Samrådsredogörelse
Utfärdat: 2018-11-23
Diarienummer: 0740/16
Aktbeteckning: 2-xxxx

Susanne Lager
Telefon: 031-368 19 08
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen
(station och torn)
inom stadsdelarna Masthugget och Lindholmen i Göteborg
Utfärdat: 2018-11-23
Diarienummer: 0726/17
Aktbeteckning: 2-xxxx

Susanne Lager
Telefon: 031-368 19 08
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Järntorget och
Lindholmen (linan)
inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg

Samrådsredogörelse
Inledning
För linbanans sträckning mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen upprättas tre detaljplaner och tre ändringar av detaljplaner. Detaljplanerna (DP) omfattar vardera en linbanestation med ett till två torn och Ändringarna av detaljplaner (ÄDP) omfattar själva linan. I denna samrådsredogörelse redogörs för synpunkter som berör sträckan mellan
Järntorget och Lindholmen. För synpunkter på de andra delsträckorna hänvisas till respektive samrådsredogörelse.
Samrådsredogörelsen inleds med en beskrivning av samrådsförfarandet samt en sammanfattning av remissvaren med kontorets kommentarer. Därefter redovisas samtliga
inkomna yttranden sammanfattade ett och ett. Eftersom samrådsredogörelsen berör både
en Detaljplan (DP) samt en Ändring av detaljplaner (ÄDP) så tydliggörs det under respektive yttrande om frågorna gäller DP, ÄDP eller båda planerna.

Handläggning
Byggnadsnämnden beslöt den 20 mars 2018 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, under tiden 11 april – 22 maj 2018.
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Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, på Lindholmen Science Park och på Stadsdelsnämnden Lundby. Samrådsmöten hölls den 17 och
24 april samt den 8 maj. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt/.
Samrådsremissen sändes ut enligt remisslistan för samtliga 6 planer och till sammantaget ca 600 sakägare.
Samtliga statliga och kommunala remissinstanser tillstyrker förslaget och är positiva till en linbana som kollektivtrafik.
Sammanlagt 30 sakägare och övriga har svarat på de 6 planerna. De 14 som utgörs av
bolag eller bostadsrättsföreningar är i huvudsak positiva. 16 remissvar kommer från privatpersoner.Två är positiva, sju negativa och sju har frågor.
9 privatpersoner har yttrat sig på planerna för delsträckan Järntorget – Lindholmen. En
person är positiv, fyra är negativa och fyra har frågor.

Sammanställning av synpunkter med samlat bemötande
Synpunkterna från myndigheter, organisationer och kommunala organ handlar framförallt om risker, konflikt med befintliga ledningar, trafikfrågor samt sociala aspekter så
som trygghet.
För fastighetsägare i området samt medborgare är de stora frågorna insyn, utsikt, buller
och ljuspåverkan samt påverkan på befintlig verksamhet både under byggnationen samt
då linbanan är färdigställd. De frågar också hur befintliga parkeringsplatser ska ersättas.
Det finns även en oro kring tryggheten dvs hur säkert det är att åka med linbanan, samt
hur väderkänslig anläggningen är.
Nedan redovisas en kort sammanfattning av inkomna synpunkter och kommunens samlade svar.

Sammanfattning
Inkomna synpunkter:
Länsstyrelsen ställer sig positiv till projektet som kan bidra till ett ökat kollektivtrafikresande och kan knyta ihop stadens olika socioekonomiska delar.
De bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL att hälsa/säkerhet,
risk för olyckor, översvämning eller erosion, riksintresse för kommunikation och kulturmiljö, Natura 2000 samt miljökvalitetsnormer för luft måste lösas på ett tillfredsställande sätt för att ett antagande inte ska prövas av länsstyrelsen.
Därtill framför länsstyrelsen att följande frågor behöver belysas eller beskrivas mer: soloch skuggstudie, lokalklimat/vind, dagvatten, skyddsrum, skyddsvärda träd, evakueringsmetoder samt att samråd bör ske med MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps, RAKEL enhet.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap saknar en samlad beskrivning av vilka
riskreducerande åtgärder som planeras.
Statens Geotekniska institut menar att det kräver att stabiliteten för omgivande markområden vid planområdet för torn B (slänter och kajer) redan i planskedet ska studeras och
att påseglingsskyddet utreds mer gällande stabilitet och utformning.
Fastighetsnämnden påpekar att kommunfullmäktiges inriktningsbeslut inte inrymmer
kostnader för markinlösen.
Göteborg Energi förtydligar att befintlig alternativt ny transformatorstation behövs vid
stationen. Det är osäkert om gasledningarna uppfyller bestämmelsen om strålningsintensitet (a2).
Göteborgs Hamn anser att en avvägning mellan linbana och hamnens riksintresse behövs i planhandlingarna. Vidare anser de att Planen bör kompletteras med minsta segelfria höjd, lägst 45,0 meter och att planbestämmelsen vid kajplats 24 ska justeras för att
tillåta befintliga ramper inom vattenområdet.
Göteborgs Stads Parkering AB önskar att konsekvenserna av att en parkeringsanläggning med 540 platser rivs ska utredas.
Kretslopp- och vattennämnden vill att planhandlingarna tydligare visar höjder och
lägsta nivå för färdigt golv. De motsätter sig skärmtak för cyklar ovan ledningar samt
föreslår att ett tillägg görs till dagvattenutredningen.
Kulturnämnden anser att linbanan blir enkel att utläsa som ett nytt lager i stadsbilden
och därmed inte påverkar Göteborgsvyerna negativt. Linbanan ger ett nytt perspektiv på
staden från 100 m höjd vilket kan bli ett komplement för att förstå stadens framväxt och
historia.
Miljö- och klimatnämnden menar att placeringen av torn B i vattenmiljön behöver utredas ytterligare samt önskar tydligare redovisning av reningen av dagvatten. De efterfrågar även kompletterande markmiljöundersökningar.
Park- och naturnämnden önskar att Slottsbergets naturslänt tas med i detaljplanen och
utvecklas till park samt påpekar att föreslagna dagvattenlösningar behöver studeras vidare och att de träd som tas bort ska ersättas inom planområdet.
Stadsdelsnämnden Lundby anser att konsekvenserna av att centrum förskjuts åt öster
och att målpunkter längs linbanan byggs ut i senare skede bör analyseras/beskrivas ytterligare.
Stadsdelsnämnden Majorna - Linné anser att den ansträngda tidplanen riskerar att sociala frågor och ansvarstagande inte utreds i tillräcklig omfattning. Vidare påtalas att
linbanans påverkan på skalan i Göteborgs innerstad behöver analyseras ur ett hela-staden-perspektiv.
Trafiknämnden anser det viktigt att lösa tillgängligheten för tillsyn och underhåll av
torn B, att erforderligt antal cykelparkeringsplatser och framtida plats för cykelpool ska
anordnas samt att skärmtak ska tillåtas över torget. En planbestämmelse som möjliggör
framtida spårväg runt stationen behövs.
Lantmäterimyndigheten föredrar en uppdelning av planbeskrivning för detaljplanen respektive ändring av detaljplaner samt anser att parkeringsbehov för användningen C
måste preciseras.
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Räddningstjänsten i Storgöteborg framför att linbanetekniska risker ska tas fram.
Sjöfartsverket och Trafikverket anser att plankartan bör kompletteras med minsta segelfria höjd och att ett riskscenario där en passagerarfärja regelbundet utnyttjar kajläge 2425 ska utredas. Sjöfartsverket påpekar vidare att en byggnation av påseglingsskydd innan torn B är på plats kan bli både kostsamt och svårt byggteknisk varför andra alternativ bör utredas. Även evakueringsmetoder behöver tydliggöras.
Sakägare, boende och övriga lyfter frågor kring tillgänglighet och personsäkerhet under resan. Frågor ställs kring tryggheten i gondolerna, evakuering vid ett haveri eller terrorattack. Några framför oro vad gäller påverkan på deras boende i form av buller och
vibrationer, utsikt/insikt, rörelse/skuggning, samt värdeminskning på fastigheten/bostaden. Oro uttrycks även för de parkeringsplatser som försvinner och var eventuella ersättningsplatser kan tillkomma.
Kommentarer:
Länsstyrelsen: Alla efterfrågade utredningar ska vara framtagna och visa att alla riktlinjer/krav klaras innan planerna går ut på granskning. Placeringen av torn B bedöms endast få måttlig visuell påverkan på läsbarheten och upplevelsen av riksintresset kulturmiljö. Stationsbyggnadens utformning har reglerats för att minska påverkan på riksintresset. Dagvattenutredningen visar alternativa lösningar. Detta regleras inte i detaljplan.
Nya träd kommer att planteras på torgytorna där så är möjligt. Förutsättningarna för torn
B utreds vidare i ansökan om vattendom.
Fastighetsnämnden: Ett investeringsbeslut i Kommunfullmäktige ska tas innan detaljplanen antas.
Göteborg Energi: Gasledningar bedöms inte utgöra risk för linan. Bestämmelsen (a2)
avser inte gasledningar. Transformatorstation ryms inom planen.
Göteborgs Hamn: Planbestämmelsen för kajplats 24 har justerats och en planbestämmelse om minsta segelfria höjd har tillförts plankartan.
Göteborgs Stads Parkering AB Fastighetskontoret och trafikkontoret arbetar gemensamt
med parkeringsfrågorna.
Kretslopp och vattennämnden: Bestämmelsen om skärmtak har preciserats för att inte
utgöra en risk för underliggande ledningar. Behovet av cykelparkering kring stationerna
är stort och en gemensam lösning måste hittas. Plankartan har kompletterats med en
upplysning om lägsta höjd på färdigt golv för anslutning med självfall.
Miljö- och klimatnämnden: Markmiljöutredningen har kompletterats och förekomst av
markföroreningar kommer i huvudsak vara en masshanteringsfråga. Behov av vidare
undersökning för planarbetet bedöms inte föreligga.
Stadsdelsnämnden Lundby: Planbeskrivningen har utökats med text avseende centrumförskjutningen samt de sociala konsekvenserna inklusive barnperspektivet.
Trafiknämnden: Planbestämmelse om spårväg har tillförts plankartan. Skärmtak tillåts
på allmän platsmark TORG samt GATA2. Gällande ”cykelparkeringar” se svar till
Kretslopp och vattennämnden.
Lantmäteriet: Centrumändamålet inom stationen utgör service för resenärerna varför
parkering utöver angöring inte bedöms behövas.
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Sjöfartsverket och Trafikverket: Planbestämmelsen om minsta segelfria höjd har tillförts
plankartan samt administrativ bestämmelse om att startbesked för uppförande av linbanetorn i hamnbassängen inte får ges innan vattendom erhållits.
Sakägare: De åtgärder som krävs för brandskydd på enskilda fastigheter har förtydligats. Riktvärden för buller och vibrationer kan klaras. Bestämmelser har införts på
plankartan. Utredningen om Insyn och skuggor har kompletterats och påverkan bedöms
vara acceptabel för en stadsmiljö.
Tekniken som används för att bygga Göteborgs stadslinbana är beprövad och systemet
är tryggt, pålitligt och vädertåligt. Den kommer stängas vid ungefär samma vindstyrka
som när busstrafiken över Älvsborgsbron stängs av dvs endast ett fåtal gånger per år.
Eventuell evakuering kommer alltid att ske via stationerna.
Västtrafik arbetar med stadslinbanans trygghet på samma sätt som med övrig kollektivtrafik se PM Linbanans funktion och resandemiljö. Gondolerna ska uppfylla tillgänglighetskraven som ställs på kollektivtrafik.
Fastighetskontoret och trafikkontoret arbetar gemensamt med frågan hur parkeringen i
området ska lösas.
Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom kompletteringar, vidare utredningar och ändringar i planhandlingarna.
Kontoret bedömer att med de nya utredningarna som grund och dialog med Länsstyrelsen kan förslaget föras till granskning

