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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-
ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-
ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-
kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-
jerat i program.  

 

 

Information  
Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 
finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Kristina Tidäng, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 15 68 

Rolf Lundholm, Fastighetskontoret, tfn 031-368 12 01 

Catharina Migell, Trafikkontoret, tfn 070-269 41 31 

 
Samrådstid: 25 maj – 5 juli 2016 
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Planhandling  

Samrådsskede  
Datum: 2016-04-26  
Aktbeteckning: 2-xxxx 

Diarienummer SBK: 0551/12  Diarienummer FK: 2183/15 
Handläggare SBK  Handläggare FK 
Kristina Tidäng  Jeanette Eriksson 
tel: 031-368 15 68  Tel: 031-368 09 56 
fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se 
    

Detaljplan för Tekniskt gymnasium vid Kunskapsgatan  inom 
stadsdelen Lindholmen i Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad enlig PBL 2010:900, SFS 2014:900 
 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 
• Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning 
 
Övrig handling: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 
 
Utredningar: 

• Lindholmens tekniska gymnasium, Geoteknisk undersökning,  
Norconsult 2015-12-21 

• Lindholmsgymnasiet, Översiktlig miljöteknisk markundersökning,  
Sweco 2016-01-15 
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Sammanfattning 

   

Planens syfte och förutsättningar 

Detaljplanens främsta syfte är att möjlighet att uppföra en ny skolbyggnad på 
Lindholmen. Detaljplanen är anpassad till att användningen helt eller delvis ska kunna 
vara centrumverksamheter. Den nya byggnaden ska fogas in i befintlig bebyggelse på 
ett sätt som överensstämmer med byggnader i angränsande kvarter i fråga om volym 
och fasadmaterial.  

Platsen för den nya byggnaden används idag för markparkering. Omgivande kvarter 
utgörs av verkstadsbyggnader från varvsepoken, som idag bland annat inrymmer flera 
gymnasieskolor. Kvarteren är ordnade i en stadsliknande rutnätsstruktur. En yngre 
byggnad ligger delvis inom planområdet och kommer att rivas.  

Översiktsplanen anger en blandning av bostäder och icke störande verksamheter. Ett 
innehåll som befolkar området dygnet om är önskvärt. Då övrig obebyggd mark i när-
området kan ge plats för bostäder, kommer översiktsplanens intensioner att kunna 
uppfyllas vid fortsatt utbyggnad.  En förutsättning för planarbetet är att planens ut-
formning ger maximal handlingsfrihet för fortsatt utbyggnad och möjliggör olika bro-
lägen för en framtida älvförbindelse mellan Stigberget och södra Lindholmen.  

Planens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger uppförande av i första hand en skolbyggnad, planerad för kom-
munala gymnasieutbildningar, och planen medger utbyggnaden av en lokal gata. Pla-

Ortofoto med planområdet. Streckad 

linje anger område där gällande plan 
upphävs. 
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nen är inte förenligt med gällande detaljplan, vilket innebär att en del av den upphävs, 
när den nya detaljplanen vinner laga kraft.  

Den föreslagna skolan utgörs av en kvartersstor tegelbyggnad, som i volym är anpas-
sad till de omgivande före detta verkstadsbyggnaderna inom skolområdet. Byggnads-
arean är cirka 2 200 m2 och bruttoarean cirka 9 000 m2 i 3 – 4 våningar. Byggnaden är 
vriden i förhållande till befintliga kvartersgator, vilket gynnar entréfunktionen och ger 
bygganden en önskad framtoning. Riktningen stämmer med tidigare struktur med 
stapelbäddar vinkelrätt mot älven och med den riktning en framtida bro skulle få. 

Avtal om överlåtelse av mark kommer att tecknas mellan Fastighetskontoret och nu-
varande markägare Älvstranden Utveckling AB. Kommunen är huvudman för allmän 
plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Kvartersmarken 
inom planområdet kommer att upplåtas kommuninternt av Fastighetskontoret och 
bebyggas av Lokalförvaltningen.  

Överväganden och konsekvenser 

Kommunen bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän 
synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande 
behov. Det finns ett behov av ny skolbyggnad. Tillgången till kollektivtrafik är 
god med bra buss- och färjelinjer, så skolan blir lättillgänglig för många skolung-
domar i Göteborg och i regionen. Alternativ användning med viss centrumverk-
samhet motiveras av kvarterets läge mellan kontors- och skolbyggnader och fram-
tida bostadskvarter. Området saknar funktioner för det bredare vardagsliv som 
bidrar till blandstad.  

En skolbyggnad kommer att förstärka renodlingen, i positivt och negativt avseen-
de. Skolområdets identitet och status stärks, vilket bör påverka alla berörda posi-
tivt, men den otrygghet som kan upplevas idag, när området är obefolkat, påver-
kas bara i liten grad, också om känslan av trygghet bör öka när området tas i an-
språk för verksamheter som påverkar gatumiljön.  

Kommunen bedömer att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.  

Framtida klimatförändringar kommer att innebära högre vattenstånd i Göta älv, vilket 
utgör risk för översvämning av planområdet, särskilt i kombination med skyfall. För 
att skydda mot dessa händelser kommer staden att anlägga ett älvkantsskydd utmed 
Lindholmen och avrinningsvägar anordnas för dagvatten. 

Överensstämmer med översiktsplanen 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplan för Göteborg. 

Planens syfte och förutsättningar  

Syfte med detaljplanen för Tekniskt gymnasium på Li ndholmen 

Planens ska i första hand ge möjlighet att uppföra en ny skolbyggnad, avsedd för 
gymnasieutbildningar. Detaljplanen är anpassad till att användningen helt eller delvis 
ska kunna vara centrumverksamheter. Delar av en skolbyggnad ska till exempel kun-
na ha en publik användning som till exempel restaurang, samlingslokal och bibliotek.  
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Planområdet sett från Plejadgatan på höjden i väster. Planområdet utgörs i stort av den 
trädkantade parkeringsplatsen mitt i bilden. Till vänster byggnaden Santos, som innehåller 
Backateatern, kontors och verkstäder samt idrottshall för skolorna. Övriga byggnader in-
rymmer flera gymnasieskolor och annan utbildning. 
 
