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Samrådsredogörelse
Handläggning
Byggnadsnämnden beslöt den 17 juni 2015 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1,
under tiden 2015-08-19 – 2015-09-29.
Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under tiden 2015-08-19 –
2015-09-29. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt/.

Sammanfattning
Sammanlagt har det kommit in yttranden från 20 kommunala nämnder och bolag, 3
statliga och regionala myndigheter m fl, 2 berörd fastighetsägare samt 3 övriga.
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller hur en godtagbar bullersituation samt luftmiljö skall uppnås för föreslagna bostäder. Flera yttranden påtalar
bristen på skola/förskoleplatser i området. Länsstyrelsen och Trafikverket efterlyser en
beskrivning av hur föreslagen utbyggnad påverkar trafiksituationen på väg E6 och rv
40. För geoteknik och miljökvalitetsnormer för luft och vatten bedöms kompletterande
utredning krävas.
Med hänsyn till störande buller har detaljplanen ändrats så att bostäder inte medges mot
Mölndalsvägen. Kontoret bedömer därmed att en godtagbar ljudmiljö går att uppnå för
förslagna bostäder. Planhandlingarna har kompletterats med en luftmiljöutredning som
visar att godtagbar boendemiljö kan erhållas även med hänsyn till luftmiljön. Beträffande behovet av skola/förskoleplatser så pågår arbete i syfte att hitta lämpliga place-
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ringar i anslutning till planområdet. Trafikutredningen för FÖP Mölndalsåns dalgång är
klar och har stämts av med Trafikverket och Länsstyrelsen. Enligt trafikutredningen
kommer riksinstresset E6/E20 inte att påverkas negativt till följd av planerade utbyggnader i Mölndalsåns dalgång.
Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i
planhandlingarna.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande.

Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.

Kommunala nämnder och bolag m.fl.
1. Fastighetskontoret

Anser att det är positivt att möjliggöra byggande av cirka 200 nya bostäder samt verksamheter mot att utveckla en stadsmässig bebyggelse i Mölndalsåns dalgång.
2. Göteborg Energi AB

Den befintliga kontorsbyggnaden som skall kompletteras med tre våningsplan är idag
försörjd med fjärrvärme. Vid den föreslagna utökningen av kontorsytan kan eventuellt
ombyggnad av servisledningen krävas (större dimension). Däremot krävs en viss
ombyggnad av den befintliga fjärrvärmecentralen.
Kommentar:

Synpunkten noteras.
3. Göteborg Energi Gasnät AB

Inget att erinra.
4. Göteborg Energi GothNet AB

Framför att man har optokablar och rör inom planområdet samt vill bli informerade om
när el och fjärr-värme/kyla förläggs.
Kommentar:

Ledningar är belägna inom allmän plats. Beträffande önskemål om information meddelas fastighetsägaren detta för kännedom genom denna samrådsredogörelse.
5. Göteborg Energi Nät AB

Framför att vid uppvärmning med fjärrvärme kan detta ske med befintligt nät med vissa
förstärkningar och ombyggnad av lågspänningsnätet. I planarbetet bör hänsyn tas till
behovet av utrymme för elledningstråk för både befintliga och tillkommande elledningar. För befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark skall ledningsrätt
upplåtas.
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Kommentar:

Detaljplanen säkerställe att utrymme för allmänna ledningar finns inom allmän plats –
Lokalgata. Läge och utrymmesbehov för ledningar inom kvartersmark studeras närmare
i samband med detaljprojektering och fastställs inte i detaljplanen.
6. Göteborgs Stads Parkerings AB

Inget att erinra.
7. Kretslopp och vatten

Inga erinringar framförs mot planförslaget. Råd och upplysningar lämnas beträffande
hantering av avfall, VA, dricksvatten, spillvatten, dagvatten, klimatanpassning, trädplantering, berganläggning samt ekonomi.
Kommentar:

Synpunkterna noteras.
8. Kulturförvaltningen

Anser att det är positivt att den karaktärsskapande kontorsbyggnaden utmed Mölndalsvägen bevaras, om än kompletteras samt att det uppförs bostadskvarter mot Ebbe Lieberathsgatan. Utformningen av tillkommande bebyggelse bör anpassas efter karaktärsdragen i närområdet och gaturummen behöver utvecklas med fokus på vistelsekvaliteter i
marknivå. En kulturmiljöutredning bör tas fram.
Kommentar:

En kulturmiljöutredning har tagits fram och planhandlingarna har kompletterats med
utgångspunkt från utredningens synpunkter. Plankartan har kompletterats med bestämmelser beträffande hur tillbyggnad av kontorsbyggnaden får ske.
9. Lokalförvaltningen

Anser att det är av vikt att behovet av samhällsservice tillgodoses avseende boende för
både äldre och de som har behov av särskild service, till lika behovet av skola och förskola. Viktigt är att ljudkvalitet, luftkvalitet, närhet till natur och solljusbehov kan tillgodoses. Om det inte går att tillgodose dessa funktioner bör funktionerna säkerställas i
någon eller några av de detaljplaner som parallellt är under bearbetning i de centrala
delarna av staden.
Kommentar:

Utredning pågår beträffande hur behovet av förskola/skola skall tillgodoses med
utgångspunkt av det ökade behovet till följd av pågående detaljplaner i området. I arbetet som görs i samråd mellan Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Lokalsekretariatet studeras möjliga lägen för förskola/skola. I studien ingår bland annat 3-4 tänkbara lokaliseringar i nära anslutning till planområdet. Exploatören tittar på möjlighet att
anlägga BMSS-boende i bottenplan inom del av kvarteret. Boendeform regleras dock
inte i detaljplanen. Planbestämmelser beträffande luftintag har kompletterats.
10. Miljö- och klimatnämnden