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

5(28)

Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets
kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, trafikkontoret och
Västtrafik för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande.

Kommunala nämnder och bolag med flera
1. Fastighetsnämnden

DP och ÄDP: Tillstyrker under förutsättning att linbaneprojektets totala ekonomi, inklusive marklösenkostnader, är finansierad. Nämnden påpekar att kommunfullmäktiges inriktningsbeslut inte inrymmer kostnader för markinlösen.
Kommentar: Ett investeringsbeslut i Kommunfullmäktige ska tas innan detaljplanen

antas.
2. Göteborg Energi

DP och ÄDP: Tillstyrker under förutsättning att befintlig transformatorstation kan stå
kvar alternativt flyttas och att läget säkras upp med E-område på plankartan.
Försiktighet måste iakttas vid schaktning. Linbanans bärande pelare och fundament
kommer i konflikt med flera elanläggningar som måste flyttas. Befintliga fjärrvärmeledningar och fjärrkylaledningar ska beaktas i det fortsatta planarbetet. GothNet har befintliga ledningar som måste flyttas.
Det finns driftsatt gasledning inom planområdet. Det är osäkert om gasledningarna uppfyller bestämmelserna om strålningsintensitet (a2). Framför att det är otydligt vad ”på
linbaneanläggning” innefattar i form av torn, vajrar, och byggnader.
Ledningsflytt förväntas bekostas av linbaneprojektet.
Kommentar:

Detaljplanen medger ny transformatorstation. E- bestämmelse har tillförts plankartan.
Ledningskonflikter har studerats och ska lösas i samarbete med trafikkontoret och ledningsägarna.
Riskutredningen visar att gasledningarna inte utgör någon risk för linbaneanläggning.
Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande av detta.
3. Göteborgs Hamn AB

DP och ÄDP: Tillstyrker. Linbanan måste fungera tillsammans med verksamheten vid
Danmarksterminalen. Hamnen äger vattenområdet. Riksintresset Göteborgs hamn ska
beaktas. Avvägning mellan linbana och riksintresse behövs i planhandlingarna. Riskbedömningen måste kompletteras med beskrivning och bedömning av risker med att linbanan passerar och går över liggande fartyg vid kajplatserna med 24–25 samt risker med
linbanans sträckning över vändytan för passagerarfärjor och kryssningsfartyg. Danmarksterminalen är ett ISPS -område. Planen bör kompletteras med minsta segelfria
höjd, lägst 45,0 meter (RH2000). Vid kajplats 24 finns ramper, som i planen ligger
inom öppet vattenområde. Justering av planbestämmelsen behövs. Markområdet vid
Danmarksterminalen behöver planläggas som kvartersmark för hamnverksamhet. De föreslår även dialog med verksamhetsutövare Älvsnabben i tidigt skede och med VTSGöteborg för styrning av sjöfarten under genomförandet. De efterfrågar även en be-
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skrivning av påverkan på stabiliteten inom Danmarksterminalen samt tillfälligt nyttjande av mark vid byggande. Vidare påtalas att stark eller störande belysning inte får
påverka fartygens navigation och utryckningsfordon måste kunna ta sig fram längs kajen.
Kommentar:

Plankartan har kompletterats med bestämmelse om minsta segelfria höjd och planbestämmelsen för kvartersmarken vid Danmarksterminalen har justerats till V1 – Hamn.
Riskutredningen har uppdaterats avseende kajplatserna 24-25.
(Göteborgs hamn har även lämnat synpunkter som rör Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. Synpunkterna har skickats vidare till berörda projektledare).
4. Göteborgs Stads Parkering AB

DP: Tillstyrker under förutsättning att konsekvenserna av att en parkeringsanläggning
med 540 platser rivs utreds. Programmet för Lindholmen bör ta ett helhetsgrepp om parkering och mobilitet. Parkeringsbolaget arbetar med att utveckla ett koncept för parkerings- och mobilitetsanläggningar som ska stödja hållbar mobilitet i tät stadsbebyggelse.
Kommentar:

Ingen parkering ersätts inom detaljplanen. Fastighetskontoret och trafikkontoret arbetar
gemensamt med parkeringsfrågorna.
5. Idrott- och föreningsnämnden

DP: Inget att erinra.
6. Kretslopp och vattennämnden (KoV)

DP och ÄDP: Tillstyrker. Planhandlingarna måste klarlägga angivna höjder ovan
mark/nollplan, text kring förbindelsepunkt samt marknivåer/lägsta golv. Planbeskrivningen bör uppdateras gällande angöring för avfallshantering vid stationsbyggnaden.
Dagvattenlösningen föreslås studeras närmare och höjdsättning anpassas så att avvattning sker. Underbyggnation av torgytan ska samordnas med befintliga och nya ledningar samt tillfällig uppdämning av dagvatten.
Finns något säkerhetsavstånd till servitutet? Fri arbetshöjd upp till servitutsgränsen behövs för att komma åt ledningarna i marken. Eventuella geotekniska undersökningar
och markarbeten närmare än 10 meter från VA-anläggning ska granskas av KoV.
Kommentar:

Planbeskrivningen har kompletterats gällande avfall, dagvatten och skyfall.
Eventuella konflikter med ledningar ska lösas i samarbete med trafikkontoret och ledningsägarna.
Minsta fria höjd från marknivå till servitut för linbanetrafik har justerats och är som
minst 6,0 meter.
Bestämmelsen om skärmtak har preciserats för att detta inte ska hamna i konflikt med
underliggande ledningar. Behovet av cykelparkering kring stationerna är stort och en
gemensam lösning måste hittas.
Detaljplanen reglerar vibrationsnivåer utifrån komfortvärde för människor. Detta stämmer även överens med Kretslopp- och vattens riktvärden.
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7. Kulturnämnden

DP och ÄDP: Tillstyrker Trygghetsfrågan behöver beaktas i det fortsatta planarbetet.
Nämnden påpekar att linbanestationerna bör ses som aktiva mötesplatser som möjliggör
olika aspekter av social och kulturell hållbarhet. Stationsbyggnaden bör få en utformning som anspelar på platsens historia samt lyfter fram det kluster av intressanta skapande verksamheter som finns på Lindholmen idag. 1% av byggkostnaden ska avsättas
för konstgestaltning när man bygger nytt.
Kommentar:

Trygghetsfrågan förtydligas i planbeskrivningen samt i PM Funktion och resandemiljö.
Se även i svar till Stadsdelsnämnden Lundby, yttrande 13.
Utformningen av stationen regleras via utformningsbestämmelser och tornet regleras utifrån en arkitekttävling. Fackverkskonstruktionerna anspelar på den tidigare hamnverksamheten. Detaljplanen möjliggör centrumändamål i stationsbyggnaden.
8. Lokalnämnden

DP: Inget att erinra.
9. Miljö- och klimatnämnden

DP och ÄDP: Tillstyrker under förutsättning att placeringen av torn B i vattenmiljön utreds vidare, att föreslagna dagvattenåtgärder säkerställer att tillräcklig rening möjliggörs, att ljudmiljön klaras enligt riktvärden för industribuller med hänsyn till ljudets karaktär och tid på dygnet, att kompletterande markmiljöundersökningar genomförs samt
att en platsbedömning av luftkvaliteten genomförs.
Kommentar:

