  
Riskutredningen har förtydligats avseende vilka fasader som behöver utföras med 
obrännbart material. Risk för ånginträngning har setts över i dialog med 
Länsstyrelsen och en riskbedömning har tagits fram och plankartan har 
kompletterats med en planbestämmelse sett till sanering. U-området har utökats 3 
kvm i det sydöstra hörnet på önskemål från Kretslopp och Vatten. Kontoret har 
bedömt att föreslagna justeringar görs i utredningar och planhandlingar, samt att 
dessa justeringar är så pass begränsade att ny granskning inte behövs.  
Kvarstående erinringar finns från en boende som önskar att byggnaden får 
ytterväggar i bullerdämpande material.   
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 
fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 
planens genomförande. 
 

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 
Tillstyrker planförslaget.  
Kommentar: 
Noteras.  

2. Göteborg Energi  
Ger information kring bland annat schaktningsarbeten, ledningsanvisning, 
projekteringsunderlag, arbetsanmälan. 
Fjärrkyla finns inte i området. Gasledningar behöver flyttas. Fjärrvärmeledning 
och kammare tangerar byggrätten vilket behöver lösas. Förslag på lösningar ges.   
Göteborg Energi Nät och Göteborg Energi GothNet har inga erinringar.  
Kommentar: 
Skickas vidare till exploatör för beaktande i projektering. Flytt av ledningar 
studeras i pågående ledningsprojektering.  

3. Kretslopp och vattennämnden 
Anser att den högra sidan av körbanan på Exportgatan bör inkluderas i 
planområdet för att kunna rena dagvattnet från hela vägsektionen på Exportgatan. 
U-området vid fastighetens sydöstra hörn bör utökas så det är ett avstånd om 2 
meter mellan ledning och kvartersmark. Vissa träd på illustrationen är placerade 
mindre än 4 meter från Kretslopp och vattens ledningar, och bör ses över.  
Dagvattenanläggningen på allmän platsmark ska nämnas som reningsanläggning 
och inte fördröjningsanläggning i planbeskrivningen. Planbeskrivningen bör 
kompletteras med motivering för varför reningsanläggning behövs för allmän 
platsmark och förtydligande kring att de lågpunkter som planeras in för hantering 
av skyfall på kvartersmark ska kunna hantera den mängd vatten som ställer sig 
inom fastigheten idag.  
Anslutning till allmänt ledningsnät kan ske söder och sydöst om fastigheten.  
Kommentar: 
Hela Exportgatan är idag planlagd som allmän plats gata, vilket gör att hela ytan 
inte behöver planläggas, utan det ändå är möjligt att kunna projektera om vägen 
med bland annat nya ledningar.  
U-området utökas enligt önskemål. I projekteringen får trädens placering ses över 
för att inte hamna för nära ledningar. Synpunkten förs vidare till exploatören för 
hantering till bygglovsskedet.  
Planbeskrivningen förtydligas angående reningsanläggning och skyfallshantering.  

4. Kulturnämnden 
Tillstyrker planförslaget. 
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Kommentar: 
Noteras. 

5. Miljö- och klimatnämnden 
Tillstyrker planförslaget.  
Kommentar: 
Noteras.  

6. Park- och naturnämnden  
Förvaltningen ser fortsatt positivt på planförslaget och bedömer att det är genomförbart 
utan betydande negativ påverkan på sociala och/eller ekologiska värden. Brist på tillgång 
till bostadsnära park- och natur har identifierats och bedömning har gjorts att det inte är 
möjligt att tillskapa ytorna inom detaljplanen, och att det inte heller är angeläget att 
prioritera detta i närområdet.  

Kommentar: 
Noteras. 

7. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Anser att det råder visst tolkningsutrymme gällande vilka fasader som ska utföras 
i obrännbart material. Riskanalysen anger att ”byggnadens fasader utförs i 
obrännbart material” medan planbestämmelsen endast anger att fasad mot 
E6/Norgevägen ska utföras i obrännbart material.  
Kommentar: 
Riskutredningen har förtydligats avseende att endast fasaden som vetter mot 
E6/Norgevägen behöver utföras i obrännbart material.  

