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Handläggning 
 
Byggnadsnämnden beslöt den 27 november 2018 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. 
Förslaget har sänts för yttrande under tiden 12 december 2018 – 5 februari 2019.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets. (bilaga 1) 

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 miljö- och föreningsfrågor.  

Allvarligaste invändningen gäller att det redan bullrar för mycket i Delsjöområdet i och med 
de skjutbanor som redan finns i närheten av planområdet och att detaljplanen bör antas endast 
om befintliga skjutbanor flyttas. 

Då det inte finns något pågående arbete i staden med att hitta alternativ placering för de be-
fintliga skjutbanorna kvarstår bullerproblemet.  

Kontoret har dock bedömt att detaljplanen trots detta kan genomföras då den föreslagna, nya 
anläggningen inte innebär en ökning av skottbuller i den del av Delsjöområdet som används 
för rekreation. Om Brukshundsklubben kan fortsätta bedriva sin verksamhet bedöms dock 
som osäkert. 

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

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. 

För att underlätta läsningen av de inkomna synpunkterna och kontorets svar, har vi lyft fram 
de vanligast förekommande frågeställningarna och svarat generellt på dessa. Vi hänvisar se-
dan till de allmänna svaren vid varje enskilt yttrande där denna synpunkt/frågeställning fram-
förs. Under varje yttrande besvaras dock den eller de frågor som är unikt för det yttrandet. 

Generella svar på de vanligast förekommande synpunkterna 
 

De vanligast förekommande frågeställningarna/synpunkterna: 

• De befintliga skjutbanorna bullrar för mycket och stör rekreationsområdet 
och närliggande bostäder. Man vill därför inte ha fler skytteanläggningar 

• Om befintliga föreningar behöver flytta behövs ersättningsytor 

• Varför lägger man den nya skjutbanan här och inte någon annanstans 
”De befintliga skjutbanorna bullrar för mycket och stör rekreationsområdet och när-
liggande bostäder. Man vill därför inte ha fler skytteanläggningar”  
I dagsläget pågår inget arbete med omlokalisering av befintliga skjutbanor i staden utan be-
fintliga skjutbanor kommer att ligga kvar i Kallebäck och bullerstörningarna kommer att 
kvarstå. 

Den föreslagna, tillkommande skytteanläggningen kommer att ha bullerdämpande åtgärder 
som gör att störningarna från den håller sig inom Naturvårdsverkets riktlinjer. Om en del av 
det befintliga skyttet kan flyttas dit förbättras ljudbilden i området något. Detaljplanen kan 
dock inte styra en sådan flytt då en sådan flytt dels beror på att alla typer av skytte inte kan 
utföras i den nya anläggningen och att det är privata aktörer som behöver komma överens. 
Den nya byggnaden kommer dock av avskärma mot sydväst och trots sin tillkommande 
skytteverksamhet förbättra ljudbilden åt sydväst.

 

”Om befintliga föreningar behöver flytta behövs ersättningsytor” 
Det finns idag flera befintliga skytteföreningar, en fotbollsklubb och en Brukshundsklubb som 
har sina verksamheter runt om detaljplaneområdet. I dagsläget finns inget pågående arbete i 
Göteborgs stad för att hitta ersättningsytor för dessa verksamheter. Fotbollsanläggning och 
skjutbanor blir kvar där de ligger idag. Brukshundsklubben kan eventuellt vara kvar i området 
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– men kan behöva flytta till en annan yta om den störs för mycket av det tillkommande skott-
bullret. Då befintliga skjutbanor ligger kvar i området finns det ingen ersättningsyta för 
Brukshundsklubben i närområdet. 

”Varför lägger man den nya skjutbanan här och inte någon annanstans” 
Fastighetskontoret ansökte 2013 om planbesked för en skytteanläggning i Kallebäck efter att i 
en lokaliseringsutredning prövat 16 olika platser runt om i Göteborg för anläggningen. 

Ansökan ändrades 2016 då Länsstyrelsen inte gav dispens för den placering inom naturreser-
vatet som föreslogs 2013. I ansökan 2016 hade anläggning flyttats ca 300 meter västerut för 
att hamna utanför naturreservatet.  

I arbetet med planbesked och detaljplan prövas endast om den föreslagna markanvändningen 
är lämplig. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att en skytteanläggning på denna plats är en 
lämplig markanvändning. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 
påpekar att den gångstig mellan Delsjömotet och planområdet som beskrivs i planbeskrivnin-
gen behöver utredas mer i hänseende till standard, nytta och hur den skall finansieras. 

Fastighetskontoret ställer sig i övrigt positiva till planförslaget.  

Kommentar: 
Stadsdelsnämnden (numera Socialområdet) har påtalat vikten av att en gångväg anläggs mel-
lan planområdet och Delsjömotet. Park- och naturförvaltningen har gjort bedömningen att en 
gångväg av standard ”naturgångväg” är möjlig att genomföra utan att förstöra befintliga na-
turvärden. 

Trafiknämnden ser det som önskvärt att gångvägen anläggs även om den endast kan utföras 
som naturgångväg utan full tillgänglighetsanpassning.  

Även stiftelsen som ska äga och drifta den nya anläggningen anser att en gångväg ner till 
Delsjömotet vore en stor tillgång och möjliggöra fler resor till skytteanläggningen med kol-
lektivtrafik istället för med bil. 

Gångstigen kan inte utföras, inom ramen för detaljplanearbetet, då ekonomiska medel för 
detta saknas. 

2. Göteborg energi AB 
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 
har en 0,4 kV elledning genom detaljplaneområdet. Ledningen är delvis förlagd i mark och 
delvis hänger den i stolpar. Ledningen försörjer Brukshundsklubbens lokal. Byggherren för-
utsätts initiera och bekosta erforderliga omläggningar av ledningen i samband med byggna-
tionen. Begäran om ledningsomläggning görs till Göteborg Energis kundtjänst. För ledningar 
inom kvartersmark förutsätts att ledningsrätt upplåtes för såväl befintliga som nya ledningar. 
GENAB noterar att ett u-område finns avsatt i planförslaget och räknar med att kunna för-
lägga ledningar i detta. Elförsörjningen till den planerade skjutbanan hanteras som ett anslut-
ningsärende, GENAB inväntar en föranmälan angående detta. 
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Göteborg Energi GothNet AB 
ser inga konflikter och har inget att erinra. Men de har optokanalisation strax intill och är 
intresserade av att delta i kommande projektering för att tillgodose behovet av fibertjänster 
inom planen. 

Kommentar: 
Kopia av yttrandet har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och berörda kon-
sulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

3. Idrotts- och föreningsnämnden   
är positiva till planförslaget i sin helhet. Detaljplanen kommer att möjliggöra byggandet av ett 
nytt skyttesportcenter i Kallebäck så att större delen av skytteverksamheten vid Högsbo skjut-
bana kan flyttas hit och området i Högsbo kan planeras för bostäder. Detaljplanen innebär 
också att ungdomsverksamheten inom skytteverksamheten får bättre förutsättningar. Det är 
angeläget att planarbete fortskrider så att hinder för föreningsverksamheten undviks. 

Kommentar: 
All skytteverksamhet i Högsbo kan inte flyttas till det nya skyttesportcentrat i Kallebäck. 

4. Kretslopp och vattennämnden 
meddelar att ny bebyggelse kommer införlivas i Kretslopp och vattens verksamhetsområde för 
spillvatten och vatten, vilket betyder att kostnader för uppgraderingar av befintligt nät landar 
på VA-huvudmannen.  

De påpekar också att planområdet ingår i två vattenskyddsområden och att det är det viktigt 
att skyddsföreskrifter följs. 

Om avfallsutrymmet ska placeras i huvudbyggnaden behöver angöringsytan för avfallsfordon 
finnas intill. Dragvägen av kärl ska vara så kort som möjligt och får inte överstiga 25 meter 
från avfallsutrymmets mitt till bakre delen av sopbilen. 

Dessutom behöver plankartan kompletteras med följande upplysning: ”För att anslutning med 
självfall ska tillåtas, ska lägsta golvnivå vara minst 0,3 meter över marknivån i förbindelse-
punkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag-och spillvattensystem.” 

De pekar även på att genomförandetiden anges till 5 år i planbeskrivningen och 15 år på 
plankartan. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har reviderats så att genomförandetiden stämmer med det som står på 
plankartan. 

Planhandlingarna har kompletterats med en släckvattensutredning med förslag till åtgärder för 
att undvika kontaminering av grundvattnet vid släckning av eventuell brand i och utanför 
byggnaden.  

Plankartan har inte kompletterats med lägsta golvnivå då upplysningar numera står i plan-
beskrivningen istället för på plankartan. 

Kopia av yttrandet har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och berörda kon-
sulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
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5. Kulturförvaltningen 
framför att planhandlingen visar att man har tagit hänsyn till att befintliga fornlämningar som 
påträffades vid den arkeologiska utredningen inom exploateringsområdet måste undersökas 
enligt kulturmiljölagen.  

Det bör dock tilläggas att resultatet av en kompletterande arkeologisk utredning samt förun-
dersökning inte finns förrän under våren 2019. Kulturförvaltningen har i nuläget inget att er-
inra emot att fornlämningarna undersöks och borttages i enlighet med kulturmiljölagen. 

Ur bebyggelsesynpunkt har kulturförvaltningen inget ytterligare att tillägga.  

Kommentar: 
En slutundersökning utfördes i september – oktober 2019 och fornlämningarna har tagits bort. 
Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av vad som hittades. 

6. Miljö- och klimatnämnden 
Planens syfte 
Det saknas underlag som visar att planförslaget uppfyller planens syfte och stadens intentio-
ner att samordna skyttet i Högsbo och Kallebäck och därmed minska bullernivåerna i Del-
sjöns friluftsområde och naturreservat. 

Ljudmiljö 
På den nya anläggningen uppskattas 1,2 miljoner skott avlossas utomhus under perioden april 
– oktober. Vid så omfattande skytte kan eventuellt hörbart skottljud från skjutbanan uppfattas 
som störande, även om riktvärden (maximala ljudnivåer) inte överskrids. Det behöver därför 
klargöras vilket geografiskt område som omfattas av hörbart ljud inklusive antal personer som 
utsätts för hörbart ljud. 

Om befintliga skytteverksamheter i Kallebäck finns kvar bedömer miljöförvaltningen att den 
nya anläggningen innebär en försämring av ljudmiljön i området. De gör bedömningen bland 
annat utifrån det stora antal skott som kommer att avfyras från skjutbanan. Delsjöområdet är 
ett av stadens viktigaste rekreationsområden och förvaltningen anser att ytterligare försämring 
av ljudmiljön från dagens situation är olämpligt. Det är därför viktigt att i det fortsatta arbetet 
beskriva hur staden ska reducera skottbullret i Kallebäck. 

Naturmiljö 
I naturvärdesinventeringen bedömdes det finnas viss möjlighet för att delar av inventerings-
området är häckningslokal för mindre hackspett. För att klargöra om planområdet är häck-
ningslokal behöver en fördjupad inventering av arten göras under häckningstid. I planför-
slaget bör man arbeta efter den handledning som finns framtagen för hantering av mindre 
hackspett i planprocessen och därmed förtydliga hur staden lever upp till artskyddsförord-
ningens krav, För att göra en bedömning om eventuella behov av ytterligare skyddsåtgärder 
för fridlysta groddjur bör en inventering genomföras under lektiden. Tidsperioden för 
schaktningsförbud bör förlängas till 15 augusti, enligt rekommendationerna i naturvärdes-
inventeringen. 
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Dagvatten 
Detaljplanen ligger inom två vattenskyddsområden och miljöförvaltningen anser att man bör 
undvika att använda konstgräs vid anläggande av utomhusskjutbanan, då det finns risk för 
urlakning av mikropartiklar och föroreningar från sådana syntetiska material. Det bör framgå i 
planbeskrivningen hur man bedömt planens påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Kommentar: 
Planens syfte 
Planens syfte har reviderats då det har visat sig svårt att samordna skyttet i Högsbo och Kalle-
bäck i den föreslagna skytteanläggningen och därmed minska bullernivåerna i Delsjöns fri-
luftsområde och naturreservat. 

Ljudmiljö 
Det är, enligt experter på akustik, inte möjligt att på ett tillfredsställande sätt klargöra vilket 
geografiskt område som omfattas av hörbart ljud då det med ökande avstånd uppstår för stora 
osäkerheter i de akustiska beräkningsmodellerna. 

En utredning har gjorts av Sahlgrenska för att bedöma hur närboende kommer att störas av den 
föreslagna skytteanläggningen. I grova drag är exponeringen vid de mest exponerade bostäder-
na mellan LAImax 20 och 45 dB, med enstaka punkter över det. Utifrån Sahlgrenskas beräk-
ning kan man säga att störningen förväntas bli låg. Det är dock mycket viktigt att påpeka att 
samtliga studier Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) känner till läg-
ger stor vikt vid att många andra faktorer än bullernivån kraftigt påverkar störningen som upp-
levs av de närboende. Viktiga faktorer är bland annat; de boendes inställning till verksamheten, 
verksamhetens förmåga att kommunicera med de boende på ett bra sätt, de boendes förtroende 
för inblandade myndigheter, eventuella kontrollprogram och närvaro av andra bullerkällor. 
Dessa faktorer tillsammans kan vara mycket starkare i termer av att bestämma hur stor stör-
ningen blir, än beräknade eller uppmätta bullernivåer. 

Då området är utsatt av trafikbuller och befintliga skjutbanor kommer att vara kvar finns andra 
bullerkällor som påverkar hur mycket de boende kommer att störas av den föreslagna anlägg-
ningen. 

Just nu pågår inget arbete inom staden för att reducera buller från befintliga skjutbanor.  

Naturmiljö 
En fördjupad artinventering av mindre hackspett samt grod- och kräldjur gjordes under perio-
den mars – juni 2019. Resultatet har arbetats in i planhandlingarna. 

I och med den arkeologiska slutundersökningen behövde en del träd tas ner – därför har en del 
kompensationsåtgärder och förstärkningsåtgärder redan vidtagits för att undvika en försämring 
av förutsättningarna för mindre hackspett. Se bilaga 2. Tidsperioden för schaktningsförbud har 
förlängts till 15 juni. Plankartan har även kompletterats med förbud mot trädfällning under 
perioden 15 mars – 15 juni. 

Dagvatten 
Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning och en bedömning av planens påver-
kan på miljökvalitetsnormerna för vatten. 
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Kopia av yttrandet har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och berörda konsul-
ter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

7. Park- och naturnämnden 
Inledning – helhetsbedömning  
Nämnden anser att förutsättningen för att bygga en ny skjutbana är att alla skjutbanor i Kalle-
bäck flyttas dit, så att det totalt sett blir en förbättring av Delsjöområdets ljudmiljö, och att det 
inte tillkommer ytterligare buller. De skjutbanor som inte kan flyttas in i den nya anläggnin-
gen ska flyttas till annan lämplig plats i Göteborg. Förvaltningen bedömer att detaljplanen bör 
genomföras endast om alla de utpekade skjutbanorna flyttas. 

Förvaltningen ser positivt på förslaget att Brukshundklubben kan flytta sin verksamhet till yta 
norr om Gamla Boråsvägen, varifrån de tidigare skjutbanorna föreslås att flyttas. 

Viktigaste synpunkterna på planförslaget utifrån park- och naturförvaltningens styrdokument 

I planbeskrivningen sägs att förslaget inte avviker från Översiktsplanen. Det motsägs av att 
Översiktsplanen från 2009 anger att området är ett grön- och rekreationsområde med särskilt 
stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap.  

Medskick till den fortsatta processen 

De negativa konsekvenserna för naturmiljön som kommer av att bebygga området, kan mild-
ras genom förstärkningsåtgärder och kompenseras genom kompensationsåtgärder i närområ-
det, vilket ligger inom planområdet. Dock krävs ytterligare inventeringar för att fastslå utbred-
ning av de fridlysta djuren mindre hackspett och groddjur. 

Kommentar: 

Allt befintligt skytte i område kan av tekniska skäl inte flytta in i den nya anläggningen. Det 
skytte som skulle kunna flytta in i den nya anläggningen är beroende av privata överenskom-
melser och inget som staden kan kräva i en planprocess. Just nu pågår inget arbete inom staden 
för att kunna erbjuda befintliga skjutbanor en annan placering inom staden och därmed kan inte 
Brukshundsklubben erbjudas, eventuellt nödvändig, ersättningsyta i närområdet. 

En fördjupad artinventering av mindre hackspett samt grod- och kräldjur gjordes under perio-
den mars – juni 2019. Resultatet har arbetats in i planhandlingarna. 

I en ny Översiktsplan som är under framtagande och förväntas antas av Kommunfullmäktige 
under 2022 är området, där de befintliga skjutbanorna och den tillkommande skytteanläggnin-
gen ligger, omdefinierat till idrotts- och rekreationsområde. 

I och med den arkeologiska slutundersökningen behövde en del träd tas ner – därför har en del 
av de kompensations- och förstärkningsåtgärder som ska utföras redan vidtagits för att undvika 
en försämring av förutsättningarna för mindre hackspett. Se bilaga 2 – Åtgärder för mindre 
hackspett efter fällning av skog. 

Tidsperioden för schaktningsförbud har förlängts till 15 juni. Trädfällningsförbud under 
perioden 15 mars – 15 juni har införts på plankartan.  
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8. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Insatstid för räddningstjänsten  
Planområdet ligger inom det område som normalt nås av räddningstjänsten inom 10 minuter.  

Tillgänglighet  
Planområdet är tillgängligt för räddningsfordon via befintligt vägnät.  

Brandvattenförsörjning  
Brandposter finns på det kommunala brandpostnätet längs med Gamla Boråsvägen. Rädd-
ningstjänsten har tidigare haft kontakt med Kretslopp och vatten angående brandvattenförsörj-
ning till planområdet. Det framkom dock då att den närmsta brandposten, som ligger i direkt 
anslutning till planområdet, inte kan leverera sådan kapacitet som behövs för att fungera till 
brandvattenförsörjning. Inom en kilometer från planområdet finns flertalet kommunala brand-
poster.  

Den planerade bebyggelsen bedöms dock inte utgöra någon betydande spridningsrisk vid 
brand och utgör heller inte ett område av sådan karaktär som beskrivs i de olika områdes-
typerna i VAV P83. Därmed bedöms bebyggelsen inte medföra ett så stort behov av brand-
vatten att det är försvarbart att bygga ut brandpostnätet för denna exploatering.  

Släckvattenutredning  
Då planområdet ligger inom två vattenskyddsområden kan det vara lämpligt att genomföra en 
släckvattenutredning.  

Riskhänsyn  
Planområdets bebyggelse ligger mer än 150 meter från rekommenderade transportleder för farligt 
gods och några väsentliga riskkällor har inte observerats i närområdet.  

Bedömning  
Räddningstjänsten har inget att erinra mot detaljplanen.  

Övrigt  
Om explosiva varor förvaras inom planområdet kan krav tillkomma genom Lagen (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor och tillhörande föreskrifter. Det framgår inte om någon del 
av planområdet kommer användas till förvaring av exempelvis ammunition. 

Kommentar: 
En släckvattensutredning har genomförts och resultatet arbetats in i planhandlingarna. Utred-
ningen visade på att vid brand inomhus finns förutsättningar att utföra uppsamling alternativt 
fördröjning av släckvatten till grundvattnet. Vid brand utomhus kan exempel på lösning vara 
att släckvattnet avleds till dagvattensystemet, där fördröjningsmagasinet lagrar merparten av 
släckvattnet och därefter transporteras till destruktion. Förbättrande åtgärd kan i detta fall vara 
avstängningsventil efter fördröjningsmagasinet. 

Eventuellt vapen- och ammunitionsvalv utformas så att förvaring av vapen sker enligt Polisens 
föreskrifter och ammunitionsförvaring enligt Räddningstjänstens riktlinjer. 
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9. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda – nu Socialnämnd Centrum 
tillstyrker förslaget till detaljplan och ser det som positivt att få till en utökad och samlad 
skytteföreningsverksamhet i området. En ny anläggning behövs då skytteföreningarna under 
en längre tid inte haft möjlighet att ta emot alla som är intresserade av att utöva sporten. För-
valtningen ser positivt på att planen kan möjliggöra att skyttesporten utvecklas och möjlig-
heten till att arrangera fler, både nationella och internationella, evenemang och tävlingar ökar.  

Ett syfte med detaljplanen är att kunna flytta större delen av skytteverksamheten vid Högsbo. 
Därigenom kan området i Högsbo planeras för bostäder i enlighet med program för ”Utveck-
ling av nordöstra Högsbo”. Förvaltningen ser behov av att fler bostäder kan byggas i staden.  

