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Detaljplan för Hallområde på Kviberg inom stadsdele n 
Kviberg i Göteborg 
 

Utställningsutlåtande 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 31 augusti 2010 att låta ställa ut detaljplaneförslaget. För-
slaget har varit utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret och på stadsbiblioteket 
i Gamlestaden under tiden 15 september - 12 oktober 2010. 

Detaljplaneförslaget har under samma tid sänts till berörda nämnder, styrelser och före-
ningar enligt bifogade lista över samrådskrets. 

Sammanfattning 
Alla instanser stödjer förslaget. Remissvaren har överlämnats till fastighetskontoret och 
övriga berörda. 

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 anser att planförslaget är bra utformat och tillstyrker förslag 
till detaljplan för hallområde på Kviberg.  

En förutsättning för detaljplanens genomförande är att berörd mark förvärvas av 
kommunen genom fastighetsnämnden. Avtal bör träffas innan detaljplanens an-
tas av byggnadsnämnden. 
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Kommentar: Förhandlingar om förvärv av marken pågår mellan Fastighetskontoret och 
AB Långedrag.  

 
2. Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) kan erbjuda fjärrvärme till idrottshallen samt 

undrar hur stora utbyggnader som kan komma att ske öster om denna hall. 
 
Kommentar: Utbyggnader öster och söder om planområdet kommer att studeras närmare 
i detaljplan för Idrott och skola i Kviberg. Planen har varit på samråd 2009.  
 

3. Göteborg Energi Nät AB har inget ytterligare att erinra mot tidigare lämnade 
synpunkter samt meddelar att nytt ledningsnät för 0,4 kV utförs i samråd med 
GENAB.  

 
4. Kulturnämnden skriver att Kvibergsområdet har ett mycket stort militär och 

byggnadshistoriskt samt arkitektoniskt värde. Stor hänsyn och känslighet för 
kulturmiljöns kvaliteter är en förutsättning för att Kvibergsområdet ska få en po-
sitiv utveckling.  
Den tillkommande byggnaden föreslås få en mycket stor volym och kommer att 
ligga i blickfånget vid områdets entré och helt nära Kvibergs kaserner och då 
närmast stallbyggnaderna. Placeringen upp mot berget är tacksam då byggnaden 
visuellt kommer att ta stöd i berget. Det är dock av vikt att det också i fortsätt-
ningen ges fri utsikt från fornlämningarna som är placerade uppe på berget. Ge-
staltningen av hallbyggnaden kommer att vara helt avgörande för hur väl denna 
stora volym lyckas samverka med befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der på Kviberg liksom med berget.  
I planhandlingen förespråkas att den stora volymen bryts ner till en mindre skala 
i sin frontfasad mot området, till exempel genom mindre byggnadsdelar mot sö-
der. Kulturförvaltningen menar att detta ska föreskrivas i plankartan. En enda 
byggnad med en så stor volym som planen föreslår tillåtas skulle göra ett alltför 
kraftigt intrång i kulturmiljön. 
 

Kommentar: En förundersökning av de två direkt berörda fornlämningarna Göteborg 
464 och 466 har genomförts under sommaren 2010. Göteborg 466 har förundersökts 
och slutundersökts och är därmed borttagen från platsen. I samband med att Göte-
borg 464, strax väster om planerade utomhusbanor, förundersöktes fann man ytterli-
gare en fornlämning i anslutning till området, Göteborg 473. En kompletterade för-
undersökning har genomförts. En slutundersökning kommer att bli aktuell eftersom 
den senare fornlämningen är lokaliserad inom ytan planerad för utomhusbanor.  
Fornlämningen på berget är borttagen. 

Byggnadernas volym behövs för att rymma alla de aktiviteter som framgent ske fin-
nas i lokalerna. Fasaderna och samspelet mellan de olika byggnaderna har studerats 
noggrant och ska studeras ytterligare. 

