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Granskningsyttrande över detaljplan för Tekniskt gymnasium 
vid Kunskapsgatan inom stadsdelen Lindholmen i Göteborgs 
kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade  2017-04-25 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Synpunkter på granskningshandlingen 
I samrådet framgick inte i planen vart skyfallsvatten kommer att ledas. 
Planen kommer att förvärra för nedströms liggande fastigheter om inget 
görs vilket beror på att vatten i dagsläget blir stående på parkeringsytan som 
planen bygger bort.

I planen, tillhörande dagvattenutredning, föreslås nu ett antal åtgärder:

 Ett förslag är att göra ett lägre veck i gatan (Utvecklingsgatan) där 
vatten leds vidare mot Göta älv.

 Åtgärder kommer också att behöva vidtas söder om den nya 
byggnaden. Rätt höjdsättning gör att vattnet från ett skyfall kan tippa 
över kantstenen vid vändplanen.

 Slutligen behöver vattnet från trappnedgången ifrån Sjöbergen styras 
söderut istället för norr och österut för att minska inflödet till 
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Utvecklingsgatan. Åtgärden behöver tas med i framtida planer då en 
ny anslutning över älven kan komma att ansluta i detta område.

I planbeskrivningen tas endast den första åtgärden upp samt en ytterligare 
åtgärd där förslaget är att ett underjordiskt fördröjningsmagasin inom 
kvarteret kan komplettera regnträdgårdarna vid stora regnmängder för att 
förbättra skyfallshanteringen.

Länsstyrelsen har uppgifter på att det vid Utvecklingsgatan idag står 
tillfälliga bostäder vilket torde påverka möjligheten till åtgärder här. Vad 
som är möjligt att genomföra och vilka åtgärder som kommer att 
genomföras bör framgå i planbeskrivningen.

Länsstyrelsen förutsätter att kommunen arbetar vidare med de åtgärder som 
föreslagits.

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

Detta beslut har föredragits och fattats av planhandläggare Paula Franco de 
Castro. I den slutliga handläggningen har även företrädare från 
samhällsenheten /Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg, deltagit.

Paula Franco de Castro

                                                          

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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