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Detaljplan för Tekniskt gymnasium vid Kunskapsgatan  
inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg, standardplan förfarande 

 

Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 26 april 2016 att genomföra samråd samt att efter bear-
betning skicka ut detaljplaneförslaget för granskning. Förslaget har sänts för granskning 
enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 04, under tiden 26 april – 10 maj 2017. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under denna tid. Förslaget 
finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:  
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Det finns inga betydande invändningar mot förslaget. Framförda synpunkter har kunnat 
beaktas genom mindre ändringar i planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och eventuellt 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  
Vid samråd lämnades följande synpunkter: 

Fastighetsnämnden tillstyrker detaljplaneförslaget under förutsättning att följande syn-
punkter beaktas. 

Fastighetsnämnden förutsätter att eventuella fastighetsgemensamma kajkantsförstärk-
ningar för planområdets del hanteras på kommuncentral nivå tillsammans med fastig-
hetsägaren (ÄUAB).  

Den södra delen av byggrätten medför att del av den befintliga skolbyggnaden Bohus 
kommer att behöva rivas. Byggrätten bör begränsas så att en rivning inte medför stor 
skada för befintlig fastighet. 

Fastighetskontoret har inget att erinra mot granskningshandlingen. 

Kommentar: 
Hur kostnaderna för utbyggnad av högvattenskydd längs älvkanten ska fördelas utreds 
för närvarande, vilket fastighetsnämnden också noterat i sin skrivelse. Avtal ska vid 
behov upprättas mellan Älvstranden Utveckling och kommunen avseende del i dessa 
kostnader. 

Användningsgräns och byggrätt på kartan har flyttats så att nödvändig rivning blir mi-
nimal.  

2. Nämnden för Göteborgs energi  
Vid samråd lämnades följande synpunkter: 

GENAB: Tillkommande byggnation bedöms kunna anslutas till befintligt elnät. Den 
vidaredistribution av el inom området genom gammalt industrinät är inte tillåten. Varje 
byggnad ska anslutas med separat kabel. 

FJÄRRVÄRME: I Utvecklingsgatan finns matarledning som skolan kan anslutas till. 
Planens byggrätt över befintlig fjärrvärmeledning till Tankegången 2 godkänner inte 
Göteborgs Energi. Att befintlig ledning i planens nordligaste spets ges planstöd är posi-
tivt. 

GEGAB: Det är möjligt att ansluta till gasledningar i anslutning till planområdet. 

FJÄRRKYLA: Fjärrkyla kan levereras. Närmaste anslutningspunkt finns i korsningen 
Kunskapsgatan/Teknikgatan. 

GothNet AB: Det är möjligt att anlägga rör och leverera bredband och IT-tjänster. 

Vid granskning lämnades följande synpunkter: 

Eftersom ingen samrådsredogörelse funnits kvarstår flera synpunkter från samrådet.  

GothNet informerade om att fastigheten kommer att anslutas och önskar delta i kom-
mande projektering.  
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Kommentar:  

Uppgifterna har noterats och vidarebefordrats till berörda.  

Efter samrådet har elanslutningar utretts. 

Ändring av plangräns innebär att ingen byggrätt ligger över fjärrvärmeledningar, men 
då del av befintlig byggnad vid Tankegången 2 kommer att rivas måste ny anslutning 
ske. 

3. Göteborgs Stads Parkerings AB  
Parkeringsbolaget menar att parkeringsfrågan måste hanteras för Lindholmen som hel-
het och inte inom varje detaljplan. Som underlag finns en parkerings- och tillgänglig-
hetsutredning från hösten 2016. 2317 bilplatser har försvunnit eller kommer att försvin-
na under de närmaste åren. Ansvaret ligger på dem som har rådighet i frågan, vilket i 
första hand är Älvstranden Utveckling som äger marken. Parkeringsbolaget kan vara 
behjälpligt i frågan. 