Utifrån ett bullerperspektiv bör samtliga bullerdämpande åtgärder som föreslagits för den nya 
anläggningen genomföras. Om flytt av befintliga utomhusbanor i Kallebäck är möjlig, ser för-
valtningen positivt på möjlighet till marksanering samt sänkta bullernivåer i området. Blir 
verksamheterna däremot kvar på platsen finns behov av bullerdämpande åtgärder på skjutba-
norna. 

Området för planen anses vara lämpligt för ändamålet, trots att exploatering kommer ta natur-
områden i anspråk. Det ligger i ett perifert område utan boende i direkt anslutning, vilket är en 
förutsättning för att kunna bedriva skytteverksamhet. Det finns även befintliga kollektiva för-
bindelser till och från centrum. Vidare är det positivt att detaljplaneområdet utvidgats och ska-
par yta för kompensationsåtgärder för de naturområden som försvinner, i direkt anslutning till 
anläggningen. Det är däremot olyckligt att området för Brukshundsklubbens verksamhet på-
verkas av skytteanläggningens placering. Förvaltningen vill därför understryka vikten av att 
drabbade föreningar får ny anvisad mark från kommunen, om det visar sig att deras verksam-
het inte kan fortsätta när bullernivåerna förändras i området. Detsamma gäller för skytteföre-
ningar vars typ av skytteverksamhet eventuellt inte passar in i den nya anläggningens utform-
ning. Det är viktigt att kommunen utreder de konsekvenser som blir för dessa föreningar och 
skyndsamt hittar ny lokalisering.  

De närmaste busshållplatserna i anslutning till skytteanläggningen behöver säkras upp utifrån 
ett trygghetsperspektiv, inte minst för barn och unga. Det är även viktigt att den stig mellan 
Delsjömotet och den tänkta anläggningen strax utanför planområdet, rustas upp för tryggare 
och mer tillgänglig passage.  

Kommentar: 
Park- och naturförvaltningen har gjort bedömningen att en gångväg av standard ”naturgång-
väg” är möjlig att genomföra utan att förstöra befintliga naturvärden. 

Trafiknämnden ser det som önskvärt att gångvägen anläggs även om den endast kan utföras 
som naturgångväg utan full tillgänglighetsanpassning.  

Även stiftelsen som ska äga och drifta den nya anläggningen anser att en gångväg ner till 
Delsjömotet vore en stor tillgång och möjliggöra fler resor till skytteanläggningen med kol-
lektivtrafik istället för med bil. 

Gångstigen kan inte utföras, inom arbetet med detaljplanen, då ekonomiska medel för detta 
saknas. 
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10. Trafiknämnden 
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till utbyggnad av rubricerat 
ärende under förutsättning att deras synpunkter beaktas.  

Tillgänglighet 
På grund av terrängens förutsättningar och avstånd till hållplatser är tillgängligheten för per-
soner med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga begränsad till att angöra området med bil. 
Inom planområdet och dess närhet finns dock förutsättningar för att skapa fullgod tillgänglig-
het vilket blir viktigt att beakta i den fortsatta processen. 

Parkering 
Ska lösas på kvartersmark. 

Kollektivtrafik 
Med kollektivtrafik når man planområdet på två sätt. Antingen via busshållplats Kalvemossen 
belägen på J A Fagerbergsväg, som dock har låg standard och ett begränsat tidtabellsutbud 
och med ett gångavstånd på cirka 650 meter eller så finns möjligheten att följa en stig genom 
skogen i delvis besvärlig terräng cirka 700 meter från planområdet ner till Delsjömotet där det 
finns ett stort utbud av olika busslinjer inklusive expressbusstrafik. För att gynna resor till an-
läggningen med kollektivtrafik har frågan lyfts under planarbetet att utanför planområdet an-
lägga en naturgångväg mellan planområdet och Delsjömotet. Detta ses som önskvärt – även 
om inte full standard uppnås kan den vara till god nytta för många och bör utredas vidare som 
en kompensationsåtgärd. 

Utformning 
Gatuanslutningen från planområdet till allmänna gatunätet sker i befintlig korsningspunkt. 
Åtgärder med markmodelleringar eller placering av komplementbyggnader inom planområdet 
får inte ske så att sikt eller utrymme för dike mot Gamla Boråsvägen påverkas negativt. 

Kommentar: 
Även Stadsdelsnämnden (numera stadsområde/socialnämnd) har påtalat vikten av att en gång-
väg anläggs mellan planområdet och Delsjömotet. Park- och naturförvaltningen har gjort be-
dömningen att en gångväg av standard ”naturgångväg” är möjlig att genomföra utan att för-
störa befintliga naturvärden. 

Även stiftelsen som ska äga och drifta den nya anläggningen anser att en gångväg ner till 
Delsjömotet vore en stor tillgång och möjliggöra fler resor till skytteanläggningen med kol-
lektivtrafik istället för med bil. 

Gångstigen kan inte utföras, inom ramen för detaljplanearbetet, då ekonomiska medel för 
detta saknas. 

Kopia av yttrandet har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och berörda konsul-
ter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

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

Länsstyrelsen är positiv till att samla flera befintliga skjutbanor till ett nytt skyttesportcentrum 
vilket leder till att flera befintliga bullerkällor i området försvinner. Länsstyrelsen förutsätter 
att tillsynsmyndigheten som är Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad kommer att hantera an-
mälan enligt miljöbalken för den nya anläggningen och tillse så att tillräckliga försiktighets-
mått vidtags så föreslagna bulleråtgärder vidtas för att uppnå gällande riktlinjer för buller vid 
skjutbanor. Vi förutsätter också att tillsynsmyndigheten ser till att bly i skjutvallar och skjut-
mål kan omhändertas på ett miljövänligt sätt utan att riskera påverkan på miljön.  

I det vidare planarbetet behöver frågor gällande MKN vatten och geoteknik förtydligas för att 
inte riskera prövas av Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen vill även understryka vikten av att en fördjupad artinventering utförs. En an-
sökan om ingrepp i berörda fornlämningar behöver inkomma för att säkerställa planens ge-
nomförande. 

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 geoteknik samt miljökvalitetsnormer för vatten måste för-
tydligas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 
inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för 
att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
• Mellankommunal samordning blir olämplig 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Länsstyrelsen befarar dock att: 

• Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet samt 
risken för olyckor, skred och erosion 

• Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  12 (54) 
   
   

Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar till SGI:s yttrande 5.2-1812-0772 i sin helhet. Länsstyrelsen anser i 
likhet med SGI att stabiliteten i området ska bedömas utifrån allt som planen medger. Slut-
satserna i den geotekniska utredningen från EQC Group från 2015-12-09 är att totalstabilitets-
problem inte föreligger, men att uppfyllnader på lera och schakter i lera bedöms kunna leda 
till stabilitetsproblem. 

Kommunen behöver förtydliga vilken stabilitetsproblematik som föreligger och vid behov 
säkerställa markens lämplighet i plankartan. 

MKN för vatten 
De aktuella vattenförekomsterna är ytvattenförekomsten Stora Delsjön (SE640259-127546) 
och grundvattenförekomsten SE640140-127477. Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte 
medverka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överskrids. 

Enligt planförslaget bedöms planen inte bidra till att MKN för vatten överskrids, men motive-
ring saknas. En utredning som innehåller en bedömning av föroreningsinnehåll i dagvatten har 
tagits fram vilket är bra. Dock saknas i planbeskrivningen en tydlig motivering gällande var-
för MKN för vatten inte bedöms påverkas. Dagvattenutredningens slutsatser kan användas för 
att skriva en sådan motivering. 

Råd enligt PBL och MB 

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd om 
tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från all-
män synpunkt. 

Förorenad mark 
Bredvid planområdet finns en nedlagd deponi för schaktmassor, byggavfall som enligt EBH-
stödet är klassad som en 3:a. Länsstyrelsen vill inför kommande byggskede uppmärksamma 
den nedlagda deponin. För att inte riskera att påverka eller sprida befintliga föroreningar kan 
en upplysning på plankartan tilläggas samt att det vid schaktning i området ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten. 

Dagvatten 
Dagvattenutredningen visar att det är möjligt att rena och fördröja dagvatten inom planom-
rådet. Miljöförvaltningens riktvärde för fosfor uppges inte vara tekniskt möjligt att uppnå vid 
öppen parkeringsplats ovan jord enligt alternativ 1. Den årliga mängden fosfor till Delsjöarna 
beräknas att tiodubblas på grund av mycket låg belastning från området innan exploatering. I 
dagvattenutredningen uttrycks att det är önskvärt att parkeringen placeras under mark eller 
under tak, på grund av recipientens känslighet för föroreningar. Alternativt kan dagvatten in-
filtreras efter rening. Dessa alternativ bör utvärderas i det fortsatta planarbetet.  

Mark avsedd för dagvattenhantering bör reserveras och i möjligast mån förses med bestäm-
melse på plankartan. Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget att kommunen vidtar de 
åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. 
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Vatten- och avlopp 
Planområdet ligger idag utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde, nya anslutningar 
för dricksvatten och spillvatten kräver därför avtal. Planområdet ligger även i Kretslopp och 
vattens högzon för dricksvatten vilket innebär att kapaciteten på ledningsnätet kan vara be-
gränsad. Länsstyrelsen förutsätter att erforderliga avtal finns och att kapaciteten för anlägg-
ningen blir tillräcklig för att klara större evenemang som anläggningen medger. 

Behovsbedömning 

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

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Kulturmiljölagen 
Ansökan om tillstånd till ingrepp i berörda fornlämningar enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen 
behöver inkomma till Länsstyrelsen. 

Artskydd 
I den för planen framtagna naturinventeringen samt i planbeskrivningen anger kommunen att 
det finns lekvatten för groddjur där grodrom har påträffats inom planområdet. Området be-
döms ha goda förutsättningar för groddjur i landfas och sannolikheten är hög att dessa före-
kommer i området. Då man i nuläget inte vet vilka arter det rör sig om, hur stora populationer-
na är eller exakt var de förekommer är det dock svårt att bedöma graden av påverkan. 

Mindre hackspett finns också noterad i området både under och utanför häckningstid. Planen 
innebär bortfall av miljöer som har potential att vara viktiga för födosök och viss möjlighet att 
vara häckningslokal för arten, vilket skulle kunna få en skadlig verkan lokalt för arten. 

Naturinventeringen anger att en fördjupad inventering av groddjur och mindre hackspett un-
der lek och häckningstid för respektive grupp ytterligare skulle klarlägga arternas nyttjande av 
området och utgöra en bättre grund för att dimensionera de skydds– och försiktighetsåtgärder 
som planeras. Länsstyrelsen delar denna bedömning och anser att en fördjupad artinventering 
av groddjur och mindre hackspett ska utföras under lek- och häckningstid för respektive 
grupp. Även kräldjur bör ingå i den fördjupade inventeringen då det finns fynd av skogsödla i 
området. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. Bilaga 3. 
Kommentar: 
Geoteknik 
Det geotekniska PM:et har kompletterats med vilken stabilitetsproblematik som föreligger för allt 
som planen medger och exempel på det kan lösas. PM:et har även kompletterats med en 
bedömning av risk för blockutfall eller bergras i nuläget och efter exploatering. 

MKN för vatten 
Planbeskrivningen har kompletterats med en motivering varför MKN vatten inte bedöms 
påverkas och en utvärdering av hur dagvattnet ska hanteras. Även en släckvattensutredning 
har genomförts för att säkerställa att det är möjligt att undvika att förorenat släckvatten rinner 
ut i vattenskyddsområdena. 
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Dagvatten 
Det finns gott om mark för dagvattenhantering. Att peka ut områden i plankartan kan innebära 
att man bli fastlåst vid en speciell lösning som kanske inte är den mest gynnsamma.  

Vatten- och avlopp 
Den nya bebyggelsen kommer att införlivas i Kretslopp och Vattens verksamhetsområde för 
spillvatten och vatten och befintligt nät kommer att uppgraderas för att öka kapaciteten. Av-
loppssystemet är trycksatt och varje fastighet har en LTA-pump, detta kommer att krävas 
även för skytteanläggningen. 

Artskydd 
En fördjupad artinventering av mindre hackspett samt grod- och kräldjur gjordes under perio-
den mars – juni 2019. Resultatet har arbetats in i planhandlingarna.  

Kulturmiljölagen 
En arkeologisk slutundersökning har med tillstånd från Länsstyrelsen redan utförts och det 
finns inga arkeologiska fynd kvar i planområdet. Då slutundersökningen gjordes behövde en 
del träd tas ner – därför har en del av kompensations- och förstärkningsåtgärderna redan vid-
tagits för att undvika en försämring av förutsättningarna för mindre hackspett. 

Åtgärder som redan utförts redovisas i bilaga 2. 

Förorenad mark 
Området för den nedlagda deponin har markerats på grundkartan. Under upplysningar i 
planbeskrivningen informeras det om att vid schaktning i området ska detta anmälas till 
tillsynsmyndigheten. 

12. Lantmäterimyndigheten 
har följande synpunkter:  
Under rubriken Fastighetsrättsliga frågor står b.la. om inlösen av mark för allmän plats men 
all mark ägs redan av huvudmannen (kommunen) så detta stycke är inte aktuellt. Planen före-
skriver heller inte att några gemensamhetsanläggningar ska bildas så stycket om gemensam-
hetsanläggningar är heller inte aktuellt.   

Vidare framgår det av planhandlingarna att ett servitut ska bildas på kvartersmark till förmån 
för Göteborgs stad, Svenska Brukshundsklubbens Göteborgsavdelning och Svenska UMTS 
Nät AB. Ett servitut kan enbart bildas mellan fastigheter och inte mellan juridiska personer 
och organisationer. Det framgår även att bildandet av ett servitut är nödvändigt för detaljpla-
nens genomförande och för att bygglov ska kunna beviljas. Även om området är utlagt som 
s.k. z-område är det inte säkert att ett servitut kan bildas. För att kunna skapa ett officialservi-
tut för allmän körtrafik krävs att rättigheten är av väsentlig betydelse för förmånsfastigheten. 
Om det vid en prövning visar sig att väsentlighetsvillkoret inte är uppfyllt hänvisas istället till 
möjligheten att träffa avtal om servitut, vilket kan få sakrättsligt skydd genom inskrivning. 
För att säkerställa att ett servitut kan bildas krävs att en fastighetsindelande bestämmelse om 
servitutet tas in i detaljplanen. Alternativt kan området läggas ut som allmän plats, gata, med 
kommunen som huvudman för att säkerställa rätten till allmän körtrafik.  
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Om z-området ska kvarstå ska det framgå av planhandlingen hur markreservatet är tänkt att 
genomföras och vilka konsekvenser det får för fastighetsägarna och andra berörda. 

Noterbart är även omfattningen av det ovan nämnda z-området. I illustrationsritningen 
används en del av området som parkeringsplats. Då hela området ska vara tillgängligt för 
allmän körtrafik så går det inte att parkera inom området, den platsen skulle i så fall inte 
längre vara tillgänglig för allmän körtrafik och det skulle strida mot planbestämmelsen. Med 
en noggrannare precisering av z-områdets läge skulle detta kunna undvikas. 

Vidare är z-området redovisat som en egenskapsbestämmelse och avgränsas med egenskaps-
gräns. Enligt Boverkets allmänna råd bör avgränsningen ske genom administrativa gränser 
samt att bestämmelsen bör redovisas under administrativa bestämmelser. Detta gäller även u-
området. 

Eventuella ledningsrätter nämns. Det står även att genomförandeavtalet ska reglera ersättning 
för upplåtelse av ledningsrätt till förmån för bl.a. kommunala bolag och privata ledningsägare. 
Notera att ett sådant avtal inte är gällande mellan parter som inte har undertecknat avtalet. 
Alltså, ifall inte behörig firmatecknare för berört kommunalt bolag och privat ledningsägare 
också undertecknar genomförandeavtalet, är det ingen överenskommelse om ledningsrätt som 
kan läggas till grund för ett ledningsrättsbeslut. 

Lantmäterimyndigheten vill även påpeka att de kommunala ledningar som går inom planom-
rådet är fastighetstillbehör och vid en eventuell avstyckning kommer de att bli fastighetstill-
behör till den nybildade fastigheten. För att undvika att så sker måste ledningsrätt och frigö-
rande av fastighetstillbehör sökas. 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 
Styckena om inlösen av mark för allmän plats och gemensamhetsanläggningar har tagits bort 
från planbeskrivningen. 

Skrivningen om servitut i planbeskrivningen har ändrats till fastigheter istället för Göteborgs 
stad, Svenska Brukshundsklubbens Göteborgsavdelning och Svenska UMTS Nät AB och 
konsekvenserna för fastigheterna och andra berörda har beskrivits. 

 Z-området har fått en annan utformning. 
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13. Skanova AB 
har tagit del av ovanstående planförslag. Skanova har befintliga ledningar, luftburna och mark-
förlagda, inom området som berörs av förslaget, se karta nedan. 

 

Kommentar: 
Kopia av yttrandet har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och berörda konsul-
ter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

14. Statens geotekniska Institut 
Den geotekniska utredningen redovisar att det inte föreligger några stabilitetsproblem inom 
området i nuläget. Samt att uppfyllnader på lera och schaktet- i lera bedöms kunna leda till 
stabilitetsproblem. Stabilitetssituationen ska bedömas inte bara för nuläget utan även för allt 
som planen medger. Det senare är något som saknas och bör kompletteras. Notera att i en 
bedömning ingår även en motivering av hur man har resonerat och kommit fram till bedöm-
ningen. Eftersom man bedömer att uppfyllnader på lera och schakt i lera kan leda till stabili-
tetsproblem vore det intressant att tydligare redovisa var man bedömer att detta är aktuellt 
inom området och hur detta är tänkt att lösas. Ar detta något som utgör ett hinder för själva 
planen eller är det något ses som ett temporärt och lokalt problem under byggtiden? Även här 
är det viktigt att bedömningen innefattar en motivering. 

Vidare så uppvisar detaljplaneområdet och angränsande område stora höjdskillnader och berg 
i dagen, varför vi undrar hur det ser ut med avseende på risk för blockutfall eller bergras i nu-
läget och efter exploatering. Handlingarna behöver även i detta avseende kompletteras med en 
bedömning. 

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk synpunkt inga hinder för fortsatt planläggning, 
förutsatt att ovanstående synpunkter hanteras. 

Kommentar: 
Det geotekniska PM:et har kompletterats och beskriver ovan nämnda frågeställning. PM:et 
bifogas planhandlingen.  
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Kopia av yttrandet har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och berörda konsul-
ter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

15. Svenska Kraftnät 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att er-
inra mot upprättat förslag. 

De har inte några ledningar i anslutning till aktuellt område och önskar inte medverka i det 
fortsatta remissförfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras.  

16. Trafikverket 
har inga erinringar emot detaljplaneförslaget. 

17. Västtrafik 
har tagit del av ovan nämnda handling. Detaljplanen påverkar inte befintlig kollektivtrafik, 
förutom vid större evenemang då ett större antal resenärer än normalt kan tänkas använda 
befintlig kollektivtrafik. Det finns dock ett stort utbud av kollektivtrafik vid Delsjömotet så 
befintlig kapacitet beräknas räcka. 

Lokaliseringen av skjutbanan uppmuntrar inte till hållbara resval. Avståendet till attraktiv 
kollektivtrafik (Delsjömotet) överstiger 400 meter. Det är även svårt att ta sig till området 
med gång och cykel då området ligger perifert. Befintliga gång- och cykelvägar från Delsjö-
motet inte fullgoda vad gäller tillgänglighet och trygghet. 

Att staden utreder möjligheter att skapa en gångväg genom skogen mellan planområdet och 
Delsjömotet, ses därför som nödvändigt för att kunna hänvisa besökare till kollektivtrafiken. 
Gång/cykellänkar bör göras tillgängliga och upplysta för att öka tryggheten som annars kan 
upplevas som bristande i skogspartier. Att öka tillgängligheten till befintlig kollektivtrafik är 
även viktig ur ett socialt hållbart perspektiv då alla inte har möjlighet att köra bil. 

För att höja attraktiviteten på befintlig hållplats J A Fagerbergs väg, kan 
tillgänglighetsanpassning vara nödvändigt. Samt tillskapa säker övergång över J A Fagerbergs 
väg för att öka tillgängligheten ytterligare. Läget i riktning mot Delsjömotet sker dessutom 
på/avstigning direkt på gång- och cykelbana vilket skapar framkomlighetskonflikt för 
cyklister och gående längs vägen. 

