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Detaljplan för Förskola och bostäder vid Beväringsgatan 
inom stadsdelen Kviberg i Göteborg 

 

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 29 september 2015 att skicka ut detaljplaneförslaget för 

granskning. Förslaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets, 

bilaga 1, under tiden 14 oktober – 3 november 2015. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under tiden 14 oktober – 3 no-

vember 2015. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter gäller de redovisade trafikprog-

noserna som legat till grund för bullerutredningarna, säkerställande av hastighetssänk-

ning på Kortedalavägen, byggnadernas placering, storlek och utformning samt inskränk-

ningen i tillgänglighet till naturmark. 

Kommunens buller PM har förtydligats vad gäller trafikprognoser och ställningstagan-

den. I Trafikkontorets investeringsplan för 2016 är en cirkulationsplats vid Kortedala-

vägen-Beväringsgatan inkluderad. Då denna är färdigbyggd kommer hastigheten att 

sänkas till 50 km/h, innan och efter cirkulationsplatsen. 

Utsikten mot öster begränsas för en del av de befintliga lägenheterna på Befälsgatan, 

men lägenheterna har fortfarande fri utsikt mot övriga väderstreck. Området bedöms ha 

god tillgång till grönytor även efter ianspråktagande av del av kullen.  

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. 
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

tillstyrker det upprättade förslaget till detaljplan. 

2. Göteborg Energi AB 

Påpekar att det finns befintliga fjärrvärmeledningar inom planområdet som försörjer 

Beväringsgatan 5-21 och befälsgatan 4-12 och att de ska kontaktas vid om- och till-

byggnad.  

Kommentar: 

Yttrandet har lämnats till fastighetskontoret och exploatörer för beaktande. 

3.  Göteborg Energi GothNet AB 

Önskar bli kontaktade längre fram i processen, då de kan förlägga rör och leverera 

bredband och IT-tjänster, i samband med annan rörläggning. 

Kommentar: 

Yttrandet har lämnats till fastighetskontoret och exploatörer för beaktande. 

4. Göteborg Energi Nät AB 

Hänvisar till sitt yttrande i samråd 2 och har inget nytt att tillägga. 

5. Göteborgs Stads parkeringsaktiebolag 

Är positiva till ett sänkt p-tal och mobilitetsåtgärder, men har synpunkter på hur det 

säkerställs att åtgärderna som ska genomföras i utbyte mot lägre p-tal blir genomförda. I 

dagsläget är arbetssättet för införande och uppföljning av detta inte helt klarlagt. En 

möjlighet borde kunna vara att utfästa åtgärder som följs upp i bygglovskedet. Det be-

höver finnas finansiering säkrad för mobilitetsåtgärder över en längre tid, så att området 

kan kompletteras med flera eller andra mobilitetsåtgärder om de inledande visar sig vara 

otillräckliga. Om exploatören inte åläggs att säkra denna finansiering finns en risk att 

kostnader istället hamnar på kommunen eller drabbar invånarna i form av ett dåligt fun-

gerande område. 

Kommentar: 

Det sänkta p-talet kom som krav från Byggnadsnämnden inför granskning. Exploatören 

ville ha byggrätt för ett tvåplans parkeringsgarage. Området är så utformat idag att det 

inte finns någon risk att de boende börjar parkera på omgivande gator och det ligger i 

exploatörens intresse att skapa en fungerade lösning. Ytterligare säkring av mobilitets-

åtgärder anses därför inte motiverat 

6. Kretslopp och vattennämnden 

Ser följande behov av ändringar i planhandlingarna:  

Följande text ska läggas till på plankartan:  

”Hänsyn ska tas till berganläggning inom planområdet. Vid sprängning och större 

markarbeten ska förvaltningen Kretslopp och vatten kontaktas” 
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Ändra från: 

”Göteborg Vatten” till ”Kretslopp och vatten” i följande mening i planbeskrivningen 

sist i stycket om vatten och avlopp: ”inför byggnation ska berörd fastighetsäga-

re/exploatör kontakta Göteborg Vatten för information om de tekniska förutsättningarna 

avseende VA-anslutningen. 