Byggnaden kommer att ingå i ett större skolområde som utgörs av befintliga byggna-
der i angränsande kvarter. Den nya byggnadens volym och höjd ska anpassas till des-
sa byggnader. 
 
Då planen utgör första etappen av en önskvärd, men ännu inte planlagd, utbyggnad av 
sydvästra Lindholmens, är förutsättningen att planens utformning ger maximal hand-
lingsfrihet vid fortsatt planläggning av området samt håller öppet för olika brolägen 
för planerad älvförbindelse mellan Stigberget och södra Lindholmen.  

Detaljplanen för Tekniskt gymnasium på Lindholmen påverkar omgivande markan-
vändning på sätt som inte är förenligt med gällande detaljplan1480-II-4319, Före-
tagspark på Lindholmen, vars genomförandetid har gått ut. Därför har kommunen 
ansett det lämpligt att upphäva en del av denna detaljplan, när den nya detaljplanen 
vinner laga kraft.  

Läge, areal och markägoförhållande 

 Översiktskarta  
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Planområdet är beläget vid Kunskapssgatan i sydvästra delen av Lindholmen på norra 
älvstranden, cirka 2 km väster om Göteborgs centrum. Marken ägs av Älvstranden 
Utveckling AB. Planområdet avgränsas i norr och öster av Utvecklingsgatan respekti-
ve Forskningsgången samt i väster av Kunskapsgatan och ett planterat område söder 
om gatan. Planområdet sträcker sig 70 – 90 meter söder om Utvecklingsgatan, in över 
en del av en befintlig skolbyggnad (Bohus). Planen omfattar dels ett område med ny 
användning, dels ett område där gällande plan ska upphävas. Ny användning berör 
cirka 0,7 hektar. Den del av gällande plan som därutöver ska upphävas, omfattar en 
yta av cirka 0,5 hektar.  

  

Grundkarta med plangräns 

 

 
Flygbild över sydvästra Lindholmen. Planområdet utgörs i huvudsak av befintlig parkerings-
plats (heldragen linje). Gällande plan upphävs för ytterligare mark (streckad linje).  
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Planförhållanden 

För området gäller detaljplan för Företagspark på Lindholmen (1480-II-4319), som 
vann laga kraft år 1998. Planen anger småindustri, laboratorier, kontor (JK) samt spe-
cifikt för det aktuella planområdet handel i parkeringsdäck (H). Genomförandetiden 
har gått ut den 2013-02-05. Planen har inte i något avseende genomförts. 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger en blandning av bostäder och icke stö-
rande verksamheter. Den del av Lindholmen, där planområdet ligger, kommer att stu-
deras i ett stadsutvecklingsprojekt med start år 2016. Ett innehåll som befolkar områ-
det dygnet om är önskvärt, men då övrig mark inom programområdet kan innehålla 
bostäder har skoländamål accepterats för det aktuella planområdet. Sammantaget 
kommer översiktsplanens intensioner att kunna uppfyllas.   

Planområdet tangerar mark som behöver reserveras för framtida älvförbindelse. Den 
aktuella detaljplanen får inte låsa planläggningen av denna förbindelse. Älvstranden 
har i samråd med stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret utrett om planen negativt 
kan påverka tänkbara lägen för älvförbindelsen och bedömt att så inte är fallet.  

  
En skiss som visar tänkbar utbyggnad av omgivande mark, där läget för en eventuell bro 
kommer att bestämma kvartersstrukturen. 

Mark, vegetation och fauna 

Marken utgörs i huvudsak av asfalterade ytor, parkeringar med vägar. Den domine-
rande parkeringen är omgiven av smala planteringar med ett femtontal mindre lönnar. 
Trädens placering, storlek och ålder pekar inte på vad som kännetecknar en biotop-
skyddad allé.  

Planområdets västra parti ligger på rester av stapelbädden från det forna varvet, på en 
marknivå på +2,8. Nedanför stapelbädden är markytan relativt plan med en svag 
sluttning mot öster, med marknivåer mellan +2,3 till +1,7. Högsta högvatten (HHW) i 
Göteborg är idag +1,7.  

Geoteknik  

En geoteknisk undersökning har genomförts och finns bifogad planhandlingen. Enligt 
den geotekniska undersökningen består jordlagren från markytan i huvudsak av: cirka 
5 cm asfalt och i planteringar 30 cm mulljord, 0,6 – 1,4 m fyllning, på delar av tomten 
torrskorpelera till cirka 2 m djup, lera till 10 – 18 m djup, förmodad friktionsjord med 
någon eller några meters mäktighet (ej undersökt) på förmodat berg. Fyllningen består 
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främst av sten, grus och sand, med inslag av tegelrester och i enstaka provpunkter 
påträffades betongrester eller eventuellt slagg. Över den naturligt avsatta leran finns 
också vad som bedöms vara tillförda muddermassor. Grundvattnet har antagits ligga 
på cirka 2 m djup. 

Då markens lutning är liten, bedöms stabiliteten vara tillfredsställande, men laster i 
form av byggnad och höjning av markytan kring byggnaden kan medföra framtida 
sättningsproblem.  

Stabiliteten för slänten väster om området har undersökts och den har också bedömts 
vara tillfredsställande  

 

 

 

 
Planområdet utgörs i stort av en parkeringsplats mellan kvartersgator.  
Övre bild (foto Kretslopp & vatten): Tillfartsvägen ligger högre än omgivande planområde. 
Mellanbild: Utvecklingsgatan mot väster. Nedre bild: Forskningsgången mot söder. 
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Radon 

Planområdet ligger enligt kommunens radonriskkarta inom normalriskområde. 

Markföroreningar  

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts och finns bifogad 
planhandlingen. Området ligger inom det före detta varvsområdet och föroreningar 
kan förväntas efter mer än hundra års verksamhet. Undersökningen baseras på inven-
tering av tidigare verksamheter samt på jordprovsanalyser från 15 provtagningspunk-
ter placerade över hela tomtytan.   

