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Detaljplan för verksamheter vid Östergärde Industriväg,                                 
inom stadsdelen Björlanda i Göteborg  

Granskningsutlåtande        
 

 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 7 februari 2020 att genomföra samråd samt låta 

ställa ut detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för granskning under tiden  

 20 januari 2021 – 3 februari 2021.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Försla-

get finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Inkomna yttranden berör i huvudsak fråga om risk och hälsa, avseende geoteknik 

och stabilitet, respektive fråga om markbyte för att förstärka strandområdet vid 

Osbäcken och grönstråket ut mot Björlanda Kile.  

Stadsbyggnadskontoret anser att geoteknik och stabilitet har utretts ingående. 

Några risker eller fara för människors hälsa bedöms ej föreligga i samband med 

planläggningen för aktuellt planområde. 

Kvarstående erinringar finns från park- och naturnämnden som avstyrker detalj-

planen för att den inte tar tillräcklig hänsyn till omgivande naturvärden eller bidrar 

till att uppnå målen i gällande översiktsplan eller i Stadens Grönstrategi. Detta 

trots att planförslaget är beläget i ett viktigt och tydligt utpekat område för stadens 

övergripande grönstruktur, samt att Osbäcken är utpekat som ett viktigt vatten-

drag.  

Stadsbyggnadskontoret har gjort en avvägning mellan det allmänna respektive det 

enskilda intresset. Aktuellt planområde är sedan tidigare planlagt och avsett för 

markanvändning inom kvartersmark.  

En process avseende markbyte skulle innebära en ny process där ett helhetsgrepp 

hade varit att föredra och sedan prövning i detaljplan utifrån plan- och planbygg-

lagen och därpå ett genomförandeskede. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Det enskilda intresset, att utifrån tydliga förutsättningar med redan planlagd kvar-

tersmark inom planområdet kunna utveckla den egna fastigheten, väger här tyngre 

än befintliga förutsättningar för Osbäcken, osäkerheten med framtida planering, 

bedömning, avvägningar, hantering, lösningar och utveckling av allmän plats 

inom Helgered 1:151. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsä-

gare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens 

genomförande. 

 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Syn-

punkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget. 

Kommentar: 

Noteras. 

2. Göteborg Energi AB 

Har inkommit med information om att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk 

ska utföras och schaktning och andra markarbeten ska ske med stor försiktighet. 

Kablar får ej flyttas eller för övrigt behandlas utan samråd med ledningsägaren. 

Göteborgs Energi ABs bolag har ingen erinran avseende detaljplanen. 

Kommentar: 

Noteras. 

3. Kretslopp- och vattennämnden 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter på planhandlingarna gällande avfall och 

upplyser om krav för hantering av avfall i bygglovskedet. 

Man inkommer med reviderade uppgifter avseende ekonomin för genomförandet 

av planen. 

Kommentar: 

Noteras. 

4. Miljö- och klimatnämnden 

Nämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att synpunkten under 

granskningen beaktas.  

Det bör framgå i planbeskrivningen att dagvattenanläggningarna ska anmälas till 

miljöförvaltningen. Detta baseras på att planområdet bedöms som hårt belastat 

och att Osbäcken klassas som en känslig recipient. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående information. 
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5. Park- och naturnämnden 

Park- och naturnämnden avstyrker byggnadsnämndens förslag.  

Bakgrunden till beslutet är att förslaget om markbyte inte bedöms ha utretts i till-

räcklig omfattning och att hänsyn inte tagits till förslaget om utökad prickmark 

och tillkommande bestämmelse om plantering längs Osbäcken. Syftet med mark-

bytet är att minimera påverkan på Osbäcken och stärka Hisingens kulturland-

kapskil.  

Detaljplanen tar inte tillräcklig hänsyn till omgivande naturvärden eller bidrar till 

att uppnå målen i gällande översiktsplan eller i Stadens Grönstrategi. Detta trots 

att planförslaget är beläget i ett viktigt och tydligt utpekat område för stadens 

övergripande grönstruktur, samt att Osbäcken är utpekat som ett viktigt vatten-

drag.  

Det är angeläget att det finns tillräckligt med naturmark i anslutning till Osbäcken 

för att ge bäcken bästa möjliga förutsättningar för att kunna bevaras och utvecklas 

framöver. 

Planförslaget medger ingen ambition att stärka eller anpassa sig till omgivningens 

ekologiska värden och att skydda dessa, vilket rekommenderas i gällande över-

siktsplan. 

I gällande detaljplan för platsen finns en bestämmelse om vegetationsridå som 

omsluter planområdet. I planförslaget är denna bestämmelse borttagen vilket med-

för att planförslaget i mindre grad anpassar sig till omgivningen än vad gällande 

detaljplan gör. 

Även om planförslaget till största del omfattar kvartersmark finns det möjligheter 

att närma sig Stadens övergripande ambitioner för området. Dessa har dock beak-

tats i mycket liten grad. 