Under rubriken Dagvatten i planbeskrivningen behöver följande stycke läggas till: 

”En dagvattenutredning har utförts för att utreda dagvattenhanteringen i området med 

slutsatsen att befintligt område avvattnas huvudsakligen i sydlig riktning. Dagvattenled-

ningar finns utbyggda vid området i Beväringsgatan. Underjordiska magasin i form av 

dagvattenkassetter, makadamdiken alternativt växtbäddar föreslås fördröja och rena 

vattnet. Utlopp från magasinet kopplas till befintlig dagvattenledning i Beväringsgatan. 

Vid 100 års regn får breddning ske mot Beväringsgatan. Bevarande av grönytor, diken 

samt anläggning av permeabla ytor föreslås i så stor utsträckning det går då dessa har en 

positiv effekt på dagvattenkvalitén och fördröjningen”. 

I övrigt påpekar de att: 

För spillvattenanslutning krävs ledningsutbyggnad ca 300 meter från planområdet sö-

derut till allmänt spillvattensnät i Beväringsgatan. I samband med detta kommer Krets-

lopp och vatten att uppgradera befintlig dricksvattenledning i Beväringsgatan. 

De 55 meter nya ledningar som ska anslutas till förskolan behöver gå över privat fastig-

het och Kretslopp och vatten kommer att söka ledningsrätt inom u-område markerat på 

plankartan. 

Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Till exempel ska 

oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 

dagvattnet. 

Kommunens skyfallsmodell visar att planområdet på vissa ställen kommer att över-

svämmas till ett vattendjup över 1,0 meter vid 100-årsregn. Det är därför viktigt att 

höjdsätta mark och nya byggnader så att fria vattenvägar skapas och inga instängda om-

råden uppstår. 

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 meter mellan trädets 

rothals och ytterkant ledning ska hållas. Avsteg från grundregeln kan göras endast i spe-

ciella fall och efter godkännande från Kretslopp och vatten som då kan komma att ställa 

krav på skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar utföras. 

Kostanden för utbyggnad av allmänna spillvattenledningar på en sträcka av 300 meter 

utanför planområdet har grovt beräknats till cirka 3000 kkr. Kostnaden för utbyggnad av 

serviser på 55 meter har beräknats till 600 kkr. 

Anläggningskostnaderna för vatten och avlopp har beräknats till ca 2000 kkr enligt VA-

taxa för år 2015. Avgiften är uppdelad med cirka 900 kkr för förskolan och 1100 kkr för 

bostäderna. Kostnadstäckning för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen blir 

enligt ovan 56 %. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen är ändrad så det står Kretslopp och vatten istället för Göteborg Vat-

ten. Stycket om dagvatten är inlagt under rubriken dagvatten i planbeskrivningen. Plan-

kartan är kompletterad med en upplysning om att hänsyn ska tas till berganläggning 

samt att Kretslopp och Vatten ska kontaktas inför sprängning och större markarbeten. 

7. Lokalförvaltningen 

har inget att erinra. 
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8. Miljöförvaltningen 

tillstyrker det upprättade förslaget till detaljplan under förutsättning att följande syn-

punkter beaktas: 

Det är viktigt att den faktiska hastigheten på Kortedalavägen blir 50 km/h och att man 

skapar de avtal som behövs för detta. 

Planbeskrivningens formulering att det inte finns någon förorenad mark inom planom-

rådet ska ändras eftersom det inte är fastställt. Inför byggskedet behöver man göra en 

översiktlig markprovtagning där man ska göra markarbeten för byggnation och för för-

skolegården. Detta ska säkerställas i planen. Markprover behöver framför allt göras om 

det är icke naturliga marklager. Marken där befintliga p-platser ligger bör kontrolleras 

för att säkerställa att den inte är förorenad av biluppställningen. 