De vill även påpeka vikten av Delsjöparkeringen som just en pendelparkering för vidare resa 
med kollektivtrafiken. Idag är det kapacitetsproblem på just de parkeringsplatser som finns i 
anslutning till Delsjömotet. Främst under dagtid på vardagar. Övriga tider då ledig kapacitet 
finns kan parkeringen med fördel samnyttjas, exempelvis vid större evenemang på skjutbanan 
helgtid. 

Kommentar: 
Även Stadsdelsnämnden (numera stadsområde/socialnämnd) och trafiknämnden har påtalat 
vikten av att en gångväg anläggs mellan planområdet och Delsjömotet.  

Park- och naturförvaltningen har gjort bedömningen att en gångväg av standard ”naturgång-
väg” är möjlig att genomföra utan att förstöra befintliga naturvärden. Men en sådan gångväg 
kommer inte att finansieras av detaljplaneprojektet.  
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Staden, genom dess trafikkontor, gör bedömningen att hållplatsen vid J A Fagerbergs väg inte 
används i någon större utsträckning och inte kommer att användas i någon större utsträckning 
inom den närmaste framtiden. Åtgärder på hållplatsen kommer därför inte att genomföras.  

Sakägare  
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har inte 
skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att utlåtandet publiceras på 
kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttrandena finns på 
Stadsbyggnadskontoret.  

18. Svenska brukshundklubbens Göteborgsavdelning  
anser att det blir omöjligt för dem att vara kvar på sin nuvarande plats då den verksamhet som 
kan bedrivas påverkas negativt och därmed även föreningens ekonomi.   

Från hundens perspektiv är det inte bara den sammantagna volymen av skott som är avgöran-
de för om skottljud uppfattas skrämmande, utan snarare närheten till ljudet och oförutsägbar-
heten för när skott kommer. Svenska kennelklubben uppskattar att omkring var tredje hund i 
Sverige är skotträdd i någon utsträckning. Många av ägarna till skotträdda hundar avstår redan 
idag från att gå kurs eller tävla hos på SBK Göteborgsavdelning, eftersom skott kan förekom-
ma i stort sett när som helst. En skytteanläggning enligt detaljplanens förslag skulle innebära 
att skottljuden kom ännu närmre brukshundsklubbens område och konsekvensen torde bli att 
än färre hundägare skulle välja att delta i deras verksamhet. Förslaget innebär större problem 
än att vissa övningsmoment för hundarna skulle störas. 

Brukshundklubben använder själva, vid enstaka tillfällen under året, också skott, i syfte att 
pröva hundars skottfasthet. Då blir än mer närliggande skjutbanor ett problem också för den 
verksamheten. Det blir helt enkelt svårt för domare att bedöma huruvida hunden är skottfast 
om det vid provtillfället ligger en konstant ”ljudmatta” av skott några meter från appellplanen.  

De håller också troligt att deras tävlingsverksamhet skulle påverkas negativt. 

Antalet medlemmar korrelerar starkt med antalet kursdeltagare under ett år, eftersom klubb-
medlemskap är en förutsättning för deltagande på kurs. Det innebär att minskat kursdeltagan-
de också innebär minskat medlemsantal. Dessutom är det få medlemmar med tävlingsambi-
tioner som vill träna sina hundar i direkt närhet till skyttebana där skottljud förekommer i 
princip hela tiden på mycket nära håll. 

Det skulle sammantaget vara förödande för deras klubb om skytteanläggningen byggdes och 
togs i bruk utan att de erbjöds en ersättningsyta. 

De är tacksamma för att deras synpunkter under beredningen tagits tillvara på ett sådant sätt 
att det på flertalet ställen i samrådshandlingen framgår att de är i behov av en ersättningsyta 
om detaljplanen antas och skytteanläggning byggs. De ser särskilt positivt på skrivningen att 
”Brukshundsklubben kan flytta till en yta norr om gamla Boråsvägen.” 

För deras vidkommande blir det helt avgörande att Göteborgs stad realiserar sin målsättning 
att samordna de skjutbanor som finns idag i Högsbo och Kallebäck i den nya anläggningen i 
Kallebäck och hitta ny lokalisering någonstans i kommunen för den befintliga skytteverksam-
het som inte kan bedrivas i den nya anläggningen. Om samordningen av skytteklubbar inte 
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sker så kan de inte få en jämförbar ersättningsyta och utan ersättningsyta bedömer de att de 
får stora problem med att fortsätta finnas kvar. 

Övriga synpunkter 
Eftersom deras klubb kommer att påverkas starkt av beslut om skytteanläggningen så är de 
beroende av att få omedelbar information under den kommande beslutsprocessen. De önskar 
en tät och nära dialog med beslutsfattare för att kunna planera sin verksamhet framöver. Det 
är också helt nödvändigt för dem att Göteborgs stad ger dem tillräckligt med framförhållning 
inför en eventuell exploaterings- och byggfas liksom tid för eventuell omlokalisering till 
ersättningsyta. Inte minst blir det viktigt att frågan om just ersättningsyta aktualiseras på ett 
tidigt stadium, redan när beslut om antagande av detaljplan fattas. Deras klubb behöver få 
tydliga besked i frågan om ersättningsyta för att kunna fortsätta planera och driva verksamhet. 

Sammanfattning 
Om detaljplanen antas, byggnation genomförs i enlighet med förslag och de inte ersätts med 
annan yta så skulle det innebära en betydande risk för att deras klubb inte längre kan bedriva 
verksamhet i den omfattning som nu sker. I förlängningen leder det antagligen till att deras 
ekonomiska bärkraft blir så försvagad att de inte längre kan finnas kvar och en av Sveriges 
äldsta brukshundklubbar riskerar att gå i graven. Om de inte erbjuds ersättningsyta på det sätt 
som framgår av detaljplanen, så motsätter de sig den föreslagna detaljplanen och exploaterin-
gen. 

Om alla mål som uttrycks i detaljplanen förverkligas, inklusive att all skjutverksamhet cent-
reras, så bedömer de att de kan få en jämförbar ersättningsyta. De ser gärna att den ytan ligger 
just norr om Gamla Boråsvägen där Örgryte skytteförening idag bedriver verksamhet. Om de 
erbjuds jämförbar ersättningsyta så ställer de sig positiva till detaljplanen. 

Kommentar: 
Då det för närvarande inte pågår något arbete i staden med att hitta ersättningsytor för det 
befintliga skyttet i Kallebäck är det inte möjligt att erbjuda Brukshundsklubben en ersätt-
ningsyta i närområdet. Att de befintliga skjutbanorna blir kvar innebär också att problemet 
med skottbuller kvarstår. 

Grannkommuner 

19. Mölndals stad 
anser att det är positivt med samlokalisering av störande verksamhet. Det är också positivt att 
den del av verksamheten som utgör störst störning bedrivs inomhus. Inomhusbanan ökar ock-
så säkerheten för förbipasserande i anslutande friluftsområden.  

Mölndals stad ser också de positiva konsekvenserna av planens förslag till ökad tillgänglighet 
till omgivande kollektivtrafik. De kan alla besökare, även till omgivande friluftsområdena, 
utnyttja.  

Det blir viktigt att planarbetet säkerställer att påverkan på omgivande friluftsområden blir så 
liten som möjligt och att föreslagna åtgärder vidtas för att garantera förbipasserandes säkerhet, 
t ex säkerhetsavstånd, skärmar, konstgjorda kullar m.m, vilket också kan fungera som buller-
dämpande åtgärder.  
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Mölndals stad har inget att erinra gällande detaljplanen för skjutbana på Kallebäck 752:23. 

Kommentar: 
Park- och naturförvaltningen har gjort bedömningen att en gångväg av standard ”naturgång-
väg” är möjlig att genomföra utan att förstöra befintliga naturvärden. Men en sådan gångväg 
kommer inte att finansieras av detaljplaneprojektet.  

Plankartan har utformats så att skjutriktningen på utomhusbanan kan vara mot motorvägen 
och inte in mot rekreationsområdet. Planen är även utformad så att säkerhetsåtgärder som 
höjdbländen och avskärmande murar kan byggas. 

Övriga 

20. Stiftelsen Göteborgs Skyttesport 
ställer sig positiv till detaljplanen och de möjligheter som denna ger att bedriva en omfattande 
idrottsverksamhet inom Skyttesporten, på en modern anläggning som möter högsta krav vad 
gäller miljö-, säkerhet och tillgänglighet och som har kapacitet att möta behoven som ställs av 
lokalt skytte såväl som omfattande tävlingsverksamhet på både nationell och internationell 
nivå  

Stiftelsen vill särskilt poängtera att denna nya anläggning är en förutsättning för att Göteborgs 
Skyttegille och Kvibergs Skytteförening ska kunna lämna sina nuvarande skjutbanor i Högsbo 
och möjliggöra omfattande bostadsbyggande på fastigheten Änggården 718:58. Denna fastig-
het har stiftelsen sålt under hösten 2017, och samtidigt upprättat ett nyttjanderättsavtal för 
skjutbanan som gäller fram till dess att verksamheten kan flyttas till annan plats. 

Då stiftelsen anser det vara av största vikt att skapa bästa förutsättningar för en stor, bred och 
framgångsrik verksamhet i Skyttesportcentret välkomnas även att fler föreningar, än de som 
idag samverkar i Skyttesportcenter-projektet, driver verksamhet i anläggningen. Detta innebär 
att stiftelsen ställer sig positiv till att fler föreningar, såväl som enskilda skyttar, får möjlighet 
att nyttja den nya anläggningen för banskytte på 10, 25 och 50 meter med gevär, pistol och 
viltmål. Det skall dock särskilt noteras att Skyttesportcentret inte ger möjlighet till andra skyt-
teformer än de ovan nämnda. Exempelvis fältskytte med gevär och pistol, lerduveskytte samt 
skytte på 100 och 300 meter kräver andra anläggningar.  

21. Göteborgs och Bohus läns Pistolskyttekrets  
är Svenska Pistolskytteförbundets (SPSF) regionala organisation och deras krets bedriver na-
tionellt skytte inom ett antal olika grenar med pistol och revolver i olika kalibrar från .22 lr till 
.45 mag och är en frivillig försvarsorganisation. 

De föreningar som är initiativtagare till den nya anläggningen är inte medlemmar i Göteborg 
och Bohus läns Pistolskyttekrets.  

Skyttet i Göteborgs kommun sker inom nio olika föreningar. Av dessa är fyra idag placerade i 
Kallebäck. Antal aktiva skyttar är ca 600 varav 220 i Kallebäck. Observera att antalet aktiva 
skyttar är lägre än antalet medlemmar i föreningarna. Svenska Pistolskytteförbundet har valt 
att låta föreningarna rapportera endast de skyttar som är aktiva på skjutbanan.  
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De kretstävlingar som genomförs i Göteborg besöks av ca 800 skyttar som skjuter ca 2000 
starter varje år. Inom Kallebäcksområdet genomförs årligen sex kretstävlingar med över 100 
skyttar som skjuter 300 starter. Denna tävling som kallas Göteborgs Fältskytteallians fyllde 
förra året 60 år. Tävlingen är en fältskjutning som sedan starten har genomförts på befintliga 
skjutbanor i Kallebäck. 

Deras största grenar är fältskytte, militär snabbmatch, precisionsskjutning, PPC. 

Skytte med grovkalibriga vapen är i deras verksamhet mycket vanligt. Det grovkalibriga skyt-
tet, kaliber större än .22lr, representerar drygt 1/3 av antalet avlossade skott på bana eller i 
fältskytteterräng. Detta ska ses i relation till SVSF:s verksamhet där uppskattningsvis 90 % av 
skyttet genomförs med vapen i kaliber .22lr. Om Kemikalieinspektionens förslag till EU om 
blyförbud i ammunition går igenom kommer.22lr inte länge att finnas i handeln. Pistolskytte 
kommer då endast att kunna bedrivas med grovkalibriga vapen. 

SPSF:s roll som frivillig försvarsorganisation, där förbundet tillhandahåller instruktörer för 
Försvarsmakten, kräver att föreningar anslutna till förbundet har tillgång till banor och terräng 
där skytte med grovkalibriga vapen kan genomföras. 

I Göteborg finns för närvarande fyra Försvarsmakts-instruktörer (FMI) och ytterligare ansök-
ningar att bli utbildade till FMI från skyttar i Göteborg ligger hos SPSF. 

Göteborg och Bohus läns Pistolskyttekrets uppgift är att stödja och samordna föreningarnas 
verksamhet och de beklagar att de inte har fått vara en del i den process som lett fram till 
förslaget till ny detaljplan för ny skytteanläggning. Göteborg och Bohus läns Pistolskyttekrets, 
såsom varande den organisation som organiserar det ojämförligt största antal skyttar i kom-
munen och regionen hade kunnat bidra med värdefull information beträffande utformningen 
av ett skyttecenter.  

Här anser de att det är meningsfullt att jämföra Göteborgs kommun med Borås kommun där 
samråd med alla berörda föreningar inom Borås kommun, oavsett förbundstillhörighet, skett i 
samband med uppförandet av ett skyttecenter på den nedlagda delen av I15 skjutfält. 

Avseende den planerade sportskytteanläggningen i Kallebäck upplever de att underlaget har 
ett antal brister vilket gör att de anser det omöjligt att ta ställning till i vilken mån anläggnin-
gen kan användas för några av deras grenar. Eftersom de skjuter med vapen i olika kalibrar 
och på olika avstånd krävs speciella förutsättningar. De anser att ett djupare samråd skulle 
genomförts innan handlingar för detaljplanen upprättades för att skyttecentret skulle anpassas 
till verkligheten. De anser att en bättre och tydligare konsekvensanalys för de berörda förenin-
garna borde ha genomförts innan beslut om detaljplaneförslaget. 

Ytterligare en försvårande omständighet som de ser är att den planerade anläggningen kom-
mer att bedrivas i privat regi vilket medför oklarheter på vilket sätt anläggningen ska utnytt-
jas. Det kan knappast undgå ansvariga för planförslaget att den verksamhet som bedrivs i 
skytteföreningar i kommunen baseras till 100 % på ideellt arbete. En kommersialisering av en 
anläggning leder ofrånkomligen till ökade kostnader för skyttarna och i förlängningen till en 
migration till andra föreningar som drivs ideellt. Konflikter i samband med denna process är 
ofrånkomliga vilket visas av erfarenhet från Stockholm där mycket skarpa konflikter uppstått 
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på grund av migration av medlemmar från ”kommersialiserade” skytteanläggningar till andra 
föreningar som bedrivs ideellt och ”överbefolkats” i samband med migrationen.  

Planförfattarna måste också vara medvetna om den skillnad som föreligger mellan SPSF och 
SvSF vad avser ungdomsverksamhet. 

SPSF bedriver nästan enbart pistolskytte med krutladdad ammunition som lämpar sig föga för 
barn och ungdom. De föreningar som är anslutna till Göteborg och Bohus läns Pistolskytte-
krets och bedriver ungdomsverksamhet gör det som dubbelanslutna till SvSF. Dessa förenin-
gar rapporterar till Göteborg och Bohus läns Pistolskyttekrets att medlemsomsättningen i den 
verksamheten uppgår till mer än 20 % och att rekryteringen till det livslånga skyttet sker i ål-
dersgruppen 25 - 35 år. Det är för dessa sistnämnda skyttar som lämpliga anläggningar behö-
ver skapas för att deras fritidsaktiviteter ska kunna tillgodoses. 

Vid samrådsmötet framkom att kommunens planer är att nuvarande anläggningar ska försvin-
na när ny placering kan erbjudas. Eftersom detta torde vara mycket svårt i dagsläget är vårt 
förslag att nuvarande anläggningar behålls och uppgraderas med skyddande vallar för att 
minska oönskat buller. En genomtänkt utveckling och koncentration av pistolskyttet i Kalle-
bäck och ett ansvarsfullt bibehållande av pistolskyttebanan i Högsbo kan leda till ett ökat 
intresse för idrotten och främja kommunens mål som en intressant arrangör av större arran-
gemang som SM-, EM- och VM-tävlingar.  

SPSF arrangerar årligen Pistolskytte-SM med över 1000 deltagare över sex dagar. År 2023 
ska detta SM genomföras i Göteborg. SPSF har tre gånger den senaste 10-årsperioden arran-
gerat EM och VM i PPC (i Stockholm och Skåne) med 400 deltagare över fyra dagar. Ett an-
norlunda skyttecenter än det som föreslagits skulle kunna genomföra ett sådant arrangemang. 

Göteborg och Bohus läns Pistolskyttekretsen har inga invändningar emot att anläggningen 
byggs men vi anser att den på inget sätt ersätter de befintliga skytteanläggningar som finns i 
Kallebäck idag. Av det nationella skytte som bedrivs på pistolskyttebanorna i Högsbo och 
Kallebäck kan endast en liten del allokeras till det föreslagna centret. 

Göteborg och Bohus läns Pistolskyttekrets anser att det är Göteborgs kommuns ansvar att 
samordna etablering av skyttecenter och skjutbanor på ett sådant sätt att kommunens pistol-
skyttars behov tillgodoses. 

Kommentar: 
Det är stadens intentioner att bygga bostäder i Högsbo som har föranlett detaljplanearbetet. 
Då skjutbanan i Högsbo till största del är privatägd och villkoret för att sälja marken till 
Göteborgs stad var och är en ny placering var det detta skyttes nya placering som utreddes 
inför detaljplanearbetet.  

Detaljplanehandlingarna har kompletterats med en beskrivning av det kommande skytte-
centrat för att bland annat visa på vilken typ av skytte som är möjligt att bedriva där.  

Det pågår i dagsläget inget arbete i staden med att ta fram ersättningsplats för de befintliga 
skjutbanorna i området. De kommer därför att ligga kvar. Om skyddande vallar kan uppföras 
för att minska buller har inte utretts. Möjligheterna till ett bibehållande av pistolskyttebanan i 
Högsbo har inte heller utretts. 
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Yttrandet har skickats till Idrott- och föreningsförvaltningen för kännedom. 

22. Göteborgs pistol- och sportskytteklubb (GPSSK) 
vill visa på detaljplaneförslagets konsekvenser för dem och på ett alternativt scenario. 

GPSSK är en av Sveriges större skytteföreningar som har fostrat en hel del elitskyttar över 
åren. Men deras styrka är bredden och de så kallade ”motionärsskyttarna” de har och tror på 
det att det är skyttet som en social verksamhet eller motionsidrott som gör att så många söker 
sig till denna idrott och är den trogen till långt upp i åren. Deras aktiva medlemmar sträcker 
sig från 10- till 80 års-åldern. De verksamheter som lockar flest är det nationella skyttet (fält-
skytte) samt jaktskyttet och ur denna grogrund kommer den del som går vidare till den inter-
nationella delen av deras skytte. 

Den anläggning de har idag i Högsbo är efter många år verksamhet optimerad för denna typ 
av verksamhet. 

De är medlemmar i: Svenska pistolskytteförbundet, Svenska jägarförbundet samt Svenska 
Skyttesportförbundet. 

Konsekvenser för dem om allt skytte flyttas från Högsbo: 
GPSSK – får lägga ner sin verksamhet då endast 10% av verksamheten ryms i den planerade 
anläggningen på grund av att den nya anläggningen är planerad och designad för en smal del 
av GPSSKs tränings- och tävlingsverksamhet. Går beslutet igenom att flytta allt skytte i 
Högsbo innebär det att deras medlemmar får välja mellan att byta idrott eller leta upp en 
annan förening. 

Merparten av deras tränings- och tävlingsverksamhet sker med vapen grövre kaliber än 22lr 
och tävlingsverksamhet sker utomhus enligt gällande nationella och internationella regler. 
Detta menar de är inte planerat att tillhandahållas i den nya anläggningen. 

Felaktigheter i planbeskrivningen 
De menar att planbeskrivningen baseras på felaktigt faktaunderlag då det under rubriken 
”Planens syfte och förutsättningar” beskrivs att större delen av skytteverksamheten i Högsbo 
kan omlokaliseras till den nya anläggningen. De menar att, av olika anledningar, att 90% av 
allt krutskytte som bedrivs av GPSSK i Högsbo idag, inte ryms i den planerade anläggningen. 
Denna planerade anläggning är designad för en del av Svenska Skyttesportförbundets verk-
samhet och inte alls för övriga förbunds verksamhet. 

Oro 
Föreningen hyser viss oro för att den föreslagna anläggningen byggs under förutsättning att 
GPSSK ska tvingas förläggas sin verksamhet där. Denna oro kan konkretiseras till fyra 
punkter: 

1. De kan inte bedriva den verksamhet som är föreningens ryggrad och existensberättigande. 

2. En privat exploatör ska i framtiden diktera villkoren för deras hyra, sportsliga utövning, 
mm utan att föreningen kan påverka. 