8. Socialnämnden Hisingen 
Förslaget når inte upp till stadens grönstrategi om att bostadsnära park- eller 
naturmark ska vara nåbar inom 300 meter för såväl bostäder som arbetsplatser. Då 
parkmark inte kan tillskapas inom planområdet eller finns i dess direkta närhet 
menar förvaltningen att tillgängligheten till älven kan behöva förbättras, 
exempelvis genom upprustningsåtgärder, röjning och skyltning.  
Kommentar: 
Det bedöms inte möjligt att inom detta planprojekt förbättra tillgängligheten till 
älven. Även om projektet inte når upp till grönstrategins riktlinjer så bedöms ett 
möjliggörande av ett nytt polishus på platsen så prioriterat att avsteg från 
riktlinjerna har gjorts.  

9. Trafiknämnden 
Tillstyrker planförslaget under förutsättning att trafikkontorets synpunkter 
beaktas.  
Har kommentarer kring att höjdskillnad mellan Ahlsell och Exportgatan måste 
hanteras, att tillgängligheten mellan hållplats och polishus måste beaktas, samt att 
tillfällig och trafiksäker omledning av cykeltrafik behöver planeras för 
byggskedet.  
Behovet av vägrenarna längs Exportgatan behöver undersökas övergripande längs 
gatan, då cyklister hänvisas där, och eventuellt kan resultatet påverka projektering 
av gata.  
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Trafikverkets skyltar vid polishusets utfarts har justerats i läge, vilket inte framgår 
av planens illustrationsritning.  
Kommentar: 
Illustrationsritningen uppdateras.  

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

10. Lantmäteriet 
Anger att planhandlingarna behöver förtydligas angående när det är dialog med 
lantmäterisakkunnig på stadsbyggnadskontoret och när det är 
lantmäterimyndigheten som omnämns.  
Anser att ett stycke under ledningsrätt i planbeskrivningen är otydligt.  
Kommentar: 
Planbeskrivningen justeras.  

11. Länsstyrelsen 
Har följande synpunkter: Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte 
kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
Länsstyrelsen befarar att bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk 
olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen anser att 
risken för ånginträngning behöver reduceras, det behöver utredas vilken åtgärd 
som kan göra detta och val av åtgärd behöver vara tydligt motiverad. Alternativt 
kan risken utredas mer platsspecifikt och utifrån det se på behovet av åtgärder. 
Länsstyrelsen anser att det saknas en riskbedömning i framtaget PM kring hur 
föroreningarna i marken planeras att hanteras. Riskbedömningen ska motivera val 
av åtgärd, riskbedömningen ska gälla långsiktigt, minst byggnadens livslängd, 
vilket även gäller val av åtgärd och dess beständighet/funktion över tid. 
Planhandlingarna behöver kompletteras med beskrivning av hur man kommit 
fram till val av åtgärd för att planerad markanvändning ska vara lämplig, huruvida 
denna säkerställer att flyktiga föroreningar inte medför en risk för ånginträngning 
och varför åtgärden valts jämfört med andra möjliga åtgärder. Behov av 
efterföljande kontroll av byggnadsteknisk åtgärd genom t.ex. mätning av 
inomhusluft genom kontrollprogram behöver anges i planbeskrivningen. Ett 
alternativ är dock, så som angetts ovan, att utreda risken mer platsspecifikt och 
utifrån det se på behovet av åtgärder. Finns det behov av åtgärder för att kunna 
medge planerad markanvändning ska detta säkerställas med en planbestämmelse. 
Alla steg i processen ska stämmas av med miljöförvaltningen i Göteborg som är 
tillsynsmyndighet. 
Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder som kan innebära bortledning av 
grundvatten innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 kap Miljöbalken. 
Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att vare 
sig allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan 
på vattenförhållandena. I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska 
samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. 
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 
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Kommentar: 
Frågan om ånginträngning har setts över i dialog med Länsstyrelsen. En 
riskbedömning har tagits fram och plankartan har kompletterats med en 
bestämmelse kring att marken ska vara sanerad innan startbesked kan ges.  