Dagvattenanläggningarna i planen ska anmälas till miljöförvaltningen. 

Kommentar: 

Inga avtal skrivs för att sänka hastigheten men i trafikkontorets investeringsplan för 

2016 är en cirkulationsplats vid Kortedalavägen – Beväringsgatan inkluderad, vilket 

innebär att det sannolikt kommer att byggas ut under kommande år. Då denna är färdig-

byggd kommer hastigheten att sänkas till 50km/h, innan och efter cirkulationsplatsen. 

Se bilaga 3, yttrande från Trafikkontoret. 

På Kortedalavägen kommer staden att starta upp ett programarbete som innebär att Kor-

tedalavägen sannolikt kommer att ändra karaktär från trafikled till stadsgata.  

Parkeringsytorna som ska tas i anspråk för bostadshuset planeras att tas bort och delar 

av berget sprängs varpå den potentiellt förorenade marken tas bort och hanteras. Övrig 

mark inom planområdet bedöms inte vara förorenad då inga miljöfarliga verksamheter 

har bedrivits i området. 

9. Räddningstjänsten Storgöteborg 

har inga nya synpunkter utan hänvisar till tidigare yttranden.  

10. Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg 

tillstyrker planförslaget 

11. Trafikkontoret 

Rekommenderar att ett ord på planbeskrivningens sida 10 ändras från ”För att klara ett 

lägre p-tal behöver exploatören jobba med…”  till ”För att klara ett lägre p-tal måste 

exploatören jobba med…” 

Kommentar: 

Texten i planbeskrivningen är ändrad. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Länsstyrelsen 

Har följande synpunkter: 

Länsstyrelsen anser att planområdets läge nära kollektivtrafiken medger att förslaget 

kan få tillämpa avsteg från huvudregeln om trafikbullerriktvärden, enligt Boverkets all-

männa råd 2008:1, men ifrågasätter den indata som använts vid bullerberäkningarna. 

Normalt görs en ökning av trafikmängd vid trafikprognoser fram till 2030 eller 2035 

och det anser Länsstyrelsen behöver även göras i detta fall. Staden växer och det pågår 

flera planer i närområdet som bör generera mer väg- och spårvagnstrafik. Om kommu-
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nen inte anser att det är sannolikt att vare sig väg- eller spårvagnstrafik kommer att öka 

fram till 2030 eller 2035 i närheten av aktuell plan bör kommunen motivera orsaken till 

detta. 

Vidare uppmärksammar Länsstyrelsen att kommunens buller PM skiljer sig från Swecos 

bullerutredning när det gäller antagande om trafikdata och efterlyser ett underlag som 

tydligare motiverar antaganden i buller PM:et. 

Länsstyrelsen anser att hastighetssänkningen från 70km/h till 50 km/h på Kortedalavä-

gen behöver bekräftas på ett godtagbart sätt innan planen kan antas. 

Övrigt: 

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att 

skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att strandskydd enligt7 kap. mil-

jöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser eller till risken för olyckor, över-

svämning eller erosion. 

Synpunkter på planhandlingen: 

Länsstyrelsen ifrågasätter om ytan som finns tillgänglig för dagvattenfördröjning är till-

räcklig. 

Förslaget behöver belysa om det finns risk för påverkan på grundvatten i området. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

Buller och trafikprognoser: 

Kommunens buller PM har förtydligats vad gäller ställningstaganden kring trafikpro-

gnoser, andelen tung trafik mm.  

Spårvagnstrafiken är beräknad efter dagens trafik med 600 spårvagnar per dygn, vilket 

med ett uppehåll på tre timmar per natt ger ett snitt på 28 turer per timme eller en tur var 

fjärde minut i vardera riktningen. Tätare spårvagnstrafik i framtiden är inte aktuell då 

dagen kapacitet är mycket god och systemet längre in mot stadens centrum inte klarar 

av fler turer. 