Dagvattenutredning har uppdaterats och visar alternativa lösningar.
Riktvärdena för industribuller har införts som bestämmelse på plankartan. Bullerutredning visar att riktvärdena för industribuller kan nås med åtgärder redovisade i utredningen.
Markmiljöutredningen har kompletterats. Förekomst av markföroreningar kommer i huvudsak vara en masshanteringsfråga och ev. innebära merkostnader. Behov av vidare
undersökning för planarbetet bedöms inte föreligga. Inför detaljprojektering kan kompletterande undersökningar med avseende på klorerade kolväten vara aktuella.
Under våren 2017 detaljstuderade Miljöförvaltningen de områden där stationerna ska
placeras. Utifrån deras senaste luftmiljöberäkning från 2014 är deras bedömning att det
inte finns någon risk för att miljökvalitetsnormerna för luft ska överskridas. Några utredningar anses inte krävas. MKB:n konstaterar att linbanan inte genererar några utsläpp
av avgaser.
Förutsättningarna för torn B utreds vidare i ansökan om vattendom.
10. Park- och naturnämnden

DP: Tillstyrker Nämnden önskar ytterligare arbete med utvecklingen av Slottsbergets
naturslänt med fokus på barnvänliga rum och kopplingar till bostadsområdet på Slottsberget.
Naturmarken bör tas med i detaljplanen och planläggas som allmän plats PARK. De delar av naturmarken som tas i anspråk för detaljplanen kan med fördel kompenseras genom att andra delar som tillfaller naturområdet planläggs som PARK istället för TORG.
Träd som berörs av planförslaget ska ersättas inom planområdet.
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Föreslagna dagvattenlösningar behöver studeras vidare och de träd som tas bort ska ersättas inom planområdet.
Nämnden uppmuntrar till samordning av gestaltning av de offentliga rummen i syfte att
verka för trygga, jämställda och tillgängliga miljöer i och kring stationsområdet.
Kommentar:

Ett PM – Bedömning av träd utmed linbanans sträckning har tagits fram. Den visar att
det finns träd som kan komma att påverkas av genomförande av detaljplanen, men att
träden inte bedöms skyddsvärda. Nya träd kommer planteras på torgytorna där så är
möjligt.
En samordning sker mellan förvaltningarna för utformningen av allmän plats. Trygghetsfrågan förtydligas i planbeskrivningen. Se även i kommentar till Stadsdelsnämnden
Lundby, yttrande 13.
Området närmast Slottsberget har ändrats från TORG till NATUR.
11. Räddningstjänsten i Storgöteborg

DP och ÄDP: Tillstyrker under förutsättning att slutsatserna i framtagna riskutredningar
beaktas samt linbanetekniska risker utan dröjsmål tas fram och hanteras. En ny Riskinventering tas fram av NCC som utgår från de specifika linbanetekniska förutsättningarna.
Vidare tillägger Räddningstjänsten i Storgöteborg att de önskar ta del av underliggande
litteratur eller annan evidens till vald modell i ”Riskinventering Linbana”.
Kommentar:

Riskutredningen har uppdaterats.
12. Sociala resursnämnden

DP: Tillstyrker Nämnden anser att linbanan som helhet kommer att vara bra för sammanhållningen i Göteborg då den överbrygger flera fysiska och sociala barriärer. För
stationsbyggnaden på Lindholmen innebär den ett socialt tillskott och kan bli den mötesplats som saknas i området. Identiteten och befintliga kulturvärden och kulturverksamheter bör integreras i den fortsatta gestaltningen av området, för att ta vara på den
stora potential som finns. Barn och unga bör få ta del i en dialog kring utformning och
innehåll av allmän plats runt stationen. För tornet vid kajkanten efterfrågas en gestaltning anpassad till mänsklig skala och som blir ett tillskott till den offentliga platsen.
Kommentar:

Planbeskrivningen har kompletterats med mer text kring barnperspektivet.
Se kommentar till Stadsdelsnämnden Lundby, yttrande 13.
13. Stadsdelsnämnden Lundby

DP och ÄDP: Tillstyrker. Konsekvenserna av att centrum genom linbanan förskjuts åt
öster och att många målpunkter längs linbanan byggs ut senare behöver analyseras/beskrivas ytterligare. De önskar även en analys av hur linbanestationerna förhåller sig och
anpassas till övriga stråk och färdmedel. Därutöver även otrygghet, tillgänglighet för
funktionshindrade och barnperspektivet.
Vidare uttrycker de oro för undanträngningseffekter till följd av den samlade exploateringen som sker på Lindholmen. Här påpekas vikten av att skapa ett blandat område där
näringsliv, kultur och kunskapsskapande verksamheter kan samexistera. Placeringen av
torn B vid älvkanten påpekas även ha stor vikt för samspel och nyttjande av älvkanten.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

9(28)

Stationen och omgivande torgytor är storskaliga och det bör läggas stor vikt vid trygghetsaspekter och målpunkter som befolkar området även kvällstid. Det påpekas även att
en förflyttning av hållplatsläget vid Lindholmen Science Park till linbanan vore positivt.
Nämnden vill även att frågan om buller och störande ljussken belyses tydligare i planbeskrivningen.
Kommentar:

Tornplaceringen har skett i samarbete med Lokalförvaltningen. Stadsbyggnadskontoret
och Projekt Göteborgs Stadslinbana delar uppfattningen om att stationerna, kringliggande ytor, liksom linbanan som helhet, behöver upplevas som trygga och funktionella.
Projekt Göteborgs Stadslinbana ser positivt på verksamheter i linbanestationerna och
menar att detta är bidragande till en upplevd trygghet för resenärer och förbipasserande.
Västtrafik arbetar med stadslinbanans trygghet på samma sätt som med övrig kollektivtrafik. Se PM Funktion och resandemiljö.
Planbeskrivningen har utökats med text avseende centrumförskjutningen samt de sociala konsekvenserna inklusive barnperspektivet.
Den genomförda och reviderade Bullerutredningen visar att alla värden ligger inom de
gränser för industribuller som är acceptabla.
14. Stadsdelsnämnden Majorna - Linné

DP: Tillstyrker samt tillägger att de ser en risk med att Järntorget inte utretts i samma
omfattning som linbanans övriga sträckning samt att tidplanen är mycket ansträngd, vilket anses riskera att sociala frågor och ansvarstagande inte utredas i tillräcklig omfattning. Behovet av att utreda linbanans konsekvenser för både norra och södra sidan om
älven påpekas. Det påpekas att linbaneprojektet till stora delar går i linje med de prioriteringar som beslutats i det lokala utvecklingsprogrammet för Majorna – Linné. Dock
påtalas att för att uppnå målet om att bygga vidare på det lokala engagemanget är det av
stor vikt att stationsbyggnaderna förankras väl i det lokala sammanhanget och att delaktighet eftersträvas i det fortsatta arbetet. Viss oro uttrycks för risken att otrygga platser
skapas under tiden stadens byggs ut då linbanan kommer att stå färdigt långt före stora
delar av de utbyggnadsområden som planeras i dess närhet. Det efterfrågas även att påverkan på Järntorget med framtida flöden utreds mer, samt att det är viktigt att analysera
vilka människor som kommer att använda linbanan i sin vardag. Linbanans påverkan på
skalan i Göteborgs innerstad behöver analyseras ur ett hela-staden-perspektiv. En helhetsbedömning av den lokala situationen på respektive plats behöver göras och att samordning sker mellan de olika projekt som pågår och konsekvensbeskrivs ur ett helhetsperspektiv både på den södra och norra sidan av älven.
Kommentar:

Se svar till Stadsdelsnämnden Lundby, yttrande 13.
SDF Majorna – Linné har även inkommit med synpunkter som rör Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. Dessa synpunkter har skickats vidare till
berörda projektledare.
15. Trafiknämnden

DP och ÄDP: Tillstyrker Tillägger att det är viktigt att lösa tillgängligheten för tillsyn
och underhåll av torn B. Tryggheten och trafiksäkerheten behöver beaktas i form av
överblickbarhet vid stationen. Skärmtak bör tillåtas över gångstråk och visuell och taktil
ledning behövs över större öppna ytor. För cykeltrafiken är det viktigt att beakta en hög
standard i kopplingen mot söder via Plejadgatan samt erforderligt antal cykelparkeringsplatser och framtida plats för cykelpool.
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En planbestämmelse som möjliggör framtida spårväg runt stationen efterfrågas samt att
Kunskapsgatan överförs från kvarter till allmän plats. En framtida spårvägs fysiska utrymme samt säkerhetsavstånd behöver studeras utifrån de administrativa bestämmelser
som medger linbaneutrymme över gatan intill stationsbyggnaden.
Kommentar:

Planen hindrar inte väderskyddade kopplingar. Illustrationskartan visar på ett alternativ
för placering av cykelparkering. Parkering och angöring beskrivs i planbeskrivningen.
En planbestämmelse har tillkommit som möjliggör spårväg runt om stationen och torget. Kunskapsgatan utgör kvartersmark och ägs av Chalmers Fastigheter. Kommunen
har ej rådighet över marken. Kunskapsgatan ingår i arbetet med utvecklingen av Chalmersområdet som helhet.
16. Utbildningsnämnden

DP: Uttrycker oro över minskat söktryck till byggprogrammet på Bräckeskolan om de
tvingas flytta till en mindre centralt belägen plats till följd av utbyggnaden av linbanan.
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Statliga och regionala myndigheter bolag med flera
17. Business Region Göteborg (BRG)

DP och ÄDP: Tillstyrker. Det är viktigt med dialog med befintliga verksamheter inför
och under byggprocessen samt att tillgängligheten för kunder och besökare säkerställs.
Framhäver även vikten av tillräckligt med cykelparkeringar.
Det är av vikt att planeringen för nya trafiklösningar innebär att framkomligheten för
fordon är god och att hastigheterna inte blir för låga samt att näringslivets behov av parkeringar även tillgodoses framöver.
Kommentar:

Planbeskrivningen har uppdaterats angående föreslagna trafiklösningar runt stationen.
Illustrationskartan visar möjlig lösning för cykelparkering. Fastighetskontoret och trafikkontoret arbetar gemensamt med parkeringsfrågorna.
18. Lantmäterimyndigheten