Planförslaget lägger vikt vid att inte försämra Osbäckens vattenkvalitet och för-

hindra markpåverkan mot bäcken orsakad av detaljplanens genomförande. Detta 

innebär att förutsättningarna för den biologiska mångfald som är beroende av en 

viss vattenkvalitet inte försämras. Att inte försämra vattenkvaliteten är en förvän-

tad nivå av ambition för detaljplanen. 

Om ett markbyte inte anses vara möjligt föreslår förvaltningen att detaljplanen 

förses med 10 meter prickmark i södra gränsen mot bäcken och att krav ska finnas 

om att minst 5 meter bred naturlig vegetation ska finnas längs hela planområdets 

längd närmast bäcken. Bestämmelserna skulle ge bättre förutsättningar att uppnå 

målen i gällande översiktsplan och Grönstrategins ambition om att stärka Hising-

ens gröna kulturlandskapskil. 

Nämnden framför att markanvändningen idrotts- och sportanläggning är positivt 

då det ger ökade möjligheter för personer som utövar en given typ av aktivitet. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret har gjort en avvägning mellan det allmänna respektive det 

enskilda intresset. Aktuellt planområde är sedan tidigare planlagt och avsett för 

markanvändning inom kvartersmark.  

Under ansökan om planbesked för aktuell detaljplan har en bedömning av plan-

områdets utbredning gjorts och en inriktning för planläggningen tagits fram. Uti-

från planens syfte har planområdets utbredning även bedömts under planarbetet.  
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En process avseende markbyte skulle innebära en ny process där ett programar-

bete med helhetsgrepp hade varit att föredra och sedan prövning i detaljplan uti-

från plan- och planbygglagen och därpå ett genomförandeskede. 

Med bakgrunden att aktuellt planområde redan var planlagt för ändamålet kvar-

tersmark och att fastighetsägaren har rådighet över marken, omfattas därför enbart 

Helgered 32:1 i aktuell detaljplan, detta utifrån inriktningen i planbeskedet samt 

syftet med aktuell planläggning. En mindre markyta (planlagd för allmän plats 

inom del av Helgered 1:151) för befintlig anslutning till Östergärde Industriväg 

och område för allmänna ledningar ingår och är i linje med planens syfte. 

Det enskilda intresset, att utifrån tydliga förutsättningar med redan planlagd kvar-

tersmark kunna utveckla den egna fastigheten, väger här tyngre än osäkerheten 

med framtida planering, bedömning, avvägningar, hantering, lösningar och ut-

veckling av allmän plats inom Helgered 1:151. 

Synpunkterna om utökad prickmark mot Osbäcken samt krav på en zon med ve-

getation tillgodoses inte, i förevarande fall. För verksamheterna och bebyggelsen 

som medges inom planområdet behövs en flexibilitet i planens utformning och 

planen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. 

Djupet på området med prickmark mot Osbäcken är 6 meter i planen, vilket stads-

byggnadskontoret bedömer som tillräckligt. 

Förutsättningarna för utveckling av den omlagda Osbäcken och naturvärden kan 

fortsättningsvis tillgodoses inom omkringliggande mark, dvs inom allmän plats. 

Fortsatt gäller i ärenden om bygglov och åtgärder som inte kräver lov att bebyg-

gelse och anläggande ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärdena på platsen och in-

tresset av en god helhetsverkan, enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900). 

6. Socialförnämnden Hisingen 

Socialförvaltningen tillstyrker förslaget och har inga övriga synpunkter att lämna.   

Kommentar: 

Noteras. 

7. Trafiknämnden 

Trafiknämnden tillstyrker planförslaget utan ytterligare synpunkter. 

Kommentar: 

Noteras. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

8. Länsstyrelsen 

Har följande synpunkter:  

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. 

Länsstyrelsen anser att det råder osäkerhet om de geotekniska förutsättningarna 

för området. Innan antagande måste dessa osäkerheter klarläggas. Det är särskilt 

viktigt att de geotekniska förutsättningarna är säkerställda så att inga åtgärder 

krävs i Osbäcken. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar att bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämp-

ligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion. 

Geoteknik 

Lerans sensivitet behöver förtydligas och värderas för att fastlägga rätt säkerhets-

nivå. 

Det råder osäkerhet kring förutsättningarna för skred mellan planområdet och Os-

bäcken. De beräknade säkerhetsfaktorerna för glidytor mot Osbäcken är för låga. 

Hänsyn behöver tas till sekundära glidytor eftersom det kan finnas kvicklera i om-

rådet. 

Stabiliteten mot Osbäcken behöver klarläggas eftersom det behövs försiktighet 

vid eventuella förstärkningsåtgärder eller annat som påverkar bäcken inklusive 

dess kantzon. Bäcken har höga naturvärden i form av bland annat vandrande fisk 

och lekområden för fisk. 

Av planen så framgår det att bedömningen att området är stabilt är förutsatt att 

byggnader grundläggs genom spetsbärande pålar eller plintar på berg. Om detta är 

en förutsättning för stabiliteten behöver grundläggningen säkerställas i planen. 