 
5. Lokalförsörjningsnämnden har ingen erinran. 

 
6. Miljönämnden tillstyrker utan ytterligare synpunkter. 

 
7. Nämnden för Göteborg Vatten  

Dagvatten. Avvattning av idrottsområdet sker idag i huvudsak i ett system med 
öppna diken med tillhörande trummor och ledningar. Dessa har sina utlopp i 
Kvibergsbäcken. För att minimera risken för negativ påverkan på vattenkvalite-
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ten i Kvibergsbäcken / Säveån är det viktigt att avvattningen även fortsättnings-
vis, så långt möjligt, kan ske i befintliga och eventuellt nytillkommande öppna 
diken.  
Möjligheten till lokalt omhändertagande och /eller fördröjning av dagvatten, på 
den del av planområdet som ska bebyggas med fotbollshall, är begränsad. För 
detta ändamål finns istället plats utanför planområdet, inom parkeringsytan söder 
om den planerade lokalgatan. För delen av planområdet där beachvolleyhallen 
ska uppföras bedöms i nuläget förutsättningar för lokalt omhändertagande / för-
dröjning finnas på kvartersmark. 
Nu planerade förbindelsepunkter för dagvatten redovisas på bilagan, FP 1  (för 
fotbollshallen) respektive FP 2 (för beachvolleyhallen). Om i det kommande 
planarbetet för parkeringen söder om fotbollshallen blir allmän plats, där ut-
rymme för lokalt omhändertagande och /eller fördröjning finns, kan förbindelse-
punkt komma att flyttas in i området. 
En dagvattenutredning måste göras. I denna ska bl a: 

- klargöras förutsättningarna för lokalt omhändertagande / fördröjning av 
dagvatten inomplanområdet samt parkeringsytan söder om planerad fot-
bollshall. 

- en inventering av befintligt system av diken, trummor och ledningar gö-
ras. 

- kapacitetsberäkning av befintlig anläggning (diken, trummor och led-
ningar) för att klarlägga om det behövs utökad kapacitet eller komplette-
rande åtgärder utanför planområdet. 

- även beaktas dagvattnet som kommer från naturen norr om planområdet.  
- Föreslaget utredningsområdet har markerats på bilagan. 

 
Spillvatten och dricksvatten Privata ( IOFF) ledningar för dricks- respektive 
spillvatten finns vid nyligen uppförd omklädningsbyggnad öster om planområ-
det. Dessa ledningar kommer att övertas och förlängas i den planerade lokalga-
tan. Förbindelsepunkter kommer att upprättas vid respektive fastighetsgräns 
mot gatan. 
Avloppssystemet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med 
skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten kommer att medge uttag av 
brandvatten motsvarande områdestyp B2;VAV publikation P 83. 
Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån ca + 58 m i Gö-
teborgs höjdsystem. Om högre vattentryck önskas får detta ordnas och bekostas 
av fastighetsägaren / verksamhetsutövaren. 
 
Övrigt. Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till 
exempel skall oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska ris-
ken för föroreningar i dagvattnet. 
Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan 
trädets rothals och ytterkant ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln kan 
göras endast i speciella fall och efter godkännande från Göteborg Vatten som 
då kan komma att ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar skall 
utföras. Vid avsteg från grundregeln skall avtal tecknas om att Göteborg Vatten 
ej svarar för eventuella skador på träd eller ledningar, till exempel vid rotin-
trängning eller schaktarbeten. 

 
Kommentar: Planförslaget har kompletterats med en dagvattenutredning. Kvarterets 
västra gräns har flyttats ca 3 meter öster ut, vilket innebär att avståndet till befintlig 
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VA-ledning har ökats. En flyttning av ledningen är inte aktuellt. Behovet av eventu-
ella skyddsåtgärder i samband med utbyggnad av området får studeras närmare i 
samband med detaljprojektering. 

 
8. Park- och naturnämnden anser att planförslaget inte kommer att ge någon ne-

gativ påverkan på befintliga värden. Det övergripande gång- och cykelnätet för-
bättras och grönstrukturen bryts inte utan kan tillgodoses både öster och väster 
om planområdet. Torget i planen kommer helt riktigt, att ligga som s k trafikalt 
torg under Trafikkontoret.  

 
9. Räddningstjänsten Storgöteborg tillstyrker detaljplanen och skriver att det är av 

betydelse att vatten för brandsläckning finns i detta område. Det är acceptabelt 
att hänskjuta vattenförsörjningen till detaljprojekteringen men det skall redan i 
detaljplanen framgå vad som skall ligga till grund för projekteringen samt att det 
klart framgår både i planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen vilken 
områdestyp samt förutsättningar i övrigt. 