DP och ÄDP: Tillstyrker. En uppdelning av planbeskrivningen för DP respektive ÄDP
hade varit att föredra för tydligheten skull. Kartan i Bilaga 1 behöver vara större för läsbarheten skull. Det påpekas även behov av förtydligande kring att de fastighetsrättsliga
prövningar som avses för rättighetsområdena a1 och a2 gäller under planens genomförandetid samt att rättighetsområdena ej får ha alternativa lägen vid planens antagande.
Det önskas även ett förtydligande i planbeskrivning kring eventuell ersättning av de parkeringsplatser som tas bort till följd av planen samt om planbestämmelsen C föranleder
behov av parkeringsplatser för bil intill stationen.
Planbeskrivningen behöver vidare kompletteras gällande eventuellt behov av fastighetsbildningsåtgärd för åtkomst till vattenområde för torn B, uppdateras kring ekonomiska
konsekvenser för enskilda fastighetsägare samt gällande eventuell enskild anläggning
för dagvatten. Det påpekas även att plankartan bör kompletteras med plushöjd för ändamålet C.
Kommentar:

Linbaneanläggningen som medges under allmän plats avser framför allt grundläggning
och dagvattenhantering samt möjlig cykelparkering. Några plusnivåer kan inte fastställas före projektering. Trafikkontoret samordnar utbyggnaden med ledningsägarna.
Linbanestationen kräver bara angöring. Centrumändamålet inom stationen utgör service
för resenärerna varför parkering utöver angöring inte behövs.
C bestämmelsen har preciserats till att endast tillåta 2900 m2 Bta centrumändamål. Fastighetskontoret och trafikkontoret arbetar gemensamt med parkeringsfrågorna.
De administrativa bestämmelserna a1 och t1 har justerats och har inte längre alternativa
lägen över älven.
Torn B ligger på stadens mark (vattenområde), så rådighet till området finns. Angränsande områden utgörs av allmän plats så åtkomsten anses därmed säkrad.
19. Luftfartsverket

DP: Inget att erinra. Hänvisar till berörd flygplats, Göteborg Landvetter.
20. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen yttrande bifogas i sin helhet (se bilaga 2).
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DP och ÄDP: Tillstyrker. Bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna och nu kända
förhållanden att följande frågor måste lösas för att ett antagande inte skall prövas av
länsstyrelsen.
• Hälsa/säkerhet, föroreningssituationen i mark behöver tydligt framgå och förekomsten av klorerade lösningsmedel utredas innan antagande.
• Planbeskrivningen behöver kompletteras gällande vibrationer och stomljud.
• Bullerutredningen behöver uppdateras gällande typ av verksamheter i närområdet, åtgärder och kostnadsuppskattning. Industri- och verksamhetsbuller kan behöva regleras.
• Risk för olyckor.
• Risken för påsegling behöver studeras och lämplig utformning av påseglingsskydd möjliggöras i planen. Samtidigt behöver ett riskscenario utredas som innebär att en passagerarfärja regelbundet utnyttjar kajläge 24-25.
• Riskutredningen behöver uppdateras gällande angränsande byggnaders påverkan
på tornen vid eventuell brand. Eventuellt behov av kompletterande brandskydd
måste säkerställas och servitut enligt a2 eventuellt utökas.
• Evakueringsmetod behöver framgå av planbeskrivningen.
• Översvämning, åtgärderna från MKB:n behöver regleras i plankartan.
• Erosion, vidare geotekniska utredningar krävs.
• Markmiljö, föroreningar i sediment behöver utredas och säkerhetsåtgärder behöver tas fram och vid behov säkerställas i planhandlingarna.
• Riksintresse för kulturmiljö, utformning och läge på stationshuset behöver justeras i syfte att underordna sig Slottsberget.
• Riksintresse för kommunikation, en flyghindersanalys krävs.
• Natura 2000 Torsviken (Fågeldirektivet), eventuell påverkan behöver redovisas.
Därtill framför länsstyrelsen att följande frågor behöver belysas eller beskrivas mer:
strandskydd, buller, planbestämmelser för vattenområde, miljökvalitetsnormerna för
vatten, förutsättningarna för påseglingsskydd samt ett förtydligande kring vad som ingår
i detaljplan respektive ansökan om vattenverksamhet, sol- och skuggstudie, dagvatten,
skyddsrum, skyddsvärda träd och evakueringsmetoder samt att samråd bör ske med
MSB:s RAKEL enhet.
Vidare anser de att resonemanget kring lokalklimat behöver fördjupas i miljökonsekvensbeskrivningen och planbeskrivningen samt att en eventuell konflikt med Götaverken bör utredas. Alternativa placeringar och motiv till val av plats för stationerna och
tornen samt styrande krav på linbanans funktion bör även redovisas utförligare i MKB:n
samt gemensamma bedömningsgrunder för miljöaspekter behöver tas fram till granskningen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
DP och ÄDP: Tillstyrker under förutsättningar att följande synpunkter beaktas.
MSB saknar en samlad beskrivning av vilka riskreducerande åtgärder som planeras. De
saknar planbestämmelser som säkerställer höjdmässig anpassning för att minimera konsekvenserna vid en eventuell översvämning samt beskrivning i planbeskrivningen om
hur påkörningsrisken ska hanteras.
MSB meddelar även att det under 2018 pågår ett arbete med att ta fram hotkartor för
översvämningsrisken för havet, vilket kan komma att påverka aktuella planområden.
Den slutliga utformningen av linbanan behöver även analyseras utifrån vilken påverkan
det kan få på radiokommunikationssystemet RAKEL. Dessutom önskas en beskrivning
av om linbanan kan påverka skyddsrum genom exempelvis laster, in- och utrymningsvägar eller dylikt.
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Statens geotekniska institut (SGI)
DP: Tillstyrker och delar kommunens bedömning att stabiliteten är tillfredställande vid
planområdet för stationsbyggnaden dock ställer de sig frågande till huruvida det i planen
finns behov av att säkerställa kravet på besiktning och förstärkningsåtgärder.
Dock krävs att stabiliteten för omgivande markområden vid planområdet för torn B
(slänter och kajer) redan i planskedet studeras och att påseglingsskyddet utreds mer gällande stabilitet och utformning.
Kommentar:

Markmiljöutredningen har kompletterats och förekomst av markföroreningar kommer i
huvudsak vara en masshanteringsfråga och ev. innebära merkostnader. Behov av vidare
undersökning för planarbetet bedöms inte föreligga. Inför detaljprojektering kan kompletterande undersökningar med avseende på klorerade kolväten bli aktuella. Då eventuella föroreningar troligen är belägna på stort djup bedöms de inte utgöra ett hinder för
vidare planarbete.
Bullerutredning har uppdaterats och visar att riktvärdena för industribuller kan nås med
åtgärder samt att komfortvärde för vibrationer inte överskrids. Riktvärdena för industribuller och vibrationer har införts som bestämmelse på plankartan.
De geotekniska utredningarna visar att planens genomförande är möjlig. Vidare utredning krävs för projektering. Förutsättningarna för torn B utreds vidare i ansökan om vattendom. Plankartan har kompletterats med administrativ bestämmelse om att startbesked
för uppförande av linbanetorn i hamnbassängen inte får ges innan vattendom erhållits.
Riskutredningen har uppdaterats avseende kajläge 24-25. Flyghindersanalys har genomförts och stämts av med Swedavia, kustbevakningen och ambulansflyg. Även polismyndigheten har tillfrågats men inte svarat. En ny Riskinventering tas fram som utgår från
de specifika linbanetekniska förutsättningarna.
Påverkan på Natura2000 Torsviken har studerats och bedöms inte beröras. Fåglarna flyger inte in till Torsviken längs älven utan kommer i huvudsak från söder och in över Hisingen.
Placeringen av torn B bedöms få måttlig visuell påverkan på läsbarheten och upplevelsen av riksintresset Lindholmen samt få en visuell påverkan av kulturmiljön inifrån riksintresset. Arkitektförslaget har bland annat valts för fackverkskonstruktionens anknytning till hamnmiljön. Utformningen regleras i detaljplanen. Ur risk och insynsskäl kan
tornen inte göras kortare eller på andra sätt minska tornets påverkan på kulturmiljön.
Utredningen om insyn och skuggor har kompletterats. Påverkan från linbanan bedöms
vara acceptabel i en stadsmiljö.
Placeringen av linbanedragningen förtydligas i PM Linbanestationer – alternativa placeringar, 2018-04-26. MKB och planbeskrivningen har uppdaterats avseende lokalklimat
samt gemensamma bedömningsgrunder av miljöaspekterna. Varvsverksamheten vid tidigare Götaverken har upphört, så en bedömning av en eventuell konflikt anses inte aktuellt. Göteborgs Hamn har infört restriktioner för fartygstrafik inom varvsområdet som
innebär att det är omöjligt att anlägga/passera det gamla varvsområdet.
Dagvattenutredningen har uppdaterats. Den visar alternativa lösningar och regleras inte
i detaljplanen. En upplysning har tillförts plankartan gällande markhöjder med hänsyn
till skyfall. Exakta marknivåer måste utredas i detaljprojekteringen. En planbestämmelse har även införts på plankartan som reglerar att byggnadsdelar under nivå +2,8
meter över nollplanet ska skyddas mot inträngande vatten.
Planområdet ligger inte i närheten av något skyddsrum.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

14(28)

Ett PM – Bedömning av träd utmed linbanans sträckning har tagits fram. Denna visar att
det finns träd som kan komma att påverkas av genomförande av detaljplanen, men träden bedöms inte som skyddsvärda. Nya träd kommer planteras på torgytorna.
21. Polismyndigheten, lokalpolisområde Hisingen

DP: Tillstyrker Skriver att tryggheten vid stationerna är viktig. Rekommenderar bland
annat att det vid stationerna finns flera vägval in och ut från stationen.
Kommentar:

Detaljplanen föreskriver torg runtom stationen med flera in- och utgångar. Trygghetsfrågan har förtydligats i planbeskrivningen. Se även i svar till Stadsdelsnämnd Lundby,
yttrande 13.
22. Sjöfartsverket

DP och ÄDP: Tillstyrker samt tillägger att plankartan bör kompletteras med minsta segelfria höjd och att ett riskscenario utreds där en passagerarfärja regelbundet utnyttjar
kajläge 24-25. Sjöfartsverket påpekar ytterligare att en byggnation av påseglingsskydd
innan torn B är på plats kan bli både kostsamt och svårt byggteknisk varpå andra alternativ bör utredas, så som att frågan löses i samband med tillstånd för vattenverksamhet.
Slutligen påpekas att det behöver förtydligas vilka evakueringsmetoder linbanan kommer att vara försedd med.
Kommentar:

Plankartan har kompletterats med bestämmelse om lägsta segelfria höjd och en administrativ bestämmelse om att startbesked för uppförande av linbanetorn i hamnbassängen inte får ges innan vattendom erhållits.
Riskutredningen har kompletterats avseende kajplats 24-25.
Eventuell evakuering kommer att ske via stationerna.
23. Skanova

DP: Tillstyrker under förutsättning att kommande ledningsflyttar kan säkerställas i dialog med trafikkontoret.
24. Swedavia

DP: Har erhållit flyghinderanalys gällande uppförande av torn och har konstaterat att det
inte har någon negativ påverkan på flygtrafiken.
25. Svenska kraftnät

DP och ÄDP: Inget att erinra.
26. Trafikverket

DP och ÄDP: Tillstyrker samt tillägger även att det kommer krävas ett avtal, angående
säkerställande av risker för trafiksäkerheten samt elsäkerhetsföreskrifter, mellan Trafikverket och Göteborgs Stad för att tillåta att linbanan får korsa statligt väg- och järnvägsnät. Dessutom kräver de att avtal upprättas gällande bevakande projektledare under
byggnadsfasen innan planen går till antagande.
Trafikverket instämmer i övrigt med Sjöfartsverkets bedömning att detaljplanen för
sträckan mellan Järntorget och Lindholmen ska kompletteras med minsta segelfri höjd
och att riskbedömningen ska kompletteras med ett riskscenario där en passagerarfärja
nyttjar kajläge 24-25.
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Kommentar:

Samtal pågår med Trafikverket kring avtal om korsande av statligt väg- och järnvägsnät
inkl. reglering kring genomförandet för att inte påverka framkomligheten samt kring bevakande projektledare.
Se svar till nr. 22 Sjöfartsverket.
27. Vattenfall Eldistribution AB

DP: Inget att erinra.
28. Västtrafik

DP: Tillstyrker samt tillägger att planbeskrivningen behöver förtydligas med gatusektion och eventuell bullerstörning gällande framtida dragning av spårvägsspår från
Lindholmsallén till den planerade Lindholmsförbindelsen. Det behöver även förtydligas
hur kollektivtrafiken garanteras hög framkomlighet i det som anges som ”shared space”
i planbeskrivningen.
Vidare efterfrågas garantier för färjans framkomlighet under byggtiden samt fortsatta
möjlighet att trafikera Lindholmspirens färjeläge efter linbanans färdigställande.
Kommentar:

En bullerutredning har upprättats avseende eventuell spårvagnsslinga runt stationen och
planbeskrivningen har uppdaterats avseende beskrivning av planerad trafikstruktur.

Sakägare
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har
inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogörelsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade
till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.
Sammanfattande kommentarer.
Tekniken som används för att bygga Göteborgs stadslinbana är beprövad och systemet
är tryggt, pålitligt och vädertåligt. Linbanan kommer stängas vid ungefär samma vindstyrka som när busstrafiken över Älvsborgsbron stängs av dvs endast ett fåtal gånger per
år. Eventuell evakuering kommer alltid att ske via stationerna. Gondolerna ska uppfylla
tillgänglighetskraven som ställs på kollektivtrafik.
Västtrafik arbetar med stadslinbanans trygghet på samma sätt som med övrig kollektivtrafik. Planen har kompletterats med en rapport PM Linbanans funktion och resandemiljö.
Stadsbyggnadskontoret och Projekt Göteborgs Stadslinbana delar uppfattningen om att
stationerna, kringliggande ytor, liksom linbanan som helhet, behöver upplevas som
trygga och funktionella. Projektet Göteborgs Stadslinbana ser positivt på verksamheter i
linbanestationerna och menar att detta är bidragande till en upplevd trygghet för resenärer och förbipasserande.
Torn och stationslägen ligger fast. Se PM Linbanestationer – alternativa placeringar
2018-04-26.
Den genomförda och reviderade Bullerutredningen visar att alla värden ligger inom de
gränser för industribuller som är acceptabla.
Utredningen om insyn och skuggor har kompletterats. Påverkan från linbanan bedöms
vara acceptabel i en stadsmiljö.
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29. Bostadsrättsförening Lyftkranen, (Göteborg Lindholmen 20:1, Göteborg Lindholmen 21:2, Göteborg Lindholmen 23:1, Göteborg Lindholmen 24:2)

DP: Kräver att de parkeringsplatser som försvinner i samband med planen kompenseras
med nya parkeringsmöjligheter för boende på övre Lindholmen. Planbeskrivningen bör
förtydliga vilka konsekvenser borttagandet av parkeringsplatserna vid Plejadgatan och
p-hus Kunskapsgatan får för boende på övre Lindholmen. Påpekas att en ny plats för
drygt 100 parkeringar behöver lokaliseras, för att komma upp i de 260 parkeringsplatser
som detaljplanen ”Detaljplan för bostadsområde för Lindholmen” DP 3742 kräver. Vidare borde parkeringarna knytas till fastigheter via servitut eller en samfällighetsförening.
Kommentar:

Fastighetskontoret och trafikkontoret arbetar gemensamt med att lösa parkeringsfrågorna.
30. Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co, (Masthugget 29:4, Tingstadsvassen 1:2,
Brämaregården 7:15)

DP och ÄDP: Har inget att erinra, men påpekar att bolaget förutsätter att kommunen vid
utarbetande av detaljplanen undersökt att markbeskaffenheten är lämplig för detaljplanens ändamål. Vidare efterfrågas att bullernivån som kan tillåtas för anläggningen skall
framgå av planbestämmelserna.
Kommentar:

De geotekniska utredningarna visar att planens genomförande är möjlig. Vidare utredning krävs för projektering. Förutsättningarna för torn B utreds vidare i ansökan om vattendom.
Plankartan har kompletterats med bullerbestämmelse.
31. Castellum, (Lindholmen 28:1, Lindholmen 28:3, Lindholmen 28:4, Lindholmen
30:5, Lundbyvassen 3:1, Lundbyvassen 8:3)

DP: Tycker det är positivt att utöka kollektivtrafiken i området med ytterligare trafikslag, men föreslår att biltrafiken även fortsättningsvis leds direkt in i Lindholmsallén
och att kollektivtrafiken istället leds runt stationen. Bedömer att det kommer bli svårt
för biltrafiken att hitta andra vägar in i området, så som trafikanalysen beskriver, eftersom det innebär att bilarna då ska in i Karlastaden och hamna bland all den trafik som
alstras där. Kollektivtrafiken har samband med stationen och det nya torget och man bedömer att den bättre samsas med övriga aktiviteter i ”shared-space”-ytorna.
Kommentar:

Trafiken kommer initialt att ledas runt om stationen, men i ett längre perspektiv när
Chalmersområdet utvecklas föreslås det östra körfältet att stängas av och dubbelriktad
trafik tillåtas väster om linbanestationen. Det förutsätter dock färdig utbyggnad av nya
gator i norr intill Karlastaden, vilket i en framtid innebär att den förväntade biltrafiken
förbi linbanestationen minskar då trafiken som ska förbi området idag leds in på nya gator nordost om planområdet.
32. Chalmersfastigheter AB

DP och ÄDP: Är positiva till detaljplanerna, men påpekar att det saknas ett förslag på
hur CF ska bli ersatt för både funktionen parkering och värdet av fastigheten Lindholmen 6:10. Efterfrågar beskrivning av konsekvenser av spårvägen som ska förbinda
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Lindholmen med Stigberget och hur trafikmängderna ska kunna minska runt linbanestationen. Föredrar en trafiklösning utan biltrafik mellan CF och linbanestationen.
Påpekar att det under bygg- och driftsfas är viktigt att områdets transportbehov och krav
på framkomlighet tillgodoses. Förordar lösning för cykelbanor som arbetades fram i de
parallella uppdragen för Centrala Lindholmen. Ser ett stort värde i att passagen förbi
tornet även utformas för cykel. Föreslår en högre exploateringsgrad för stationsbyggnaden, både påbyggnad för kontor och handel samt bottenvåning med service som t.ex.
biblioteksfilial och kafé/restaurang, för mötesplatser och kvällsaktiviteter.
Kommentar:

Fastighetskontoret och trafikkontoret arbetar gemensamt med parkeringsfrågorna.
Gällande trafiklösningar se svar till nr. 31 Castellum ovan. Kopplingen med spårvagn
till Stigberget studeras inte i denna detaljplan, men arbete pågår med projekt Lindholmsförbindelsen inom staden.
Påbyggnad av stationen prövas inte i denna plan, men möjlighet ges för utveckling av
centrumverksamhet inom stationsbyggnaden.
Trafikmängderna bedöms minska genom den omfördelning av trafik som kommer att
ske när nya gator byggs. På systemnivå minskar trafikarbetet med bil till följd av Trafikstrategins genomförande och en ökning av trafik vid vissa nya exploateringar. De lokala
effekterna kan därmed variera.
Trafikering och tillgänglighet i byggskedet kommer att studeras i den fortsatta projekteringen.
Trafikförslaget tillgodoser behovet av att kunna passera stationen via ett gent stråk för
t.ex. pendlingscyklister. Det är också möjligt att ta sig med cykel till och genom stationsområdet. Cykeltrafiklösningar kring tornet omöjliggörs inte.
Utöver de krav som ställs i Boverkets Byggregler (BBR) vid bygglovsansökan och i stadens tekniska handbok om tillgänglighet så utformas stationerna med de krav som Västtrafik och Västra Götalandsregionen ställer i sina riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet.
33. Fastighetsägare Grefab, Lindholmen 735:484