Kommentar:  

Arbetet med en mobilitetsplan för hela Lindholmen pågår, med syfte att minska biltrafi-
ken och hitta effektiva parkeringslösningar. Denna detaljplan har dock att hålla sig till 
stadens parkeringstal. Skolkvarteret har inte illustrerats med tillräckligt antal bilplatser 
enligt stadens parkeringstal, då lokalförvaltningen inte har det behovet. Vid bygglov 
måste detta visas med en särskild parkeringsutredning. Färre platser inom kvarteret kan 
kompenseras med långsiktigt avtal om hyra av platser hos annan fastighetsägare i lämp-
ligt läge.  

4. Kretslopp och vatten 

Vid samråd lämnades följande synpunkter: 

Kretslopp och vatten pekar på uppgifter som måste ändras i handlingarna. Det ska för-
tydligas att det endast är allmänna dricksvattenledningar som finns utbyggt till området. 
Dag- och spillvattenledningar är enskilda. Ett fullständigt underlag över befintliga led-
ningar måste tas fram innan det kan tas beslut om hur avledning ska ske. 

Det är positivt att en vändplats inkluderats i planen med avseende på avfallstransporter.  

Lindholmen är ett instängt område med avseende på ytavrinning. Då den nya byggna-
den uppförts, kommer vid skyfall troligen vatten att samlas till högre nivåer än de ac-
ceptabla. Lågpunkterna måste jämnas ut och höjdsättningen ta med skyfallsaspekten. 

Kretslopp och vatten ser positivt på att stadens planeringsnivå för att hantera stigande 
havsnivåer arbetats in i plankartans bestämmelser. 

Kretslopp och vatten påpekar att planens höjdsättning möjliggör framkomlighet i när-
området, men att det för framkomligheten på Lindholmen som helhet på sikt krävs ett 
högvattenskydd. 

I övrigt innehåller synpunkterna information om krav på utformning av ledningar etc. 

Kostnader och anläggningsavgifter kan bedömas först efter att det utretts hur anslut-
ningar ska ske. 

Vid granskning påpekade nämnden att planbeskrivningen ska kompletteras med att 
nämnden får kostnader för anslutning av dricksvattenledning. 
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Kommentar: 
Efter samråd har spill- och dagvattenavledning utretts, inklusive åtgärder för att ta hand 
om det skyfallsvatten som påverkas av planens genomförande. Handlingarna har ändrats 
beträffande uppgifter om kommunala ledningar etc. 

5. Kulturnämnden  
Kulturnämnden har inget att erinra. 

6. Lokalnämnden  
Lokalnämnden har inget att erinra. 

7. Miljö- och klimatnämnden/ miljöförvaltningen  
Vid samråd lämnades följande synpunkter: 

Miljöförvaltningen tillstyrker detaljplaneförslaget under förutsättning att följande syn-
punkter beaktas. 

En fördjupad markmiljöundersökning behöver göras i samråd med miljöförvaltningen. 

Trädrader som ska tas ner i området måste mätas in för bedömning av om de utgör allé 
och behöver dispens från biotopskyddet. 

MKN (miljökvalitetsnorm) vatten. Stadsbyggnadskontoret måste visa om någon kvali-
tetsfaktor påverkas negativt av planen. Dagvattenutredningen och planbeskrivningen 
ska innehålla uppgifter om dagvattnet behöver renas och anläggningen blir anmälnings-
pliktig. 

Buller. Nämnden vill se en redogörelse för eventuella störningar från intilliggande verk-
samheter. 

Nämnden anser att resonemanget kring miljömålen ska fördjupas med målkonflikter 
som kan tänkas uppkomma samt motivering till varför ett miljömål inte bedöms påver-
kas.  

Vid granskning lämnades följande synpunkter: 

Kravet på att en fördjupad markmiljöundersökning behöver göras i samråd med miljö-
förvaltningen kvarstår. 