 
Kommentar: Kapaciteten på det allmänna ledningsnätet för dricksvatten kommer att 
medge uttag av brandvatten motsvarande områdestyp B2;VAV publikation P83. 
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning har kompletterats. 

 
10. Stadsdelsnämnden i Kortedala tillstyrker detaljplanen avseende hallområdet 

och understryker vikten av att detaljplanen för skoltomten snarast fullföljs. 

Nämnden anser det oroande att planeringen av en ny kommunal skola drar ut på 
tiden. I samrådsyttrandet över ”Detaljplan för skola och idrott i Kviberg” fram-
förde nämnden att: ”En ny F-9 skola på Kviberg är en viktig del i stadsdelsför-
valtningens planering av den framtida skolorganisationen. Den är en förutsätt-
ning för att möta den förväntade elevtalsökning som följer av nyproduktionen av 
bostäder i området. Tidsmässigt måste färdigställandet av skolan anpassas så att 
det följer bostadsbyggandet. Skolan kan uppföras etappvis med start för de yngs-
ta årsklasserna.” 
Behovet av skola fanns med redan vid samrådet om den fördjupade översikts-
planen 2001 och underströks ytterligare vid utställningen 2004. I augusti 2006 
gjorde stadsdelsnämnden en framställan till Byggnadsnämnden om detaljplan för 
skola och förskola i det aktuella området. 
Det i samrådsyttrandet uttalade behovet av garantier för att kunna använda före-
slagna idrottshallar för skolans verksamhet kvarstår.  
Likaså kvarstår önskemålet att detaljplanen i den del som gäller skoltomten tillå-
ter etablering av förskoleverksamhet. 

 
Ett Yrkande finns från M, FP  till Byggnadsnämnden  
Det är positivt att det nu finns en detaljplan för Hallområdet på Kviberg framta-
gen. Hallarna är ett välkommet tillskott på vägen att göra Kviberg till det idrotts- 
och rekreationsområde som vi alla har som mål. Däremot ser vi med mycket stor 
oro att den tilltänkta skolan inte finns med i denna detaljplan trots att i samråds-
yttrandet över Detaljplan för skola och idrott i Kviberg uppfattade nämnden 
hallbyggandet och skolbyggandet skulle gå hand i hand.  
Nästa år kommer de nya bostäderna Öster om Bellevue att stå klara och inflytt-
ning att ske. Att inte en skola i närområdet finns på plats är djupt bekym-
mersamt. Vi har fått kännedom om att familjer som tänker flytta in redan hört av 
sig till Utbynässkolan och den skolan har svårt att ta emot så många fler elever 
utan att behöva tumma på kvalitén.  
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Målet för nämnden har varit att ha en skola på plats när inflyttning ske. I dagslä-
get känns det väldigt osäkert och oklart om så kommer att vara fallet. Vi ställer 
oss därför frågan vilka åtgärder som Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen, Fas-
tighetsnämnden och Lokalsekretariatet tänker vidta för att snabba på processen 
med en skola i Kviberg.  
Nämnden har i tidigare yttranden till Byggnadsnämnden föreslagit att skolan kan 
uppföras etappvis med start för de yngsta årsklasserna vilket skulle kunna vara 
ett sätt att snarast påbörja byggandet av en skola. Nämnden anser att det är nöd-
vändigt med en ny skola i Kviberg snarast. 

 
Kommentar: Planarbetet för Idrott och Skola i Kviberg kräver ytterligare utredningar 
och studier. Läge och placering av föreslagen skola påverkas av resultatet av utred-
ningarna. En förutsättning för att driva planarbetet vidare är även att berörd mark 
kan förvärvas av kommunen genom fastighetsnämnden. 

 
11. Trafiknämnden meddelar att man deltagit i framtagandet av planen varvid kon-

torets synpunkter har tillgodosetts. Dock uppmärksammar trafiknämnden frågan 
om dagvattenhanteringen varvid dagvatten från kvartersmark skall omhändertas 
så att trafikkontorets drift av allmänna gator inte försvåras samt att trafiksäker-
heten inte äventyras. Detta bör framgå en dagvattenutredning för området vilken 
skall godkännas av trafikkontoret innan planens antagande. 