Provresultaten har jämförts med rekommendationer för markanvändningstyp ”mindre 
känslig markanvändning” (MKM), vilket gäller den planerade markanvändningen. 
Endast i en provpunkt (invid Utvecklingsgatan) visar prov tagna på två olika djup 
föroreningshalter som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för MKM. Dessa för-
oreningar utgörs av PAH (polyaromatiska kolväten), bly, koppar och zink. Halterna 
överstiger dock inte Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall 
(FA). Bara i denna punkt påträffades föroreningshalter, som överskrider de platsspeci-
fika mätbara åtgärdsmålen, som gäller för markanvändningstypen inom Norra älv-
stranden, det vill säga vad som gäller för massor som ska ligga kvar eller återanvän-
das för återfyllnad. Jord från denna punkt hade också en stark lukt av kreosot (tjära). 

Det saknas indikationer på förekomst av kreosotolja i asfalten (tjärasfalt). 

Risk för översvämning. Dagvattenhantering 

Vid höga havsnivåer kan dagens kajer på Lindholmen svämma över, vilket medför 
översvämning i låglänta delar av Lindholmen. För att skydda befintlig bebyggelse och 
befintliga evakueringsvägar och för att möta framtida klimatförändringar med stigan-
de vattenstånd, planerar kommunen att under de närmaste decennierna bygga ut ett 
högvattenskydd längs älvkanten. Det är en förutsättning för flera detaljplaner vid äl-
ven. Det finns förslag till hur älvkantsskyddet kan utformas på Lindholmen. Och ar-
betet med att ta fram underlag för beslut om finansieringsprinciper och ansvarsfördel-
ning för älvkantsskydd pågår.  

Kommunens nuvarande riktlinjer för att hantera översvämningsrisken innebär en lägs-
ta nivå av 2,8 meter över nollplanet för färdigt golv och öppningar. 

Vid stora nederbördsmängder blir vatten stående i lågpunkter. Dagvattenhanteringen 
kommer att kompliceras av högvattenskyddet vid älvkanten. Situationer kan uppstå då 
högt vatten och stängda skydd sker samtidigt med skyfall, då Lindholmen avrin-
ningsmässigt blir ett instängt område. Älvstranden Utveckling och Kretslopp och vat-
ten tar under våren 2016 fram en så kallad ”blåplan” för Lindholmen, en övergripande 
struktur för dagvatten- och skyfallshanteringen. Utgångspunkten är att avledning sker 
mot älven och ytor för fördröjning och avledning av dagvattnet pekas ut i planen. 

Där Göta älv är recipient för dagvattnet, måste gällande miljökvalitetsnormer (MKN) 
beaktas. Vattnet är i nuläget klassat med måttlig ekologisk potential och god kemisk 
status. Älven berörs också av MKN för laxvatten.  
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Tidigare markanvändning, befintlig bebyggelse 

 
Lindholmen tidigt 1930-tal med varv och verkstäder vid älven. Det aktuella området ligger i 
fonden av hamnbassängen mitt i bilden. Foto från Göteborgs stadsmuseums arkiv. 
 

Platsen för den nya gymnasieskolan används idag för markparkering. Marken har 
tidigare utgjorts av stapelbäddar och upplagsområde för Lindholmens varv. Varvet 
som var i drift från 1840-talet och fram till varvskrisens dagar i mitten av 1970-talet, 
var under 1800-talet ett av landets största varv och Göteborgs största arbetsplats. Un-
der varvsepoken byggdes totalt 600 stora fartyg på Lindholmen.  

Varvets mark och byggnader övertogs 1978 av det kommunalägda Projekt Lindhol-
men AB som numer utgörs av Älvstranden Utveckling AB. Genom samverkan mellan 
stat, kommun och näringsliv skapades på varvsområdet verksamheter inom områdena 
utbildning, produktion och forskning. Det är verksamheter som hela tiden utvecklas 
och Lindholmen är åter ett intensivt verksamhetsområde, Göteborgs mest expansiva.  

Lindholmen bär många spår från varvsepoken. Kvarteren invid planområdet utgörs av 
15 – 20 meter höga verkstadsbyggnader i rött tegel från 1950 – 60-tal, ordnade i en 
stadsliknande rutnätsstruktur, med stensatta gränder och öppna platser insprängda 
mellan kvarteren. Byggnaderna i den närmsta omgivning inrymmer utbildningslokaler 
med flera gymnasieskolor. Söder om planområdet, på vad som idag är parkeringsyta, 
kan varvets stapelbädd skönjas.  

En yngre byggnad (Bohus) rymmer undervisningslokaler och ligger delvis inom plan-
området. Avsikten är att riva byggnaden, när den nya skolbyggnaden står färdig. Den 
del som berörs av byggrätten inom planen ska rivas innan nybygget kan påbörjas.  

 

Sociala aspekter 

Skolområdet innehåller kommunala gymnasieskolor med flera olika inriktningar, 
både praktiska och teoretiska, och med hela staden som upptagningsområde och utgör 
på så sätt en mötesplats för många gymnasieungdomar i Göteborg. Området är påtag-
ligt välbefolkat under skoldagar, men under kvällar, helger och skollov är det relativt 
ödsligt och kan upplevas otryggt.  
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Del av planområdet. I bakgrunden byggnaden Santos, som innehåller Backateatern, friskola, 
kontor och verkstäder och där verkstadshallar nu byggs om till idrottshall för skolorna. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

De flesta gymnasieelever kommer idag med kollektivtrafik. Lindholmsallén är hu-
vudgata för kollektivtrafik och trafikeras av flera busslinjer med täta turer mellan 
Lindholmen och centrala Göteborg. Närmaste busshållplats ligger ungefär 400 m norr 
om planområdet och på ungefär samma avstånd finns färja vid Lindholmspiren. Till-
gängligheten till kollektivtrafik är god. 

Gatorna inom södra Lindholmen ligger på kvartersmark men är att betrakta som all-
männa. Planområdet ligger vid Kunskapsgatan som i gällande detaljplan är allmän 
plats, men som ännu inte har lösts in. Gatorna mellan kvarteren används främst av 
gående och cyklister som skolelever och studenter, men tillåter begränsad biltrafik 
med ärenden i området. Gator och platser fungerar också som vistelseytor för gymna-
sieskolorna. Planområdet avgränsas av två av dessa interna kvartersgator, Utveck-
lingsgatan och Forskningsgången. 