Förvaltningen anser att planbestämmelsen om marksanering bör ändras. Det är olämp-
ligt att fastställa de mätbara åtgärdsmålen innan allt underlag, riskbedömning, åtgärds-
förslag är klart, vilket sker vid anmälan om efterbehandling. 

Kommentar: 
Efter samrådet har en dialog förts med miljöförvaltningen och länsstyrelsen för att 
stämma av behovet av en fördjupad markmiljöundersökning. Uppfattningen är att en 
kompletterande utredning ska ske innan byggnationen påbörjas, lämpligen i samband 
med etableringen. Markmiljöutredningen som utförts visar att det då finns behov av att 
utreda avgränsningen av förorenad mark kring en provpunkt. 

Planbestämmelsen har justerats enligt miljöförvaltningens förslag. 

I övrigt har synpunkterna från samrådet beaktats i planen. 

8. Park- och naturnämnden  
Nämnden har inte rollen som sakägare eller företrädare i ärendet och avstår från yttran-
de. 
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9. Räddningstjänsten Storgöteborg  
Räddningstjänsten har inget att erinra. 

10. Stadsdelsförvaltningen Lundby 

Vid granskning lämnades följande synpunkter: 

Förslaget till detaljplan tillstyrks. Förvaltningen ser positivt på planens innehåll och 
bärande idéer. 

Samråd har skett löpande med samordnare för Campus Lindholmen, trygghetsfrämjande 
insats inom ramen för Trygg i Lundby.  

Lindholmen kan idag sägas vara ett mansdominerat område med till största delen an-
ställda män och en dominans av killar i skolorna. Det offentliga rummet kan medvetet 
utformas för att skapa jämställda och trygga miljöer. 

Campus Lindholmen har identifierat flera problem som uppkommer i en miljö där cirka 
5 000 ungdomar, till stor del pojkar, vistas. Till problembilden hör oroligheter och 
brottslighet främst ungdomar emellan, i form av misshandel, hot, droghandel och drog-
användning. Platser som upplevs otrygga varierar över tid. En sammanslagning av flera 
skolor i en byggnad bedöms av samordnanden för detta arbete som mycket positiv. 

Förvaltningen vill i det pågående arbetet runt säkerhet och trygghet som görs inom 
Campus Lindholmen framhålla att fortsatt projektering av skola, skolgård och omgivan-
de ytor bör göras med tydligt jämställdhetsfokus, i dialog med elever och lyftas in i det 
trygghetsbefrämjande arbetet. Exempelvis kan park- och naturförvaltningens riktlinjer 
och fyra utformningsprinciper för jämställdhetsarbete i parker och naturområden använ-
das: multifunktionella och flexibla platser, plats för både vila och aktiviteter, god orien-
terbarhet, undvikande av stereotypa könsnormer i bild- och figurval.  

Förvaltningen ser positivt på byggnadens hållbarhets och att gestaltningen relaterar till 
omgivande kvarter och till varvshistoriken. Att områdets renodling som skolområde 
förstärks vid planens genomförande bör ses i ljuset av den övergripande ambitionenom 
ökad blandning och tillskott med nya bostäder på Lindholmen, vad som nu hanteras i 
arbetet med ett stadsutvecklingsprogram. 

Förvaltningen har framfört att samrådsredogörelser bör göras även för planer med stan-
dardförfarande, för att ge en överblick över inkomna synpunkter, av demokratiska skäl 
och för enklare ärendehantering 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifterna om de sociala förhållandena.  

11. Trafiknämnden  
Vid samråd lämnades följande synpunkter: 

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet. Kontoret anser att planbeskrivningen beträf-
fande befintliga gator på kvartersmark behöver förtydligas. Det behövs en beskrivning 
av hur gatorna används och att de kommer få någon form av kommunal användning vid 
senare planering. 