 
Kommentar: Planförslaget har kompletterats med en dagvattenutredning. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

 
12. Lantmäterimyndigheten i Göteborg ingen erinran. 

 
13. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL 

och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och kommer därför inte att 
prövas av Länsstyrelsen efter antagande.  
Utställningsförslaget utgör del av tidigare samrådsförslag och Länsstyrelsen 
meddelar att flera av de tidigare lämnade synpunkterna inte i lika hög grad berör 
detaljplaneförslaget för hallområdet men Länsstyrelsen vill ändå peka på följan-
de frågeställningar som behöver beaktas i fortsatt arbetet: 
Vilka åtgärder planeras för att omhänderta befintliga markföroreningar i skjut-
vallarna, behöver åtgärder göras för att säkra slänterna långsiktigt, hur skapas 
trygga säkra attraktiva gång- och cykelvägar till idrottsområdet samt till och från 
hållplatser, målsättningen att lokalt omhänderta dagvatten är viktig och bör ef-
tersträvas samt slutligen visar resultatet från de arkeologiska förundersökningar-
na att en av fornlämningarna kommer att gå vidare till arkeologisk slutundersök-
ning efter att planen vunnit laga kraft. (Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bi-
laga 1). 

 
Kommentar: De delar av planområdet som berörs av förorenad mark kommer att sa-
neras och ny provtagning kommer att genomföras efter att massorna har schaktats 
bort. Plankartan redovisar bestämmelse med hänsyn till risk för blocknedfall.  
I plan för Idrott och Skola i Kviberg ska utformning och disposition av övriga delar 
av idrottsområdet studeras. I samband med detta ska även närmare placering och ut-
formning av gång- och cykelvägar inom idrottsområdet studeras.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 6(8) 

Planförslaget har kompletterats med en dagvattenutredning. En slutundersökning av 
berörd fornlämning inom planområdets östra del är beställd. 

 
14. Försvarsmakten Skaraborgs regemente har studerat detaljplanen i ett större 

sammanhang där även kommande delar i områdets planerade utveckling bes-
lysts. Försvarsmakten konstaterar att det inom området föreligger risker i sam-
band med tunga transporter inom snäva trafikramar kopplat till en hög andel 
barn och ungdomar i rörelse på samma plats. Den tillfartslösning som planerats 
för Försvarsmaktens fastighet är därmed inte lämplig ur varken tillgänglighets 
eller säkerhetsperspektiv.  
FM föreslår följande trafiklösning för tillträde till fastigheten Kviberg 741:29 in-
arbetas i planen. Tillträde till fastigheten 741:29 sker västerifrån. Förutsättning-
en är att idag befintligt vägnät även framgent behålles, enligt följande: 
Kvibergsvägen-Regementsvägen-Tyghusvägen in till 741:29 via befintlig grind. 
 
Försvarsmakten och Fortifikationsverket förutsätts ej belastas med några kostna-
der för detta. Förslaget förutsätter vidare att kommunen säkerställer tillträdet till 
den västra infarten med hjälp av trafiklinjer och skyltning. Tillfarten blockeras 
idag av parkerade fordon. 
Servitutet rörande tillträdet till fastigheten 741:29 vilket skall omförhandlas en-
ligt detaljplanen ändras från tillträde till reservutfart. 
 
Gällande eventuella bergarbeten samt ledningsdragning inom detaljplanen bör 
Fortifikationsverket samt Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede. Underlåtelse 
av samordning med Fortifikationsverket och Försvarsmakten i samband med 
denna typ av arbeten kan orsaka skador av avsevärd betydelse. 

 
Kommentar: Rättighetsupplåtelse för utfartsväg till förmån för Kviberg 741:29, Sta-
ten Fortifikationsverk, skall ändras i samband med utbyggnaden. Utbyggnaden in-
nebär att befintligt staket och grind till fastigheten Kviberg 741:29 kan komma att 
behöva justeras för att anpassas till ny infart. Kviberg 741:29 kan även nås från väs-
terifrån från Tyghusvägen, där fastigheten ansluter till allmän plats, lokalgata. Grin-
den står idag en bit in på fastigheten. Efter utställning har plankartan justerats så att 
läget för den västra kvartersgränsen har flyttats ca 3 m öster ut. Genomförandebe-
skrivningen har kompletterats.  
Tidigare planbestämmelse angående sprängning och borrning i anslutning fastighe-
ten har utgått och ersatts med en upplysningstext på plankartan. Planbeskrivningen 
har även kompletterats. 