DP och ÄDP: Vill försäkra sig om att hamnmiljön inte påverkas negativt av linbanan
och att hamnen kan fortsätta tjäna som rekreationsområde. Framhåller att upplevd trygghet ska bibehållas i området, att planen förhåller sig till godkända ljudnivåer samt att
tillgängligheten blir fortsatt god till hamnområdet.
Kommentar:

Tornets placering och utbredning i hamnbassängen ska samverka med kajplatserna för
färjorna och dess svängradier. Dialog förs mellan Västtrafik och operatörerna av färjetrafiken.
Bullerutredning har uppdaterats och visar att riktvärdena för industribuller kan nås med
åtgärder samt att komfortvärde för vibrationer inte överskrids. Riktvärdena för industribuller och vibrationer har införts som bestämmelse på plankartan.
34. Fastighetsägare Higab, Lindholmen 14:1

DP och ÄDP: Påtalar vikten av att funktioner som angöring, avfallshantering, parkering
och liknande även fortsättningsvis fungerar på ett tillfredsställande sätt. Man påpekar
vidare att utformningen behöver säkerställa att buller och vibrationer från linbanan inte
blir till olägenhet för boende.
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Kommentar:

Yta för angöring mm finns i planområdets västra del. Avfall hanteras i anslutning till
angöringsytan alternativt med angöring över torgytan.
Fastighetskontoret och trafikkontoret arbetar gemensamt med parkeringsfrågorna.
Bullerutredning har uppdaterats och visar att riktvärdena för industribuller kan nås med
åtgärder samt att komfortvärde för vibrationer inte överskrids. Riktvärdena för industribuller och vibrationer har införts som bestämmelse på plankartan.
35. Lindholmen Science Park AB

DP: Anser att stadslinbanan kommer utgöra en viktig möjliggörare för kopplingen Global Business Gate - Lindholmen Science Park - Campus Lundby. Dock påtalar de vikten
av att ytterligare skapa förutsättningar för en än starkare fysisk koppling mellan framförallt Lindholmen Science Park och Campus Lundby. Med hänsyn till ökade fordonsrörelser föreslås det öppna torget minimeras runt stationen och istället låta trafiken ta sig
ut direkt på Lindholmsallén. Man föreslår också att integrera linbanestationen med nuvarande busshållplats Lindholmen samt Navet komplexet och färjeterminalen.
Kommentar:

Gällande trafiklösningar se svar till nr. 31 Castellum ovan. Trafikkontoret kommer i
samarbete med Västtrafik att studera framtida trafiklösningar både för bil och kollektivtrafik.
Inom detaljplanen skapas möjlighet för busshållplatsen vid Lindholmen Science Park att
flytta och ligga i direkt närhet till linbanestationen, men det regleras inte att den ska
flyttas.
36. Volvo Group

DP: Ställer sig bakom Lindholmen Science Park AB;s samrådsyttrande i dess helhet.
Kommentar:

Se svar till nr. 35 Lindholmen Science Park AB.
37. NCC

DP: Är positiva till planeringen av en stadslinbana. De föreslår att den byggbara volymen ökar och att stationsbyggnaden förbereds för fler näringsverksamheter, så som handels-, kontors- och/eller studiearbetsplatser. De ser en stor potential i att ytterligare förtäta stationsläget som kan skapa en nod med service, liv och rörelse, vilket lockar fler
funktioner och människor som skapar levande stråk och tryggare platser.
Kommentar:

Se svar till nr. 32 Chalmersfastigheter AB.
38. PEAB AB

DP: Anser att Göteborgs satsning på en linbana är ett bra initiativ i riktningen mot ett
hållbart samhälle. De anser att linbanan kommer att bli ett bra komplement till dagens
kollektivtrafik.
39. Stena Line

DP och ÄDP: Är positiva till linbanan under förutsättning att den fungerar tillsammans
med verksamheten vid Danmarksterminalen och att riksintresset Göteborgs hamn beaktas.
Riskbedömningen behöver kompletteras med beskrivning och bedömning av risker med
att linbanan passerar och går över liggande fartyg vid kajplatserna 24–25 samt risker
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med linbanans sträckning över vändytan för passagerarfärjor och kryssningsfartyg. Danmarksterminalen är ett ISPS -område. Beskrivning av hur liggande fartyg vid kajplatserna 24-25 och vändande fartyg påverkas av planbestämmelser behövs. Planen behöver
kompletteras med minsta segelfria höjd, om minst 45,0 meter (RH2000). Stark eller störande belysning får inte påverka fartygens navigation eller att utryckningsfordon kan ta
sig fram längs kajen.
Kommentar:

Planbestämmelsen för färjeläget intill Danmarksterminalen har ändrats och anger numera kvartersmark V1 - Hamn, färjeläge. Riksintresset Göteborgs hamn och ISPS-området anses inte påverkas inte negativt då segelfri höjd om 45 meter säkerställs.
Riskutredningen har kompletterats avseende kajplats 24-25.
Västtrafik arbetar med gondolernas inre och yttre ljussättning inom ramen för projektet
Resenärsupplevelsen. Det gäller även material (blänk). Då linbaneleverantör ännu inte
är bestämd så har arbetet ännu inte gått in i detaljer.
(Stena Line har även inkommit med synpunkter som rör Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. Dessa synpunkter har skickats vidare till berörda projektledare).
40. Älvstranden Utveckling

DP och ÄDP: Är positiva till en linbana, men anser att gestaltningen måste anpassas till
befintlig och kommande bebyggelse samt att den ska tåla kompletteringar. Stationsplatsernas identitet bör studeras för utformning av identitetsskapande platsspecifika variationer. Arbete med linbanan måste förhålla sig till Vision Älvstrandens ambitioner gällande kvalitet och hållbarhet. Stationernas utformning bör möjliggöra för passager, service och liv i bottenvåningarna. Risk för att miljön under stationsbyggnaderna upplevs
otryggt, otrevligt, och öde. Efterlyser tydligare redovisning av lösningarna för hur cyklister reser med linbanan. Viktiga aspekter är mikroklimat, vind, trygghet, stråk, funktioner, vardagsliv. Trafik under stationen för att minska barriäreffekten. Samordning
med pågående mobilitetsarbete för Lindholmen för att klara samordning under byggtiden. Älvstrandens ekonomi påverkas.
Kommentar:

Stationens anpassning till riksintresset Lindholmen regleras genom utformningsbestämmelser på plankartan. Stationsbyggnaden tillåts inrymma centrumändamål utöver resenärsservice och linbanans stödjande driftsfunktioner.
Tornet regleras utifrån en arkitekttävling. Fackverkskonstruktionerna anspelar på den
tidigare hamnverksamheten.
Trygghetsfrågan förtydligas i planbeskrivningen samt i PM Linbanans funktion och resandemiljö. Se även i svar till Stadsdelsnämnden Lundby, yttrande 13.
Västtrafik arbetar med gondolernas inre och yttre ljussättning inom ramen för projektet
Resenärsupplevelsen. Det gäller även material (blänk). Då linbaneleverantör ännu inte
är bestämd så har arbetet ännu inte gått in i detaljer.
Möjligheten att dra trafiken under stationen har prövats men i avvägningen mellan ökad
påverkan på riksintresset för kulturmiljö då byggnadens höjd ökar och eventuella barriäreffekter till följd av att dra trafiken runt om, så har påverkan på kulturmiljön ansetts
mer känslig. Utformningen av Trafiken runt om stationen har planerats så att spårväg
och gata ligger i direkt anslutning till varandra. Det innebär att torgytan bevaras så orörd
som möjligt. Planbeskrivningen har uppdaterats avseende planerad trafikutformning.
Trafikering och tillgänglighet i byggskedet kommer att studeras i den fortsatta projekteringen.
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Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
41. Boende på Arbetaregatan 5

DP: Påtalar att linbanestationen på Lindholmen medför att ett stort antal parkeringsplatser försvinner och att dessa måste ersättas för de boende på gamla Lindholmen.
Kommentar:

Se svar till nr. 29 Bostadsrättsföreningen Lyftkranen ovan.
42. Boende Lindholmsallén 53

DP: Har synpunkter avseende placeringen av station Lindholmen. Uttrycker oro och efterlyser studier för linbanans påverkan på boendemiljö och hälsa för boende. Det efterfrågas en studie kring bostädernas påverkan av insyn från gondoler, av ljusföroreningar
från gondoler och linbanestation, av ljudnivåer från linbanan och när ljudet studsar. Linbanan kommer att vara i drift under större delen av dygnet, året runt. Vilken påverkan
har ovanstående på boende och finns risker för ohälsa?
Kommentar:

Se Sammanfattande kommentarer under rubriken Sakägare.
Utredningen om Insyn och skuggor har kompletterats och påverkan bedöms vara acceptabel för en stadsmiljö. Bilagan bifogas planhandlingarna.
Västtrafik arbetar med gondolernas inre och yttre ljussättning inom ramen för projektet
Resenärsupplevelsen. Det gäller även material (blänk). Då linbaneleverantör ännu inte
är bestämd så har arbetet ännu inte gått in i detaljer.
Riktvärdena för industribuller har införts som bestämmelse på plankartan. Bullerutredning visar att riktvärdena för industribuller kan nås med tekniska åtgärder så som t.ex.
gummihjul och inklädnad av roterande delar etc.
43. Boende på Lindholmsallén 53