Det finns gång- och cykelbana till Lindholmsplatsen, 300 meter norr om planområdet. 
Utvecklingsgatan vid skoltomten ingår i gångstråket från bostadskvarteren på övre 
Lindholmen till målpunkter som färja och bibliotek. 

Planområdet utgörs i huvudsak av en större parkeringsplats, som innehåller cirka 100 
bilplatser för korttidsparkering. Parkeringen är, med undantag av några få platser, inte 
knuten till särskilda verksamheter, men används huvudsakligen av anställda och be-
sökare på Lindholmen. Parkeringsbolaget ansvarar för driften av den avgiftsbelagda 
parkeringen. Den parkeringsyta som tas i anspråk för den nya bebyggelsen kommer 
att kunna kompenseras med annan parkering inom Lindholmen. Älvstranden Utveck-
ling AB lät 2015 Sweco göra en inventering av all parkeringen på Lindholmen, vilken 
visade att beläggningsgraden är omkring 50 % totalt och att det idag alltid finns fler 
än 2700 lediga bilplatser. Under de närmaste fem åren, och med hänsyn till kända 
utbyggnadsprojekt, bedöms utbudet vara fortsatt väl tillgodosett. Avsikten är att med 
rullande åtgärdsplaner långsiktigt säkra en balanserad bilparkering. 
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En ny älvförbindelse vid sydvästra Lindholmen finns med i ÖP, i K2020 och i Vision 
Älvstaden, men exakt läge och typ av förbindelse är inte utrett. En framtida bro för 
spårvagn, cykel och gående skulle sannolikt komma att ansluta till gatunätet vid 
Kunskapsgatan omedelbart väster om planområdet. 

Omgivande kvarter innehåller skolor, som delvis kommer att flyttas över till den nya 
byggnaden, och då främst kommer att ersättas med annan utbildning. Serviceutbudet 
för skolorna är bra med ett kombinerat stadsdels- och skolbibliotek, små servicebuti-
ker samt gott om kaféer och restauranger som har öppet dagtid.  

 

Ungefärliga lägen för en älvförbindelse, tunnel (röd) eller bro (grön). 

 

Teknik 

VA, fjärrvärme, el och tele finns utbyggt till planområdet. 

Störningar 

Buller  

Buller från hamnverksamhet och trafik vid södra älvstranden har 2013 utretts  i sam-
band med miljötillstånd för Stenas färjehamn. Planområdet påverkas inte av ljudnivå-
er över 45 dBA. Beräkning av trafikbuller vid samma tidpunkt visade att nivåerna låg 
under riktvärden för utomhusnivåer vid skolor. 

Luftmiljö 

Miljöförvaltningen mätte 2008 – 2009 luftkvaliteten på Miraallén, 400 m väster om 
planområdet. Förvaltningen bedömer att inga ytterligare utredningar behövs, då mät-
ningarna är representativa för det aktuella planområdet. Nivåerna av kvävedioxid är 
förhållandevis höga inom denna del av Lindholmen, men inga gränsvärden 
överskreds vid mätningarna och bedöms inte komma att överskridas. Planområdet är 
välventilerat. 
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Ortofoto, sydvästra Lindholmen med planområdet markerat. Heldragen linje = nya bestäm-
melser, streckad linje = upphävda bestämmelser i gällande detaljplan.  

Detaljplanens innebörd och genomförande 
Detaljplanen medger uppförande av en skolbyggnad samt viss centrumverksamhet 
(beteckning SC1 på plankartan), och medger utbyggnad av en lokal gata (beteckning 
GATA  på plankartan). Planen innebär att en del av gällande plan upphävs (1480-II-
4319).  
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Planens genomförande betyder att Göteborg kan få en värdefullt tillskott med en mo-
dern skola. Lokaliseringen kommer att kunna ge kunskapsutbyte mellan gymnasieut-
bildningar, högskola och näringsliv. Detaljplanen har en flexibilitet som möjliggör 
annan användningen helt eller delvis, centrumverksamheter. Delar av en skolbyggnad 
ska till exempel kunna ha en publik användning som till exempel restaurang, sam-
lingslokal och bibliotek. 

Avtal om överlåtelse av mark kommer att tecknas mellan fastighetskontoret och nuva-
rande markägare Älvstranden Utveckling AB. Kommunen är huvudman för allmän 
plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Kvartersmarken 
inom planområdet kommer att upplåtas kommuninternt av fastighetskontoret och be-
byggas med skolbyggnad av lokalförvaltningen.  

Bebyggelse  

Detaljplanen är i hög grad utformad efter förslagsskisser till en teknisk gymnasieskola 
som togs fram av KUB arkitekter i samband med parallella uppdrag 2012. Älvstran-
den Utveckling var beställare och utvärderade fyra förslag i samråd med utbildnings-
förvaltningen.   

Den nya byggnaden kommer att accentuera skolområdet. och bli ett markant nytt in-
slag på Lindholmen. De utformningsfrågor som föranlett planbestämmelser handlar 
om anpassningen till omgivande byggnader och gatumiljön mellan dem. 

Plankartan reglerar utnyttjandegraden indirekt genom att ange byggbar yta inom tom-
ten samt högsta nockhöjd och takvinkel. Enligt bestämmelser på plankartan är den 
högsta nockhöjd 27 m över nollplanet och takvinkeln 5 -10°, vilket motsvarar de 
högsta partierna respektive takvinklarna i omgivande höga byggnader. Fasaderna ska 
enligt bestämmelse domineras av tegel, för att anknyta till befintliga byggnader i om-
rådet.  

Byggnaden är vriden i förhållande till befintliga kvartersgator, vilket gynnar entré-
funktionen och ger bygganden en önskad framtoning i området. Riktningen stämmer 
med tidigare struktur med stapelbäddar vinkelrätt mot älven och med den riktning en 
framtida bro skulle få. På tomten bildas två platser, i norr och öster. Platserna säkras 
på plankartan. Platsen mot öster öppnar sig mot övriga skolbyggnader och mot de 
viktigaste gångstråken och här ska huvudentrén finnas (enligt bestämmelse på plan-
kartan). Inlastning sker från gatan utmed byggnadens västra sida. 