 
15. Svenska Kraftnät har ingen erinran. 

 
16. Vattenfall Eldistribution AB har ingen erinran förutom att man vill att eftersom 

det är en 130 kV-kabeln som skall nedläggas, att detta synliggörs på plankartan 
med u1 Starkströmskabel. 

 
Kommentar: llustrationskartan har ändrats och visar nu läget för starkströmskabeln. 

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

17. SGS Studentbostäder skriver att de har drygt 500 studentbostäder uppförda 
2003 - 2006 och belägna i direkt anslutning till planområdet. Vi finner det märk-
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ligt att detta inte omnämns i förslaget. Detta ändrar dock inte vår positiva in-
ställning i sak till förslaget. 
Alla de som flyttat till Kvibergsområdet får nu en möjlighet att göra fler saker än 
att bara bo. Vi bedömer placeringen av de aktuella hallarna som mycket lyckad.  
En ökad exploatering av området ger dessutom underlag för fler verksamheter 
till gagn för bl a de boende. En ambition att i sin helhet utveckla idrottsområdet 
på Kviberg till ett centrum för idrotts- och föreningsverksamhet bedömer vi som 
mycket bra och angeläget. Kan detta även ge utrymme att skapa ytterligare stu-
dentbostäder borde vi på detta sätt kunna ha stor nytta av varandra. 
 

Övriga 

18. SEFA Byggnads AB Karlavagnsgatan 7 lämnar två yttranden.  
a1 bestämmelsen skulle vi vilja ta bort. Vi har efter kontakter med Vattenfall fått 
klartecken att göra arbeten under ledningen. Vattenfall har utarbetat ett doku-
ment med förhållningsregler, som innebär att markarbeten samt viss byggnation 
kan göras i Änglagårdsprojektet. a1 bestämmelsen kan således komma att för-
skjuta tidplanen avsevärt. 
Vi har varit i kontakt med IOFF avseende skidtunneln i Kviberg och skall ta 
fram det material som SBK efterfrågat. Det kommer dock bli aktuellt med en 
underbyggnadsrätt i planområdet, vilket vi gärna skulle vilja få med i planen 
Vi kommer självklart att placera tunneln så att ledningsdragning inte påverkas i 
denna plan. 

 
Kommentar: Kontoret vidhåller bestämmelsen med krav på flyttad ledning. En skid-
tunnel måste rymmas inom planen och kan inte byggas med underbyggnadsrätt.  

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Följande revideringar har genomförts: 
- egenskapsgränsen mellan kvarterets två delar samt läge för entrédel mot torgyta har 
flyttats 3 m öster ut.  
- läget för transformatorstationen söder om lokalgata har utgått.  
- ny byggrätt för transformator har skapats i områdets östra del. 
- lokalgatan i södra delen av planområdet har ersatts med ”torg” med egenskapen ”bil”. 
Detta för att platsen i första hand ska kunna utformas som en trivsam torgyta där viss 
forma av biltransporter tillåts. 

I övrigt har mindre redaktionella justeringar och kompletteringar skett av planhandling-
arna. 

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte 
innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny utställning. 

 
 
 
 

Gunnel Jonsson 
Planchef 

Kajsa Räntfors 
Planarkitekt 
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Sändlista  
 

Kommunala nämnder och bolag 
m.fl. 

Fastighetsnämnden 
Gatubolaget 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborgs Gatu AB  
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretsloppsnämnden 
Kulturnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalsekretariatet 
Miljönämnden 
Namnberedningen 
Nämnden för Göteborg Vatten 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden i Kortedala 
Stadskansliet 
Trafiknämnden 
Utbildningsnämnden 

Statliga och regionala myndighe-
ter m.fl. 

Business Region Göteborg AB  
Göteborgsregionen (GR) 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Länsordningspolisen 
Länsstyrelsen 
Posten Meddelande AB 
Försvarsmakten Skaraborgs regemente 
Svensk Handel 
Svenska Kraftnät 
Skanova Nätplanering D3N 
Vägverket, Region Väst 
Västfastigheter, Distrikt Göteborg 
Västtrafik Göteborgsområdet AB 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyres-
gäster, boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 
Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 
 
Handikappfören. Samarbetsorgan 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
Tenant & Partner, Magnus Hagström 
 

För intern uppföljning 
Kristina Eliasson 
Lisbeth Christensson 
 