12. Statens geotekniska institut 
Inga synpunkter kring planförslaget ur geoteknisk säkerhetssynvinkel. 
Kommentar: 
Noteras.  

13. Svenska kraftnät 
Inga synpunkter i ärendet.  
Kommentar: 
Noteras. 

14. Trafikverket 
Trafikverket anser att deras synpunkter i samrådet är omhändertagna, men vill 
poängtera att medfinansieringsavtalet ska vara tecknat och klart innan 
detaljplanen antas och att vägräcket ska vara på plats innan första inflytt.  
Kommentar: 
Kommunen är införstådd med att avtalet behöver vara klart innan planen antas. 
Riskutredningen har kompletterats avseende vilken del av vägen som behöver ha 
skyddsräcke.   

 

 
 

Revideringar   
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att u-området har utökats med 
3 kvm i sydöst, mindre förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen. Dessutom 
har riskutredningen förtydligats och frågan om ånginträngning har setts över i 
dialog med Länsstyrelsen. Berörda fastighetsägare har informerats om 
revideringen. Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av 
förslaget erfordras inte någon ny granskning. 
 
Karoline Rosgardt   Eva-Marie Pålsson 
Planchef    Planarkitekt 
 
 
 
Bilagor 

• Lista över samrådskrets   
 

• Länsstyrelsens yttrande med dess bilagor. 
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Samrådskrets 

 
Kommunala nämnder och 
bolag m.fl. 
Fastighetskontorets 
tillgänglighetsavd. 
Fastighetsnämnden 
Grundskolenämnden 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Kretslopp och Vatten 
Kulturnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Namnberedningen och GDA 
adresser 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Socialförvaltningen Hisingen 
Trafiknämnden 

Statliga och regionala 
myndigheter m.fl. 
Business Region Göteborg AB 
Lantmäterimyndigheten 
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten 
Skanova Nätplanering D3N 
Statens geotekniska institut 
Svenska Kraftnät 
Trafikverket 
Vattenfall Eldistribution AB 
Västtrafik AB 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i 
ärendet  
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Postadress:
403 40 Göteborg

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten 
Andreas K Karlberg

Göteborgs kommun c/o 
Stadsbyggnadskontoret
Box 2554 403 17 
Göteborg 

Granskningsyttrande över detaljplan för Polishus vid 
Exportgatan i Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2021-10-13 för samråd 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 planen inte kan accepteras och kan 
därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att följande prövningsgrunder berörs:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Länsstyrelsen befarar att följande prövningsgrunder berörs:
 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med 

hänsyn till människors hälsa och säkerhet
 
Synpunkter på granskningshandlingen 
Människors hälsa och säkerhet – Förorenad mark
Länsstyrelsen anser att risken för ånginträngning behöver reduceras, det behöver 
utredas vilken åtgärd som kan göra detta och val av åtgärd behöver vara tydligt 
motiverad. Alternativt kan risken utredas mer platsspecifikt och utifrån det se på 
behovet av åtgärder. 

Till granskning har kommunen tagit fram ett PM som beskriver hur föroreningarna 
i marken planeras att hanteras avseende eventuell risk för ånginträngning i byggnad 
samt planerad hantering av eventuell spridning med vatten i samband med 
entreprenaden och när byggnationen är klar. Enligt PM:en avses eventuell risk för 
ånginträngning i den nya bygganden att tas omhand genom radon/gassäkert 
utförande av byggnaden. Området är klassat som högradonmark och byggnaden 
ska uppföras radonsäkert. 