Vid granskning lämnades följande synpunkter: 

För den del av Kunskapsgatan som ska överföras till kommunen behöver Älvstranden 
Utveckling bekosta och genomföra åtgärder, så att gatan uppfyller trafikkontorets stan-
dardkrav på i första hand farthindren. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har förtydligats.   
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Lantmäterimyndigheten 

Vid samråd lämnades följande synpunkt: 

Lantmäterimyndigheten påpekar att grundkartan ska visa traktnamn. 

Vid granskning lämnades följande synpunkter: 

Gällande plan bör lämpligen också upphävas norr och väster om den nya planen. 

Det bör framgå av planbeskrivningen vad för typ av ledningar u-områdena är avsedda 
för. 

Det framgår inte på kartan var parkeringsplatser kan placeras. Illustrationskartan visar 
placering på byggrätt. 

Läget för rättigheten att bilda servitut för tillfart till handikappsparkering samt gång- 
och cykelväg saknas i illustrationsritningen. Ska rättigheterna säkerställas utan att någon 
överenskommelse har träffats bör fastighetsindelningsbestämmelser införas i planen. 

Det bör framgå vilka ledningar som avses behållas och säkras med ledningsrätt och vil-
ka som ska flyttas. 

Lantmäterimyndigheten föreslår att allmän plats överförs till annan fastighet än den 
planbeskrivningen anger. 

Kommentar: 
Grundkartan har justerats. 

Den del av gällande plan som upphävs har begränsats, eftersom planen medger byggrät-
ter och tillfartsgator som varit önskvärt att behålla. 

u-områden på plankartan är avsedda för befintlig fjärrvärme, vilket framgår av planbe-
skrivningen. Andra eventuella ledningar på kvartersmark är inte kända. 

Parkering för angivet ändamål kan ske inom hela användningsområdet. Endast tillfart 
till parkering regleras i planen.  

Av planbeskrivningen framgår det att servitut gäller Utvecklingsgatan. En överens-
kommelse kommer att tecknas med berörd fastighetsägare, Älvstranden Utveckling AB. 

Det är riktigt att allmän plats i gällande plan ligger på den föreslagna fastigheten, men 
marken är aldrig inlöst. Därför överförs allmän plats till närmsta gatufastighet. 

13. Länsstyrelsen  

Vid samråd lämnades följande synpunkt: 

Länsstyrelsen ser positivt på den föreslagna markanvändningens lokalisering, men ser 
att det finns ett antal frågor som berör länsstyrelsens prövningsgrunder som behöver 
lösas. Det gäller frågor som berör hälsa och säkerhet med avseende på förorenad mark, 
översvämning, geoteknik samt miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten.  

Det framgår inte i planen vart skyfallsvatten kommer att ledas. Planen behöver visa på 
eventuella konsekvenser för intilliggande områden. Frågan behöver förtydligas. 

Länsstyrelsen bedömer att ytterligare provtagningar av förorenad mark samt att en risk-
bedömning behöver utföras innan planen antas. 

Kommunen måste visa hur planerade åtgärder påverkar möjligheterna att nå uppsatta 
MKN i Göta älv. 
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Länsstyrelsen anser att det är viktigt att planen säkerställer stabiliteten utifrån påverkan 
som sker både inom och utanför plan. 

Övriga synpunkter: Biotopdispens behöver sökas hos länsstyrelsen om trädraderna är att 
betrakta som allé. Det är viktigt att en dagvattenutredning tas fram och att planen tar 
hänsyn till resultatet. Länsstyrelsen anser att byggnadens föreslagna utformning är väl 
anpassad till platsens karaktär. Det bör framgå hur Göteborgs stad avser att hantera 
massorna som uppstår inom planområdet. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
tas fram.  

Vid granskning lämnades följande synpunkter: 

Planen kommer inte att prövas av länsstyrelsen om den antas. 