På Kortedalavägen går det idag ca 15100 fordon/dygn. Enligt Trafikkontorets viljestyr-

da planering ska den mängden trafik bibehållas alternativt minska. Trafikkontoret vill 

påpeka att om trafiken skulle öka väsentligt skulle kapaciteten i Slakthusmotet och 

Munkebäcksmotet inte räcka till både för pågående och kommande stadsutveckling i 

Gamlestaden och exploatering kring Kortedalavägen. Ett sätt att klara en större utveck-

ling i Bergsjön och Kortedala och samtidigt minska trafikmängden på Kortedalavägen 

skulle vara att bygga ut Mellbymotet. Detta ingår i genomförandestudien för ”Östliga 

förbindelser” (Trafikverket). 

Andelen tung trafik på Beväringsgatan har skrivits ned från schablonsiffran 5% till 

0,5% av 2400 fordonsrörelser. Anledningen till förändringen som skedde mellan samråd 

och granskning är att 120 fordonsrörelser med tung trafik på en säckgata utan egentliga 

målpunkter ansågs vara allt för väl tilltagen. En halv procent tung trafik innebär att pro-

gnosen tar höjd för såväl transporter till förskolan, ev. tillkommande verksamheter, 

flyttbilar samt hämtning vid återvinningsplatsen. Den reviderade prognosen är framta-

gen i samförstånd mellan Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret. 

I trafikkontorets investeringsplan för 2016 är en cirkulationsplats vid Kortedalavägen – 

Beväringsgatan inkluderad, vilket innebär att det sannolikt kommer att byggas ut under 

kommande år. Då denna är färdigbyggd kommer hastigheten att sänkas till 50km/h, in-

nan och efter cirkulationsplatsen. På Kortedalavägen kommer staden att starta upp ett  
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programarbete som innebär att Kortedalavägen sannolikt framgent ska ändra karaktär 

från trafikled till stadsgata. Följden av detta blir att det kommer bli mindre attraktivt för 

genomfartstrafik att välja Kortedalavägen. 

En skrivelse som redogör för Trafikkontorets ställningstagande kring ombyggnad av 

Kortedalavägen kommer med underskrift att skickas till Länsstyrelsen, se bilaga 3. 

Dagvatten och grundvatten: 

Inga specifika ytor för fördröjning och rening av dagvatten har angivits i planen. Ett 

förslag enligt till planen hörande dagvattenutredning är att förlägga fördröjningen i 

grönytan söder om planerad infart och parkering. 

Exploateringen sker i huvudsak i ett område med berg i dagen. Berg i dagen ger ett 

högst begränsat tillskott till grundvattenbildningen jämfört med nybildning i friktions-

jord. De ytor som tas i anspråk och som inte utgörs av berg i dagen är mycket begränsa-

de jämfört med de ytor som tidigare tagits i anspråk för befintlig bebyggelse. Hårdgö-

ringsgraden ökar därför endast marginellt i området.  

Stadsbyggnadskontoret har inga rapporter om att det förekommit problem eller skador i 

området som kan kopplas till grundvattenrelaterad sättningsproblematik. Sammantaget 

bedöms därför risken för grundvattenpåverkan som liten. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

13. Boende på Befälsgatan 4 

är emot den planerade byggnationen på prickat område och att den vackra grönska, som 

hon ser från sitt köksfönster varje dag, förstörs. Hon är emot placeringen av förskolan, 

då den hamnar så nära den lilla dammen, med vattenfall och planteringar. Hon anser att 

byggnaden kommer att inskränka på ett mycket uppskattat rekreationsområde. Att för-

skolans utegård hamnar precis utanför hennes balkong innebär störningar. 

Hon undrar varför förskolan flyttades längre söderut i förhållande till det första försla-

get.  