Som skydd för eventuella översvämningar ska nivån för färdigt golv och öppningar i 
fasad lägst vara 2,8 m över nollplanet, vilket är cirka 1 m högre än omgivande kvar-
tersgator, men i nivå med gatan längs tomtens västra sida. 

Då marken ligger inom normalriskområde för markradon, ska ny byggnad utformas 
med radonskyddande konstruktion. 

Lindholmens tekniska gymnasium 

Illustrationskartan visar ett förslag till disposition av kvarteret. Förslaget till skol-
byggnad bygger på ett program för den nya utbildningen, utarbetat av utbildningsför-
valtningen i samråd med gymnasieungdomar.  
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Den föreslagna skolan utgörs av en kvartersstor byggnad som i volym motsvarar de 
före detta verkstadskvarteren. Byggnadsarean är cirka 2 200 m2 och bruttoarean cirka 
9 000 m2 i 3 – 4 våningar. Den har dimensionerats för cirka 900 elever. 

 
Planillustrationen bygger på förslagsskisser från KUB arkitekter och 02Landskap. Platserna 
som bildas mot gatorna får olika karaktär och gestaltas i kontrast till befintliga gator.  
 

 
Förslagsskiss, KUB arkitekter. Vid huvudentrén är många i rörelse, här samlas man och 
hänger i trappan och här springer nybakade studenter ut om våren. Den visuella kontakten är 
stark mellan ute och inne. Taket har utformats med infällda solceller. 
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Den nya skolbyggnaden kommer att samla flera kommunala tekniska utbildningar, 
som redan finns på Lindholmen, i mer ändamålsenliga lokaler. Den kommer att in-
rymma ett tekniskt gymnasium som kommer att utbilda yrkesarbetare inom tekniska 
yrken och tanken är att skolan ska kunna samverka med andra utbildningar på 
Lindholmen och med näringslivet.  

Byggnaden har utformats, så att den ansluter till den omgivande bebyggelsen och 
samtidigt ger uttryck för något helt nytt i miljön. Byggnadens yttre ska spegla husets 
speciella innehåll och den ska signalera att utbildning av teknikerna är prioriterad i 
kommunen. Skolan kommer att utformas med en flexibel struktur som enkelt ska 
kunna byggas om när nya behov uppstår och den är planerad med hänsyn till miljö 
och kretsloppstänkande. Det finns en tanke att huset i sig ska vara ett läromedel och 
relatera till de politiska miljömålen. Man räknar med att huset kommer att vara ett 
plusenergihus.  

Byggnaden kommer att utgöra den centrala och samlande punkten för skolområdet, 
den byggnad som pekar ut skolkvarteren på Lindholmen. Entrén ska välkomna och 
mot Utvecklingsgatan kommer verkstadslokaler med dubbel våningshöjd och med 
stora fönster visa upp verksamheten. 

Rivning 

Vid planens genomförande kommer det norra partiet av skolbyggnaden Bohus att 
rivas, den del som berörs av byggrätten inom planområdet. På sikt är avsikten att riva 
hela byggnaden.  

 

Trafik och parkering 

Att den nuvarande parkeringsplatsen ersätts av skolbyggnad, innebär mindre biltrafik 
i området, medan cykeltrafiken förväntas öka. Biltrafiken till och från skolan kommer 
främst att bestå av några dagliga transporter från olika livsmedelsleverantörer och av 
avfallstransporter. Sporadiska leveranser av material till skolan kommer också att 
förekomma. 

Den nuvarande tillfarten till de parkeringsplatser, som ligger längre söderut mot älven 
och som idag har sin tillfart via planområdet, kommer att försvinna och ny tillfart 
behöver anordnas via gatans förlängning och ramp. 

Gata 

Längs skoltomtens västra sida finns i detaljplanen en gata med vändplats. Härifrån 
ska inlastning ske och skolans parkering kommer att nås härifrån. Infarter från befint-
liga kvartersgator är olämpligt, då biltrafik i största möjliga mån bör undvikas på de 
interna gatorna i skolområdet. Den väg som finns i detta läge idag, kommer att kunna 
utnyttjas tills vidare och vändplatsen behöver eventuellt inte byggas ut, utan vändning 
kan ordnas inom parkeringsområdet söder om gatan.  

Gatans läge bestämmer fortsatt planläggning. Bedömningen är att läget är en naturlig 
lokalisering av en allmän gata in i området söder om skoltomten. För att inte låsa mer 
av marken inför planläggningen av närområdet har kvartersgatorna inte reglerats i 
denna detaljplan. 
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Parkering/cykelparkering 

Enligt stadens Vägledning för parkeringstal behövs 27 bilplatser och minst 540 cy-
kelplatser inom fastigheten för gymnasieskolan. Villkoren, för att i bygglov tillåta 
färre platser på fastigheten än vad parkeringstalen anger, är att en parkeringsutredning 
kan visa på ett annat behov, alternativt att långsiktiga avtal tecknas om parkering på 
annan plats på Lindholmen. 

Skolan har inte behov av så många bilplatser som parkeringstalet säger och illustra-
tionsritningen visar endast fyra platser. Skolan kommer inte att tillhandahålla bilplat-
ser för personal. Endast några platser för angöring och tillfälliga besök samt en eller 
flera handikappsplatser kommer att behövas. De flesta elever reser med kollektivtra-
fik, så behovet av cykelparkering är också mindre. 

Bilparkeringarna kommer att få utfart mot gatan och handikappsplatser i anslutning 
till huvudentré få utfart mot kvartersgata. Cykelparkering för elever och personal 
kommer att anordnas vid kvartersgatorna.  

Tillgänglighet och service 

Byggnadens bottenvåning kommer att ligga drygt en meter över gatunivån. Tillgäng-
lighet till byggnad och omgivande terrasser måste ordnas med ramper.  

Marken kring byggnaden kommer att ge den offentliga gatumiljön ett tillskott med 
nytt uttryck och innehåll. De nya platserna kommer att kunna användas av många, 
också utanför skoltid. Avsikten är också att skolrestaurangen ska vara öppen för gäs-
ter utöver eleverna. 

I angränsande kvarter (Santos) byggs verkstadshallar om till en idrottshall, som ska 
användas både av gymnasieskolorna och en grundskola och kommer att tas i bruk 
under 2016 – 2017. 