Yttrande
2021-11-03

Diarienummer
402-45689-2021

Sida
2(3)

Länsstyrelsen anser att det saknas en riskbedömning som motiverar val av åtgärd, 
riskbedömningen ska gälla långsiktigt, minst byggnadens livslängd, vilket även 
gäller val av åtgärd och dess beständighet/funktion över tid. Planhandlingarna 
behöver kompletteras med beskrivning av hur man kommit fram till val av åtgärd 
för att planerad markanvändning ska vara lämplig, huruvida denna säkerställer att 
flyktiga föroreningar inte medför en risk för ånginträngning och varför åtgärden 
valts jämfört med andra möjliga åtgärder. Behov av efterföljande kontroll av 
byggnadsteknisk åtgärd genom t.ex. mätning av inomhusluft genom 
kontrollprogram behöver anges i planbeskrivningen. Ett alternativ är dock, så som 
angetts ovan, att utreda risken mer platsspecifikt och utifrån det se på behovet av 
åtgärder. Finns det behov av åtgärder för att kunna medge planerad 
markanvändning ska detta säkerställas med en planbestämmelse. Alla steg i 
processen ska stämmas av med miljöförvaltningen i Göteborg som är 
tillsynsmyndighet. 

Information om radonsäker grund från Statens Geotekniska Institut (SGI)
Radonsäker grund är en tätare grund, men enligt information från SGI1 finns det 
erfarenhet som visar att den verkliga tätheten hos konstruktionen beror av många 
faktorer i byggandet samt att det är svårt att garantera en långsiktighet i åtgärden. 
Det bör inte tas för givet att en radonsäker grund förhindrar problem med andra 
flyktiga föroreningar. Kvalitetssäkring, uppföljning och kontroller är viktiga 
moment som behöver kopplas till den specifika föroreningsproblematik som man 
avser att åtgärda. Avseende radonsäker grund finns det inget som tyder på att man 
på kort eller lång sikt kan förvänta sig en helt tät grund, vilket leder till en 
osäkerhet som behöver verifieras. Under byggnadens livslängd behöver det finnas 
någon som ansvarar för att kontrollera och upprätthålla funktionen av en 
byggnadsteknisk åtgärd.

Råd
Människors hälsa och säkerhet – Farligt gods
Riskutredningen utgår från att häktet är fördelaktigt placerat i byggnaden med 
hänsyn till risk för skada vid olycka. Länsstyrelsen anser att det är en viktig 
förutsättning i det fortsatta projekteringsarbetet. Placering av häktet regleras dock 
av plan- och bygglagens 8 Kap 4 § samt plan och byggförordningens 3 Kap 7-20 § 
och hanteras därför i kommande skede av byggherren.  

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Miljöbalken - Vattenverksamhet 
Det framkommer i planbeskrivningen att grundvatten ligger 2-3 meter under 
markytan och att kommunen föreslår i sin hantering av förorenad mark 
pumpa vatten från fastigheten till kommunens dagvattenanläggning genom 
öppna schakt. Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder som kan innebära 
bortledning av grundvatten innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 
kap Miljöbalken. Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte 
är uppenbart att vare sig allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det fall åtgärden 
bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras i tidigt skede med 
Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. 

1 Flyktiga föroreningar i fysisk planering - SGI

https://www.sgi.se/sv/vagledning-i-arbetet/fororenade-omraden/flyktiga-fororeningar-i-fysisk-planering/
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De som medverkat i beslutet
Företrädare för Samhällsavdelningen och miljöavdelningen har 
bidragit till beredningen av detta yttrande. Detta yttrande har 
beslutats av funktionschef Nina Kiani Jansson med 
planhandläggare Andreas K Karlberg som föredragande. 

Nina Kiani Jansson

                                                          Andreas K Karlberg

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
SGI
Trafikverket

Länsstyrelsen/
Miljöskyddsavdelningen, Katarina Hallberg
Samhällsavdelningen, Karin af Geijerstam
Funktionschef Plan och bygg, Nina Kiani Jansson
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