Dessutom är hon emot att man bygger ett så högt bostadshus som kommer att torna upp 

sig över området och förstöra utsikten från hennes lägenhet. 

Kommentar: 

Den föreslagna bebyggelsen inkräktar lite på den mark som är prickad i befintlig detalj-

plan, men i gengäld försvinner byggrätten för garage, där det idag är en gräsmatta med 

soffor och flaggstång. Däremot tas befintlig parkmark i anspråk (vågmönstrad i befintlig 

plan, se illustration) för förskolans huvudbyggnad.  

Dagens fastighetsgräns går rakt igenom dammen och vattenfallet. Med förskolans nu 

föreslagna placering kan fastighetsgränserna flyttas och hela dammen och vattenfallet 

hamna helt på den fastighet som Bostadsrättsföreningen Kvibergs Park har tomträttsav-

tal för. Det finns gott om träd och annan vegetation, på Kvibergs Parks fastighet, som 

inte påverkas av detaljplaneförslaget.  

Förskolan flyttades från det först föreslagna läget av flera anledningar. Den nu föreslag-

na placeringen gör att mer naturmark sparas, det blir en kortare angöringsväg och det 

krävs en mindre omfattande ledningsutbyggnad till förskolan som får bullerskyddad 

utemiljö i större utsträckning. 

Förskolans två gårdar hamnar cirka 45 meter ifrån de lägenheter som ligger närmast, 

vilket får anses vara tillräckligt avstånd. 
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Det föreslagna bostadshuset kommer att begränsa utsikten mot öster för en del av lä-

genheterna vid Befälsgatan. 

 

Flygfoto med befintliga och föreslagna fastighetsgränser 

 

Befintlig fastighetsgräns 

Föreslagen fastighetsgräns 

Vegetation som inte berörs av 

förslaget 
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Gällande detaljplan med föreslagna byggrätter inlagda med orange 

14. Boende på Befälsgatan 6 

anser att bostadshuset endast bör ligga längs Beväringsgatan och ej i vinkel och att man 

ska bevara så mycket grönska som möjligt. Förskolans storlek bör minskas till hälften 

av den föreslagna storleken. Den norra lekgården bör tas bort då den kommer att vara 

mycket störande för de boende på Befälsgatan då barns lek och stoj är att anse som bul-

ler. 

Hon anser också att luften blir sämre i området genom att träd tas bort och biltrafiken 

ökar.  

Möjligheten för barn och personer med funktionshinder att få vistas i naturmiljö tas bort 

och den lugna miljön vid befintlig damm störs av barnens lek och stoj. 

Kommentar: 

Bostadshusets utformning och placering har studerats noga utifrån ett antal olika aspek-

ter. Att byggnaden föreslås uppföras i vinkel istället för en lamell längs vägen är ett sätt 

att sprida ut exploateringen för att därigenom kunna sänka delar av byggnadskroppen så 

att störningar i form av skuggning och begränsande av utsikt minskas. Bostadshuset tar 

Utbyggnadsmöjlighet förskolan 
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främst parkeringsytor i anspråk och den del av berget som tas i anspråk för underjordisk 

parkering omvandlas till en grön innergård för de boende. 

Förskolebyggnaden föreslås kunna uppföras i två till tre våningar och innehålla 6-8 av-

delningar. Förskolans storlek styrs av områdets behov av förskoleplatser samt av en 

önskan från staden att uppföra byggnader som ska kunna innehålla olika typer av verk-

samheter över tid. Att minska förskolan till halva storleken är inte ekonomiskt hållbart 

och medför att staden inte kan tillgodose det behov av förskoleplatser som finns i områ-

det. 

Förslaget kommer innebära att ett antal träd i grönområdet tas bort samt att gångvägar 

får nya sträckningar. Kommunen bedömer att området trots det kommer att ha gott om 

tillgängliga grönytor för lek och rekreation. Förskolegården kan bli en tillgång för om-

rådets barn som kan nyttja den även utanför verksamhetens tider. Förändringarna i na-

turmiljön bedöms inte ge några mätbart negativa effekter på den lokala luftmiljön.  