Friytor 

I området och dess direkta närhet saknas idag grönska och platser speciellt utformade 
för rekreation och vila. Planen ger möjlighet att anlägga yttre miljöer som skapar så-
dana kvaliteter. Ytorna runt skolan ska betraktas som allmänna. De ska kunna samut-
nyttjas av elever från alla skolor i närområdet och vara tillgängliga för allmänheten. 
Tomten får inte inhägnas (enligt bestämmelse på plankartan). En skola för yngre barn 
kräver trafiksäker skolgård i direkt anslutning till skolbyggnaden, så det är inte en 
lämplig användning.  

Planillustrationen baseras på ett förslag till markplanering som Lokalförvaltningen 
låtit 02Landskap utarbeta. Avsikten är att skapa en ny typ av platser runt byggnaden 
som kontrast till de gator och öppna ytor, som präglats av Lindholmens varvsverk-
samhet och som ger den historiska dimensionen. Det ska finnas möjlighet att sitta på 
låga murar, trappor och träpartier. Det ska finnas platser som inbjuder till aktiv utevis-
telse.  

Entréplatsen mot öster riktar sig mot Ester Mosessongymnasiet. Entrén kommer att 
ligga över marknivån och kommer att nås via en generös trappa och ramp. Trappan 
utgörs i förslaget delvis av en sittrappa med högre steghöjd. Trappan som tema åter-
finns vid den södra platsen, där restaurangen kan utnyttja terrassen för uteservering. 
Platsen mot norr och byggnaden Santos kommer att samla elever från flera skolor och 
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många kommer att passera dagligen. Förslaget visar hur tomten kan delas upp i olika 
ytor med olika markbeläggning. Några ligger i plan, andra lutar för att ta upp höjd-
skillnader. Genom att dela upp platsen skapas olika rum, som ger spelrum för flera 
grupper att vistas där samtidigt.  

Det gröna inslaget föreslås bestå av träd och lägre växter, som ger genomsiktlighet 
och en trygg miljö. En föreslagen dagvattenhantering utgörs av regnträdgårdar, där 
dagvattnet fördröjs och renas med hjälp av växtbädd och växter. Trädplanteringar 
säkras med bestämmelse på plankartan (n1).  

 
Solstudien visar hur platserna runt byggnaden kommer att påverkas av sol och skugga vid 
vårdagjämningen. Entréplatsen blir solbelyst under förmiddag och platsen mot norr och 
byggnaden Santos under eftermiddag. Platsen mot söder kommer bli helt solbelyst under 
dagen så länge ingen ny bebyggelse uppförts här. 

Sociala aspekter  

Det finns ett behov av ny skolbyggnad. Tillgången till kollektivtrafik är god med 
bra buss- och färjelinjer, så skolan blir lättillgänglig för många ungdomar i Göte-
borg och i regionen.  

Området saknar funktioner för det bredare vardagsliv som bidrar till blandstad. Pla-
nens genomförande förstärker renodlingen, i positivt och negativt avseende. Skolom-
rådets identitet och status stärks, vilket bör påverka alla berörda positivt, men den 
otrygghet som kan upplevas idag när området är obefolkat, påverkas bara i liten grad, 
också om känslan av trygghet bör öka när området tas i anspråk för verksamheter som 
påverkar gatumiljön.  

Teknisk försörjning  

Allmänna underjordiska ledningar finns inom planområdet. Tillgängligheten säkras 
genom bestämmelse på plankartan (u).  
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Dagvatten 

Kretslopp och vatten har tagit fram planeringsförutsättningarna beträffande dagvat-
tenhanteringen. Exploateringen väntas inte öka dagvattenflödet. Med fördröjning 
minskar dagvattenavrinningen från området. Föroreningar i dagvattnet väntas gene-
rellt minska med exploateringen, undantaget några ämnen. 

Planen förutsätter lokal fördröjning av dagvattnet. Förslaget föreslår att några planter-
ingar utformas som regnrabatter, vilket innebär nedsänkta växtbäddar för dagvatten-
hantering. 47 m3 ska fördröjas inom kvartersmark för att uppfylla Kretslopp och vat-
tens krav. Om allt dagvatten inom kvartersmarken leds för rening i tillräckligt stora 
växtbäddar, klaras miljöförvaltningens riktlinjer för alla värden utom för fosfor. 
Regnrabatterna behöver vara totalt 90 m2 för visat förslag. Om det renade dagvattnet 
kommer att släppas i Göta älv, sker en stor utspädning och halten av fosfor från om-
rådet bör inte påverka vattnet. 

En fullständig dagvattenutredning kommer att göras inför granskningen och då kopp-
las till den övergripande dagvatten- och skyfallsutredningen, den så kallade ”blåpla-
nen”. Lokal fördröjning av dagvatten säkras genom bestämmelse på plankartan.  

Vatten och avlopp 

Byggnaden kan anslutas till vatten och avloppsledningar, som finns i anslutning till 
området.  VA-försörjningen är inte helt utredd. Mycket består av interna ledningar 
som Kretslopp och vatten inte är huvudman för. 

Brandpost med tillräcklig kapacitet finns. 

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg Vatten för 
information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Värme 

Byggnaden kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät, som finns i direkt anslutning till 
planområdet. 

El och tele 

Det finns transformatorstationer med tillräcklig kapacitet söder om planområdet.  

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 
Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i när-
heten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 
vid elkablar följas. 

Avfall 

Skolan kommer att ha utrymme för avfallssortering. Hämtning av avfall kommer att 
ske från planerad gata.  

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

För att eliminera sättningar för färdig byggnad rekommenderas pålgrundläggning. 
Lerans exakta sättningsegenskaper och eventuella åtgärder för att förhindra sättningar 
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bör utredas mer detaljerat i nästa skede. Kontrollprogram vid eventuell pålning och 
markarbeten bör tas fram.   

Markmiljö    

Då den översiktliga markundersökningen visar att marken är föroreningspåverkad, 
innebär det att kommande markarbeten inom fastigheten är anmälningspliktig enligt 
28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899. Sane-
ring ska ske enligt miljöförvaltningens anvisningar. Anmälan om efterbehandling ska 
i god tid lämnas in till miljöförvaltningen före markarbeten påbörjas. 