Dagvattenutredningen föreslår några åtgärder för att undvika översvämning vid skyfall. 
Endast en åtgärd gällande allmän plats samt en gällande kvarter redovisas i planbeskriv-
ningen. Länsstyrelsen har uppgift om att tillfälliga bostadshus på Utvecklingsgatan för-
hindrar föreslagen åtgärd. 

I övrigt har länsstyrelsens synpunkter från samrådet tillgodosetts på ett godtagbart sätt. 

Länsstyrelsens yttranden har bilagts, se bilagor 06 och 07. 

Kommentar: 
Några föreslagna åtgärder beträffande skyfallsavrinning ligger utanför planområdet och 
förhållandena vid skyfall påverkas inte av planens genomförande. Förslagen har vidare-
befordrats till Älvstranden Utveckling. I planbeskrivningen har åtgärderna beskrivits 
kortfattat. Ingen ny bebyggelse finns som hindrar föreslagna åtgärder i Utvecklingsga-
tan. 

14. SGI (bilagd länsstyrelsens skrivelse) 

Vid samråd lämnades följande synpunkt: 

SGI anser att det krävs ett förtydligande med avseende på förhållanden beträffande slän-
ten upp mot Plejadgatan och att en bedömning gällande stabiliteten mot Göta älv sak-
nas. SGI påtalar att förhållanden för ras och skred i planen påverkas av omständigheter 
som ligger utanför planen. Det är viktigt att skyddsåtgärder mot framtida översvämning 
säkerställs plantekniskt. 

Vid granskning konstaterades: 

SGI:s synpunkt har beaktats och SGI har inget att invända mot förslaget. 

15. Skanova Nätplanering D3N 
Skanova har inget att invända mot planförslaget men påpekar att Skanovas anläggning 
kommer i konflikt med planerad exploatering och måste flyttas. 

Kommentar: 
Noteras 

16. Västtrafik AB 

Vid samråd lämnades följande synpunkt: 

Västtrafik har inget att erinra, men pekar på ett par förhållanden. 

Avståndet till Lindholmens busshållplats är i längsta laget för en så personintensiv verk-
samhet som gymnasieskola och på sikt, med utbyggnad av bostäder, ökar kraven på 
bättre tillgänglighet med kollektivtrafik. Planen får inte begränsa möjligheten att trafike-
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ra området med buss i framtiden. Det är viktigt att skapa, trygga, säkra och tillgängliga 
gångvägar till hållplatserna. 

Det är av yttersta vikt att den framtida bebyggelsen inte inkräktar på möjligheten att 
planera och genomföra förbindelsen mellan Lindholmen och Stigbergstorget. 

Vid granskning påpekades: 

Det är av yttersta vikt att den diskuterade Lindholmsförbindelsen möjliggörs vid framti-
da planering. 

Kommentar: 
Noteras 

17. Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra. 

Sakägare  

18. Älvstranden Utveckling AB  

Vid samråd lämnades följande synpunkter: 

Älvstaden Utveckling har varit initiativtagare till planen. En utveckling av gymnasie-
skolan på Lindholmen stödjer vision Älvstaden beträffande lokalisering och möjlighet 
till öppenhet, samarbete och kunskapsutveckling. 

Älvstaden Utveckling vill framhäva att bottenvåningarna ska gestaltas med tanke på de 
offentliga platserna och stråken och att det är viktigt med bra utemiljöer mellan husen 
och anpassning mot befintlig bebyggelse. 

Älvstranden strävar efter att skolverksamheten i befintlig byggnad Bohus ska kunna 
vara kvar tills ny gymnasiebyggnad är uppförd, för att undvika ytterligare flytt av verk-
samheten. Om detaljplanens byggrätt utnyttjas fullt ut, innebär detta en omfattande riv-
ning i ett tidigt skede. En utredning av behovet av rivning behöver göras. 

En kartläggning av befintliga ledningar i området har gjorts under våren och kommer att 
fördjupas under hösten för att utreda behov av rivning, flyttningar och nya anslutningar. 
Det blir underlag för genomförandeavtal och överlåtelse av fastighet. 