DP: Uttrycker oro för insyn, buller och sänkt marknadsvärde på bostaden. Placering av
stationen bör ta hänsyn till dessa faktorer. Påpekar att bullerkravet ska gälla i alla avseenden utan undantag. Linbanans tid i drift behöver minska, både vardag och helg för att
boende ska få nattvila. Gondolernas fönster ska dimmas när de passerar bostäderna och
all störande belysning ska dämpas efter skymning.
Kommentar:

Se Sammanfattande kommentarer under rubriken Sakägare och svar till nr. 42 ovan.
44. Boende på Lindholmsallén 59

DP och ÄDP: Ser linbanan som ett spännande alternativ inom kollektivtrafiken i Göteborg, men anser att projektet bör genomlysas från alla håll innan beslut tas. Bland annat
påpekas att rättsläget för linbanans uppförande och dess konsekvenser är osäkert då den
utgör ett nytt kollektivtrafikmedel i Sverige. Vilket rättsligt skydd har de boende som
påverkas t.ex.? Vidare påpekas att en placering av station Lindholmen skulle vara mer
strategiskt längre österut, för Lindholmens och även Backaplans framtida expandering.
Här efterfrågas omtag för att utreda bästa lokalisering utan fokus på färdigställande till
år 2021. Vidare framhålls vikten av tillgänglighet där rulltrappor ses som en begränsning för vissa grupper, en lägre byggnad med ramper anses bättre ur flera aspekter. Det
påpekas även att de närboendes nattsömn påverkas av drift under nattetid. Stationen bedöms innebära stort ingrepp i bebyggelsemiljön på Lindholmen och dess kulturella
värde, samt att stationen leder till insyn och ingrepp i de närboendes integritet. Här efterfrågas en fördjupad analys som redovisas på ett lättbegripligt sätt. Vidare påpekas att
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linbanan kommer innebära olägenheter som buller, vibrationer och ljusföroreningar för
de boende samt att nuvarande boende ställs mot framtida boende. Frågan ställs om det
finns alternativ till linbanan som kan uppnå avsedda effekter. Slutligen efterfrågas hur
en eventuell evakuering kommer att ske från gondolerna över Göta älv, om gondolerna
kan bemannas kvälls- och nattetid för ökad personsäkerhet samt hur en trygg och säker
lösning uppnås vid en eventuell olycka med farligt gods på järnväg.
Kommentar:

Se Sammanfattande kommentarer under rubriken Sakägare.
Placeringen av linbanedragningen förtydligas i PM Linbanestationer – alternativa placeringar, 2018-04-26 samt i planbeskrivningen.
Utöver de krav som ställs i Boverkets Byggregler (BBR) vid bygglovsansökan och i stadens tekniska handbok om tillgänglighet så utformas stationerna med de krav som Västtrafik och Västra Götalandsregionen ställer i sina riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet.
Stationens anpassning till riksintresset Lindholmen regleras genom utformningsbestämmelser på plankartan.
Utredningen om Insyn och skuggor har kompletterats och påverkan bedöms vara acceptabel för en stadsmiljö. Bilagan bifogas planhandlingarna.
Riktvärden för buller och vibrationer kan klaras. Bestämmelser har införts på plankartan.
Eventuell evakuering kommer alltid att ske via stationerna.
45. Boende på Verkmästaregatan 9

DP: Påtalar att framtagen bullerutredning inte är fullständig och att en mer detaljerad
analys behövs för att säkerställa boendes hälsa. Framhåller att rapporten behöver kompletteras med beskrivning av vindförhållandenas påverkan på ljudets spridning och om
beräkningens felmarginaler på +3dB är medräknat. Påpekar att om ljudpåverkan bedöms vara försumbar i relation till befintlig ljudnivå från väg- och spårtrafik bör kommunen ta fram åtgärdsplan och förbättra situationen i sin helhet. Vidare att det är orealistiskt att jämföra den låga trafiken under natten med gondolerna.
Kommentar:

Buller- och vibrationsutredningar har uppdaterats. Riktvärden för buller och vibrationer
kan klaras. Bestämmelser har införts på plankartan.

Övriga
46. Fastighetsägarna centrala Hisingen

DP: Är generellt mycket positiva till initiativet och grundtankarna med en stadslinbana.
De tillägger dock att aktiva och trygga stationer är lättare sagt än gjort. Det kräver insikt
och beredskap för åtgärder och finansiella förutsättningar för både investeringar och löpande trygghetsarbete. Större omsorg om närområdet anses krävas för att linbanan ska
få genomslag och inte bara vara en möjlighet. Föreslår att både verksamheter och bostäder tillåts vid hållplatserna för att ge fler anledningar att vara vid stationerna. Det saknas
tydliga mötesplatser.
Kommentar:

Detaljplanen möjliggör centrumändamål i stationsbyggnaden. Planerad utveckling av
Lindholmen i övrigt innebär en stor ökning av bostäder i förhållande till nuvarande situ-

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

22(28)

ation. Linbanestationen har möjlighet att utgöra en viktig målpunkt i området som helhet och avsikten är att erbjuda även andra verksamheter inom stationen än bara resenärsknuten service.
47. Folkteatern

DP och ÄDP: Har inkommit med synpunkter som rör Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl.
Kommentar. Synpunkterna har skickats vidare till berörd projektledare.
48. Göteborgs Ornitologiska förening

ÄDP: Anser att det är otillräckligt att dra slutsatser om artförekomst i området endast
baserat på uppgifter hämtade ur Artportalen och anser att underlaget behöver kompletteras med inventeringar av framför allt sträckande fågel samt att man utför de försiktighetsåtgärder som föreslås i Callunas rapport. Vidare framför de att det finns risker om
inte tillräcklig hänsyn tas till framför allt linornas sträckning, men även tornens utformning samt att vid anläggning av torn/linbanestationer bör trädfällning och andra åtgärder
som påverkar naturmiljöer för exempelvis gröngöling och mindre hackspett minimeras
och ev. kompensationsåtgärder genomföras.
Kommentar:

Fågelinventeringen har uppdaterats och slår fast att Natura 2000 området inte påverkas
av projektet. Fåglarna flyger inte längs älven utan i huvudsak från söder in över Hisingen.
49. Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO)

DP: Framför att för deras grupper så behöver hela resan fungera från A till Ö vilket
medför den omgivande miljön vid stationerna, biljettsystem, att informationssystemen
är tillgängliga audiovisuellt, den invändiga utformningen är trygg samt att det är god
luftkvalité. Vidare framför HSO att de förespråkar förslaget där gondolerna stannar helt
samt att det är viktigt att gå igenom evakueringsmöjligheterna för personer med begränsad rörelseförmåga.
Kommentar:

Gondolerna ska uppfylla tillgänglighetskraven som ställs på kollektivtrafik. Eventuell
evakuering kommer alltid att ske inne på stationerna.
Utöver de krav som ställs i Boverkets Byggregler (BBR) vid bygglovsansökan och i stadens tekniska handbok om tillgänglighet så utformas stationerna med de krav som Västtrafik och Västra Götalandsregionen ställer i sina riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet.
50. Swedegas AB

DP och ÄDP: Inget att erinra.
51. Medborgare utan angiven adress 1

DP: Anser att linbanan förstör Lindholmens specifika miljö och påverkar stadsbilden,
Slottsberget och riksintressets kulturvärden. Buller och vibrationer befaras påverka området intill stationen så pass att ytorna blir olämpliga för någon form av mötesplats. Insyn och skuggningseffekter anses påverka närliggande bostäder och tornet på kajen an-
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ses förstöra både utsikt och utevistelse på kajkanten. Stomljud, vibrationer och stötar befaras påverka området då marken består av lera. Linbanan anses få felaktiga konsekvenser utifrån både barn-, jämställdhets-, mångfalds-, och miljöperspektiv.
Kommentar:

Linbanan blir ett nytt inslag i stadsbilden. Utformningen av tornen med sin fackverkskonstruktion anspelar på kranarna från tidigare hamnverksamhet och regleras genom utformningsbestämmelser på plankartan. Planbeskrivningen har uppdaterats avseende sociala konsekvenser och barnkonsekvenser.
Se Sammanfattande kommentarer under rubriken Sakägare.
52. Medborgare utan angiven adress 2

DP: Förväntansfull. Önskar rulltrappor till linbanans stationshus som komplement till
trappor och ramper.
Kommentar: Stationen på Lindholmen kommer att förses med både rulltrappor och
hiss.
53. Boende på Svängrumsgatan 50

DP; Är negativ till förlaget med motivet att linbanan anses förfula hela området inom
linbanans synfält. Menar att kommunen måste lösa in ett trettiotal fastigheter som lär
påverkas av bygget. Vidare efterfrågas hur personsäkerheten upprätthålls i respektive
gondol, hur evakuering kommer att ske över älven och hur vindkänslig linbanan är.
Undrar också hur personer med höjdrädsla ska våga åka linbanan och om linbanan genererar störande oljud.
Slutligen uttrycks oro för att linbanan kommer att bli ett mycket kostsamt projekt som
inte går att ändra sträckningen på och andra lösningar föreslås istället så som fler
broar/tunnlar, fler båtförbindelser och nya buss- och spårvagnslinjer.
Kommentar:

Se ” Sammanfattande kommentarer” under rubriken Sakägare.
Tekniken som ska användas för att bygga Göteborgs stadslinbana är beprövad och systemet är tryggt, pålitligt och vädertåligt. I Göteborg planeras för ett system med tre
kablar, som ökar gondolernas stabilitet när det blåser. Eventuell evakuering kommer alltid att ske via stationerna.
Linbanan har konstaterats vara ett kostnadseffektivt alternativ för att överbrygga flertalet barriärer i staden och erbjuda effektiv kollektivtrafik.
54. Boende på Synhållsgatan 17