Om fyllnadsmassor avses lämnas kvar inom fastigheten är det viktigt att säkerställa 
att dessa massor uppfyller miljökvaliteten på massorna. Sannolikt krävs ytterligare 
markmiljöundersökningar för att klargöra miljökvaliteten på massorna. 

Fastighetsindelning 

Fastighetsindelningen, u-områden med mera, framgår av plankartan. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Lokalförvaltningen ansvarar för uppförande av skolbyggnad inom kvartersmark.  

Anläggningar utanför planområdet 

Framtida havsnivåhöjning ska hanteras genom utbyggnad avhögvattenskydd, vilket är 
en förutsättning för flera detaljplaner i området. Ansvar för utbyggnad och finansie-
ring av högvattenskydd är inte klart i dagsläget. Om finansieringen ska fördelas mel-
lan olika projekt i området kommer det att hanteras via avtalsskrivning med berörda 
parter. Detsamma gäller för eventuella gemensamma anläggningar för fördröjning och 
rening av dagvatten. 

Drift och förvaltning 

Lokalförvaltningen ansvarar för drift och förvaltning av kvartersmark. 

Kommunen genom trafiknämnden, ansvarar för drift och förvaltning av lokalgata. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Området inom Lindholmen 6:9, som är planlagt som allmän platsmark, ska lösas in av 
kommunen. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen.  
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Kvartersmarken ska styckas av som egen fastighet och mark för allmän plats överfö-
ras genom fastighetsreglering till närliggande kommunal fastighet. Mark för allmän 
plats i gällande detaljplan ska överförs samtidigt genom fastighetsreglering till närlig-
gande kommunal fastighet. 

Servitut  

Där tillfart till den nya fastigheten måste ske via annan fastighet, kommer detta att 
säkras med servitut. 

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt 
omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsom-
råden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas 
med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare. 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen avse-
ende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive ledningsägare 
ansöker vid behov om ledningsrätt. 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas 
med ledningsrätt. Behovet av att behålla ledningsrätter prövas under planprocessen. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Älvstranden Utveckling AB ansvarar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrätt-
ning.   

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 
ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

Lindholmen 6:9           x Skola, allmän plats 

Lindholmen 735:495  x Allmän plats 

Lindholmen 735:489 x  Allmän plats 

Avtal 
Befintliga avtal som berörs  
Älvstranden Utveckling har hyresavtal med lokalförvaltningen i byggnad Bohus (som 
delvis måste rivas). Avtalet gäller till och med. 2017-12-31 och förlängs sedan med 3 
år i taget.  

För parkeringen på platsen för den nya skolbyggnaden har Älvstranden Utveckling 
fem reserverade bilplatser för hyresgäst Hasselblad (byggnad Santos).  

Dessa avtal måste omförhandlas. 

Avtal mellan kommun och exploatör  

Hur kostnaderna för utbyggnad av högvattenskydd längs älvkanten ska fördelas utreds 
för närvarande. Avtal ska vid behov upprättas mellan Älvstranden Utveckling och 
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kommunen avseende del i dessa kostnader. Eventuellt kommer även kostnader för 
dagvattenhantering att regleras i avtal mellan Älvstranden Utveckling och kommunen.  

Dessutom ska avtal upprättas som reglerar fastighetsbildningsåtgärder, utbyggnad av 
allmän plats, marksanering och ledningsflytt mm.  

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommu-
nen/Älvstranden Utveckling avseende projektets påverkan på det egna ledningsinne-
havet. Vid omläggning av ledningar bör avtal tecknas för att säkerställa åtaganden 
vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt. 

Dispenser och tillstånd 

Inga dispenser eller tillstånd avses att sökas. 

Tidplan  

Samråd:       2 kvartalet 2016 

Granskning: 4 kvartalet 2016 

Antagande:  1 kvartalet 2017 

Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: hösten 2017 – våren 2018 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-
lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-
ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 
fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-
detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-
sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Överväganden och konsekvenser 
Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att gällande plan kan genomföras, vilket ger möjlighet att 
bland annat bygga parkeringshus på platsen. Då denna plan inte i något avseende ge-
nomförts, är det högst osannolikt att bebyggelse kommer att uppföras enligt den, utan 
marken lär tills vidare användas som nu, för markparkering. 
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Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Detaljplanens ändamål är i första hand utbildning med avsikt att bygga en gymna-
sieskola. De sociala konsekvenserna speglar främst hur skolungdomarna berörs. 
Byggnaden kommer att komplettera ett område som redan innehåller flera gymna-
sieskolor och andra undervisningslokaler. Planens genomförande förstärker ren-
odlingen, i positivt och negativt avseende. Områdets identitet och status stärks 
vilket bör påverka alla berörda positivt, men den otrygghet som kan upplevas idag 
när området är obefolkat, påverkas bara i liten grad. 

Lokaliseringen av en gymnasieskola på Lindholmen bedöms vara bra markan-
vändning. Det finns ett behov av ny skolbyggnad. Tillgången till kollektivtrafik är 
god med bra buss- och färjelinjer, så skolan blir lättillgänglig för många ungdo-
mar i Göteborg och i regionen.  

Alternativ användning med viss centrumverksamhet befäster också en användning 
som redan dominerar Lindholmen, men kan motiveras av kvarterets läge mellan 
befintliga kontors- och skolbyggnader och framtida bostadskvarter. 

Sammanhållen stad 

En gymnasieskola i ett skolområde som innehåller praktiska och teoretiska utbild-
ningar av flera slag motverkar segregationen. Många ungdomar med olika bakgrund 
och från olika håll i staden och regionen möts i sin skolmiljö. Skolbyggnaden i sig ger 
möjlighet till integration med lokaler som kan samutnyttjas. 

Lindholmen är en sektoriserad stadsdel där zonen närmast hamnen nästan enbart ut-
görs av undervisningsinstitutioner och kontorsbyggnader. En ny gymnasieskola 
kommer i viss mån att förstärka denna likformiga miljö, som utgör en barriär i den 
övergripande stadsstrukturen. 