Barns ljud klassas inte som buller. Området i stort bedöms få en förbättrad ljudmiljö i 

och med planens genomförande. Bland annat skärmar det nya bostadshuset av buller 

från spårvägen. Sänkt hastighet på Kortedalavägen kommer att ge stora effekter även 

för den befintliga bebyggelsen samt utemiljön i grönområdet och mellan husen. 

Övriga 

15. Swedegas 

Av erhållna handlingarna framgår att Swedegas AB inte har någon högtrycksledning 

eller planerad utbyggnad för energigas i anslutning till planområdet, därav har Swede-

gas AB inget att erinra mot erhållet detaljplaneförslag. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att byggrätten för bostadshuset har 

breddats med en meter mot gårdssidan samt att en information om teknisk anläggning 

införts på plankartan. Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen.  

Eftersom revideringarna inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte 

någon ny granskning/utställning. 

 

 

 

 

 

Gunnel Jonsson 

Planchef 

Eva Sigurd 

Planarkitekt
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Samrådskrets granskning 
 

Detaljplan för Förskola och bostäder vid Beväringsgatan inom 
stadsdelen Kviberg i Göteborg 

 

Sändlista  
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och vattennämnden 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg   

Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg 

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsstyrelsen 

Posten Meddelande AB 

Skanova Nätplanering 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västtrafik Göteborgsområdet AB 

 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende 

Boende 1 på Befälsgatan 4 

Boende 2 på Befälsgatan 4 

Boende 1 på Befälsgatan 6 

Boende 2 på Befälsgatan 6 

Boende 3 på Befälsgatan 6 

Boende 4 på Befälsgatan 6 

Boende 5 på Befälsgatan 6 

Boende på Befälsgatan 8 

 

Hyresgästföreningen Region V Sverige 

 

 

 

 

 

Övriga 

Boende på Stigbergsliden 17 

Boende på Julianska gatan 14 

Boende på Harald Stakegatan 38 

Boende på Ättestigen 6 

Boende på Anders Mattssonagatan 33a 

Person med endast e-postadress 

 

Fortum 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Swedegas 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl)  
010 22 44018 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Samhällsavdelningen 

Nirmala Blom-Adapa 

Arkitekt 

010 22 44789 

nirmala.blom-

adapa@lansstyrelsen.se 

 Göteborgs Stad 

Stadsbyggnadskontoret 

sbk@sbk.goteborg.se 

 

Yttrande över detaljplan för Förskola och bostäder vid Bevär-
ingsgatan inom stadsdelen Kviberg i Göteborgs Stad, Västra 
Götalands län 
Förslagshandlingar daterade 2015-09-29 för yttrande enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900) 

 

Bedömning enligt 11 kap 10§ PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att planförslaget behöver klarlägga följande 

frågor enligt det som beskrivs nedan för att planen kan accepteras och inte 

behöver prövas av Länsstyrelsen om den antas.  

 

Motiv för bedömningen 

Hälsa 

Bullerstörningar 

Länsstyrelsen anser att planområdets läge nära kollektivtrafiken medger att 

förslaget kan få tillämpa avsteg från huvudregel om trafikbullerriktvärden, 

enligt Boverkets allmänna råd 2008:1. Länsstyrelsen noterar att kommunen 

inte längre avser uppföra några bullerskärmar utan planerar i stället att sänka 

hastigheten på Kortedalavägen.  

 

Länsstyrelsen ifrågasätter den indata som använts vid bullerberäkningarna. 

Normalt görs en ökning av trafikmängd vid trafikprognoser fram till år 2030 

eller 2035 och det behöver även göras i detta fall.  Staden växer och det på-

går flera planer i närområdet som bör generera mer väg- och spårvagnstra-

fik. Om kommunen inte anser att det är sannolikt att vare sig väg- eller 

spårvagnstrafik kommer att öka fram till 2030 eller 2035 i närheten av aktu-

ell plan bör kommunen motivera orsaken till detta.  