Anser att beskrivningen av påverkan på miljömålen saknar en beskrivning av målkonflikter och hur avvägningen kring dessa gjorts. Det centrala läget samt stadens trafikstrategi bör kunna innebära en översyn av om det skulle vara möjligt med ännu lägre
parkeringstal. Staden bör se över och utreda möjligheterna till gemensamma, flexibla
parkeringsanläggningar för boende och verksamheter samlat för området. Det behöver
utredas vidare hur en god utemiljö ur bullersynpunkt kan säkerställas för de boende i
påbyggnaden mot Mölndalsvägen. Gröna tak kan förbättra ljudsituationen inne i områGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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det. En inventering av närliggande verksamheter och deras risk för störningar samt om
åtgärder på verksamheter eller bostäder behövs är nödvändigt innan planen färdigställs.
Dagvattenanläggningar som behandlar annat vatten än takvatten är anmälningspliktiga. I
anmälan ska bland annat föroreningsbelastning, reningsgrad, kostnader med mera beskrivas. Det är viktigt att detta beaktas och att ett färdigt förslag till dagvattenlösning tas
fram redan i planskedet. Dels för att minimera krångel i byggskedet och dels för att
säkerställa att planens markanvändning tillåter en sådan anläggning.
Kommentar:

Planbeskrivningen kompletteras beträffande miljömål. I samband med bygglov prövas
möjligheterna till samutnyttjande närmare samt om det finns förutsättningar att sänka
parkeringstalen. Projektering av tillbyggnad av befintlig kontorsbyggnad pågår och ett
fördjupat buller-PM har tagits fram. Med hänsyn till den komplicerade bullersituation
ändras detaljplanen så att bostäder inte medges mot Mölndalsvägen, se vidare kommentar till yttrande från Länsstyrelsen sidan 7 beträffande trafikbuller. Möjligheten att
bygga på befintlig byggnad med fler våningar för kontorsändamål kvarstår. I enlighet
med pågående arbete med en fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång pågår en
succesiv omvandling av området. Flera detaljplaner i direkt anslutning till planområdet
är påbörjade och det finns även aktuella planbesked som medger ändrad användning för
angränsande fastigheter. Omvandlingen innebär att området kommer att få karaktären
av blandstad med ett stort inslag av bostäder. Del av befintlig bebyggelse kommer att
rivas och ersättas med ny, vilket innebär att de verksamheter som inryms i dessa lokaler
behöver flytta. Många av områdets nuvarande verksamheter är av den karaktären att de
kan samlokaliseras med bostäder. I närområdet till planområdet finns bland annat skola,
bageri och bilverkstad. Eventuella störande verksamheter förutsätts på sikt omlokaliseras till andra områden. Miljöförvaltningen har efter samrådsremissen meddelat att de
inte finner det motiverat att ställa krav på ytterligare dagvattenutredning. Se vidare
kommentar till yttrande från Länsstyrelsen sidan 7.
11. Mölndals stad

Samrådsförslaget ligger i linje med det pågående arbete som bedrivs gemensamt mellan
städerna Göteborg och Mölndal i den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång. Mölndals stad ser positivt på detaljplanen som skapar förutsättningar för en
utveckling och förtätning av dalgången. Skol- och förskolesituationen i området behöver ses över i det fortsatta arbetet.
Kommentar:

Se kommentar till Lokalförvaltningen sidan 3 beträffande skolor/förskolor.
12. Park och Naturnämnden

Anser att avsaknaden av bostadsnära park i området är negativ för framför allt små barn
som ej kan röra sig fritt. På grannfastigheten söder om planområdet finns en parkeringsplats. Parkeringsplatsens utfart hamnar rätt i gångvägen. Detta bör ändras.
Kommentar:

Tillfarten till parkeringen föreslås ske via kvartersgatan. Planbeskrivningen förtydligas
med text beträffande att passage till parkeringen medges över gångbanan. Trafik till
parkeringen sker med låg fart, vilket motiverar att denna lösning är godtagbar från trafiksäkerhetssynpunkt. Gallring och upprustning avses utföras av sluttningen väster om
Ebbe Lieberathsgatan i syfte att förbättra kvaliteten på närliggande grönområde. En stig
avses även anläggas mellan Ebbe Lieberathsgatan och Gröndalsgatan.
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13. Räddningstjänsten Storgöteborg

Inget att erinra.
14. Trafikkontoret

Anser att området är dåligt försett med skolor. Det finns två friskolor i området som
täcker årskurserna 4-9. Det är 2 km till närmsta kommunala skola, vilket trafikkontoret
ser som ett minus. Ur trafiksynpunkt ger långa avstånd till skolor och skolvägar över
huvudgator upphov till mer biltrafik. Området är mindre lämpligt att bebygga sett till
luftföroreningar och buller. En förutsättning för en framtida bra boendemiljö är att trafiken och dess utsläpp inte ökar i nämnvärd omfattning.
Trafikkontoret anser att området har och kommer att ha den stadskaraktär och turtäthet
med fler linjer som krävs enligt kommunens ”Kommunal tillämpning av riktvärden för
trafikbuller, 2006” för att avsteg från riksdagens bullerriktvärden enligt proposition
1996/97:53 ska få göras. Det innebär att upp till 65 dBA ekvivalentnivå kan accepteras
om lägenheterna får en tyst sida där minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet
ligger mot den tysta sidan. Trafikverket anser att det ska finnas en bestämmelse i detaljplanen om att ekvivalent ljudnivå vid fasad inte får överstiga 65 dBA. Undantag på upp
till 67 dBA kan godtas på översta våningen förutsatt att en ljuddämpad sida ordnas med
som högst 55 dBA. För övriga våningar ska gälla högst 50 dBA på ljuddämpad sida.
Området är belastat med luftföroreningar. Som motivering för att bostäder ska tillåtas
där kvävedioxidhalterna och halten marknära ozon är något över riktvärdena anförs att
bostädernas luftintag placeras åt väster och att bostäderna är bakom ett kontorshus. Trafikkontoret håller tveksamt med förutsatt att bostadsgårdarna klarar kraven. Detta
eftersom det inte är ett kraftigt överskridande i kombination med att de flesta bostäderna
ligger skyddade en husrad bakom Mölndalsvägen – som är mest utsatt.
Det finns ett utfartsförbud vid infarten till vändslingan. Förbudet ligger där bilar och
bussar kör in i vändslingan. Förbudet behöver tas bort om det juridiskt även innebär
förbud mot infart (från Mölndalsvägen). Gemensamhetsanläggningen behöver förlängas
österut fram till lokalgatan där för att möjliggöra genomfart med större fordon, som t ex
sopfordon. Om beteckningen b1 gäller söderut mot kvartersgatan är det olämpligt att
balkongerna får sitta så lågt som 3,0 m över markytan. De bör sitta 3,9 m över markytan
för att inte en sopbil eller stegbil ska riskera att köra in i dem. Av siktskäl bör den mittersta byggnadens sydöstra hörn skäras av på nedervåningen så som gjorts i illustrationen. Plushöjder saknas på allmän plats. Trafikkontoret anser att lokalgatorna och
gångvägen ska förses med plushöjder i plankartan.
Kommentar:

Beträffande behovet av skola/förskola, se kommentar till yttrande från Lokalförvaltningen sidan 3. Med hänsyn till den komplicerade bullersituationen ändras detaljplanen
så att bostäder inte medges mot Mölndalsvägen. En luftmiljöutredning har tagits fram.
Bestämmelse om luftintag har kompletterats och plankartan har kompletterats med
plushöjder på lokalgata och gångväg. Bestämmelse om balkonger syftar till att dessa
skall få uppföras mot Ebbe Lieberathsgatan. Bestämmelsen förtydligas. Plankartan har
kompletterats beträffande genomfart utmed planområdets södra gräns för exempelvis
sopfordon. Gräns för utfartsförbud har justerats mot Mölndalsvägen, samt kompletterats
så att det framgår att renhållningsfordon får köra ut mot Mölndalsvägen.
15. Stadsdelsnämnden Centrum

Anser att det är lämpligt att i planen tydligt ange en minsta volym bostäder. Detaljplanens flexibilitet möjliggör, men garanterar inte, att fler bostäder byggs. Det är positivt
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att planbeskrivningen anger att planområdet är lämpligt för bostäder med särskild service, trygghetsbostäder eller andra mellanboendeformer som främst riktar sig till äldre.
Bostäderna inom planområdet innebär ett behov av två nya förskoleavdelningar förutsatt
att området lockar också barnfamiljer. Sammanslaget med övrigt planarbete längs
Mölndalsvägen finns ett stort ökat behov av förskole- och skolplatser inom området.
Åtgärder enbart inom planområdet är inte tillräckliga för att skapa en god boendemiljö.
Om området ska kunna få goda kvaliteter avseende buller, tillgänglighet, luft, ljus och
utevistelse krävs förändringar i angränsande områden och inte minst i gatumiljön. Planens bindande dokument behöver tydligt ange vilka åtgärder som ska vidtas, och av
vem, för att en socialt hållbar miljö ska skapas för de tillkommande bostäderna och
arbetsplatserna, både inom planområdet och i angränsande områden. När detaljplaner
med bostadsinnehåll genomförs innebär det drifts- och förvaltningsekonomiska konsekvenser för stadsdelsnämnden. Detta behöver beskrivas i planbeskrivningen.
Kommentar:

Med hänsyn till trafikbuller har detaljplanen ändrats så att möjligheten att bygga bostäder mot Mölndalsvägen utgår. Detaljplanens bestämmelser reglerar i hur hög grad bottenvåningen i kvarterets övriga delar som får utnyttjas för handel och kontor. Härutöver
har det inte bedömts motiverat att reglera minsta antal bostäder. Gallring och upprustning avses utföras av sluttningen väster om Ebbe Lieberathsgatan i syfte att förbättra
kvaliteten på ett närliggande grönområde. En stig avses även anläggas mellan Ebbe Lieberathsgatan och Gröndalsgatan. Beträffande behovet av skola/förskola, se kommentar
till yttrande från Lokalförvaltningen sidan 3. Planbeskrivningen kompletteras beträffande att även Stadsdelsnämnden får kostnader för drift och skötsel mm. Exploatören
tittar på möjlighet att anlägga BMSS-boende i bottenplan inom del av kvarteret. Boendeform regleras dock inte i detaljplanen.

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
16. Länsstyrelsen

Har följande synpunkter:
Med hänsyn till ingripandegrunderan i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
bedöms att planen inte kan accepteras och den därför kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen befarar att:
-

Riksintresse för kommunikation väg E6 och riksväg 40 kommer att skadas
påtagligt.

-

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och luft inte följs.

-

Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet med avseende på
geoteknik, markföroreningar och buller.

Länsstyrelsen anser att det är positivt att ett buller-PM har tagits fram. Länsstyrelsen
anser att det som Göteborgs Stad framför rörande buller kan anses vara synnerliga skäl
och därmed kan accepteras att frångå huvudregeln. Andelen bostäder i planen kan dock
behöva reduceras ytterligare om det inte går att visa att ljuddämpad sida klaras för
exempelvis hörnlägenheter. Luftkvaliteten behöver utredas vidare liksom påverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten och geoteknik. Vidare behöver marken sannolikt saneras
och en bestämmelse om detta eller en upplysning behöver införas på plankartan.
Rekommendationen från dagvattenutredningen beträffande lägsta golvnivå har inte
beaktats. Slutligen behöver planens påverkan på väg E6 och riksväg 40 beskrivas
genom att redogöra för hur stort tillskott trafiken i denna plan får på det statliga vägnäGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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tet, tillsammans med närliggande pågående planer. Det är i sammanhanget viktigt att
förstå hur trafikfördelningen mellan olika trafikplatser förväntas se ut. Då Trafikverket
och Göteborgs Stad har olika trafikprognoser är det viktigt att, dels visa på vilket sätt
denna detaljplan är en del av Göteborgs Stads övergripande målstyrda planering, dels
bemöta Trafikverkets årliga uppräkning av trafiken.
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 3.
Kommentar:

Hur trafikbuller skall hanteras inom planområdet har studerats vidare och planhandlingarna har kompletterats med ett fördjupat buller-PM. Bullerutredningen redovisar flera
åtgärdsförslag för att förbättra ljudmiljön kring de enskilda lägenheterna. Bland annat
föreslås speciella lägenhetslösningar, ljudabsorberande fasadmaterial, ljuddämpning på
balkonger samt gröna tak. Enligt utredningen uppfylls riktlinjerna för planområdet
enligt Göteborgs Stads tillämpning av riktvärden för trafikbuller. Ljuddämpad sida kan
uppnås för flertalet lägenheter. Dock kan ljudnivåer upp till 55 dBA förekomma mot
innergården för de högsta våningsplanen vid några byggnader. Enligt Boverkets riktlinjer accepteras upp till 55 dBA, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen, där det
inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan. Med hänsyn till
trafikbuller har plankartan justerats så att endast centrumverksamhet medges mot Mölndalsvägen. Tidigare redovisade bostäder har utgått. Planhandlingarna har kompletterats
med en luftmiljöutredning. Enligt denna klaras miljökvalitetsnormerna för planområdet.
Den geotekniska utredningen har kompletterats i enlighet med önskemål från SGI.
Planförslaget innebär att redan hårdgjorda ytor som tidigare nyttjas för parkering tas i
anspråk för utbyggnad. Dagvatten från området skall enligt detaljplanen fördröjas i
vegetation och gröna tak. Miljöförvaltningen gör bedömningen att MKN troligen kommer att kunna klaras redan i det fördröjda dagvattenflödet inne på fastigheten och ser
inte att det finns någon risk för att MKN i recipienten ska riskera att påverkas negativt
av den förändring som sker. Det mest troliga är snarare att föreslagen utbyggnad med
tillhörande åtgärder är positivt för recipienten.
Enligt utförd översiktlig markundersökning så bedöms saneringsbehovet utöver det tekniska schaktet ringa om samtliga fyllnadsmassor inom området schaktas ut och omhändertas på godkänd anläggning. Om något ändras och fyllnadsmassor avses lämnas kvar
är det viktigt att säkerställa att dessa massor uppfyller kraven för bostäder. Plankartan
kompletteras med en upplysning om sanering av förorenad mark.
De översvämningar som enligt skyfallssimuleringen riskerar drabba planområdet vid ett
100 års regn uppträder i lågpunkter kopplat till befintliga byggnader.
Översvämningsområde 1 utgör en lokal lågpunkt i form av en nedsänkt lastbrygga i
anslutning till befintlig byggnad som ska rivas. Översvämningsområde 2 är orsakad av
felaktiga antaganden i skyfallsmodellen och utgör därför inte en verklig risk. Närmare
analys visar att byggnadens ytterkontur inte utgör ett hinder för avrinningen såsom
simuleras i skyfallsmodellen. Sammantaget bedöms de översvämningsrisker som kan
noteras inom planområdet enligt skyfallssimuleringen inte motivera annan åtgärd än att
det i planbeskrivningen bör anges att skyfallsaspekter ska beaktas vid utformning av ny
bebyggelse och markanvändning så att instängda områden inte skapas.
Detaljplanen säkerställer en tät blandad stadsbebyggelse med tillgång till god
kollektivtrafik. Detta i kombination med kommunens trafikstrategi och de åtgärder som
föreslås inom ramen för Fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång bedöms
kunna säkerställa att riksintresset E6/Rv 40 inte kommer att påverkas till följd av
föreslagen exploatering. Se kommentar till Trafikverket, sid 8.
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17. Trafikverket

Trafikverket påpekade i startmötesskedet att denna och närliggande planer inte bör
föregå arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Mölndals dalgång och den trafikanalys som ska ingå inom det arbetet. Trafikverkets uppfattning i denna fråga kvarstår
och bedömer att det fortfarande finns frågor som behöver lösas i den fortsatta planprocessen. Verket delar inte kommunens uppfattning av E6/E20 samt Västkustbanan inte
påverkas av planförslaget och efterfrågar en beskrivning av nuvarande trafiksituation
och vilken påverkan planen förväntas ha på trafiken och dess påverkan på det statliga
vägnätet. Vidare efterfrågas hur kommunen ser på en fortsatt utveckling av det kollektiva resandet. Kommunen behöver tydliggöra hur bullerproblematiken är tänkt att lösas
till nästa planskede. Bullerutredningen presenterar inte någon lösning där tyst eller ljuddämpad sida klaras för alla delar i planförslaget. Trafikverket vill göra kommunen uppmärksam på problematiken med stomljud och anser att riktvärdet 0,4 mm/s vägt RMSvärdet inte får överskridas i bostäder.
Kommentar:

Detaljplanen stämmer väl med intentionerna i pågående arbete med fördjupad
översiktplan för Mölndalsåns dalgång. Intentionen med detaljplanen är att utvecklingen
inte skall bidra till ökad biltrafik. Detta skall infrias genom att planen föreskriver tät
blandad stadsbebyggelse nära knutpunkter med tillgång till god kollektivtrafik.
Tillgängligheten från planområdet till närmsta hållplats (spårvagnshållplatsen Lana) är
mycket god, ca 50 meter. Härifrån avgår idag två spårvagnslinjer med
femminuterstrafik samt två busslinjer. I närområdet finns två större livsmedelsbutiker
inom en radie av 500 meter. Utöver ca 250 nya bostäder möjliggör detaljplanen
kompletterande verksamheter i bottenplan och en utveckling av befintlig byggnad
genom att utökad användning i form av centrumändamål. Härmed möjliggörs en
blandad stadsbebyggelse. Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Det lokala
gatunätet i form av Mölndalsvägen och Ebbe Lieberathsgatan kompletteras så att
förflyttningar utan bil underlättas.
Som ett underlag för FÖP:en har PM Genomförande – Trafik tagits fram, maj 2015. I
detta PM förklaras sambanden mellan planerad bebyggelseutveckling, planeringsstrategi
och hållbar mobilitet. Underlaget har stämts av med Trafikverket och Länsstyrelsen vid
ett fördjupat samråd. Enligt framtaget PM kommer riksintresset E6/Rv 40 inte att
påverkas negativt till följd av planerade utbyggnader i Mölndalsåns dalgång. Följande
konkreta åtgärder kommer enligt framtaget PM att bidra till att ge önskat utfall:
 Utbyggd kollektivtrafik med större turtäthet och ökad kapacitet
 Utbyggt cykelvägnät, snabbcykelbana
 Ökad närservice ger minskat bilbehov
 Koppling i lokalvägnätet Kallebäck/Lackarebäck, avlastar Mölndalsvägen och
E6:an.
 Västlänkens station på Korsvägen ger en direktkoppling med tåg från Korsvägen
till Mölndals station.
 Omvandling av handelsområden till bostadsområden ger minskat antal p-rörelser
per parkeringsplats
 Ombyggnaden av Korsvägen ger en minskad biltrafik.
För det aktuella planarbetet är det framför allt de tre översta punkterna som kunnat
hanteras inom ramen för planarbetet. Övriga åtgärder ligger utanför planområdet och
säkerställas inom ramen för pågående eller kommande planering.
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Göteborg Stad har antagit ett antal styrdokument som staden ska följa vid all fysiks
planering. Styrdokumenten är att betraktas som konkretiseringar av Göteborgs Stads
översiktsplan. Trafikstrategin och Utbyggnadsplaneringen är två av dessa dokument
som då fungerar som viktiga verktyg vid stadens planeringsarbete. I dessa dokument
framgår hur stadens ska förhålla sig för att såväl klara av en växande befolkning som att
uppnå ett hållbart resande. Styrdokumenten utgör tillsammans en strategi för hur staden
ska växa och bli en nära storstad med 150 000 fler invånare än idag samtidigt som
resandet i staden ska bli hållbart. Allt detta ska ske fram till år 2035. Enligt denna
strategi är det den växande befolkning i Göteborgs Stad som kommer att ge
förutsättningarna för att lyckas få till ett hållbart resande i staden. Främst kommer det
ske genom en förtätning längs med befintliga kollektivtrafikstråk i de delar som
benämns som mellanstaden. Detta ger underlag för att bygga upp ett effektivt och
hållbart transportsystem för staden. Som en effekt av att vi följer stadens styrdokument
har Göteborgs Stads gjort bedömningen att biltrafiken kommer att minska med 25
procent fram till år 2035. Detta är något som också kommer ge positiva effekter på det
statliga vägnätet.
Trafikstrategin och kommunens bedömning kring påverkan på det statliga vägnätet
framgår av Bilaga 2, Replik på Länsstyrelsens och Trafikverkets yttrande i detaljplaner,
2015-12-08.
Angående framtida kollektivtrafikkapacitet:
Göteborgs Stad kan med nuvarande lagstiftning och avtalade ordning inom Västra
Götaland inte råda över utbudet av kollektivtrafik. Det är Västra Götalandsregionen som
är ansvariga för kollektivtrafikförsörjningen. Det är dock i både Göteborgs Stads och
Västra Götalandsregionens intresse att öka andelen hållbara resor vilket man tillsammans arbetar för att uppnå. Göteborgs Stad samverkar med Västra Götalandsregionen,
Mölndal och Partille i det gemensamma projektet Målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille. Västra Götalandsregionen leder arbetet som bland
annat syftar till att säkerställa kapaciteten och kvaliteten i kollektivtrafiken med sikte på
år 2035. En utgångspunkt i arbetet är de befolkningsprognoser som finns för de tre
kommunerna och det resande som bedöms eftersträvansvärt, nämligen det kollektivtrafikresande som blir följden av att hela den prognosticerade biltrafikökningen eller mer
tas av kollektivtrafiken. Trafikverket har informerats om projektet. Under våren 2016
kommer Målbilden att gå på remiss.
En förutsättning för att kunna öka det hållbara resandet är att nya bostäder och verksamheter placeras i goda kollektivtrafik-, gång-, och cykellägen. På detta sätt kan fler
välja hållbara transportslag och vi uppnår en god effektivitet i kollektivtrafiksystemen.
Den transportsnåla samhällsplaneringen bygger på detta och är fastlagd i Göteborgs
strategi för utbyggnadsplanering och Göteborgs trafikstrategi.
Bullerutredningens bedömning är att godtagbara ljudnivåer kan uppnås med olika åtgärder. Se vidare kommentar till yttrande från länsstyrelsen.
Fastighetsägaren har för avsikt att stödpåla nya byggnader. Med en sådan grundläggning
bedöms riktvärdet (0,4 mm/s vägt RMS-värde) kunna säkerställas. Frågan bör följas upp
vid detaljprojektering. Planbeskrivningen har kompletterats.
18. Statens geotekniska institut

Anser att den geotekniska utredningen behöver kompletteras och förtydligas. Bland
annat nämns att SGI anser att det inte går att utesluta att bakåtgripande skred kan
påverka planområdet. Och förordar att stabiliteten för planområdet även efter att ett
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skred ägt rum vid Mölndalsån, ska var tillfredsställande. Det bör förtydligas på
plankartan att restriktionen om 40 kPa gäller inom hela området.
Kommentar:

Den geotekniska utredningen har kompletterats. Planbestämmelsen om högsta tillåtna
belastning av marken gäller för hela planområdet. Generellt gäller att planbestämmelser
som inte föregås av någon symbol eller annan bokstavsbeteckning gäller för hela planområdet.
19. Lantmäterimyndigheten

Upplyser om att fastigheten Krokslätt 3:12 som ligger utanför planområdet kommer att
bli en industrifastighet som ska bestå av två delområden.
Kommentar:

Förtydligande har gjorts i planbeskrivningen.
20. Vattenfall Eldistribution AB

Inget att erinra.
21. Skanova

Inget att erinra. Bifogar lägeskarta där Skanovas anläggningar är markerade.
22. Swedegas AB

Inget att erinra.
23. Svenska kraftnät

Inget att erinra.