3. Deras jaktsektion är inte omhändertagen, vilket gör att en stor del av elitidrottare med in-
riktning lerduveskytte inte kommer kunna fortsätta sin sport. 
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4. Den planerade verksamheten följer inte nationell- och internationellreglemente vilket gör 
det omöjligt att anordna SM- i pistolskytte 2021 där 3500 antal starter är med. Detta medför 
även en negativ påverkan på Göteborgs närings- och turistliv då tävlande nyttjar Göteborgs 
hotell och restauranger under en veckas tävling. 

GPSSK:s alternativ till liggande detaljplaneförslag 
De föreslår att planbeskrivningen görs om och utesluter skrivningar om att skytteverksamhe-
ten på Högsbo ska ingå i den nya skytteanläggningen och att skrivningar som baseras på fel-
aktig information och statistik tas bort. 

Övriga synpunkter 
Med förutsättning att GPSSK verksamhet inte ska förflyttas från Högsbo till den nya an-
läggningen har GPSSK som förening inga synpunkter på detaljplaneförslaget. De vill un-
derstryka att den nya skytteanläggningen är ett bra komplement till skytteverksamheten i 
Göteborgsregionen men inte en ersättningsanläggning för övrigt skytteverksamhet i Göte-
borgsområdet. 

GPSSK värnar om en skytteverksamhet som tillåter utövande av alla olika grenar inom 
nationellt- och internationellt skytte samt elitträning. Därmed anser de att det är bra med en 
utökad skytteverksamhet i Göteborgs skyttekrets. 

Kommentar: 
Detaljplanehandlingarna har kompletterats med en beskrivning av det kommande skytte-
centrat för att bland annat visa på vilken typ av skytte som är möjligt att bedriva där.  

Det pågår i dagsläget inget arbete i staden med att ta fram ersättningsplats för de befintliga 
skjutbanorna i Kallebäcksområdet. De kommer därför att ligga kvar. Om skyddande vallar 
kan uppföras för att minska buller har inte utretts. Möjligheterna till ett bibehållande av skjut-
banor i Högsbo har inte heller utretts. 

Yttrandet har skickats till Idrott- och föreningsförvaltningen för kännedom. 

Se även de allmänna svaren på sidorna 2-3. 

23. Göteborgs skyttegille (GSG) 
är mycket positiva till föreslagen detaljplan. 

Den planerade anläggningen svarar mycket väl upp till största del av Göteborgs Skyttegilles 
nuvarande och framtida behov om man undantar 300-meterskyttet. 

1882 bildades GSG och bedrev först skytte på Lorensbergsbanan med fick snabbt flytta till 
Godhem i Majorna. 

Nästa flytt redan 1883 då man erhöll mark av staden i blivande Landalakolonien.  

När Chalmers skulle bygga på marken kom nästa flytt, då till Wavrinskys plats där man sköt 
längs nuvarande Dr Allards gata. Egnahems- och annan bebyggelse kröp närmare Landala-
banan.  

1916 var det dags för flytt igen, nu till Högsbo. ”En alldeles för stor bana för en förening” 
tyckte många. Svaret från GSG var: ”en bana där vi välkomnar västsvenska skyttar och andra 
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skyttevänner”. 1922 stod den magnifika skyttepaviljongen klar. Fram till 1965 brukades den 
livligt, minst sagt.  

Men Göteborg behövde mark för blivande Dag Hammarskjöldsleden. Gillet avträdde 1,4 
hektar, fick flytta återigen. Denna gång kortare väg, 100 meter i skjutriktningen, riva pavil-
jongen och bygga nuvarande ”klubbhus”. 

Göteborgs Skyttegille är alltså ”vana” att flytta sin verksamhet. 

Från Högsbo blir det sjätte flytten. Dock den första som inte sker på stadens bekostnad eller 
med allmänna medel. 

Sju års samarbete och samverkan med framförallt KSF (Kvibergs skytteförening) i en dialog 
med Göteborgs Stad angående en långsiktig ersättningsanläggning för skjutbanor i både 
Kviberg och Högsbo har nu konkretiserats med planerna för Kallebäcksprojektet. 

Avvecklingen av anläggningen i Högsbo kräver en tillkomst av exempelvis ett skyttesport-
center enligt detaljplanens förslag och är följaktligen en förutsättning för största delen av vår 
förenings fortsatta verksamhet. 

Planen bedöms säkra den framtida tillgången till en förstklassig skyttesportanläggning för 
banskjutning med gevär och pistol på skjutavstånd 10, 25 och 50 meter. Möjligheten att bygga 
stora bullerdämpande inomhusskjutbanor, avsedda för den del av skytteverksamheten som 
annars har en reell negativ bullerpåverkan på omgivningen, bedöms vara en förutsättning för 
en långsiktig verksamhet i Skyttersportcentret på dess föreslagna lokalisering i Delsjöom-
rådet. 

Realiseras skyttesportanläggningen enligt exploatörens intention, ser de självklart med till-
försikt fram emot att bedriva största delen av föreningens verksamhet i Skyttesportcentret. 

Anläggningens planerade utomhusskjutbanor och inomhusskjuthallar tillsammans med den 
geografiska placeringen och övriga faciliteter innebär en stor möjlighet till ökad förenings-
verksamhet inom alla områden, speciellt verksamheten riktad till barn- och ungdomar samt 
parasport-skytte. Någon verksamhet för personer med funktionsnedsättningar har haft små 
möjligheter vid Högsbobanan. Den nya anläggningen möjliggör detta.  

Föreningen är positiv till möjligheten att samarbeta med andra skytteföreningar, idrottsföre-
ningar och specialidrottsförbund i skyttesportcentret. 

Om befintliga skjutbanor i Kallebäck finns kvar med nuvarande verksamhet, eller omlokali-
seras till annan plats i staden, ger det ingen direkt påverkan för Göteborgs Skyttegilles fram-
tida verksamhet i Skyttesportcentret i Kallebäck. Gillet avser att bedriva huvuddelen av sin 
verksamhet i Skyttesportcentret och ser fram emot att samarbeta med alla intresserade före-
ningar, helt i enighet med Stiftelsen Göteborgs Skyttesports intentioner. 

Det är deras förhoppning att detta Skyttesportcenter blir verklighet snarast då de är övertyga-
de om att denna anläggning kommer att gagna skyttesporten i hela Göteborgsområdet. 

24. Göteborgspolisens idrottsförenings skyttesektion (GPIF) 
är en idrottsförening som startades år 1913 och sedan dess gett polisanställda möjligheten att 
kunna utöva idrott och i dagsläget har GPIF 1453 medlemmar. 
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De vill belysa att deras verksamhet samt Polismyndighetens, inte på långa vägar kan utövas i 
den föreslagna skytteanläggningen.  

Skytte är och har alltid varit en stor del av idrottandet och klubben har skyttar som tillhör Sve-
rigeeliten och deltar i tävlingar runt om i världen och då på världsmästarnivå. 

93% tränar och tävlar i skyttegrenen Dynamiskt Skytte där minsta tillåten kaliber är 9mm, 
resterande 7% tränar och tävlar i Nationellt Skytte och skjuter kalibrarna .22Long Rifle till 
.44Magnum 

Polismyndigheten i Storgöteborg bedriver träningsskytte och kompetensprov där samtliga 
poliser i yttre tjänst årligen måste klara av skjutprovet. 

Cirka 200 Polisinstruktörer nyttjar banan och anläggningen för att genomföra cirka 1500 
tjänsteskjutningar årligen. 

I dessa tjänsteskjutningar ingår skjutprov med Polisens förstärkningsvapen Mp5 som tillförs 
poliserna i yttre tjänst på grund av den höga Terrorhotnivån som Nationellt Centrum för 
Terrorbedömning beslutat. 

Polismyndigheten har i många år hyrt GPIF´s skytteanläggning då det är den enda i hela 
Storgöteborg som har den kapaciteten. 

Kommentar: 
Det pågår i dagsläget inget arbete i staden med att ta fram ersättningsplats för de befintliga 
skjutbanorna i Kallebäcksområdet. De kommer därför att ligga kvar.  

25. Kvibergs skytteförening  
är mycket positiva till den föreslagna detaljplanen för ett Skyttesportcenter. Den planerade 
anläggningen svarar mycket väl upp till Kvibergs Skytteförenings nuvarande och framtida 
behov. 

Föreningen har sedan 1898 bedrivit en omfattande verksamhet i Kviberg. Sedan nedläggnin-
gen av Kvibergs regemente och områdets omvandling till idrotts- och bostads-område har 
förutsättningarna för skytteverksamheten påtagligt förändrats. 1996 avvecklades den sista 
utomhusskjutbanan i Kviberg och 2016 revs Kvibergs Skyttegård i samband med att Göte-
borgs Stad uppförde en skola på platsen. Föreningen har sedan förlusten av Skyttegården 
bedrivit verksamhet på de olika skjutbanorna i Högsbo. 

I och med Göteborgs Stads planerade stadsomvandling i Högsbos nordöstra industriområde 
(program: Högsbo - Utveckling av nordöstra Högsbo; Diarienummer SBK 8N0600/13), 
kommer nuvarande föreningsverksamhet vid skjutbanan i Högsbo även den att behöva 
avvecklas. Omvandlingen från skjutbana till bostadsområde är samtidigt en förutsättning för 
exploatörens (Stiftelsen Göteborgs Skyttesport) finansiering av en ersättningsanläggning i 
form av ett nytt Skyttesportcenter i Kallebäck. Under flertalet år har föreningen fört en dialog 
med Göteborgs stad angående en långsiktig ersättningsanläggning för skjutbanorna i både 
Kviberg och Högsbo. 
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Tillkomsten av ett skyttesportcenter enligt detaljplanens förslag en därför en förutsättning för 
föreningens fortsatta verksamhet. Planen bedöms säkra den framtida tillgången till en först-
klassig skyttesportanläggning för banskjutning med gevär och pistol på skjutavstånd 10, 25 
och 50 m. Planens möjlighet att bygga stora bullerdämpande inomhusskjutbanor, avsedda för 
den del av skytteverksamheten som annars har en reell negativ bullerpåverkan på omgivnin-
gen, bedöms vara en förutsättning för en långsiktig verksamhet i Skyttesportcentret på dess 
föreslagna lokalisering i Delsjöområdet. 

Realiseras skyttesportanläggningen enligt exploatörens intention, ser de självklart med till-
försikt fram emot att bedriva föreningens verksamhet i Skyttesportcentret. Anläggningens 
planerade utomhusskjutbanor och inomhusskjuthallar tillsammans med den geografiska 
placeringen och övriga faciliteter innebär en stor möjlighet till ökad föreningsverksamhet 
inom alla områden, speciellt verksamheten riktad till barn- och ungdomar samt parasport-
skytte. Någon verksamhet för personer med funktionsnedsättningar har tidigare ej varit möjlig 
vid förenings avvecklade anläggningar i Kviberg. Anläggningen möjliggör att fler götebor-
gare får tillgång till föreningens verksamhet. 

Föreningen är positiva till möjligheten att samarbeta med andra skytteföreningar, idrotts-
föreningar och specialidrottsförbund i skyttesportcentret. Skyttesportcentret är en realistisk 
möjlighet till ett framtida samarbete kring ett Riksidrottsuniversitet för Skyttesport. 

Om befintliga skjutbanor i Kallebäck finns kvar med nuvarande verksamhet, eller omlokali-
seras till annan plats i staden, ger ingen direkt påverkan för Kvibergs Skytteförenings framtida 
verksamhet i Skyttesportcentret i Kallebäck. Föreningen avser att bedriva huvuddelen av sin 
verksamhet i Skyttesportcentret i Kallebäck samt önskar att samarbeta med alla intresserade 
föreningar i enlighet med Stiftelsen Göteborgs Skyttesport intentioner.  

Det är deras förhoppning att detta Skyttesportcenter blir verklighet snarast då de är övertyga-
de om att denna anläggning kommer att gagna skyttesporten i hela Göteborgsområdet.  

26. Naturskyddsföreningen 
menar att hur naturvärdena i Delsjöområdet kan ”kompenseras genom olika åtgärder” behöver 
utvecklas.  

Vissa naturvärden, så som död ved, behöver tid för att uppstå naturligt. I Delsjöområdet finns 
det även flera oidentifierade arter, som kan vara rödlistade och som kräver speciella miljöer 
för att frodas. Föreningen anser därför att det är lämpligt att ge exempel på åtgärder i förhål-
lande till tid och naturliga förutsättningar, detta i syfte att undvika en generalisering av åtgär-
derna och få dem att framstå som enkla och/eller som uppenbara lösningar.  

Utveckla vad som händer med de nedhuggna träden, bortsprängda bergen och massorna. 
Hamnar de på deponi eller kan de användas för andra projekt i närheten? Vilka konsekvenser 
kan det i sin tur medföra för de berörda naturområdena som kommer behöva bli en deponi? 
Dessa frågor kan vara bra att ha i åtanke i framtida arbete, speciellt i fall där glacial lera kan 
behöva tas bort. Enligt U. Henningsson, medlem Lerbyggeföreningen (Rebecca Johansson 
personlig kommunikation, 03 feb 2019), kan glacial lera, om den separeras från morän och 
svallsediment, exempelvis användas i konstruktion av lerhus. Det ligger i tiden att Göteborg 
börjar bygga med mer lokala material och skjutbanan vid Delsjöområdet är inget undantag. 
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Undersök och förklara konsekvenser av att större folkmassor använder anläggningen.  

Om anläggningen planeras för både nationella och internationella event kan det vara klokt att 
undersöka vilka konsekvenser den ökade användningen får för naturområdet. Skjutbanan 
ligger på gränsen till naturreservat och ett område med högt naturvärde. Det är därför viktigt 
att ta reda på hur en mer koncentrerad aktivitet påverkar området i form av ex. nedskräpning, 
försurning från en ökad trafikmängd och slitage av lokala stigar. Förutom vid konstruktion rör 
byggnadens inverkan på miljön också den aktivitet och grad av användning, som den senare 
kommer att hysa. Utveckla därför texten under rubrikerna ”Påverkan på luft”, ”Påverkan på 
vatten” samt ”Naturmiljö”. 

Förankra projektet i de nationella och internationella miljömålen.  

Det saknas en tydlig koppling till Sveriges Miljömål och Agenda 2030 i detaljplanen och 
naturvärdesinventeringen. Med sin närhet till ett naturreservat är det högst angeläget att 
koppla detaljplanen till miljömålen på nationell och internationell nivå. Dessa mål kan i sin 
tur vara en vägledning för att styra projektets resultat, men även strategier för att nå dit. 

Övriga kommentarer 

Det saknas en del viktiga utredningar vad gäller fornlämningarna i Delsjöområdet. 

Det saknas också en miljökonsekvensbeskrivning. 

Föreningen vill understryka att det är viktigt att återställa de gamla skjutbanorna i området till 
den natur de en gång var, så att habitatet för hotade och rödlistade arter kan främjas. 

Naturskyddsföreningen ifrågasätter även behovet av att anlägga en väg som sträcker sig från 
norr till söder om byggnadens västsida, då detta ger mycket kommunikativ yta för bilar och 
undrar om det inte bättre att anlägga ett parkeringshus eller en parkeringsyta i norr istället för 
söder om byggnaden, i syfte att minimera inverkan på naturmiljön och det hårdlagda 
fotavtrycket, men även underlätta för dagvattenhantering. Potentiellt skulle parkeringsytorna i 
norr kunna utvecklas till cykelparkeringar eller hållplatser för bussar och automatiserade 
fordon, beroende på framtidens ändrade transportbehov. 

Kommentar: 
De arkeologiska lämningarna har slutundersökts och beskrivits i planbeskrivningen. 

Då en del träd redan tagits ner för att kunna undersöka de arkeologiska lämningarna har en del 
kompensations- och förstärkningsåtgärder för mindre hackspett redan utförts i närområdet – 
en särskild beskrivning av detta har bifogats planhandlingarna.  

Texten under rubrikerna ”Påverkan på luft”, ”Påverkan på vatten” samt ”Naturmiljö” har 
utvecklats. 

Avstämning har skett med Länsstyrelsen och en miljökonsekvensbeskrivning behöver inte 
göras. 

De befintliga skjutbanorna kommer att ligga kvar då det i dagsläget inte pågår något arbete i 
Göteborgs stad att hitta annan lokalisering, 

Bilvägen från norr till söder är en väg som redan finns idag – även om den nu får en lite annan 
sträckning. Bilvägen behöver vara kvar då den möjliggör en tillgänglig angöring till den 
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byggnad som idag används av Göteborgs Brukshundsklubb – men även är tillfartsväg till en 
teknisk anläggning sydväst om planområdet. 

Bästa placering av byggnad, utomhusskjutbana och parkeringen har noga studerats utifrån 
topografi för att minimera behovet av sprängning och utfyllnad. 

Se även allmänna svar på sidorna 2–3. 

27. Parasportförbundet  
påtalar att de behöver arenor för tävling och träning i hela Sverige och att en anläggning i 
Göteborgsområdet är mycket välkommen för sportens utveckling. 

En ny anläggning måste uppfylla krav på tillgänglighet som överträffar krav i byggnormer 
och lagstiftning för att säkerställa att alla grupper av personer med funktionsnedsättning har 
tillgång till arenan, både som aktiv deltagare och som publik. 

Kommentar: 
Då anläggning kommer att drivas i privat regi kan Göteborgs stad inte ställa högra krav är vad 
som föreskrivs enligt lagen. De som ska driva anläggningen har dock höga ambitioner att de-
ras anläggning ska vara tillgänglig och att skyttecentret utformas med mycket god tillgänglig-
het till skjutplatser, läktare, omklädningsrum, hygienutrymmen, funktionärsutrymmen samt 
sociala utrymmen.  Deras målsättningen är att funktionshindrade ska kunna utöva skyttesport 
på samma villkor som andra medlemmar. Skyttecentret ska kunna fungera som nationalarena 
för nationella och internationella tävlingsarrangemang och vara Paraskyttelandslagets trä-
ningscenter. Planhandlingarna har kompletterats med en beskrivning av den verksamhet som 
planeras i det nya skyttecentrat 

Yttrandet har lämnats till de som ska bygga och driva anläggningen. 

28. Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) 
har inga synpunkter på att det uppförs ytterligare en anläggning för sportskytte i Kallebäck, 
men de anser att det i planhandlingarna inte framgår tydligt nog att föreslagen anläggning inte 
kan ersätta banorna i Högsbo och befintliga banor i Kallebäck när det gäller det nationella pi-
stolskyttets behov. De har även synpunkter på en del formuleringar i planbeskrivningen. 

De anser att pistolbanan i Högsbo kan integreras med den planerade nya anläggningen, even-
tuellt efter bullerdämpande åtgärder. De hävdar att en skjutbana är en rekreationsanläggning 
bland andra, och kan rätt använd, ge de närboende ett mervärde. 

De menar att de befintliga skjutbanorna i Kallebäck ger möjlighet till hela bredden av SPSF 
discipliner, och även andra förbunds grenar. 

De anser att det inte tydligt framgår av planhandlingarna att dess krets och/eller dess förenin-
gar inte är en del av den konstellation som sökt tillstånd att bygga skyttesportcentret, inte har 
deltagit i planeringen eller kunnat lämna synpunkter och att deras behov endast i ringa del 
skulle kunna täckas genom det nya centrat. 

Ur en föreningssynpunkt är det mycket ogynnsamt att gå från ett läge med en egen skjutbana 
som man har rådighet över till ett annat läge där man på nåd och onåd är hyresgäst per timme. 
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Förbundet kan inte ta ställning till en alternativ lokalisering av den skytteverksamhet som inte 
ryms i den nya anläggningen (d.v.s. merparten), förrän ett konkret alternativ finns. 
Verksamheten kommer att ta allvarlig skada om det uppstår ett glapp mellan att befintliga 
banor stängs och alternativ finns på plats. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har reviderats angående hur de befintliga skjutbanorna i Kallebäck på-
verkar miljön. 

29. Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) 
ställer sig odelat positiva till projektet och tanken med en sådan skjutbaneanläggning och an-
för följande skäl till sitt ställningstagande: 

Sverige saknar idag en skjutbaneanläggning med kapacitet att arrangera större internationella 
tävlingar som Europeiska Mästerskap eller Världscuptävlingar. I Sverige finns det idag ytterst 
få inomhusbanor som har kapacitet att arrangera större nationella tävlingar. Denna anläggning 
gör det möjligt att förlägga både nationella tävlingar och internationella tävlingar till anlägg-
ningen, samtidigt som den ger förbundets elitskyttar en större möjlighet till bättre tränings-
möjligheter året om. 