Samspel och vardagsliv 

Lindholmen är en livlig och väl befolkad stadsdel under dagtid, då många tusen män-
niskor arbetar, forskar och studerar här, medan området är ödsligt och gränderna mel-
lan kvarteren kan upplevas otrygga på kvällar och nätter. Idag saknas funktioner för 
det bredare vardagsliv som bidrar till blandstad. Skolan ändrar egentligen inte detta 
förhållande, men utformningen kan skapa gynnsamma förutsättningar för en tryggare 
miljö för människor som rör sig i området. Att de breda kvartersgatorna i stort sett är 
bilfria är positivt i det avseendet. 

Innehållsrika, varierade och öppna platser kan locka till möten och aktiviteter också 
utanför skoltid, främst för barn och unga. Möjligheten till restaurang som har andra 
öppettider än skolan skulle befolka byggnaden och området också med vuxna. För-
hoppningen är att gångstråket mellan bostadskvarteren på den övre delen av 
Lindholmen och skolområdet/färjeläget på den nedre delen ska upplevas tryggare. 
Den pedagogiska tanken är att skolans verkstäder ska hållas öppen för eleverna under 
morgon- och kvällstimmar och att förbipasserande ska kunna se in på verksamheten 
med stora fönster mot gatan, vilket skulle ge liv åt gatan och öka känslan av trygghet. 
Fler människor kommer att röra sig i området vid dessa tillfällen. 
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Socialt sett är lokaliseringen av den nya skolan lyckad för skolungdomarna, som lär 
känna andra ungdomar och som vistas i en offentlig vardagsmiljö bland många vuxna, 
som är verksamma inom olika områden. 

Identitet  

En ny skolbyggnad med ett tillgängligt och eget uttryck framhåller att utbildning och 
speciellt tekniska utbildningar prioriteras i kommunen. Nya platser och aktiva fasader 
skapar en trevlig och omväxlande stadsmiljö. Skolområdet får ett tillägg som förstär-
ker områdets identitet och fler personer kommer sannolikt att få en starkare relation 
till platsen. Omgivande byggnader och gaturum ger den historiska dimension som 
också ger nya generationer en känsla för tidigare liv på Lindholmen.  

Hälsa och säkerhet 

Skolområdet domineras av gatumiljöer för främst gående och cyklister, där elever 
uppehåller sig under skoldagar. Det är en trafikmässigt säker miljö för äldre ungdo-
mar med bara ett fåtal bilar med anknytning till skolorna. Detaljplanen tar utgångs-
punkt i områdets skolgårdskaraktär vilket innebär att biltrafik till skolan kan ske på 
lokalgata. Planens utformning ger förutsättningar för att gångstråket som passerar 
skolan ska upplevas tryggare.  

Utomhusmiljön är inte utsatt för olämpliga luftföroreningar eller buller. 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-
hetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-
rörs. Planområdet har dock en viss koppling till riksintresset för kulturmiljövården 
Lindholmen, vilket har beaktats i planen. Kontoret bedömer att redovisad användning 
kan anses vara den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förut-
sättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitets-
normerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-
förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförsla-
get medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. 
Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som 
anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver 
särskilt beaktas. 
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Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen: 

• Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 
MB 7 kap. 28 §. 

• Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 
tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3. 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 
miljömål. 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, fornlämningar, vatten etc. 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 
till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö-
konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är 
avstämd med länsstyrelsen 22 april 2016. Följderna av planens genomförande ska 
dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av pla-
nens miljökonsekvenser.  

Miljömål 

Flertalet miljömål bedöms inte beröras av ett genomförande av planen eller medföra 
någon skillnad mot dagsläget. Lokalförvaltningens ambition är dock att genom en 
medveten utformning av byggnad och tomtmark tillmötesgå alla delmål för målet 
God byggd miljö. 

Kulturmiljö 

Platsen har en koppling till riksintresset för kulturmiljövården Lindholmen, som om-
fattar arbetarstadsdelen Lindholmen och dess koppling till arbetsplatser vid de förra 
varven. Bedömningen är att planens genomförande inte skadar riksintresset. För att 
säkra upplevelsen av riksintresset, har planen tagit hänsyn till det visuella sambandet 
mellan bostadsstadsdelen och det förra varvsområdet med dess kvarvarande bebyg-
gelse.  

Påverkan på luft 

Förslaget innebär ingen påverkan. Biltrafiken till och från området kommer att mins-
ka i förhållande till dagens förhållande. 
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Påverkan på vatten 

Hantering av dagvatten förbättras genom att lokala omhändertagande (LOD) effekti-
viseras gentemot idag. Vattnet som rinner av till Göta älv kommer att få förbättrad 
rening. 

Risker 

Verksamheten innebär inga risker eller störningar som kan hindra bostadskvarter i 
anslutning till planområdet.  

Framtida klimatförändringar kommer att innebära högre vattenstånd i Göta älv, vilket 
utgör risk för översvämning av planområdet, särskilt i kombination med skyfall. För 
att skydda mot dessa händelser kommer staden att anlägga ett älvkantsskydd utmed 
Lindholmen och avrinningsvägar anordnas för dagvatten. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får utgifter för markinköp och inkomster från kommunintern 
markupplåtelse. 

Trafiknämnden får utgifter för anläggandet av lokalgata vilket täcks av exploaterings-
bidrag. 

Nämnden för kretslopp och vatten får inkomster i form av anläggningsavgifter samt 
eventuellt utgifter för utbyggnad av va-nätet. 

Lokalnämnden får utgifter för byggnation och drift av skollokaler.  

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Fastighetsnämnden får intäkter från kommunintern markupplåtelse. 

Trafiknämnden får kostnader för skötsel och underhåll av lokalgata. 

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt eventuellt kost-
nader för ränta och avskrivningar samt driften av va-anläggningar. 

Lokalnämnden får kostnader för kommunintern markupplåtelse, ränta och avskriv-
ningar samt driftskostnader för skolbyggnad och skolgård.  

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Älvstranden Utveckling AB får intäkter vid försäljning av mark och kostnader för 
utredningar som görs för detaljplanens framtagande. Älvstranden Utveckling får ock-
så kostnader för utbyggnad av gata och sanering.  

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägar e 

Planen bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighets-
ägare. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  29 (29) 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 
Planen är i överensstämmelse med ÖP. 
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