Sakägare
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har
inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogörelsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade
till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.
24. AB Platzer, Krokslätt 34:13

Ser fram emot att föreslagen blandstad genomförs inom planområdet, särskilt då att
områdets identitet förändras. I Social och Barnkonsekvensanalysen framgår det att det
är önskvärt att kunna ”gena” över grannfastigheten för ett bättre gångflöde. Då man är i
ett tidigt planeringsskede för utvecklingen av fastigheten Krokslätt 34:13, ställer AB
Platzer sig positiva till en sådan möjlighet och ser fram emot en dialog om denna.
Kommentar:

Synpunkten noteras.
25. Kungsleden AB, Krokslätt 34:16

Framför att de nya bostadshusen inte skall skugga kontorsfastigheten, dvs att de inte
hamnar för nära fastigheten eller blir för höga.
Kommentar:

I planbeskrivningen finns redovisat en solstudie som visar vilka skuggor ny och befintlig bebyggelse kommer att ge vid vår- och höstdagjämning respektive vid midsommar.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

10(12)

Studien visar att föreslagen ny bebyggelse kommer att ge liten skuggpåverkan norr om
planområdet sommartid. Vid vår- och höstdagjämning kommer bebyggelsen att medföra
skuggning främst under förmiddagar. Inom området kring Ebbe Lieberhartsgatan planeras för en omvandling till blandstad med en högre exploateringsgrad än idag. I en tätare
stadsmiljö får en högre grad av skuggning från angränsande byggnader accepteras och
går inte att undvika.

Övriga
26. Yimby gbg

Är mycket positiva till planens ambitioner och utförande och ger en eloge för att de
gamla byggnaderna bevaras och vidareutvecklas genom påbyggnad. Man ser gärna att
planen behandlas och blir antagen så fort som möjligt så att fastighetsägaren kan börja
bygga.
27. Boende på Harald Stakegatan

Ger en eloge för att de gamla byggnaderna bevaras och vidareutvecklas genom påbyggnad. Det ger kvarteret en möjlighet att upplevas som karaktärsrikt och varierat.
28. Boende på Flötevägen 6, Vallda

Instämmer i synpunkter från Yimby Gbg.

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






Bostadsändamålet har utgått från kvarter närmast Mölndalsvägen.
Avgränsning av byggrätt har justerats mot spårvangsvändslingan.
Område med gemensamhetsanläggning har utökats
Planbestämmelser har kompletterats/justerats beträffande luftintag, balkonger, nockhöjd, utfartsförbud samt kulturmiljö.
Plankartan har kompletterats med höjdbestämmelser för allmän plats.

Gunnel Jonsson
Planchef

Carolina Högvall
Planarkitekt
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Bilaga 1 - Sändlista samråd

Kommunala nämnder och
bolag m.fl.
Fastighetsnämnden
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme)
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborgs Stads Parkerings AB
Idrotts- och föreningsnämnden
Kretslopp och vattennämnden
Kulturnämnden
Lokalnämnden
Miljö- och klimatnämnden
Namnberedningen
Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stadsdelsnämnden i Centrum
Stadsledningskontoret
Lokalsekretariatet
Trafiknämnden

Bostadsrättsinnehavare,
hyresgäster, boende
Hyresgästföreningen Region V Sverige

Övriga
De som tidigare yttrat sig i ärendet,
samt
Fortum
Handikappfören. Samarbetsorgan
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Svensk Handel
Swedegas

Statliga och regionala
myndigheter m.fl.
Business Region Göteborg AB
Göteborgsregionen (GR)
Lantmäterimyndigheten i Göteborg
Luftfartsverket
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
PostNord Produktion VO Göteborg
Skanova Nätplanering
Svenska Kraftnät
Swedavia AB
Trafikverket, Region Väst
Statens geotekniska institut
Vattenfall Eldistribution AB
Västtrafik Göteborgsområdet AB

Sakägare
Utsänt enligt fastighetsförteckning
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Avd Specialist och sakområden
Nina Galligani, Johan Jerling
2015-12-08

Bilaga 2 - Replik på Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden i
detaljplaner
Denna text är ett svar på Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden över ett antal
detaljplaner, där de är oroliga över att trafiken på det statliga vägnätet kommer att
öka. De vill därför att trafikkontoret samlat bedömer den framtida trafiken.
Göteborg går från att vara en stor småstad till att bli en storstad med fler boende, arbetande och
besökare. För att klara detta behöver stadsplaneringen ske utifrån ett helhetsperspektiv där trafik är
ett medel för att uppnå en fungerande och attraktiv stad. I och med detta krävs en omställning av
trafiksystemet. Omställningen innebär att vi går från att anpassa trafiksystemet utifrån rådande
trafiksituation till att med styrning och påverkansåtgärder förändra resbeteenden. Trafik för en nära
storstad, som är Göteborgs Stads trafikstrategi (antagen av Trafiknämnden i februari 2014), är
vägledande för hur trafiksystemet i staden ska utvecklas för att för att uppnå fastslagna mål och
möta de utmaningar som staden står inför de närmaste tjugo åren.
Göteborgs Stad arbetar för att öka det hållbara resandet
Trafikstrategin har tagits fram parallellt med strategi för utbyggnadsplanering och grönstrategi och
utgår i likhet med dessa från översiktsplanen som antogs 2009 och som är det övergripande
styrdokumentet för stadens markanvändning. I samklang med stadens klimatstrategi krävs enligt
trafikstrategin en minskning av antalet bilresor med 25 % år 2035 jämfört med 2011. Det innebär en
fördubbling av antalet resor till fots, med cykel, samt med kollektivtrafik.
Trafikstrategins intentioner konkretiseras genom en rad olika program såsom cykelprogram och
fotgängarprogram. Även vägledning för parkeringstal ses över för att bättre stödja trafikstrategins
inriktning för minskat bilresande. Trafikstrategins färdmedelsfördelning har brutits ned på
områdesnivå för att utgöra ett verktyg för den planering som sker i program, detaljplaner och
ombyggnader.
Utöver Göteborgs planering för förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafik genomförs även
planeringsarbete för den framtida kollektivtrafiken i linje med stadens mål. Göteborgs Stad
samverkar med Västra Götalandsregionen, Mölndal och Partille i ett gemensamt projekt som syftar
till att säkerställa kapaciteten och kvaliteten i kollektivtrafiken med sikte på 2035.
Västsvenska paketet – ett regionalt samarbete
Trafikstrategins mål återkommer i Västsvenska paketets mål. Västsvenska paketet har i grunden inga
nya mål utan utgörs av en sammanställning av parternas1 mål2. Västsvenska paketets övergripande
mål är att Göteborgsregionen ska utvecklas med en stark och attraktiv regional kärna med en
konkurrenskraftig kollektivtrafik för en god livsmiljö. De övergripande målen förtydligas i åtta
effektmål, av vilka kan nämnas:




1
2

En mer attraktiv kollektivtrafik med ökad kapacitet
Ökad andel kollektivtrafik
Minskad andel biltrafik till och i regionkärnan
Snabba, trygga, enkla gång- och cykelresor

Västsvenska Paketets parter är GR, Göteborgs Stad, Region Halland, Västtrafik, VGR och Trafikverket
Västsvenska paketet, Sammanställning av målen, Rapport 2011:1

Avd Specialist och sakområden
Nina Galligani, Johan Jerling
2015-12-08

Trafikverkets uppdrag
Trafikverkets uppdrag och det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och
näringsliv i hela landet (förordning 2010:185). Under det övergripande målet har regeringen också
satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. Funktionsmålet handlar
om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Hänsynsmålet behandlar säkerhet, miljö och
hälsa. Ett, av flera, funktionsmål är att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel
skall förbättras.
Det hållbara resandet måste öka
Trafikkontoret arbetar parallellt med flera olika handlingsprogram i linje med såväl stadens mål som
regionala och nationella mål för att ställa om från personbilstrafik till andra, mer hållbara, färdmedel.
I det korta perspektivet är det rimligt att anta att dagens färdmedelsfördelning gäller. Men i det
längre perspektivet är det orimligt att planera staden på ett traditionellt sätt, som innebär en
traditionell trafikutveckling. En förutsättning för att kunna öka det hållbara resandet är också att nya
bostäder och verksamheter planeras i goda kollektivtrafik-, gång-, och cykellägen i enlighet med
utbyggnadsplaneringen. På detta sätt kan fler välja hållbara transportslag och vi uppnår en god
effektivitet i kollektivtrafiksystemen samtidigt som gator och vägar avlastas från personbilstrafik.
Framtida trafikmängder om trafikstrategins mål uppnås
För att belysa effekterna på biltrafiken då trafikstrategins mål uppnås har en trafikprognos tagits
fram med hjälp av Trafikverkets prognosverktyg Sampers. Prognosen som innehåller stadens
planerade markanvändning för 2035 bygger på det scenario som tagits fram inom WISE-projektet3.
Trafikprognosen visar på en generell minskning av trafikmängderna på det övergripande vägnätet i
förhållande till idag. Marieholmstunneln ger omfördelningar som lokalt kan resultera i ökad trafik.
Marieholmstunnelns påverkan märks främst på E6N där trafiken ökar något medan den
sammanlagda trafiken för snittet norr om Tingstads-/Marieholmstunneln minskar.
Figurer i bilaga 1 illustrerar prognostiserade biltrafikmängder på det övergripande vägnätet 2013 och
år 2035.

3

Omställning till 40 % kollektivtrafikandel i Göteborgsområdet – en backcastingstudie med Sampers, Mistra
Urban Futures Report 2014:6
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Bilaga 1

Figur 1 Trafikflöden 2013.

Figur 2 Trafikflöden 2035 då trafikstrategins mål är uppnådda.

Samrådsyttrande
2015-10-13

Anna Hendén
Planarkitekt
Samhällsavdelningen
010-224 43 65
anna.henden@lansstyrelsen.se

402-29049-2015
Sida
1(4)

Göteborgs Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se

Samrådsyttrande över detaljplan för Bostäder och verksamheter norr om Lana i Göteborgs stad, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2015-06-17 respektive augusti 2015 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen anser att det är positivt att ett buller- PM har tagits fram.
Länsstyrelsen anser att det som Göteborgs Stad framför rörande buller kan
anses vara synnerliga skäl och därmed kan det accepteras att frångå huvudregeln. Andelen bostäder i planen kan dock behöva reduceras ytterligare om
det inte går att visa att ljuddämpad sida klaras för exempelvis hörnlägenheter. Luftkvaliteten behöver utredas vidare liksom påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten och geoteknik. Vidare behöver marken sannolikt saneras
och en bestämmelse om detta behöver införas på plankartan. Slutligen behöver planens påverkan på väg E6 och riksväg 40 beskrivas genom att redogöra för hur stort tillskott trafiken i denna plan får på det statliga vägnätet,
tillsammans med närliggande pågående planer. Det är i sammanhanget viktigt att förstå hur trafikfördelningen mellan olika trafikplatser förväntas se
ut. Då Trafikverket och Göteborgs Stad har olika trafikprognoser är det viktigt att, dels visa på vilket sätt denna detaljplan är en del av Göteborgs Stads
övergripande målstyrda planering, dels bemöta Trafikverkets årliga uppräkning av trafiken.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och den därför kan komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen
befarar att:
 Riksintresse för kommunikation väg E6 och riksväg 40 kommer att
skadas påtagligt.

Postadress:
403 40 Göteborg



Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och luft inte följs.



Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet med avseende på geoteknik, markföroreningar och buller.