Såsom landets näst största stad ligger Göteborg dessutom mycket bra till med goda kommuni-
kationer med närhet till både flyg, tåg och båt samt övernattningskapacitet på hotell vilket gi-
vetvis är en förutsättning för att kunna arrangera exempelvis svenska mästerskap och europa-
mästerskap. 

Bieffekt 
SvSF har i dag ett Riksidrottsgymnasium för gevärs- och pistolgrenarna vid Aleholmsskolan i 
Sävsjö och utreder nu möjligheten att inleda ett samarbete med ett lämpligt universitet för 
möjligheten att skapa ett Riksidrottsuniversitet som kombinerar högre studier med elitidrotts-
satsning hos eleverna. Tillgång till skjutbanor är dock absolut nödvändigt för att detta skulle 
kunna bli aktuellt. De överväger också möjligheten att starta ett nationellt träningscenter för 
sin nationella elit, denna anläggning skulle uppfylla alla de krav som de har på en sådan an-
läggning. 

Begränsningar 
Bullerutredningen har visat att det av bullerskäl inte kommer att vara möjligt att skjuta 25 m 
pistol utomhus, varför projektet har projekterat inomhusbanor på 25 m istället. Det har i sam-
band med detta uppkommit frågetecken om detta skulle kunna vara ett hinder vid en ansökan 
om ett internationellt arrangemang, då ISSF-regelboken stipulerar att 25m och 50m skjutba-
nor ska vara utomhusbanor. 

ISSF-regelboken ger dock möjligheten att bygga tävlingsbanorna som inomhusbanor om det 
är nödvändigt av juridiska skäl eller klimatskäl. SvSF har för att klarlägga denna regel ställt 
frågan till ISSF om ett EM eller en världscup skulle kunna arrangeras på en 25m inomhusan-
läggning, och fått positiv respons på frågan. 

Slutsats 
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Slutsatsen som SvSF gör är att denna anläggning skulle bli ett stort tillskott för det svenska 
tävlingsskyttet och skulle kunna komma ge Sverige möjligheter att arrangera internationella 
mästerskap, en möjlighet som idag saknas.  

30. Telegrafverkets Pistolskytteförening (TPSF) 
är inte emot att den tänkta skytteanläggningen byggs, men upplyser om att TPSF kommer inte 
att kunna nyttja den nya skytteanläggningen då den inte är anpassad till deras skyttegrenar.  

De menar att området i Kallebäck sedan länge tillbaka har varit ett centrum för skytte och 
anser att man bör bygga vidare på det. 

Detta speciellt med tanke på att Kallebäck, i stadens lokaliseringsutredning, var den enda av 
tilltänkta områden som uppfyllde kraven för en ny skytteanläggning. 

De menar att man kan bygga vallar runt om hela området för att på så sätt minska bullernivån 
och tvinga bullret uppåt så det elimineras tillsammans med bl a bullret från riksväg 40. 

Massor till vallarna kan enligt dem hämtas från byggandet av västlänken eller från ett antal 
aktörer på marknaden som mer än gärna skulle betala för att bli av med schaktmassor. 

Området, som det är idag, behövs för att Göteborg, även i framtiden, ska kunna anordna Pistol 
SM. (som man senast gjorde 2011). En annan stor och gammal tävling, Alliansen, som TPSF 
är med och medverkar till skulle kunna fortsätta. En tävling som är både känd och uppskattad 
av många. 

Vidare borde man ha gjort en konsekvensanalys i ärendet då ett mycket stort antal förenings-
aktiva människor direkt berörs av förslaget. 

Kommentar: 
De befintliga skjutbanorna blir kvar i området då det inte pågår något arbete i staden med att 
hitta alternativ lokalisering. Hur de befintliga skjutbanorna kan bullerskyddas genom t ex 
vallar har inte utretts.  

En konsekvensanalys av hur skyttet i Högsbo påverkas kan bli aktuell när det är dags att de-
taljplanelägga i Högsbo.  

Se även de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

31. Västsvenska skyttesportförbundet 
anser att tillkomsten av ett skyttesportcenter enligt detaljplanens förslag är en mycket positiv 
händelse inom den svenska skytterörelsen och i synnerhet för verksamheten i västra Sverige.  

Framför allt kommer anläggningen ge möjlighet att stimulera och aktivera många kategorier 
användare att utöva en positiv fritids- och idrottsverksamhet. Parasportskytte kan här få fak-
tisk möjlighet till en verksamhet liksom barn och ungdomar, seniorer, veteraner och, elitskyt-
tar vilket helt ligger i Skytterörelsens linje "Skytte hela livet".  

Ett genomförande av planen säkrar under lång tid tillgången till en förstklassig skytte-sportan-
läggning för banskjutning med gevär och pistol på skjutavstånden 10, 25 och 50 meter, i förs-
ta hand för de grenar som ryms inom Svenska Skyttesportförbundet under RF.  
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Anläggningen kommer att möjliggöra större internationella samt nationella tävlingar, som kan 
framhäva Göteborgs som ett skyttesportcentrum i Norden, förhoppningsvis bidragande till ett 
ökat antal besökare och turister. 

Som verksamhetens specialförbund (SDIF) inom Västra Götalands idrottsverksamhet tillstyr-
ker vi att anläggningen kan genomföras enligt plan. 

32. Örgryte skytteförening (ÖSF) 
påpekar att det inte stämmer att större delen av befintlig verksamhet kan flyttas in i ny an-
läggning. ÖSF kräver att nuvarande detaljplan rivs upp och att en ny tas fram i samråd med 
samtliga berörda föreningar i Kallebäck då de anser att nuvarande detaljplan inte ha tagits 
fram genom en demokratisk process. 

Utifrån deras perspektiv så saknas helt koppling mellan stiftelsens förslag och kravet att flytta 
på befintlig skytteverksamhet. 

Anläggningen som planeras fyller inte ÖSF:s behov då ett flertal skyttegrenar inte kan flytta 
in i den nya anläggningen så som: K-pist 100m, bana, 6.5mm, 300m och 100m bana, Korthåll 
(22Lr) fält, K-pist fält, Field Target, Pistol Fält, Svartkrut gevär 100m bana, svartkrut gevär 
fält, svartkrut pistol enhand 25m bana, svartkrut pistol enhand fält, skidskytte 50m bana ute 
med möjlighet att träna till tävlingsliknande förhållande, samt möjlighet att arrangera tävlin-
gar och är stängd vinterhalvåret när Skidskyttet har sin tävlingssäsong. 

De saknar en konsekvensbeskrivning i detaljplanen av hur befintliga verksamheter i området 
påverkas och undrar varför kommunen inte vill låta befintlig verksamhet fortsätta i en redan 
bullerstörd miljö. 

De anser att deras befintliga anläggningar ligger bra placerade bakom berget, och de påpekar 
att föreningen har en godkänd bullerutredning gjord efter Naturvårdsverkets regler och att en 
del av skjutbanan går att åtgärda för att ev. minska buller mot närmaste bostad och Delsjöom-
rådet ytterligare om detta är något som kommunen är intresserade av. 

Det framgår att nya anläggningen endast täcker banskytte. Detta innebär att större delen av 
ÖSF m. sektioners verksamheter ej kommer att kunna bedrivas i den nya anläggningen. Och 
de saknar en beskrivning över hur dessa verksamheter ska kunna drivas vidare när kommunen 
villkorat flytt för de verksamheter som inte ryms i ny anläggning. 

Orienteringsskytte 50m bana ute med möjlighet att träna till tävlingsliknande förhållande, 
samt möjlighet att arrangera tävlingar (fallmål, möjlighet att springa till och från skjutplats). 
Ny anläggning är begränsad avseende möjlighet att arrangera större tävlingar. 

De upplyser om att deras ordförande Fredrik Stenman har begärt ut samtliga handlingar 
gällande nya skyttecentret men inte fått ta del av beslutsprotokoll. 
De undrar om det finns ett beslutsprotokoll hos Stadsbyggnadskontoret, och vad gäller detta 
och varför har inte detta lämnats ut till föreningen i samband med förfrågan. De anser att de 
inte kan ta ställningen till ett underlag som de inte haft möjlighet att granska. 
De ifrågasätter syftet med detaljplanen.  
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De ifrågasätter sanningshalten i planbeskrivningens nämnande av att skadliga utsläpp till 
Delsjöarna kan minskas då föreningen årligen lämnar vattenprover till Miljöförvaltningen 
utan anmärkning. 
De ifrågasätter även beskrivningen av vilket skytte som kan bedrivas i den nya anläggningen 
och vilka grenar som dominerar inom pistolskyttet. De menar även att ytterligare verksamhet 
inte kommer att öka bullerbilden i området. Bullerbilden avseende dB kommer snarare att 
vara oförändrad. 
ÖSF anser vidare att det är en orimlig begäran från kommunen sida att flytta hela verksamhe-
ten till annan plats. Föreningen saknar ekonomiska medel för att kunna bygga upp ny verk-
samhet igen, samt riskerar att tappa många medlemmar med katastrofala konsekvenser för 
föreningens överlevnad. 
ÖSF undrar därför vad kommunen har för andra intressen som styr när man låter en privat 
aktör, som besitter värdefull mark i Högsbo, förhandla bort denna mark mot ny mark i 
Kallebäck, samtidigt som befintliga verksamheter i Kallebäck tvingas därifrån? 
Förutsatt att befintliga föreningar får fortsätta bedriva verksamhet i Kallebäck som tidigare – 
och att villkor om flytt stryks ur detaljplanen, så ser ÖSF inget som hindrar att Skyttet i stort 
koncentreras till området i Kallebäck. 
300m banan på Örgryte är modern och elektronisk, med utrustning som är lätt att bygga ut då 
den har samma tekniska lösning som finns på Gillets nuvarande bana i Högsbo. Skjutning 
idag sker dessutom från bullerdämpande skjuthallar. Föreningen har en godkänd bullerut-
redning gjord efter Naturvårdsverkets regler. Omgivande buller går dessutom att dämpa 
ytterligare med ex. kompletterande bullervallar. 
Deras 100m och 300m banor är de sista civila skjutbanor som finns kvar i Göteborgs kommun 
efter att banorna i Högsbo läggs ned. 
Deras förslag 

ÖSF förslår att befintliga banor får vara kvar i nuvarande form i Kallebäck, och samtliga 
villkor för flytt stryks ur detaljplanen. 

Synergieffekter kan uppnås genom att komplettera samtliga skjutbanors ytterområde med nya 
bullerdämpande vallar i samråd med kommunen (ex. med material från Västlänken eller 
Stiftelsens nybyggnation på andra sidan vägen). 

Genom att bevara nuvarande föreningars verksamheter, och samtidigt flytta Gillets verksam-
het i Högsbo till Kallebäck, så kan Kallebäck bli ett bra skyttecenter för samtliga Göteborgs 
skyttar. 

Tillgängligheten till skjutbanorna är viktigt även för ÖSFs verksamheter, då flera medlemmar 
är beroende av kollektiva förbindelser och närheten till staden. 

De hävdar att skjutbanorna i Kallebäck har väletablerad verksamhet i området sedan ca 80 år 
tillbaka och är väl accepterade av kringboende samt andra verksamheter i området. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har reviderats utifrån den information som inkommit från olika skytte-
förbund angående att inte allt skytte kan flytta in i den nya anläggningen.  

Att detaljplanen skickas ut på samråd är en del av den demokratiska processen. 
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Detaljplanen har justerats så att skidskytte ska kunna tas in i den nya anläggningen och att 
rullskidbana ska kunna ansluta in och ut från 50-meters-banan, som inte kommer att vara 
stängd under vinterhalvåret.  

Befintliga skjutbanor i området kommer att vara kvar då det i dagsläget inte pågår något 
arbete att hitta alternativ lokalisering av det skytte som inte kan flytta in i den nya 
anläggningen. 

Hur de befintliga skjutbanorna kan bullerskyddas har inte utretts.  

De beslutsprotokoll som finns på Stadsbyggnadskontoret gäller beslut i Byggnadsnämnden 
om positivt planbesked, start av detaljplan och beslut om skicka ut detaljplanen på samråd. 
Beslutet om lokalisering och att ansöka om detaljplaneläggning i Kallebäck har fattats av 
Fastighetskontoret. 

Syftet med detaljplanen har reviderats. 

Befintliga skjutbanor är inte väl accepterade av kringboende och utövare på andra verksam-
heter i området har känt sig hotade, se följande yttranden. 

33. Boende på Anders Zornsgatan 21 C 
är fundersam över hur man har bedömt hur den föreslagna skjutbanan påverkar friluftsområ-
det och hur har man gjort bedömningen att endast en viss typ av pistol överskrider tillåtet 
värde.  

Han använder Delsjöområdet året om genom att springa, orientera, cykla, bada och prome-
nera, i snitt tre gånger dagligen. Då störs han av de befintliga skjutbanorna och undrar hur 
man kan tillåta de befintliga skytteanläggningarna att vara kvar som de är. Han anser att det 
påverkar i stort sett i hela Delsjöområdet mycket negativt och att det måste gå att förlägga 
skyttet på ett ställe där det inte stör alla de tusentals människor som dagligen njuter av ett av 
våra välbevarade naturområden. Helt enkelt, hur har man tagit detta i beaktning hittills?  

Kommentar:  
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

34. Boende 1 på Barbro Hörbergs Gata 9 
anser att man borde se till att befintliga skjutbanor bereds en annan plats istället för att lägga 
till ytterligare en skjutbana då ett ständigt skjutande inte hör hemma i ett naturområde. 

Skjutandet stör på ett påtagligt sätt både boende och de personer som rör sig i området. Det är 
inte ovanligt med störande skottlossning då man promenerar runt i Delsjöterrängen även om 
man inte befinner sig nära skjutbanorna.  

Detta påverkar på ett väldigt negativt sätt den upplevelse som hela det underbara Delsjöom-
rådet är avsett att bjuda och även vilda och tama djur i området påverkas negativt. 

I stället för att upplåta ytterligare mark i Delsjöområdet till än mer skytteaktiviteter och där-
med etablera problemen mer långsiktigt är det väl just nu rätt tidpunkt att finna ett annat om-
råde som lämpar sig bättre för dessa aktiviteter? 
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Kommunen måste göra något nu för att förbättra den nuvarande situationen med avseende på 
den störande bullernivån i Delsjöområdet.  

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

35. Boende 2 på Barbro Hörbergs Gata 9 
anser att utveckla skytteanläggningen inte är optimalt. Skyttet är redan idag ett störande inslag 
i det fantastiska naturmiljö som Delsjöområdet erbjuder. Det blir en känslomässig kollision 
mellan skottsalvor och fågelkvitter och vindens sus genom trädkronorna. Även djuren störs av 
skottlossningen. Han har en hund som är mycket skotträdd och när de är ute och går är det 
bara att vända hem när det börjar smälla. 

Han värnar om Delsjöområdet, som är en skatt för hela Göteborg, och när man går dit är det 
många gånger för att få lugn och komma bort från stadsbruset. 

Han har inget emot skytte som intresse men ljudet ska man inte dela med sig till andra som 
inte delar samma intresse. Bästa lösningen är att hitta nytt markområde för alla skytteanlägg-
ningar så att skottbuller till allmänheten minimeras. 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 
 

36. Boende på Förmansgatan 3 B 
vars barnbarn bor i Delsjöområdet anser att det smäller förfärligt redan. Om kommunen 
menar allvar med sina planer på att flytta de gamla skjutbanorna för att minska bullret i 
Delsjöreservatet kan man ju inte godkänna bygget av ännu ett skyttecenter som ska smälla 
nästan dygnet runt. Bäst för alla vore om man flyttade samtliga skjutbanor till ett industri-
område eller en flygplats, eller lät bygga in dem helt och hållet. 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

37. Boende på Gamla Boråsvägen 4 
motsätter sig fler skjutbanor i Delsjöområdet. Redan idag är det mycket ljud från de befintliga 
inklusive Polisens egen skjutbana. De är ett rikt djurliv i Delsjöområdet och mer skytte är 
skadligt och stressande för djuren. Delsjöområdet är ett område för motionärer och frilufts-
människor, många med hundar, och mer skytte kommer förstöra det lugn det har. 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

38. Boende 1 och 2 på Gamla Boråsvägen 12 
är boende i området och är bekymrade gällande den föreslagna skjutbanan i Delsjöområdet. 
Då det redan finns skjutbanor i området och det hörs mycket från dessa är de oroliga för 
ytterligare en skjutbana i detta område. 

De framföra att de inte önskar ytterligare en skjutbana i Delsjöområdet. 
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Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

39. Boende 2 på Gamla Boråsvägen 12 
påpekar att det redan idag är en störande ljudnivå och ljudbild från skjutbanorna för de som 
bor i närheten av skjutbanorna vid Delsjöområdet. Till detta tillkommer bullerbilden från 
riksväg 40. Att utöka detta med ytterligare skjutbana känns direkt oansvarigt, och ej förenligt 
med den tätbebyggelse och förskoleverksamhet som finns i området. 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

40. Boende på Gamla Boråsvägen 19 
anser att det inte är rimligt att flytta hit ytterligare en skjutbana då de redan idag påverkas av 
de befintliga skjutbanorna. Istället bör alla befintliga skjutbanor flyttas ifrån Delsjöområdet. 
Att flytta en skjutbana till ett bebott område och ett område där det rör sig mycket folk känns 
onödigt då den inte bidrar till nytta för någon mer än för de som använder skjutbanan. 

Befintliga skjutbanor för ett enormt oljud och de som bor här besväras. Även djurlivet på-
verkas negativt. Det är synd om hästarna, i stallet nära intill, som inte alltid kan vara utomhus 
på grund av ljudet. Delsjön är ett skogsområde där människor dagligen är ute och går, oljudet 
från skyttebanorna skapar en otrevlig stämning. 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

41. Boende på Gamla Boråsvägen 21 
anser att det måste vara olämpligt, med tanke på bullernivån, att anlägga en skjutbana i ett av 
Göteborgs främsta rekreationsområde och som dessutom är naturreservat. Han anser även att 
de befintliga skjutbanorna borde flyttas. 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

42. Boende på Grevegårdsvägen 34 
anser att staden bör tänka om då Delsjöområdet är ett väldigt omtyckt friluftsområde för mån-
ga göteborgare, bland annat barnfamiljer. Det är dock redan jobbigt att vistas i Delsjöområdet 
eftersom det är lätt att bli skrämd av skottljuden, speciellt om man har svårt för höga, ovän-
tade ljud. Även om man tål höga ljud är det obehagligt och det tar bort upplevelsen av frid 
som området annars ger en. Hon anser att skjutbanan borde vara inomhus eller på ett annat 
ställe där den inte stör folk som vill njuta av naturen och alla hälsofördelar det för med sig att 
vistas där. 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

43. Boende 2 på Gundla Björklid 7 
anser att det räcker med de befintliga skjutbanorna. Ett alternativ skulle vara att flytta banorna 
då de stör djurlivet och barn ska inte växa upp med massa skjutningar. 
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Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

44. Boende 1 på Gundla Björklid 10 
motsätter sig starkt att ytterligare en skjutbana bygga i Delsjöns naturreservat då det över-
huvudtaget inte borde finnas några skjutbanor i ett naturreservat. Som boende i området störs 
hon otroligt mycket av det skjutande som redan är. Hon och andra har hästar i stallet vid 
Gundla Mosse och allt som oftast stressas hästarna av skjutandet så till den grad att de inte 
kan gå ute. Det går inte att rida när det smäller som värst och det rimmar dåligt med kom-
munens satsning på renoverade stall och fina ridvägar i området. I området finns ett rikt 
djurliv, bl a rådjur, rävar, älgar och fåglar. Dessa djur stressas otroligt mycket av skjutandet, 
något de bevittnat vid allt för många tillfällen. Särskilt under våren då de vilda djuren har 
ungar. Hon undrar hur kommunen ställer sig till det. Delsjöns naturreservat är ett område som 
många av stadens invånare använder för rekreation, återhämtning och motion. Viktigt att 
beakta är också att en del av de invånare som använder området har erfarenheter från krig och 
en skjutbana är ju av förklarliga skäl stressande för dem. Många hundägare promenerar med 
sina hundar i området och hundar tenderar ofta att vara skotträdda. Hennes bestämda åsikt är 
att man istället borde lägga samtliga skjutbanor på ett industriområde i utkanten av Göteborg 
då det vore bättre för alla att lägga en skjutbana där så få djur och människor som möjligt 
störs och där det inte finns några boende. Hon anser att djurliv och möjligheten till rekreation 
måste värnas och att Delsjöns naturreservat är unikt. 

Kommentar: 
Den föreslagna skytteanläggningen och de befintliga skjutbanorna ligger i Delsjöns rekre-
ationsområde men utanför naturreservatet. Dock hörs ljudet från befintliga skjutbanor inne i 
reservatet. 

Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

45. Boende 2 på Gundla Björklid 10 
opponerar sig mot skyttecentrets placering. Anledningen är den ökade bullernivån detta med-
för på omgivningen: boende, naturområdets djur, friluftsliv med hundar och hästar. Han på-
pekar även att det föreslagna skyttecentret kommer att medföra konsekvenser med ökad trafik 
i området vilket innebär ytterligare buller och nedskräpning. 

Kommentar: 
Bostadshuset (Kalvmossen 1) i den östra delen av Gamla Boråsvägen exponeras redan idag 
för höga ljudnivåer från trafiken på Boråsvägen. Detta är det enda bostadshus som den mesta 
biltrafiken till det föreslagna skyttecentret kommer att passera. 

Se även svaren på sidorna 2–3. 

46. Boende 1 på Gundla Björklid 12 
motsätter sig en flytt av skyttet från Högsbo till Delsjön då de redan idag har svårt att natta sitt 
barn när det skjuts på kvällarna och deras katt sitter på helspänn vissa dagar då det skjuts kon-
stant. De har köpt en bostad i ett naturskönt område med skogen som närmsta granne och vill 
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inte ständigt behöva höra på ett ständigt skjutande från en ny skytteanläggning alla dagar i 
veckan mellan 07.00-22.00. De vill att Delsjöområdet ska vara såsom det är idag. 

Kommentar: 
Skottbuller från den nya anläggningen kommer inte att höras ända till Gundla Björklid 12 om 
alla bullerdämpande åtgärder utförs.  

Se även svar på sidorna 2–3. 

47. Boende 2 på Gundla Björklid 12 
är boende i området och styrelseledamot i Kottarna Ekonomisk förening, som har förskola i 
området. Han motsätter sig kommunens planer på att anlägga ytterligare skjutbana i Kalle-
bäck. Redan idag så har de problem med höga ljudvolymer från skyttebanan som stör deras 
boende. Det skjuts redan idag sena kvällar och på en ljudnivå som inte är acceptabel i en bo-
endemiljö och de har redan innan detta haft tankar på att anmäla detta till miljö och hälsa. Att 
istället för att minska detta problem så får vi istället besked på att det ska öka. Han tycker inte 
det är acceptabelt att deras ljudmiljö ska försämras ännu mer. Han tror även att det kommer 
att påverka deras förskola med ljudnivåer som inte är acceptabla för barn att vistas i. Det är 
dessutom beklagligt att kommunen ytterligare vill förstöra den oas som Delsjöområdet inne-
bär istället för att ta hand om och utveckla det till en plats för personer att vistas i.  

Kommentar: 
Skottbuller från den nya anläggningen kommer inte att höras ända till förskolan Kottarna på 
Solhusgatan 15 om alla bullerdämpande åtgärder utförs. Däremot kan byggandet av skytte-
anläggningen genom avskärmningseffekt skydda förskolan på Solhusgatan något från det idag 
befintliga skottbullret. 
Se även svar på sidorna 2–3. 

48. Stallhyrare på Gundla Mosse 3 
hyr ett gammalt stall av Göteborgs Fastighetsförvaltning precis till vänster om skjutbanorna. 
Stallet har varit hem för hästar i över 100 år och är ett mycket uppskattat inslag i strövområdet 
Delsjön. 

Hon anser att man istället för att utöka området för skjutbanorna istället borde flytta bort dem 
helt och hållet från området (kanske till ett industriområde där inte människor bor eller rekre-
erar) och listar varför: 

Naturen: 
En del ovanliga och mycket hotade djurarter har sina hem i Delsjön. Hon har t.ex. sett vitryg-
gig hackspett i området och det är en akut hotad art (det finns idag ca 20 individer av denna 
art i hela landet och vi har turen att ha någon/några individer i Delsjön). 

Det finns även skrikörn (vet inte om det är stor eller liten) samt fler stora rovfåglar såsom 
ugglor och uvar. Även mer vanliga med ack så trevliga och uppskattade djur bor här. 

Människor spenderar tid i Delsjön för att varva ner och hämta kraft och ta del av den vackra 
naturen under alla årstider, inte för att höra gevärseld vart man än befinner sig i området.   

Ljudnivån: 
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Vissa dagar skjuts det så mycket på dagens banor att de inte kan ha hästarna ute som vanligt 
(vissa skott låter mer som bomber än något annat). 

Det här påverkar även de boende i området (Gundla Mosse, Gundla Björklid och Gamla Bo-
råsvägen) negativt med orimligt höga ljudnivåer ofta och under många timmar. 

Många människor promenerar förbi stallet på väg in i Delsjöns naturreservat och stannar för 
att prata och många av dem frågar vad det är som händer och blir oroliga när de hör skotten. I 
våras gick en invandrarfamilj förbi med sina barn och blev riktigt rädda när de hörde skotten. 
De fick försöka lugna dem och säga att det bara var övning och inget annat. 

Skotten hörs över hela området och tvärs över sjön. Alla som befinner sig i naturreservatet 
blir påverkade. 

Under helgerna skjuts det extra mycket och ibland håller de på hela dagarna. De har en bekant 
som är journalist och boende i området och som varit i Kabul i Afghanistan och säger att det 
skjuts mer i Delsjön än vad det skjuts i Kabul. Man kan alltså sammanfatta det med att det lå-
ter som att Delsjön är en krigszon och inte ett naturreservat. 

Säkerhet: 
Idag är det dåligt skyltat/avspärrat och mycket lätt att förirra sig rakt in på skjutbanorna 
(promenadvägen är dessutom placerad direkt bakom skjutbanorna). 

Hotfull miljö: 
Hon har förstått att vissa i andra aktiva föreningar i området ibland har känt sig hotade av 
utövare i skytteklubbarna. 

Övrig miljö: 
Hon påpekar även att Delsjön används som vattentäkt för Göteborg och undrar om inte allt 
bly som läcker ut från alla skott inte påverkar kvaliteten på allas vårt dricksvatten. 

Hon tycker inte att det är rimligt att så få skytteutövare ska få förstöra miljön för så oerhört 
många människor och djur i ett av de få rekreationsområden som finns i Göteborg och hon 
hoppas att staden tänker om och istället flyttar skjutbanorna till ett annat område. 

Kommentar: 
Den föreslagna skytteanläggningen kommer när de ansöker om tillstånd hos Miljöförvaltnin-
gen att åläggas både bullerdämpande och skottskadepreventiva åtgärder. De kommer även att 
åläggas att samla upp all ”skott”. En släckvattensutredning har utförts för att garantera att an-
läggningen kan utföras på ett sådant sätt att miljöfarliga ämnen inte läcker ut i vattenskydds-
område och vattentäkt vid eventuellt brandbekämpning. 

Se även allmänna svar på sidorna 2–3. 

49. Boende på Gundla Mosse 6 
är som boende i närmiljön runt den planerade skjutbanan och med barn på förskola i närheten 
av bullerområdet orolig för en ökad bullernivå och byggnation i ett naturskyddat område. 

Han önskar i första hand att förslaget inte genomförs utan att man istället utreder befintliga 
skjutbanors bullernivå och inför åtgärder på dem eftersom bullernivån även idag är ohälso-
sam, speciellt i ett naturskyddat friluftsområde. 
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Det är en stor risk för vatten och djurlivet med en ökad belastning av bly och andra miljögifter 
i området. Samt unika arkeologiska fynd. 

Givetvis ska alternativet med största bullerskyddande åtgärder vara det som föreslås vid en 
prövning i nämnden och om staden går vidare med förslaget till ny skytteanläggning så bör 
det göras åtgärder på de befintliga banorna för att minska bullret och skydda närmiljön. 

Han tycker även att det är lite konstigt att lägga skjutbanorna i ett naturreservat och med 
vattenskydd dessutom. 

Kommentar: 
De befintliga skytteanläggningarna är svåra att åtgärda eftersom det bland annat bedrivs skyt-
te där skytten flyttar sig och en av de vanligare åtgärderna är att ljudisolera utrymmet där 
skytten står. En annan effektiv åtgärd är att sätta tak över hela skjutbanan vilket ekonomiskt 
inte är görligt för en 300 meter lång skjutbana.  

Den föreslagna skytteanläggningen kommer när de ansöker om tillstånd hos Miljöförvaltnin-
gen att åläggas bullerdämpande åtgärder. De kommer även att åläggas att samla upp alla 
”skott”. En släckvattensutredning har utförts för att garantera att anläggningen kan utföras på 
ett sådant sätt att miljöfarliga ämnen inte läcker ut i vattenskyddsområde och vattentäkt vid 
eventuellt brandbekämpning. Planområdet ligger utanför naturreservatet. En alternativ pla-
cering utanför vattenskyddsområde har prövats, men det låg inom naturreservatet och fick nej 
av Länsstyrelsen. 

De arkeologiska värdena är undersökta och borttagna. 

Se även allmänna svar på sidorna 2–3. 

50. Boende på Gundla Mosse 8 
anser att det redan idag finns flera skjutbanor som dagligen påverkar miljön för de som bor i 
närområdet, föreningsliv och djurlivet omkring. 

Skjutbanor borde förslagsvis ligga utanför både bebyggelse och friluftsområde för att orsaka 
mindre skottbuller som stör boende, föreningsliv, hästar eller andra husdjur. 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

51. Boende på Gundla Mosse 14  
är ägare av såväl permanentbostad som jordbruksfastighet på Gundla Mosse sedan 60 år och 
motsätter sig helt den nuvarande utformningen av detaljplaneförslaget på grund av följande: 
Detaljplaneområdet ligger inom två vattenskyddsområden som utgör råvattentäkt respektive 
reservvattentäkt för Göteborgs Stads dricksvatten och de är oroliga för att naturen och grund-
vattnet kommer att förorenas. 
De nämner även att den föreslagna exploateringen medför att stora vegetationsytor ersätts 
med hårdgjorda ytor, vilket i sin tur medför att dagvattenflödet från området ökar. 
De hänvisar även till skyddsföreskrifterna för Delsjöarnas vattenområde och menar att 
detaljplanens genomförande skulle innebära att en ökad mängd förorenat dagvatten når 
Delsjöns råvattentäkt.  
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De vill även uppmärksamma stadens politiker på att man i detaljplanen utformning avstått 
från möjligheten att förlägga parkeringen under tak. Att förlägga parkeringen under tak kan 
bidra till att en bättre rening av dagvatten blir möjlig.  
De är oroliga för att naturreservatet blir påverkat och att skyttecentret i framtiden kommer att 
expandera och då ytterligare påverka naturreservatet negativt. 
De anser att den nya skytteanläggningen kommer att medföra en miljöbelastning av området 
på grund av ökad biltrafik, biloljeläckage, förorening genom saltning eller annat snö/is- 
bekämpningsmedel. 
De är även oroliga för tryckfall i vattenledningar och generellt vattenförsörjningen av befint-
lig bebyggelse i området i form av ett 30-tal villor samt golf- och GAIS fotbollsanläggning. 
Sistnämnda har senaste åren väsentligt utvecklat sin verksamhet och antalet byggnader med 
vad de förstår rejält utökad vattenförbrukning som följd. 
Att Göteborgs Stad har starka intressen av att frigöra mark i Högsbo för bostadsbebyggelse 
bör inte få påskynda utförandet av en ogenomtänkt utformad och fellokaliserad ersättnings-
skjutbana. 
De förordar att man söker annan lämpligare plats för såväl befintlig som nu nyplanerad 
skjutverksamhet i området. 
De anser även att beskrivningen av nollalternativet inte stämmer då bostäderna i Högsbo kan 
byggas om den nu föreslagna skytteanläggningen förläggs någon annanstans än i Kallebäck.  
Ljudmiljön i området kommer att påverkas negativt för både människor och djur om en ny 
skjutbana anläggs även om man flyttar en del av tidigare skjutverksamhet i området till nya 
anläggningen.  
Om detaljplanen ändå genomförs föreslår de att det pistolskytte som idag bedrivs på polisens 
idrottsförenings skjutbana förläggs inomhus.   
De anser också att de föreslagna skjuttiderna och antal skott är för frikostiga och ej förenliga 
med Jordabalkens 3 kap. 1 § att man vid utnyttjande av sin eller annans fasta egendom ska "ta 
skälig hänsyn till omgivningen" och undrar vad som i planbeskrivningen menas med en 
kraftig utvecklad verksamhet i stadens skytteföreningar. 
De undrar också om det är ekonomiskt eller sporttekniskt möjligt att utföra en inomhusbana 
som inbegriper även samtliga ” utomhusdiscipliner ” inklusive 50 meters gevär och Fripistol.  
De förordar att marken för det nya skyttecentrat upplåts med tomträttsavtal. 
Kommentar: 
Den föreslagna skytteanläggningen kommer när den ansöker om tillstånd för skytteverksam-
het att åläggas både bullerdämpande åtgärder. De kommer även att åläggas att samla upp alla 
”skott”.  

En släckvattensutredning har utförts för att garantera att anläggningen kan utföras på ett 
sådant sätt att miljöfarliga ämnen inte läcker ut i vattenskyddsområde och vattentäkt vid 
eventuellt brandbekämpning. 

En dagvattenutredning är gjord och visar på att rening ska tillämpas för dagvattnet från par-
keringsytan. Detta motsvarar t.ex. avledning genom krossdike, biofilter, eller magasin med 
filter. Dagvattenanläggningarna behöver anmälas till Miljöförvaltningen.  

För infartsvägen bedöms enklare rening erfordras. Detta motsvarar t ex rening i öppet dike. 
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Med avseende på miljökvalitetsnormerna görs bedömningen att planen troligen inte kommer 
att påverka statusen för Stora Delsjön negativt. Denna bedömning grundar sig i att samtliga 
totalhalter som släpps ut per år, förutom fosfor, följer riktvärdena från Miljöförvaltningen. I 
dagsläget uppges Stora Delsjön ha hög status med avseende på näringsämnen.  

Kretslopp- och vattenförvaltningen bevakar att dricksvattenförsörjningen är på en tillfreds-
ställande nivå. Om utbyggnad krävs kommer exploatören att behöva stå för kostnaden. 

Se även allmänna svar på sidorna 2–3. 

52. Boende på Gundla Mosse 18 
är djupt kritiska till att man ska utöka en så störande verksamhet som skytte ytterligare i om-
rådet. Speciellt då det finns många industrinära, redan bullerstörda, lägen att tillgå i Göteborg. 
De anser att det är ologiskt att samla skytteverksamhet till ett område som används för rekrea-
tion och anser att staden ska ta fram ett område där all skytteverksamhet kan förläggas. Är det 
dessutom förlagt till ett industriområde så finns det tillgång till lokaltrafik.  

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

53. Boende 1 på Gundla Mosse 20 
motsätter sig Göteborg Stads planer att bygga ett nytt skyttecenter i Delsjöområdet, Kalle-
bäck. Hon föreslår att man istället flyttar de redan nu befintliga skjutbanorna, tillsammans 
med den föreslagna till en helt annan plats inom kommunen, där det inte är ett friluftsområde, 
en naturpark och absolut närhet till bostadsbebyggelse och andra fritidsaktiviteter, som kom-
mer att störas.  
Redan idag lever de som bor i närheten med skottsalvor ekande i sina hem på helger, nätter 
och dagar, med oregelbunden frekvens. Den decibelanalys av ljudmattor som är med i de-
taljplanens bullerutredning, visar på olidligt höga fortsatta värden. Att därpå tillföra ännu fler 
skyttar, som är bilberoende, från Högsbo är ren galenskap. Att tillåta skytte i så stort tidsom-
fång per dygn och vecka som föreslås innebär en ohälsorisk.  
Hon motsätter sig å det kraftigaste att det satsas pengar på ett nytt skyttecentrum vid Gamla 
Boråsvägen, som innebär en investering som gör att man sen inte kommer att flytta vidare, 
även om det skapar lokala olägenheter (ljudmässigt, miljömässigt, transportmässigt) av värsta 
sort för hela Delsjöområdet.  
Hon föreslår att staden avskriver detaljplaneförslaget och utreder bättre lösningar, t ex att ta 
gamla bergrum i användning för skytte. 
Kommentar: 
Bergrummet som finns i närheten har redan utretts och befunnits för litet och för 
dyrt. 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

54. Boende 2 på Gundla Mosse 20 
motsätter sig Göteborg Stads planer att bygga ett nytt skyttecenter i Delsjöområdet, Kalle-
bäck. Han föreslår att man istället flyttar de redan nu befintliga skjutbanorna, tillsammans 
med den föreslagna till en helt annan plats inom kommunen, där det inte är ett friluftsområde, 
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en naturpark och eller i absolut närhet till bostadsbebyggelse och andra fritidsaktiviteter, som 
kommer att störas.  

Redan idag lever de som bor i närheten med skottsalvor ekande i sina hem på helger, nätter 
och dagar, med oregelbunden frekvens. Den decibelanalys av ljudmattor som är med i de-
taljplanens bullerutredning, visar på fortsatt, olidligt höga värden. Att därpå tillföra ännu fler 
skyttar, som är bilberoende, är ren galenskap. Att tillåta skytte i så stort tidsomfång per dygn 
och vecka som föreslås innebär en ohälsorisk.  

Han motsätter sig å det kraftigaste att det satsas pengar på ett nytt skyttecentrum vid Gamla 
Boråsvägen, som innebär en investering som gör att man sen inte kommer att flytta vidare, 
även om det skapar lokala olägenheter (ljudmässigt, miljömässigt, transportmässigt) av värsta 
sort för hela Delsjöområdet.  

Han föreslår att staden avskriver detaljplaneförslaget och utreder bättre lösningar, t ex att ta 
gamla bergrum i användning för skytte. 

Kommentar: 
Bergrummet som finns i närheten har redan utretts och befunnits för litet och för 
dyrt. 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

55. Boende på Gundla Mosse 24 
anser att beslut om en detaljplan för en ny skytteanläggning bör göras först efter att beslut 
tagits om att flytta de befintliga skjutbanorna. Hon vill inte få mer buller än de redan har och 
påpekar att när vinden ligger på störs de även av motorvägsbuller.  
Kommentar: 
Buller från den nya anläggningen kommer inte att höras till Gundla Mosse 24.  
Se även de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

56. Boende 1 på Gundla Mosse 26 
anser att det är omöjligt att hålla isär planerna på att bygga ett nytt skyttecenter från det fak-
tum att det redan ligger tre skjutbanor i området. De bor i området och störs extremt mycket 
av skottbullret.  

Hon är skeptiskt till att det ska gå att samordna de skytteföreningar som skulle kunna flytta in 
i den nya anläggningen och att hitta ny mark till dem verkar också vara omöjligt. Staden har 
haft denna ambition i 50 år utan att något har hänt. 

Hon undrar hur man kan planera för ett nytt skyttecenter utan att problemet med de befintliga 
skjutbanorna är löst och varför ställs inte kravet att alla befintliga verksamheter ska rymmas i 
det nya skyttecentrat. 

Som det ser ut nu så står de inför en situation där de befintliga skjutbanorna är kvar och ett 
nytt stort center byggs. Även om bullernivåerna från det nya centret är lägre så bör man fort-
farande ta ställning till vad som är hörbart buller då det kommer smälla hela tiden.  

Skyttecentret ska ha tillstånd att skjuta 7–22 alla dagar i veckan. Om detta center byggs - 
snälla begränsa det tillståndet! Ta hänsyn till oss som bor i området och att Delsjöområdet är 
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ett rekreationsområde. Skott är inte ett dovt muller likt en motorväg, skott kommer stötvis och 
oregelbundet. Det är en stressfaktor för människor såväl som djur och natur.  

Hon har barn på en förskola som kommer påverkas av skottnivåerna på denna nya skyttean-
läggning. Å förskolans vägnar vill hon uttrycka stor oro för detta. Förskolan har ett väl fun-
gerande föräldrakooperativ och en stor del av verksamheten drivs utomhus. De vill att deras 
barn ska slippa att utsättas för skottbuller under sin förskoletid och funderar på hur dagliga 
skott påverkar stressnivåer hos förskolans personal.  

De undrar även över hur rimligt det egentligen är att en sport som skytte får så attraktiv mark 
inom Göteborg och om skytte är något som staden tycker är en framtidssport. Hon undrar om 
det har tagits hänsyn till genusfrågan och om skytte är en sport som lockar tjejer. Något barn 
och unga ska satsa på? Som Göteborg ska vara känt för?  

Hon har observerat att på skjutbanorna i området idag skjuter man med både K-pist och pistol 
och tränar mot måltavlor som är skuggbilder av människor. Är det någon kommunpolitiker 
som med gott samvete kan skicka dit våra ungdomar till i dessa dagar? 

