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Detaljplan för Handel, bostäder m m inom Kv Gösen och Makrillen 
inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. 

Yttrande över samrådshandling daterad augusti 2012 

 

Statens geotekniska institut, SGI, har av länsstyrelsen Västra Götaland erhållit rubricerad samrådshand-

ling med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor som t.ex. risker för 

naturolyckor som omfattar ras och skred.  

 

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utveckla östra delen av kvarteret Gösen för cent-

rumverksamhet, handel och bostäder. För kvarteret Makrillen föreslår planen bostäder och förskola.  

 

Underlag: 

- Planbeskrivning, genomförandebeskrivning, illustrationsritning samt plankarta med bestämmel-

ser upprättade av Göteborg stad, Stadsbyggnadskontoret 2012-08-15 

- Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan upprättad av Norconsult 2012-06-13 

- Detaljplan Nya kulan, fördjupad stabilitetsutredning. Teknisk PM, Geoteknik upprättad av WSP 

2011-04-21 rev B 2011-09-20 

 

De geotekniska fältundersökningarnas omfattning bedöms vara tillräcklig för planskedet. Vald erforder-

lig säkerhetsfaktor har valts i den nedre delen av intervallet för nyexploatering enligt Skredkommission-

ens rapport 3:95 (fördjupad utredning). Vi delar denna bedömning men Rapport IEG 4:2010 alternativt 

Rapport IEG 6:2008, rev B, bör nu tillämpas. IEG 4:2010 har ersatt Skredkommissionens rapport. I det 

aktuella fallet påverkas inte vald erforderlig säkerhet om IEG Rapport 4:2010 tillämpas. I kombinerad 

analys har laster inte medräknats. Vi anser att permanenta laster ska ingå i analysen. Trafiklaster kan 

hanteras i enlighet med TKGeo.  

 

Den geotekniska stabilitetsutredningen visar att stabiliteten inte är tillfredställande för befintliga förhål-

landen utmed Säveån norra sida. Man har visat på ett område med sekundär och primär skredrisk som 

når ca 30 – 40 m in från åns släntkrön och att stabilitetsförbättrande åtgärder är nödvändiga. SGI in-

stämmer i gjorda bedömningar dock anser vi att laster ska hanteras som angetts ovan. 

 

Geotekniska stabilitetsåtgärder i form av avschaktningar och utläggande/förbättring av erosionsskydd 

har föreslagits. Det geotekniska PM:ets förslag på stabilitetsförbättrande åtgärder synes följa de illustrat-

ionsförslag som finns/funnits. Det är därför svårt att följa hur detaljplanens utbyggnadsmöjligheter med 

hänsyn till angiven kvartersmark/byggrätt styrs av de geotekniska förutsättningarna t ex har det förut-

satts avschaktningar av kvartersmark. Vi delar bedömningen att åtgärder är nödvändiga för att tillfred-
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ställande stabilitet ska erhållas men PM:et behöver förtydligas utifrån detaljplanens användningsområ-

den. Att åtgärderna genomförs har inte säkerställts t ex genom planbestämmelser vilket vi anser nöd-

vändigt.  

 

Det saknas geoteknisk bedömning av lokalgatans bro och Säveåns södra sida i detaljplanens västra del. 

De geotekniska förutsättningarna och stabiliteten måste klarläggas även inom denna del. Krävs åtgärder 

ska dessa säkerställas i planen. För lokalgata samt broar inom övriga detaljplaneområdet redovisas i det 

geotekniska PM:et att åtgärder krävs för vissa delar för att stabiliteten ska vara tillfredställande m m. Vi 

ser inte att detta är säkerställt i planen.   

 

Planområdet gränsar i öster till ett område som enligt det geotekniska PM:et inte har tillfredställande 

stabilitet. Ett skred strax utanför planområdet kan genom omgivningspåverkan påverka området. SGI 

anser att det ska säkerställas att planen inte påverkas vilket kan innebära att stabilitetsförbättrande åtgär-

der är nödvändiga även utanför planområdet. Vi anser att nödvändiga åtgärder måste säkerställas i pla-

nen.    

 

De belastningsrestriktioner (b) som finns på plankartan anges gälla efter att stabilitetsförbättrande åtgär-

der genomförts. Vi vill ställa frågan om denna planbestämmelse är möjlig och om den säkerställer mar-

kens lämplighet. Det saknas även uppgifter i planhandlingen när de stabilitetsförbättrande åtgärderna 

senast ska genomföras eller om åtgärderna måste genomföras innan andra delar av planområdet kan 

användas. Inom området närmast Säveån (Park) anges en markbelastningsrestriktion på 0 kPa. Denna 

markbelastningsrestriktion innebär att inga uppfyllnader eller andra belastningar är möjliga om inte 

lastkompensation utförs. På illustrationskarta visas bl a gång- och cykelstråk, markbeläggning etc. Det 

är tveksamt om angiven belastningsrestriktion är lämplig med tanke på det framtida utnyttjandet.   

 

I planbeskrivningen anges under kapitel Geoteknik att stabilitetsförbättrande åtgärder är nödvändiga 

men att andra åtgärder är möjliga och hänvisar till regelverket. Vi antar då att man menar BFS 2011:10, 

EKS8. Noteras bör att denna inte gäller naturliga slänter utan geokonstruktioner. Notera vidare att IEG.s 

tillämpningsdokument inte är regelverk. Vi vill ställa frågan om planbeskrivningens förfarande är möj-

ligt och om förfarandet säkerställer markens lämplighet. Ur geoteknisk synpunkt kan flera lösningar 

troligen vara möjliga men man hänskjuter med förfarandet erforderliga stabilitetsåtgärder till ett senare 

skede. Åtgärder nödvändiga att utföra utanför tomtmark/kvartersmark. 

 

I den västra delen av området anges på plankarta att översvämningsskydd får anordnas. Det behöver 

klarläggas att stabiliteten är tillfredställande för att kunna anordna detta skydd. Vi saknar beskrivning av 

översvämningsrisker och eventuell påverkan m h t ökade vattennivåer på grund av klimatpåverkan. Åt-

gärder med hänsyn till översvämningsrisker kan påverka stabiliteten negativt beroende på utformning. 

 

Utmed Säveån finns erosionsskydd av varierande kvalitet. I planen anges att erosionsskydd får anläggas. 

SGI anser att det är nödvändigt att erosionsskydd ska anläggas med hänsyn till långsiktigt bibehållande 

av säkerhet och i den omfattning som anges i det geotekniska PM:et, dvs även i anslutning till lokalgata. 

Utläggandet av erosionsskyddet kan vara tillståndspliktigt. 

 

I det geotekniska PM:et anges att risk för blockutfall eller bergras är mycket liten och inte ska påverka 

detaljplaneområdet. Till denna bedömning finns foton i bilaga B. SGI gör utifrån redovisat underlag 

ingen annan bedömning. 

  

I MKB anges att stabilitetsförbättrande åtgärder bör genomföras. Vi anser att det är nödvändigt att ge-

nomföra stabilitetsförbättrande åtgärder för att säkerställa planens lämplighet med hänsyn till ras och 

skred. 
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Sammanfattningsvis anser SGI att de geotekniska förhållandena är sådana att ovanstående frågeställ-

ningar tydligt måste klargöras i det fortsatta planarbetet för att avgöra markens lämplighet.  

 

SGI har inte granskat frågeställningar rörande markmiljö inklusive markradon. 

 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Myndighetsfunktionen 

Enligt uppdrag 

 

 

Carina Hultén 