 

Vidare uppmärksammar Länsstyrelsen att det i kommunens buller PM (dat 

september 2015) finns siffror på bullerberäkningar som inte överensstäm-

mer med den medföljda bullerutredningen upprättad av Sweco. Skillnaden i 

resultatet mellan dessa två rapporter är antaganden om trafikdatan. Länssty-

relsen efterlyser alltså ett underlag som tydligare motiverar antagandet i det 

senare buller-pm:et. På vad stödjs exv. ett antagande att endast 0,5 % utgör 

tung trafik på Beväringsgatan? 
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Länsstyrelsen noterar att planen är försedd med bestämmelser som reglerar 

de kraven som enligt avstegsprincip ska uppnås. Dock anser Länsstyrelsen 

att planförslagets lämplighet är beroende av att bullernivåer genererad från 

trafiken kan dämpas till acceptabla nivåer för de boende och för förskolan. 

Enligt kommunens beskrivning den planerade hastighets sänkning på Kor-

tedalavägen kommer att möjliggöra det. Länsstyrelsen anser att detta behö-

ver bekräftas på ett godtagbart sätt innan planen kan antas.  

 

För övrigt 

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt 

kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att 

strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestäm-

melser eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Synpunkter på förslagshandlingen 

I planföreslaget beskrivs att utrymme för anläggningar för dagvattenfördröjning 

finns på kvartersmark. Vidare beskrivs att ytan vid angöring och besöksparker-

ing kan med gemensamhetsanläggning nyttjas för fördröjning av dagvatten för 

både förskolan och de nya bostäderna. Länsstyrelsen ifrågasätter om denna 

begränsade yta är tillräckligt för att hantera det omfattande dagvattnet. 

 

Förslaget behöver upplysa om det finns det risk för påverkan på grundvatten i 

området.  Frågan behöver belysas.  

 

Beredning 

Ärendet har handlagts av Nirmala Blom-Adapa och granskats av Ingemar 

Braathen. Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighets-

uppfattning vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter. 

 

 
Nirmala Blom-Adapa              Ingemar Braathen 

 

 

 

Kopia till: 

Länsstyrelsen/ 

Miljöavdelning: lena.niklasson@lansstyrelsen.se 

Vattenavdelning: aster.asgedom@lansstyrelsen.se 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7
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Trafik på Kortedalavägen. 
 

I trafikkontorets investeringsplan för 2016 är en cirkulationsplats vid Kortedalavägen – 

Beväringsgatan inkluderad, vilket innebär att det sannolikt kommer att byggas ut under kommande 

år. Då denna är färdigbyggd kommer hastigheten att sänkas till 50 km/h, innan och efter 

cirkulationsplatsen.  

På Kortedalavägen kommer staden att starta upp ett programarbete som innebär att 

Kortedalavägen sannolikt framgent skall ändra karaktär från trafikled till en stadsgata. Följden av 

detta blir att det kommer bli mindre attraktivt för genomfartstrafik att välja Kortedalavägen.  

Trafikkontoret vill påpeka att om trafiken skulle öka väsentligt skulle kapaciteten i Slakthusmotet 

och Munkebäcksmotet inte räcka till både för pågående och kommande stadsutveckling i 

Gamlestaden och exploatering kring Kortedalavägen.  Ett sätt att klara en större utveckling i 

Bergsjön och Kortedala, samtidigt minska trafikmängden på Kortedalavägen, skulle vara att bygga ut 

Mellbymotet. Detta ingår i genomförandestudien för Östliga förbindelser (Trafikverket). 

 

_______________________________ 

Sasson Marcuson 

Samhälle & Planering 

Trafikkontoret, Göteborgs stad 
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