Hon önskar verkligen att kommunen tog problemet med de befintliga skjutbanorna och dess 
bullernivåer på allvar och att man ställer krav på en ny anläggning att dessa måste inkorpo-
reras eller ser över valet av plats då hon undrar om ett naturområde som Delsjöområdet är den 
bästa platsen för skjutbanor.  

Kommentar: 
Alla befintliga skytteverksamheter kan inte flytta in i den nya anläggningen. Det pågår inget 
aktivt arbete inom staden att hitta ny plats för de befintliga skjutbanorna varför de blir kvar i 
området.   

Den form av skytte som anläggningen är tänkt för utövas redan idag av många tjejer.  

Den tänkta anläggningen kommer inte att använda sig av människoliknande måltavlor. 

Detaljplanens utformning har ändrats så att även skidskyttar ska kunna använda den nya an-
läggningen. 

Se även de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

57. Boende 2 på Gundla Mosse 26 
framför att Delsjöområdet, med drygt tio minuter från Göteborgs centrum, är en unik tillgång 
där invånare och turister kan njuta av natur- och fågelliv, bad, skidåkning, skogspromenader 
och svampplockning.  

Han påminner om att Göteborgs stad redan för 50 års sedan konstaterade att Delsjöreservatet 
störs av de befintliga skjutbanorna och hänvisar till stadens utredning från 1969 (”Delsjö-
reservatet”). 50 år är det fortfarande buller från pistoler, jaktgevär och k-pistar.  

Han bor själv i området, och vet hur vapnens skarpa oregelbundna dån påverkar omgivningen. 
De boende i grannskapet besväras. Människor som promenerar i skogen störs. Hästarna i det 
närliggande stallet skräms så att de ibland måste stängas in. Det vilda djurlivet påverkas. 
Enligt förslagets planbeskrivning leder de befintliga skjutbanorna även till ”skadliga utsläpp 
till Delsjöarna”  
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Han undrar hur staden kan planera för ytterligare en skytteanläggning innan man har en kon-
kret plan för vad man ska göra med de befintliga skjutbanorna då den nya anläggningen inte 
kommer att rymma all befintlig skytteverksamheten i Högsbo och Kallebäck.  

Han menar att den nya anläggningen som presenteras i planen inte är en lösning på Delsjö-
områdets bullerproblem. Snarare skulle den leda till mer oväsen – enligt förslaget mellan 
klockan 7.00 och 22.00, alla dagar i veckan. 

Vidare pekar han på att ett av argumenten i lokaliseringsstudien var att området redan är 
bullerutsatt av befintliga skytteanläggningar. Men eftersom man samtidigt säger sig ha som 
ambition att flytta de befintliga skjutbanorna bör det argumentet ogiltigförklaras. 

Han anser att den lämpligaste placeringen av en skytteanläggning borde vara i ett industriom-
råde eller någon annanstans där varken människor eller djur lever, och där natur- och kultur-
värden inte behöver förstöras. 

Sammanfattningsvis är hans huvudsakliga synpunkt att kommunens företrädare bör verka 
kraftfullt för att få bort de befintliga skjutbanornas buller från Delsjöområdet – istället för att 
bidra till att förvärra ljudföroreningarna och om man genomför detaljplanen bör man först 
fatta beslut om att flytta alla de befintliga skjutbanorna från Delsjöområdet. Ett rimligt mini-
mikrav på ett nytt skyttecenter i Delsjöområdet borde vara att alla banor är inbyggda, så att 
inget ljud läcker ut i naturen. 

Han undrar varför man sätter vapenskyttarnas särintresse före alla göteborgares allmänintresse 
av rekreation i naturen och hur förslaget kan bidra till att göra Göteborg till en modern, grön 
och attraktiv stad? 

Kommentar: 
En inbyggnad av utomhusskjutbanan är en dyrbar åtgärd som inte kan motiveras. 

Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

58. Boende på Gundla Mosse 34 
har med ledsamhet sett och framför allt hört hur det skjuts i deras närområde. Han har rest 
mycket runtom i världen och ett av hans senaste utlandsjobb gick till Kabul i Afghanistan. Ett 
konstaterande blev när han kom hem var att det skjuts mer på Gundla Mosse än i Kabul.  

Han är inte emot skytte men han motsätter sig starkt att det finns skjutbanor i ett strövområde 
som är för stillhet och naturupplevelser och att staden nu planerar att tillföra ännu mer skytte. 
Han menar att även turismen i Göteborg kommer att påverkas negativt.  

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

59. Boende på Gundla Mosse 32 och 34  
hänvisar till Göteborgs stads hemsida där Delsjöområdet beskrivs som ett stort och uppskattat 
rekreationsområde med över en miljon besökare varje år. Vidare beskrivs på hemsidan den 
populära motionscentralen Skatås och att fågellivet är rikt i sjöarna och dammarna i området 
och att det är göteborgarnas rekreationsområde och erbjuder många möjligheter i form av pro-
menader och picknick, odlingar, löpvägar, kanoter och rodd, sola, bada och simma, fiske, 
golf, cykel, ridning, skridskoåkning, skidåkning, tennis, sportklubbsverksamhet. 
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De anser att detta att anlägga en ny öppen skjutbana med all den störning som det innebär 
känns helt främmande.  
De anser att även om staden behöver mark för bostäder i Högsbo kan inte utvecklingen av ett 
så viktigt område som Delsjöområdet få påverkas av kortsiktiga nödlösningar utan måste dri-
vas av de visioner som finns. 
De menar att därför måste målsättning vara att befintliga och eventuellt nya skjutbanor inte 
ska störa medborgarnas dagliga utnyttjande av Delsjöområdet.  
Detta kan göras på tre sätt: 
1. Om det inte finns något annat alternativ till att anlägga/bevara en skjutbana i närområdet 
måste den utformas enligt moderna krav och specifikationer. En modern skjutanläggning 
byggs så att störning till omgivningen elimineras – framförallt löses detta genom att man 
skjuter inomhus. 
2. I Göteborgs närhet finns idag redan ett antal skjutbanor - utveckla dem istället, till moder-
na/kompletta skytteanläggningar med inom- och utomhusbanor, butiker café etc. 
3. Ett tredje alternativ kan vara en kombination av 1–2. 
De framför även sina visioner för rekreationsområdet runt Delsjöarna med en mer välkom-
nande entré till Delsjöområdet från Kallebäck och Gamla Boråsvägen och att dagens skjut-
banor flyttas/byggs in så att promenadslingorna runt stora Delsjön och de kommunala bad-
platserna inte störs av skottbuller. En attraktiv restaurang/café placerad flytande på Delsjön 
med badbrygga, båtuthyrning etc. 

 
Visionsbild med alla befintliga skytteanläggningar inbyggda och en flytande restaurang i Delsjön, 
inskickad av synpunktslämnarna 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 
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60. Boende på Götgatan 21 i Stockholm 
anser att staden inte ska gå vidare med detaljplanen förrän man beslutat vart de befintliga 
skjutbanorna ska flyttas. 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

61. Boende på Iskällareliden 11B 
anser att det fantastiska Delsjöområdet är bullerstört av befintliga skjutbanor och att hon får 
sina promenader med hunden förstörda av skott från befintliga skjutbanor. Hon är helt för-
bluffad över att skytte kan få pågå intill ett naturreservat där både boende och besökande män-
niskor och djur, tama som vilda, ska kunna njuta av lugnet. Att det då är tal om att utöka skju-
tandet tycker hon är helt absurt.  

Hon undrar varför de bullerkartor som publicerats bara visar det allra närmaste området kring 
skjutbanorna - då ljudet sträcker ju sig mycket längre än så. 

Kommentar: 
Bullerutredningskartorna visar ett område med en radie på ca 1 km med ljud ner till 55 dB. 
Att beräkna över ett större område skulle ge en alltför stor osäkerhet i beräkningarna. 55-60 
dB motsvarar samtalsnivå.  

Se även de allmänna svaren på sidan 2–3. 

62. Boende på Mejerigatan 16 
anser att det inte ska vara någon skottlossning i Delsjöområdet då det är ytterst obehagligt och 
störande och att det måste gå att hitta andra platser för skjutbanor. 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

63. Boende på Nils Dahlbecks Gata 9 
anser att tiderna för utomhus skytte borde begränsas till att inte ske tidig på morgonen eller på 
kvällen för att inte störa omgivande stall och riskera att hästar och ryttare kommer till skada 
och även inte störa närliggande bostadsområden. 

Utomhus skytte borde begränsa till 08:00-18:00 på vardagar och helger från kl 09:00 till 
21:00 på helger. Detta skulle inte nämnvärt påverka Polisens möjligheter att öva skytte, då 
Polisen även har tillgång till militära skjutbanor kvällstid och det endast skulle kräva lite pla-
nering att genomföra övningar på andra områden kvällstid. Skytteföreningarna har ej samma 
behov att öva utomhus kvällstid då större tävlingar sker dagtid och det är mer en hobby att 
öva skytte på kvällstid.  

Kommentar: 
Tiderna för skytteverksamheten regleras inte i detaljplanen utan styrs av de tillstånd som 
verksamheterna söker. De befintliga skytteklubbarna har gamla, befintliga, tillstånd som inte 
är tidsbegränsade. 

Yttrandet har lämnats till exploatören och till Miljöförvaltningen 
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64. Boende på Olle Nystedts Plats 2 
anser att det bästa vore att inte ha några skjutbanor alls i Delsjöområdet. Hon vill inte att man 
bygger ytterligare en skjutbana då det redan är supertrist att promenera på södra sjöslingan när 
man hör skotten, speciellt om man promenerar med hund då de ibland kan bli skrämda av lju-
den.  
Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

65. Boende på Rangeltorpsgatan 
är en av väldigt många som dagligen njuter av naturen året om i Delsjöområdet. Hon är emot 
att man utökar skytteverksamheten i Kallebäck och anser att skjutbanan borde förläggas till ett 
industriområde istället. 
De befintliga skjutbanorna orsakar redan idag stora störningar på djur och naturlivet. 
Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

66. Boende på Smörgatan 44 
föreslår att den föreslagna skytteanläggningen flyttas till en plats där inte hundratusentals 
människor kommer att påverkas årligen och påpekar att befintliga skjutbanor redan skapar 
mycket oväsen som hörs utöver större delarna av reservatet, en plats där tusentals människor 
rör sig varje vecka och undrar om kommunen inte värdesätter friluftsliv för sina invånare och 
de hälsomässiga fördelar som kommer därav.  

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

67. Boende på Solbacken 8 
är som boende i närområdet Örgryte och frekvent användande av Delsjöreservatet för prome-
nader i skog och mark, bad, skidåkning, observerande och njutande av den rika naturen, fågel- 
och djurlivet orolig över detaljplaneförslaget.  De störs redan idag av skjutningarna. Bland 
annat blir deras hundar rädda. Det hörs ibland ända till deras kvarter i Örgryte. De trodde att 
stadens mål var att ta bort skjutande och minska bullernivåerna i Delsjöns friluftsområde. Nu 
chockas de av att det istället ska ökas. Det är endast acceptabelt med ny skjutbana om man 
kan garantera mindre buller genom att ha den inbyggd med ljudisolering. Den lämpligaste 
platsen att förlägga en skjutbana borde vara till en plats där buller råder, typ industriområde. I 
alla fall borde man inte förlägga en skjutbana till en plats där människor och djur lever och vi-
stas i en fin natur. Denna natur måste Göteborg vara rädd om. Det är ett mervärde för kom-
munen.  
Kommentar: 
Det krävs tillstånd för skytteverksamhet. Ju fler bullerdämpande åtgärder man gör på en an-
läggning desto mer skytte kan man få tillstånd till. Bullerutredningen visar på att det i stor 
utsträckning går att minska bullerstörningar genom olika isolerande åtgärder. 

Se även de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

68. Boende på Sonya Hedenbratts Gata 11 
anser att befintliga skjutbanor redan låter för mycket. Han rör sig mycket i området och blir 
störd av det ständiga skjutandet. Skyttet hörs tex tydligt vid badplatsen vid Stora Delsjön där 
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ljudet sprids över hela sjöns yta. Skjutbanan ligger i den förhärskande vindriktningen och 
bullret förs via den öppna sjöytan vidare. Ibland, när man går förbi på stigarna nära skjut-
banan, låter det som man skjuter med pansarskott. 

Han föreslår att skyttet i området avvecklas istället för att utvecklas. 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

69. Boende 1 på Tellusborgsvägen i Hägersten 
anser att om Göteborg vill vara en modern, attraktiv stad borde man inte satsa på att bygga 
fler skjutbanor i det stora grönområdet kring Delsjön. Istället borde man se till att de nuvaran-
de skjutbanorna flyttas till ett område utan så stora naturvärden för Göteborgs medborgare och 
besökare.  

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

70. Boende 2 på Tellusborgsvägen i Hägersten 
växte upp i närheten av Delsjön och anser att om man bygger ett nytt skyttecenter bör man se 
till att det kan byggas in helt och hållet, och att de nuvarande skjutbanorna flyttas in i den nya 
anläggningen, så att allt buller försvinner från området. 

Kommentar: 
Allt befintligt skytte i området kan inte flytta in i den nya anläggningen. En inbyggnad av 
utomhusskjutbanan är en dyrbar åtgärd som inte kan motiveras. 

Se även de allmänna svaren på sidan 2–3. 

71. Boende på Trumpetargränd 5 
är boende i närområdet Örgryte och frekvent användare av Delsjöreservatet för promenader i 
skog och mark, bad, skidåkning, observerande och njutande av den rika naturen, fågel- och 
djurlivet. 

Han är orolig över detaljplanen då de redan idag störs av befintligt skytte. Bland annat blir 
deras hundar rädda och skottljudet hörs ibland ända till deras kvarter i Örgryte.  

Han anser att det är endast acceptabelt med en ny skjutbana om man kan garantera mindre 
buller genom att ha den inbyggd med ljudisolering och undrar om det kan garanteras. 

Han framför att den lämpligaste platsen att förlägga en skjutbana borde vara till en plats där 
buller råder, typ industriområde. I alla fall borde man inte förlägga en skjutbana till en plats 
där människor och djur lever och vistas i en fin natur.  

Han anser att för att Göteborg ska vara en grön och attraktiv stad så måste det mervärde som 
Delsjöområdet är värnas. 

Kommentar: 
Det krävs tillstånd för skytteverksamhet. Ju fler bullerdämpande åtgärder man gör på en an-
läggning desto mer skytte kan man få tillstånd till. Bullerutredningen visar på att det i stor 
utsträckning går att minska bullerstörningar genom olika isolerande åtgärder. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  50 (54) 
   
   

Se även de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

72. Boende på Träkilsgatan 44 
är forskare inom ekonomisk-historia med rekreationsområden och turism som ett forsknings-
fält, bland annat ”Stadens gröna sida” ett projekt inför stadens 400-årsjubileum och anser att 
de nuvarande skjutbanorna måste avvecklas och antingen flyttas in i en ny anläggning eller 
helt flyttas från området. Nuvarande verksamhet har en negativ inverkan på området och de 
upptar en stor areal med riskområden som hindrar det rörliga friluftslivet invid det växande 
Kallebäcksområdet. Frågan om skjutbanornas framtid skulle utredas 1969 - men ännu finns 
samma anläggningar kvar. 

Det är hög tid att de ålderdomligt utformade skjutbanorna vid Kallebäck flyttas till moderna 
och ljuddämpade lokaler, antingen i det föreslagna skyttecentrat, eller till annan plats. Redan i 
stadens utredning ”Delsjöreservatet”, publicerad 1969 konstaterades följande:  

”ljud från skjutbanor är synnerligen störande långt in i reservatet. Skjutbanorna är dessutom 
så lokaliserade, att de bryter att naturligt rörelsestråk runt Stora Delsjön såväl sommar som 
vinter. Skjutbanornas läge är också synnerligen tveksamt ur säkerhetssynpunkt. Utredning om 
lämplig lokalisering av skjutbanor har inletts inom Storgöteborgs samarbetskommitté i 
samarbete med berörda skytteorganisationer”. 50 år senare finns skjutbanorna fortfarande 
kvar. Han vill därför uttrycka sitt stöd för de synpunkter som framförs i tjänsteutlåtandet från 
Park- och naturnämnden i samrådet där Park- och naturförvaltningens huvudsakliga synpunkt 
är att alla de utpekade skjutbanorna ska flyttas, till den nya banan eller till annan plats i Göte-
borg, för att få en bättre ljudmiljö i Delsjöområdet. Förvaltningen anser att detaljplanen bör 
genomföras endast om alla de utpekade skjutbanorna flyttas.” Marken närmast Stora Delsjön 
skulle vara en stor tillgång för det rörliga friluftslivet som hittills inte kunnat nyttja denna 
areal. Möjligheten skulle dessutom finnas att anlägga en alternativ vandringsled till den slinga 
som idag finns runt Stora Delsjön, den skulle även kunna tjäna som gångväg så att fotgängare 
fick ett alternativ till att gå på den smala Gamla Boråsvägen. Denna del av Delsjöområdet 
kommer att få än fler besökare i takt med att antalet bostäder i Kallebäck ökar. Det är därmed 
inte rimligt att stora områden upptas av skjutbanor med tillhörande riskområden där ingen kan 
vistas.  

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidorna 2–3. 

73. Boende på Varpetvägen 27, Lindome 
är sedan slutet av 80-talet varit medlem i Härlanda Pistolskytteklubb som framför allt bedriver 
en skytteform som kallas IPSC (dynamiskt skytte). I Dynamiskt Sportskytte får arrangören av 
en tävling, utifrån skjutbanans förutsättningar för säkert skytte, placera tavlorna på vilket av-
stånd som helst, i vilka vinklar som helst och kräva vilka skjutställningar som helst. Tavlorna 
får även vara rörliga, placeras snett, vara skymda eller beskurna för att framstå som mindre. 
Han påstår att det är den snabbast växande skytteformen i Sverige och visar på att Sverige har 
kammat hem flera medaljer i både EM och VM.  
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Han undrar var han ska fortsätta bedriva sin sport om hans klubb tvingas bort från sitt arrende. 
I dagsläget finns det ingen annan förening i Göteborg med omnejd som kan ta emot det stora 
antalet skyttar som berörs.  

Han undrar också om man på något sätt tagit hänsyn till skytteformen IPSC vid utformningen 
av det nya projektet. 

Kommentar: 
De befintliga skjutbanorna i området kommer att ligga kvar då det inte finns något pågående 
arbete i staden med att hitta annan lokalisering för dem.  

Den nya anläggningen kommer inte att utformas för att passa dynamiskt skytte (IPSC) med 
allt vad det innebär. För att kunna begränsa skyttets bullerpåverkan på omgivningen genom 
ljudisolerande åtgärder måste man ha fasta skjutplatser och för att kunna samla in miljöfarliga 
metaller i skott måste man ha fasta måltavlor. 

Se även de allmänna svaren på sidan 2–3. 

74. Boende på Vågnedalsvägen 
undrar över hur lokaliseringsutredningen har gått till. Vem/vilka har definierat kriterierna för 
lokaliseringen av den nya skjutbanan. Hade de mandat att göra detta?  

Kommunens inriktning med en samlokalisering av bullrande verksamheter till ett, eller ett 
fåtal ställen, verkar väldigt framsynt. Det är ju inte bara skytte som bullrar utan även motor-
sport har detta problem. Eftersom Göteborgs kommun generellt sett har få platser utan bebyg-
gelse verkar det rimligt att göra detta arbete tillsammans med grannkommunerna. Det får väl 
anses rimligt att beslutet om den aktuella skjutbanans plats får vänta tills helheten blir klar. 
Den nya byggnadens allmänna utrymmen med cafe’ mm kan ju serva väsentligt fler personer 
än de som normalt använder dess skjutbanor. Att då samlokalisera flera skjutbanor ger ett vä-
sentligt bättre utnyttjande av en anläggning som kanske kommer att kosta 100 miljoner eller 
mer att bygga. Personer som äger licensbelagda vapen måste normalt förvara dem på den ad-
ressen där de är skrivna.  

Efter att ha närvarat vid flera möten om den nya skjutbanan i Kallebäck, inklusive samråds-
mötet, har han ett antal frågor och kommentarer. 

Några personer har definierat ett antal kriterier för lokaliseringen av den nya skjutbanan, men 
hade de mandat att göra det? 