Strax under 100 p-platser beräknas försvinna . i dagsläget finns ersättningsyta söder om 
planområdet, men för att den ska bli tillgänglig, måste en ny tillfart skapas. Älvstranden 
har tillsatt en parkeringsutredning för Lindholmen för att identifiera behov på kort och 
lång sikt. 

Ett genomförandeavtal behöver upprättas av fastighetskontoret. 

Älvstranden vill upplysa om möjligheten att ansluta förvaltaren till Lindholmsleveran-
sen, som servar med transporter av avfall och paket lokalt. 

Kommentar: 
Planbestämmelser säkrar att bottenvåningarna förses med mycket fönsteryta samt att de 
nya platserna inte inhägnas och att det ska finnas träd där. 

Plangränsen har ändrats för att minimera behovet av att riva delar av befintlig byggnad. 
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Övriga 

Förening har namngivits. Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”boende” för 
att möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om person-
namn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

19. Boende, Arbetaregatan 2  

Vid samråd lämnades följande synpunkter: 

Hen har tre anmärkningar beträffande detaljplanen: 

Byggnadens storlek kommer att innebära att den dominerar området, att den skapar en 
barriär mot det övre Lindholmen väster om Plejadgatan och att den förtar intrycket av 
den riksintressanta bebyggelsen där. 

Föreslagen användning motverkar översiktsplanens intention om blandbebyggelse. 

Byggnadens placering och utformning innebär minskad trygghet längs gångstråket. 

Hen menar att gällande plan bättre tar hänsyn till dessa aspekter. 

Kommentar: 
Det övre Lindholmen, som präglas av bostadshus som byggdes för varvsarbetarna, har 
en småskalig bebyggelse i kontrast till det före detta varvsområdet med sina stora verk-
stadsbyggnader och på sin tid väldiga båtbyggen. Det nya kvarteret här är anpassat till 
denna stora skala. Sambandet med Lindholmsvägen är opåverkat. Gällande plan medger 
ett parkeringsdäck med högre höjd på platsen. På stadsbyggnadskontoret pågår ett 
stadsutvecklingsprojekt, som formulerar inriktningen på fortsatt planering av Lindhol-
men. Avsikten är att tillföra fler bostäder för att uppnå en bättre funktionsblandning. 

20. Brf Bager, Arbetaregatan 2 

Vid granskning lämnades följande synpunkter: 

Planen gör avsteg från intentionen att skapa en blandstad. En ytterligare polarisering av 
skolområdet försvårar och fördröjer möjligheterna till en blandad och trygg stad. Att 
hänvisa till framtida bostadsexploatering visar på bristen av en helhetssyn. 

Byggnadens höjd och orientering samt reservatet för älvförbindelsen skapar en barriär 
mot den äldre bebyggelsen på Lindholmen.  

Att accentuera skolområdet gör att upplevelsen av den riksintressanta bebyggelsen kraf-
tigt förminskas. 

Föreningen har också synpunkten att en skolbyggnad skulle inordnas i planmönstret i 
gällande detaljplan och att ett större grönt rum bör planeras på Lindholmen. 

Kommentar: 
Planen har utformats så att två nya platser bildas vid befintliga interna gator. Den anty-
der ett fortsatt utbyggnadsmönster, som också har stöd i varvsepokens bebyggelsestruk-
tur. 

I övrigt se kommentar till synpunkt nr 19. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att < >. Berörda fastighetsägare har 
informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig änd-
ring av förslaget erfordras inte någon ny granskning/utställning. 
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Ändringar 
Utöver mindre justeringar har plangränsen ändrats för att minimera behovet av att riva 
delar av befintlig byggnad. Planbestämmelse tillåter tekniska anordningar för energiut-
vinning 2 meter över högsta nockhöjd. 
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