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
010-224 40 00

Webbadress:
http://www.lansstyrelsen.se/vastrag
otaland/

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

2015-10-13
Sida
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Motiv för bedömningen
Riksintresse kommunikation E6 och riksväg 40
Planområdet ligger i nära anslutning till riksintresse väg E6 och riksväg 40.
Göteborgs stad behöver därför beskriva hur planområdet påverkar dessa
riksintressen. Det är också viktigt att beskriva planens påverkan tillsammans
med övriga exploateringar i området, exempelvis kvarteret Tändstickan,
Fredriksdalsgatan och Olofshöjd. Det är viktigt att beskriva vid vilka trafikplatser som trafiken från dessa områden ansluter till det statliga vägnätet,
hur stort tillskott på det statliga vägnätet som dessa planer medför och hur
fördelningen ser ut mellan olika trafikplatser vid olika tider på dygnet. Hur
ser trafikrörelserna ut och vilka färdsätt och målpunkter har de boende, idag
och i framtiden? Ett prognosår 2035/2040 kan vara lämpligt att använda. Då
Trafikverket och Göteborgs Stad har olika trafikprognoser är det viktigt att
dels visa på vilket sätt denna detaljplan är en del av Göteborgs Stads övergripande målstyrda planering, dels bemöta Trafikverkets årliga uppräkning
av trafiken.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
I planen har vattenfrågorna i huvudsak hanterats mycket bra. Då det är ett
ganska stort område som Göteborgs Stad planerar att omvandla till hårdgjorda ytor, ska även den kortsiktiga påverkan på det befintliga dagvattensystemet och dess påverkan på recipienten Mölndalsån bedömas.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft
Det finns risk för överskridanden av MKN för luft inom planområdet. Därmed behöver det göras en luftkvalitetsutredning i syfte att planera bostädernas utformning och placering på bästa sätt ur ett hälsosperspektiv. I dagläget
finns endast en översiktlig uppfattning om halterna i området och kunskap
saknas om hur planens utformning kan komma att påverka luftkvaliteten i
området samt vilka haltnivåer människor kommer att exponeras för vid bostäderna. I luftutredningen för FÖP för Mölndalsåns dalgång (Tomas Wisell,
Uppdragsrapport 2013:2 ), bedömdes det vara nödvändigt att titta närmare
på kvävedioxid i vissa områden som planeras för exploatering och samtidigt
ligger i riskzonen för att klara MKN. Noggrannare utredning av partiklar i
gaturummen bedömdes som nödvändigt för att kunna vara säker på att normerna inte kommer att överskridas. Om hänvisning till tidigare utredningar
inom annat detaljplanearbete görs fortsättningsvis behöver det tydligt beskrivas och motiveras varför utredningen är möjlig att tillämpa vid bedömning
av MKN luft och hur bebyggelsen placeras på bästa sätt ur ett luftperspektiv, inom just denna detaljplan.
Geoteknik
Länsstyrelsens befarar att bebyggelse blir olämplig med avseende på människors hälsa då tillräckliga geotekniska utredningar inte genomförts och erforderlig reglering inte återfinns på plankartan. Se yttrande från SGI daterat
2015-09-21 som bifogas detta yttrande.
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Markföroreningar
Marken är i viss utsträckning förorenad och behöver sannolikt saneras innan
nya byggnader uppförs. Att marken behövs saneras bör införas som en bestämmelse eller som en upplysning på plankartan.
Buller
Boverkets allmänna råd 2008:1 ska tillämpas. Trafikprognosen som ligger
till grund för bullerberäkningarna måste motiveras ytterligare, se under rubrik ” Riksintresse kommunikation E6 och riksväg 40”.
Länsstyrelsen anser att det som Göteborgs Stad framför kan anses vara synnerliga skäl och därmed kan det accepteras att frångå huvudregeln under
förutsättning att hälften av bostadsrummen i varje bostad har tillgång till en
tyst eller ljuddämpad sida. När bostäder planeras där bullernivån blir mer än
65 dBA, vilket förvisso är olämpligt och kräver synnerliga skäl som behövs
motiveras, ska bostadsrum konsekvent orienteras mot den tystare sidan. Den
tystare sidan bör ha viss rymd och vara relativt trevligt utformad.
Enligt bullerberäkningarna klarar vissa av de bostäder som planeras i de
övre våningsplanen inte ljuddämpad sida. Hur ska hörnlägenheter planeras?
Planförslaget med bullerutredning behöver redovisa hur sådana lägenheter
kan utformas för att klara en ljuddämpad sida.
Kraftiga regn
I tillhörande dagvattenutredning anges att en skyfallsmodellering visar att
ytvattennivån inom området kan stiga upp över 1 meter över befintlig marknivå vid ett 100-årsregn. Det rekommenderas därför att lägsta golvnivå
höjdsätts 1 meter ovan befintlig marknivå för att förhindra översvämning
vid en sådan situation. Rekommendationen har inte beaktats i planbeskrivningen. Det behöver framgå om detta inte längre är ett behov utifrån hur
man har utformat planområdet.
Den reglering som återfinns i plankartan, med lägsta golvnivå på + 3,7 meter eller att annat skydd mot översvämning ska finnas upp till denna nivå,
görs utifrån översvämning från Mölndalsån och inte utifrån kraftiga regn.
Synpunkter på granskningshandlingen
Miljökvalitetsmål
Länsstyrelsen anser det inte vara klarlagt att halterna på gårdarna når ner
till” nivåer som inte innebär några hälsorisker för människor”. För att människors hälsa inte ska påverkas måste halterna ner till miljömålets nivåer och
i många fall till och med lägre än miljömålet. För vissa luftföroreningar, till
exempel partiklar, har man inte kunnat fastställa en lägsta nivå där föroreningarna inte längre påverkar hälsan.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att det blir ett krav i detaljplanen att
tilluftsintag i byggnader mot Mölndalsvägen riktas mot väster. Om teknik
som möjliggör ”avskiljning av ozon i intagsluften används”, är det positivt.
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Detta yttrande har planhandläggare Nirmala Blom-Adapa beslutat
och planhandläggare Anna Hendén föredragit. I den slutliga handläggningen har även Lena Niklasson på Miljöavdelningen samt
Patrik Jansson på Samhällsavdelningen, deltagit.
Nirmala Blom-Adapa
Anna Hendén
Detta beslut har godkänts elektroniskt i länsstyrelsens diariesystem.
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Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2015-09-21
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