Mandatet borde bara ha funnits hos den styrelse som hade de finansiella möjligheterna att 
bygga en ny skjutbana. 
Finns det vidimerade kopior från styrelseprotokoll från den styrelsen där man tagit beslut om 
att låta dessa personer representera hela styrelsen vid definieringen av dessa kriterier? 
Om inte detta är fallet innebär ju det att allt arbete med beslut om lokalisering inte är juridiskt 
korrekt. 
Eftersom Göteborgs kommun generellt sett har få platser utan bebyggelse verkar det rimligt 
att göra detta arbete tillsammans med grannkommunerna. 
Det får väl anses rimligt att beslutet om den aktuella skjutbanans plats får vänta tills helheten 
blir klar. 
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Den nya byggnadens allmänna utrymmen med cafe’ mm kan ju serva väsentligt fler personer 
än de som normalt använder dess skjutbanor. 
Att då samlokalisera flera skjutbanor ger ett väsentligt bättre utnyttjande av en anläggning 
som kanske kommer att kosta 100 miljoner eller mer att bygga. 
Personer som äger licensbelagda vapen måste normalt förvara dem på den adressen där de är 
skrivna. 
Vapen får normalt inte medföras på allmän plats eller på allmänna kommunikationer. 
Därför transporteras normalt vapen med bil till och från skjutbanan. 
Att ta med ett vapenfodral på allmänna kommunikationer även om det bara är ett licensfritt 
luftgevär undviker också de allra flesta. 
Minderåriga som använder klubbvapen vid skjutningar skjutsas i hög utsträckning av föräldrar 
eller andra anhöriga till och från skjutbanan. 
Kommentar: 
Frågan om det finns vidimerade styrelseprotokoll från en särskild förenings interna beslut är 
inget som hanteras inom ramen för ett planarbete.  
Den nya skytteanläggningen uppförs i privat regi och det är upp till varje skytteförening i 
Göteborg att överväga om de kan hyra in sig i anläggningen och bedriva sin verksamhet där. 
Se även de allmänna svaren på sidan 2–3. 

75. Boende på Åke Falcks Gata 7 
ser en risk för ökad negativ påverkan på viktiga naturvärden. En ny och bättre skjutbana bid-
rar till möjlighet till ökat användande av skjutvapen som ökar risken för skjutningar i samhäl-
let. Skjutbanor tränger undan vilt, vilket ökar risk för trafikolyckor. Skjutbanor förhindrar vis-
telse i Delsjöområdet, överallt där ljudet riskerar att höras, för personer med skotträdd hund 
eller häst. Byggandet går stick i stäv med visionen ” .. i Östra Göteborg … är naturens mång-
fald och skönhet en tillgång för hälsa, livskvalitet och kultur” Ljudet från skjutbanan kommer 
att färdas tvärs över Delsjön, precis som ljudet från nuvarande skjutbanor, och förhindra möj-
lighet att höra naturljud. Var hittar man tystnad och ron i naturen? Delsjöområdet är ju tänkt 
att vara ett rekreationsområde.  

Kommentar: 
Detaljplanen är så utformad att föreslagen byggnad för inomhusskjuthallar, omklädning mm 
ligger mellan föreslagen utomhusskjutbana och Gamla Boråsvägen. Byggnaden avskärmar så 
att skottbuller från den nya anläggningen inte kan spridas norrut - mot reservatet för natur- 
och friluftsliv. 
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Utsnitt ur bullerutredning som visar utbredning av skottbuller från den nya anläggningen om alla föreslagna 
bullerdämpande åtgärder utförs 

Se även de allmänna svaren på sidan 2–3. 

76. Skrivelse 1 utan angiven adress 
anser att staden bör överväga en mer lämpad plats då det redan idag finns skjutbanor i Delsjön 
som påverkar många människor i området. Det är ett naturskönt område som många männi-
skor och djur njuter av men det pangas och låter varje dag. Det finns så många ställen en så-
dan här aktivitet skulle kunna utföras på utan att påverka vackra och stilla naturreservat.  

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidan 2–3. 

77. Skrivelse 2 utan angiven adress 
är boende på Gundla Mosse sedan 45 år. Hon påpekar att de i alla år har varit störda av skju-
tandet, framförallt på helgerna, och tycker att det är en helt absurd idé att flytta fler skjutbanor 
till området då Delsjöområdet är en oas för göteborgarna och ett enkelt sätt att ta sig ut i natu-
ren. 

Kommentar: 
Se de allmänna svaren på sidan 2–3. 

Ändringar  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med 
förslaget.  
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• En utvidgning av området för användningen Besöksanläggning/skjutbana för att möj-
liggöra att skidskyttet kan ansluta träningsbana till anläggningen 

• Antalet BTA ökas från 12 900 till 15 900 kvm + 500 kvm för komplementbyggnader 
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• Byggrätt för komplementbyggnader för att möjliggöra cykelförråd, soprum, skydds-
murar/plank och höjdbländen 

• Z-området begränsas till infartsvägens område som smalnas av från 15 meters bredd till 
9 meters bredd. 

• Byggrättsområdet blir 6 meter bredare åt väster 

• Utfartsförbudet mot Gamla Boråsvägen tas bort 

• Schaktningsförbudet förlängs till den 15 juni 

• Fällningsförbud av träd mellan 15 mars och 15 juni införs 
 
 
 
 
 
Åsa Lindborg    Eva Sigurd 
Planchef    Planarkitekt 
 
 
Bilagor 

• Lista över samrådskrets 

• Genomförda åtgärder för mindre hackspett   

• Länsstyrelsens yttrande 
 



Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-365 00 00 
Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax: 031-711 45 21  
403 17 Göteborg e-post: sbk@sbk.goteborg.se 

Samrådskrets  
samråd 12 dec 2018 – 5 feb 2019  
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetskontorets tillgänglighetsavd 
Fastighetsnämnden/kontoret 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Idrotts- och föreningsnämnden/förvalt-
ningen 
Kretslopp och Vatten 
Kulturnämnden/förvaltningen 
Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvalt-
ningen 
Namnberedningen och GDA adresser 
Park- och naturnämnden/förvaltningen 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Örgryte-
Härlanda 
Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten 
Länsstyrelsen  
Skanova Nätplanering D3N 
Statens geotekniska institut 
Svenska Kraftnät 
Trafikverket 
Västtrafik AB 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende 
Boende på Gundla Mosse 6 
Boende på Gundla Mosse 24 
Boende på Gundla Mosse 26 
Boende på Kalvmossen 1 
 
Grannkommuner  
Mölndals stad 
Härryda kommun 
 
 
 

Övriga 
Delsjöns Golfklubb (DEGK) 
Göteborgs Atlet- & Idottssällskap (GAIS)  
Göteborgs och Bohus läns Pistolskyttekrets 
(GBLP) 
Göteborgs Pistol- och Sportskytteklubb 
(GPSSK) 
Göteborgs Polismäns IF (GPIF) 
Göteborgs Skyttegille, tillagda 14/12 
Härlanda pistolskytteklubb (HPK) 
KB Nötskrikan 
Kvibergs SF, tillagda 14/12 
Naturskyddsföreningen Göteborg 
Polisen 
Svenska Brukshundsklubbens Göteborgs-
avdelning 
Svenska parasportförbundet Göteborg 
Svenska Parasportförbundet Sverige 
Svenska Pistolskytteförbundet 
Svenska skyttesportförbundet 
Svenska UMTS Nät AB  
Västergötlands Skyttesportförbund 
Västsvenska Skyttesportförbundet, tillagda 
14/12 
Örgryte Idrottssällskap (ÖIS) 
Örgryte Skytteförening (ÖSF) 
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Detaljplan skjutbana Kallebäck, åtgärder för mindre hackspett efter 
fällning av skog. 
 
Bakgrund 
Den mindre hackspetten är fridlyst enligt artskyddsförordningen 4 §. Dess fortplantningsmiljöer och 
viloplatser får inte förstöras. I arbetet med detaljplan för skjutbana i Kallebäck har en del av skogen 
tagits ner. Då detta är en miljö för mindre hackspett, så krävs åtgärder för att behålla 
kontinuerlig/långsiktig ekologisk funktion och undvika negativ påverkan på den lokala populationen 
av mindre hackspett och dess biotoper i området. En handlingsplan för mindre hackspett beskriver 
den metod som används nedan för att förstärka intilliggande miljöer för att öka kvaliteten på 
biotopen för mindre hackspett. 

 

 

Tv: fälld skog, th: förstärkningsyta. 

I bild syns total yta redan fälld skog som är 0,7 ha. 

Varav fälld skog i röd (mycket lämplig hackspettmiljö) kvalitet: 0,2 ha 

Varav fälld skog i gul (lämplig hackspettmiljö) kvalitet: 0,5 ha 

Utbredningen är uppskattad efter kartmaterial i rapporten Fördjupad artinventering av mindre 
hackspett samt grod- och kräldjur på del av fastigheten Kallebäck 752:23, 2019. 

 

Enligt Handlingsplan för mindre hackspett, så kan en förstärkning av lämplig hackspettmiljö (gul) till 
mycket lämplig hackspettmiljö (röd) innebära en nettovinst av yta för mindre hackspett. Denna 
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”vinst” ska motverka förlusten av habitat som en fällning av skogen inneburit, för att behålla 
kontinuerlig/långsiktig ekologisk funktion och undvika negativ påverkan på den lokala populationen 
av mindre hackspett och dess biotoper i området. 

Enligt metoden så behövs 2 ha gul skog att omvandlas till röd skog, för att motsvara ytorna ovan. Till 
höger i bild visar ett lämpligt område att utföra åtgärder i enligt rubrik Förstärkningsåtgärder nedan. 

Metoden säger att 25 träd/ha och 10-årsperiod ska högkapas, samt att ytterligare 25 träd 
/ha och 10-årsperiod ska ringbarkas. 

Den ytan är 1,9 ha, vilket är något i underkant. Det innebär rent konkret att i stället för 100 
åtgärdade träd på 10 år, så kommer det bli 96 åtgärdade träd på samma tid. Park- och 
naturförvaltningen bedömer att det kan vara tillräckligt i detta fall. 

 

Förstärkningsåtgärder 
Biotopförstärkande åtgärder: 

Häckning: Högkapning av lövträd (främst asp, björk och al) till högstubbar med ca 3-5 m höjd 
på spridda ställen i området. 16 träd högkapas tre gånger under en 10-årsperiod. Detta 
innebär att på 10 år har 48 träd högkapats i området. 

Födosök: 16 träd (olika trädslag), spritt i området, ringbarkas tre gånger under en 10-års-
period. Detta innebär att på 10 år har 48 träd högkapats i området. Död ved från andra 
områden kan också läggas/ställas in i området.   

 

Kvalitén för mindre hackspett kommer med ovanstående förstärkningsåtgärder att 
successivt ökas under tio år och sedan fortsätta att öka under ytterligare 5 – 10 år pga. att 
kapade och ringbarkade träd fortsätter att rötas. Därefter bedömer vi att de naturliga 
processerna och biotopåldern vara så gynnsamma att åtgärderna kan upphöra.  
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403 40 GÖTEBORG
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Samhällsbyggnadsenheten
Andreas K Karlberg

Planhandläggare
010 2244 326

Andreas.K.Karlberg
@lansstyrelsen.se

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se
Ert diarienummer: 0391/13

Förslag till detaljplan för Skjutbana i Kallebäck 752:23 inom 
stadsdelen Kallebäck i Göteborg kommun, Västra Götalands 
län
Handlingar daterade 2018-11-27 för samråd enligt 5 kap 11 och 11 a §§ plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900), utökat förfarande

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

Länsstyrelsen är positiv till att samla flera befintliga skjutbanor till ett nytt 
skyttesportcentrum vilket leder till att flera befintliga bullerkällor i området 
försvinner. Länsstyrelsen förutsätter att tillsynsmyndigheten som är 
Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad kommer att hantera anmälan enligt 
miljöbalken för den nya anläggningen och tillse så att tillräckliga 
försiktighetsmått vidtags så föreslagna bulleråtgärder vidtas för att uppnå 
gällande riktlinjer för buller vid skjutbanor. Vi förutsätter också att 
tillsynsmyndigheten ser till att bly i skjutvallar och skjutmål kan 
omhändertas på ett miljövänligt sätt utan att riskera påverkan på miljön. 

I det vidare planarbetet behöver frågor gällande MKN vatten och geoteknik 
förtydligas för att inte riskera prövas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen vill även understryka vikten av att en fördjupad artinventering 
utförs.

En ansökan om ingrepp i berörda fornlämningar behöver inkomma för att 
säkerställa planens genomförande. 

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 geoteknik samt 
miljökvalitetsnormer för vatten måste förtydligas på ett tillfredsställande sätt 
i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas 
av Länsstyrelsen.

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20100900.htm
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Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas 
för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och 
synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla 
lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas 
strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Länsstyrelsen befarar inte att:
 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

Länsstyrelsen befarar dock att:
 Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet samt 

risken för olyckor, skred och erosion
 Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

Geoteknik
Länsstyrelsen hänvisar till SGI:s yttrande 5.2-1812-0772 i sin helhet. 
Länsstyrelsen anser i likhet med SGI att stabiliteten i området ska bedömas 
utifrån allt som planen medger. Slutsatserna i den geotekniska utredningen 
från EQC Group från 2015-12-09 är att totalstabilitetsproblem inte 
föreligger, men att uppfyllnader på lera och schakter i lera bedöms kunna 
leda till stabilitetsproblem. 

Kommunen behöver förtydliga vilken stabilitetsproblematik som föreligger 
och vid behov säkerställa markens lämplighet i plankartan.

MKN för vatten
De aktuella vattenförekomsterna är ytvattenförekomsten Stora Delsjön 
(SE640259-127546) och grundvattenförekomsten SE640140-127477. Enligt 
2 kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till att en 
miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överskrids. 

Enligt planförslaget bedöms planen inte bidra till att MKN för vatten 
överskrids, men motivering saknas. En utredning som innehåller en 
bedömning av föroreningsinnehåll i dagvatten har tagits fram vilket är bra. 
Dock saknas i planbeskrivningen en tydlig motivering gällande varför MKN 
för vatten inte bedöms påverkas. Dagvattenutredningens slutsatser kan 
användas för att skriva en sådan motivering. 
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Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i 
lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

Förorenad mark
Bredvid planområdet finns en nedlagd deponi för schaktmassor, byggavfall 
som enligt EBH-stödet är klassad som en 3:a. Länsstyrelsen vill inför 
kommande byggskede uppmärksamma den nedlagda deponin. För att inte 
riskera att påverka eller sprida befintliga föroreningar kan en upplysning på 
plankartan tilläggas samt att det vid schaktning i området ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten. 

Dagvatten
Dagvattenutredningen visar att det är möjligt att rena och fördröja dagvatten 
inom planområdet. Miljöförvaltningens riktvärde för fosfor uppges inte vara 
tekniskt möjligt att uppnå vid öppen parkeringsplats ovan jord enligt 
alternativ 1. Den årliga mängden fosfor till Delsjöarna beräknas att 
tiodubblas på grund av mycket låg belastning från området innan 
exploatering. I dagvattenutredningen uttrycks att det är önskvärt att 
parkeringen placeras under mark eller under tak, på grund av recipientens 
känslighet för föroreningar. Alternativt kan dagvatten infiltreras efter 
rening. Dessa alternativ bör utvärderas i det fortsatta planarbetet. 

Mark avsedd för dagvattenhantering bör reserveras och i möjligast mån 
förses med bestämmelse på plankartan. Länsstyrelsen vill betona att det är 
angeläget att kommunen vidtar de åtgärder som föreslås i 
dagvattenutredningen för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. 

Vatten- och avlopp
Planområdet ligger idag utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde, 
nya anslutningar för dricksvatten och spillvatten kräver därför avtal. 
Planområdet ligger även i Kretslopp och vattens högzon för dricksvatten 
vilket innebär att kapaciteten på ledningsnätet kan vara begränsad.

Länsstyrelsen förutsätter att erforderliga avtal finns och att kapaciteten för 
anläggningen blir tillräcklig för att klara större evenemang som 
anläggningen medger.  

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

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kulturmiljölagen
Ansökan om tillstånd till ingrepp i berörda fornlämningar enligt 2 kap. 12 § 
kulturmiljölagen behöver inkomma till Länsstyrelsen.
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Artskydd 
I den för planen framtagna naturinventeringen samt i planbeskrivningen 
anger kommunen att det finns lekvatten för groddjur där grodrom har 
påträffats inom planområdet. Området bedöms ha goda förutsättningar för 
groddjur i landfas och sannolikheten är hög att dessa förekommer i området. 
Då man i nuläget inte vet vilka arter det rör sig om, hur stora populationerna 
är eller exakt var de förekommer är det dock svårt att bedöma graden av 
påverkan. 

Mindre hackspett finns också noterad i området både under och utanför 
häckningstid. Planen innebär bortfall av miljöer som har potential att vara 
viktiga för födosök och viss möjlighet att vara häckningslokal för arten, 
vilket skulle kunna få en skadlig verkan lokalt för arten. 

Naturinventeringen anger att en fördjupad inventering av groddjur och 
mindre hackspett under lek och häckningstid för respektive grupp ytterligare 
skulle klarlägga arternas nyttjande av området och utgöra en bättre grund för 
att dimensionera de skydds– och försiktighetsåtgärder som planeras. 
Länsstyrelsen delar denna bedömning och anser att en fördjupad 
artinventering av groddjur och mindre hackspett ska utföras under lek- och 
häckningstid för respektive grupp. Även kräldjur bör ingå i den fördjupade 
inventeringen då det finns fynd av skogsödla i området.

Detta yttrande har planhandläggare Anna Hendén Wedin beslutat 
och planhandläggare Andreas K Karlberg föredragit. I den slutliga 
handläggningen har även Robert Ernstson från Miljöavdelningen, 
John Thorbäck från Naturavdelningen, Andreas Åman från 
Kulturmiljöenheten och Ulf Juto från Vattenavdelningen 
medverkat.

Anna Hendén Wedin                               
                                                                  Andreas K Karlberg

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2019-01-15

Kopia till:
SGI

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen
Miljöskyddsavdelningen
Samhällsavdelningen
Vattenavdelningen
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Datum Beteckning
2019-01-15 5.2-1812-0772

Ert datum Er beteckning

2018-12-12 0391/13

Ä"sa"Jönsson Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
sbk(5>stadsbvggnad.goteborg.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län

vastragotaland(%lansstyrelsen.se

Detaljplan för Skjutbana på Kallebäck 752:23,
Göteborgs Stad

Yttrande översamrådshandling december 2018

Statens geotekniska institut (SGI) har från Göteborgs stad erhållit rubricerad detaljplan med begäran om
yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Grundlägg-

nings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av ett nytt skyttesportcenter i Kallebäck.

Genomgånget underlag:

l Plankarta 2018-11-27.

2 Planbeskrivning 2017-11-27 (möjligen felaktigt angivet datum?).

3 Teknisk PM Geoteknik. Geoteknisk utredning för byggnation av skjutbana vid Delsjön, Göte-

borgs kommun. EQC 2015-12-09

4 Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/GEO). Geoteknisk utredning för bygg-
nation av skjutbana vid Delsjön, Göteborgs kommun. EQC 2015-12-09

SGI:s ställningstagande

Den geotekniska utredningen redovisar att det inte föreligger några stabilitetsproblem inom området i

nuläget. Samt att uppfyllnader på lera och schaktet- i lera bedöms kunna leda till stabilitetsproblem. Sta-

bilitetssituationen ska bedömas inte bara för nuläget utan även för allt som planen medger. Det senare är

något som saknas och bör kompletteras. Notera att i en bedömning ingår även en motivering av hur man

har resonerat och kommit fram till bedömningen. Eftersom man bedömer att uppfyllnader på lera och
schakt i lera kan leda till stabilitetsproblem vore det intressant att tydligare redovisa var man bedömer

att detta är aktuellt inom området och hur detta är tänkt att lösas. Ar detta något som utgör ett hinder för

själva planen eller är det något ses som ett temporärt och lokalt problem under byggtiden? Även här är
det viktigt att bedömningen innefattar en motivering.

Vidare så uppvisar detaljplaneområdet och angränsande område stora höjdskillnader och berg i dagen,
varför vi undrar hur det ser ut med avseende på risk för blockutfall eller bergras i nuläget och efter ex-

ploatering. Handlingarna behöver även i detta avseende kompletteras med en bedömning.

Statens geotekniska institut
Huvudkontor Reglonkontor Göteborg
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Besöksadress: Hugo Grauers gata 58 Bankgiro 5211-0053
581 93 LINKÖPING Postadress: 412 96 GÖTEBORG Orgnr 202100-0712
Tel 013-201800 Tel 031-7786560 E-post sgi@swedgeo.se
Fax 013-201914 Fax 031-7785940
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Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk synpunkt inga hinder för fortsatt planläggning, förutsatt att

ovanstående synpunkter hanteras.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Planenheten
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