Synpunkter på granskningshandlingen 

Länsstyrelsen gör bedömningen att det framtagna förslaget på dagvattenhantering 

kan accepteras med avseende på påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Utredningen om geoteknik, stabilitet och erosion har kompletterats efter gransk-

ningen. Hanteringen av frågorna i planen har stämts av med länsstyrelsen inför 

antagandet av detaljplanen. Följande förtydligas i utredningen och hanteras i pla-

nen på följande sätt: 

Jordens (lerans) sensivitet  

Kompletterande undersökning har utförts avseende lerans sensitivitet. Resultaten 

visar att leran är mellan- och högsensitiv men ej kvick. Planbeskrivningen förtyd-

ligas. 
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Grundläggning med pålar är inte en förutsättning för stabiliteten 

Planbeskrivningen förtydligas. Någon planbestämmelse behöver inte införas på 

plankartan. 

Skredrisk  

Stabiliteten bedöms som tillfredsställande inom hela planområdet, både för befint-

liga och planerade förhållanden. Stabiliteten utanför planområdet mot Osbäcken 

är lokalt något låg. Stabilitetsberäkningar med hänsyn till bakåtgripande skred har 

utförts med antaganden utifrån värsta möjliga scenario. Resultatet visar att bakåt-

gripande skred ej påverkar stabiliteten inom detaljplaneområdet, eller omvänt. 

Planbeskrivningen förtydligas. Någon planbestämmelse behöver inte införas på 

plankartan. Några åtgärder utanför planområdet är inte aktuella. 

Erosion  

Erosionen i bäcken bedöms generellt som låg och bedöms inte påverka stabiliteten 

inom planområdet. En stabilitetsberäkning har utförts med ett antagande om oreal-

istiskt stor erosion i syfte att kontrollera risk för eventuell påverkan på stabiliteten 

inom planområdet. Resultatet visar att bäcken kan röra sig upp till ca 4 meter mot 

planområdet med fortsatt tillfredställande stabilitet inom planområdet, vilket be-

döms som ett orimligt scenario. Planbeskrivningen förtydligas. Någon planbe-

stämmelse behöver inte införas på plankartan. Åtgärder utanför planområdet be-

hövs inte för att markanvändningen inom planområdet ska vara lämplig. 

9. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på förslaget.  

Kommentar: 

Noteras. 

10. Statens Geotekniska Institut 

Har följande synpunkter:  

Fortsatt planläggning är möjlig förutsatt att de geotekniska förutsättningarna avse-

ende stabilitet klarläggs under detaljplaneskedet. Krävs det åtgärder eller restrikt-

ioner bör dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i detaljplanen. 

Lerans sensivitet 

Underlaget som visar på lerans sensitivitet behöver kompletteras. En ny värdering 

av jordens sensivitet behövs inom området och erforderliga säkerhetsnivåer sättas 

med avseende på detta. 

Säkerhetsfaktorer för glidytor utanför planområdet är för låga 

Sekundära glidytor kan påverka planområdet, särskilt om det finns kvicklera. Pla-

nen behöver redogöra för förutsättningarna och riskerna då eventuella behov av 

åtgärder avseende stabilitet och erosion i närliggande bäck är en förutsättning för 

att erhålla acceptabla stabilitetsförhållanden inom aktuellt planområde. 

Stabilitet inom planområdet på grund av grundläggning med pålar 

Om grundläggning av byggnaderna är en förutsättning för att tillfredsställande sta-

bilitet ska uppnås inom området måste detta anges som krav på plankartan. 

 

Statens geotekniska instituts granskningsyttrande har bilagts. 
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Kommentar: 

Se svar på synpunkterna, under kommentaren till länsstyrelsens yttrande ovan. Ut-

redningen om geoteknik, stabilitet och erosion har kompletterats efter gransk-

ningen. Hanteringen av frågorna i planen har stämts av med statens geotekniska 

institut, genom länsstyrelsen, inför antagandet av detaljplanen.  

11. Trafikverket 

Trafikverket anser att Trafikverkets synpunkter är om omhändertagna och note-

rade i samrådshandlingen. 

Trafikverket har inga övriga synpunkter. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Revideringar  

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att planbeskrivningen har för-

tydligats avseende förhållanden för och hanteringen av geoteknik, stabilitet och 

erosion i detaljplanen. Plankartan har inte behövt revideras.  

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen 

inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny gransk-

ning. 

 

 

Karoline Rosgardt   Sirpa Antti-Hilli 

Planchef    Konsultsamordnare 
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Samrådskrets 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och Vattennämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Socialförvaltningen Hisingen (fd. Stadsdelsnämnden i Lundby) 

Trafiknämnden  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Business Region Göteborg AB 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Skanova Nätplanering D3N 

Statens geotekniska institut 

Trafikverket 

Västtrafik AB  

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet 

Övriga 

Naturskyddsföreningen i Gbg 

 

 

 

 