DP: Har lämnat samma synpunkter som boende på Svängrumsgatan 50.
Kommentar:

Se ” Sammanfattande kommentarer” under rubriken Sakägare och svar till nr. 53 ovan.
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Ändringar
Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom kompletteringar, vidare utredningar och ändringar i planhandlingarna.
Kontoret bedömer att med de nya utredningarna som grund och dialog med Länsstyrelsen kan förslaget föras till granskning

Följande utredningar har reviderats och/eller kompletterats och uppfyller nu de
krav som Länsstyrelsen begär:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bullerdämpande åtgärder inför 3S linbana i Göteborg
Dagvatten- och skyfallsutredning
Konsekvenser för fåglar och fladdermöss
Historisk inventering och bedömning av förekomst av markföroreningar
Insyn och skuggor
PM Trädinventering utmed linbanans sträckning
PM Linbanans funktion och resandemiljö
Resultatrapport SKA BKA
Flyghindersanalys
PM Linbanestationer – alternativa placeringar
Antikvarisk konsekvensbeskrivning
Trafikbullerutredning ny spårväg

Justering, komplettering av följande utredningar pågår: Ska vara helt klara innan planerna går ut på granskning.
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Riskbedömning för Linbanan
• Säkerhetsavstånd för Linbanan
• Geoteknisk utredning
Utöver mindre justeringar har följande ändringar gjorts av detaljplan efter samråd:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plangränsen har minskats och gränser justerats vid linbanans dragning över Göta
älv.
GATA2 – Gata och spårvägstrafik har lagts till vid Lindholmsstationen.
TORG har ändrats till NATUR intill Slottsberget.
E1 – Transformatorstation har lagts till.
Bestämmelsen TORG1 – körbart torg är borttagen.
Centrumändamål har preciserats med max antal m2.
(T1) – Marken får överbyggas med angiven användning har lagts till över delar
av torgytan.
(T2) – Marken får underbyggas har lagts till och tidigare (T2) har ändrats till
(T3).
V1 – Hamn, Färjeläge har lagts till vid Stenaterminalen, Masthuggskajen.
Lägsta segelfria höjd om 45 meter har tillagts till planbestämmelsen W1.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Bestämmelse om lägsta tillåtna marknivå har införts intill huvudentrén till stationsbyggnaden.
Utformningsbestämmelser har införts för stationsbyggnaden för att minimera påverkan på kulturmiljön.
Bestämmelsen gällande villkorat startbesked har förtydligats.
Bestämmelse har införts kring utformning av linbanetornen.
Tillåtelse att uppföra skärmtak har preciserats för att skydda underliggande ledningar.
Planbestämmelse gällande industribuller har införts.
Planbestämmelser avseende gränser för vibrationer har införts.
Planbeskrivning och MKB ska bearbetas ihop.

Utöver mindre justeringar har följande justeringar gjorts i Ändring av detaljplaner:

•
•
•
•

Reglering av linbanekorridorens undre höjd har justerats för att plankartan i
samrådet inte stämde överens med profilen. Fastigheten som berörs är Lindholmen 6:5.
Planområdet har minskat till att endast medge utbyggnad av en linbanekorridor
över älven mot Järntorget.
Bestämmelsen (T2) har ändrats till (T3) för att stämma överens med samtliga detaljplaner och ändring av detaljplaner.
Upplysningstexten har förtydligats gällande varför T1, (T1) och (T2) inte används.

Gjorda planjusteringar och uppdateringar av utredningar har medfört justeringar
i planbeskrivningen.

Gunnel Jonsson
Planchef

Susanne Lager
Projektledare
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Bilaga 1 - Lista över samrådskrets

Sändlista
Kommunala nämnder och bolag m.fl.
Fastighetskontorets tillgänglighetsavd
Fastighetsnämnden/kontoret
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme)
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborgs Stads Parkerings AB
Idrotts- och föreningsnämnden/förvaltningen
Kretslopp och Vatten
Kulturnämnden/förvaltningen
Lokalnämnden/förvaltningen
Lokalsekretariatet
Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen
Namnberedningen och GDA adresser
Park- och naturnämnden/förvaltningen
Räddningstjänsten Storgöteborg
Social resursnämnd
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Lundby
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Majorna-Linné
Trafiknämnden/kontoret
Utbildningsnämnden/förvaltningen

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
Business Region Göteborg AB
Lantmäterimyndigheten
Luftfartsverket

Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Sjöfartsverket
Skanova Nätplanering D3N
Swedavia AB
Svenska Kraftnät
Trafikverket
Vattenfall Eldistribution AB
Västfastigheter Ledningsstab, Flygplatschefen
Västtrafik AB

Sakägare
Utsänt enligt fastighetsförteckning

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
Hyresgästföreningen Region V Sverige

Övriga
Got Event AB
Göteborg & Co
Göteborgs ornitologiska förening
Handikappföreningen Samarbetsorgan
Higab
Naturskyddsföreningen i Gbg
Swedegas
Älvstranden Utveckling AB
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Bilaga 2 - Länsstyrelsen Västra Götalands läns yttrande
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Samrådsredogörelse
Utfärdat: 2018-11-23
Diarienummer: 0740/16
Aktbeteckning: 2-xxxx

Susanne Lager
Telefon: 031-368 19 08
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen
(station och torn)
inom stadsdelarna Masthugget och Lindholmen i Göteborg
Utfärdat: 2018-11-23
Diarienummer: 0726/17
Aktbeteckning: 2-xxxx

Susanne Lager
Telefon: 031-368 19 08
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Järntorget och
Lindholmen (linan)
inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg

Samrådsredogörelse
Inledning
För linbanans sträckning mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen upprättas tre detaljplaner och tre ändringar av detaljplaner. Detaljplanerna (DP) omfattar vardera en linbanestation med ett till två torn och Ändringarna av detaljplaner (ÄDP) omfattar själva linan. I denna samrådsredogörelse redogörs för synpunkter som berör sträckan mellan
Järntorget och Lindholmen. För synpunkter på de andra delsträckorna hänvisas till respektive samrådsredogörelse.
Samrådsredogörelsen inleds med en beskrivning av samrådsförfarandet samt en sammanfattning av remissvaren med kontorets kommentarer. Därefter redovisas samtliga
inkomna yttranden sammanfattade ett och ett. Eftersom samrådsredogörelsen berör både
en Detaljplan (DP) samt en Ändring av detaljplaner (ÄDP) så tydliggörs det under respektive yttrande om frågorna gäller DP, ÄDP eller båda planerna.

Handläggning
Byggnadsnämnden beslöt den 20 mars 2018 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, under tiden 11 april – 22 maj 2018.
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Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, på Lindholmen Science Park och på Stadsdelsnämnden Lundby. Samrådsmöten hölls den 17 och
24 april samt den 8 maj. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt/.
Samrådsremissen sändes ut enligt remisslistan för samtliga 6 planer och till sammantaget ca 600 sakägare.
Samtliga statliga och kommunala remissinstanser tillstyrker förslaget och är positiva till en linbana som kollektivtrafik.
Sammanlagt 30 sakägare och övriga har svarat på de 6 planerna. De 14 som utgörs av
bolag eller bostadsrättsföreningar är i huvudsak positiva. 16 remissvar kommer från privatpersoner. två är positiva, sju negativa och sju har frågor.
9 privatpersoner har yttrat sig på planerna för delsträckan Järntorget – Lindholmen. En
person är positiv, fyra är negativa och fyra har frågor.

Sammanställning av synpunkter med samlat bemötande
Synpunkterna från myndigheter, organisationer och kommunala organ handlar framförallt om risker, konflikt med befintliga ledningar, trafikfrågor samt sociala aspekter så
som trygghet.
För fastighetsägare i området samt medborgare är de stora frågorna insyn, utsikt, buller
och ljuspåverkan samt påverkan på befintlig verksamhet både under byggnationen samt
då linbanan är färdigställd. De frågar också hur befintliga parkeringsplatser ska ersättas.
Det finns även en oro kring tryggheten dvs hur säkert det är att åka med linbanan, samt
hur väderkänslig anläggningen är.
Nedan redovisas en kort sammanfattning av inkomna synpunkter och kommunens samlade svar.

Sammanfattning
Inkomna synpunkter:
Länsstyrelsen ställer sig positiv till projektet som kan bidra till ett ökat kollektivtrafikresande och kan knyta ihop stadens olika socioekonomiska delar.
De bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL att hälsa/säkerhet,
risk för olyckor, översvämning eller erosion, riksintresse för kommunikation och kulturmiljö, Natura 2000 samt miljökvalitetsnormer för luft måste lösas på ett tillfredsställande sätt för att ett antagande inte ska prövas av länsstyrelsen.
Därtill framför länsstyrelsen att följande frågor behöver belysas eller beskrivas mer: soloch skuggstudie, lokalklimat/vind, dagvatten, skyddsrum, skyddsvärda träd, evakueringsmetoder samt att samråd bör ske med MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps, RAKEL enhet.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap saknar en samlad beskrivning av vilka
riskreducerande åtgärder som planeras.
Statens Geotekniska institut menar att det kräver att stabiliteten för omgivande markområden vid planområdet för torn B (slänter och kajer) redan i planskedet ska studeras och
att påseglingsskyddet utreds mer gällande stabilitet och utformning.
Fastighetsnämnden påpekar att kommunfullmäktiges inriktningsbeslut inte inrymmer
kostnader för markinlösen.
Göteborg Energi förtydligar att befintlig alternativt ny transformatorstation behövs vid
stationen. Det är osäkert om gasledningarna uppfyller bestämmelsen om strålningsintensitet (a2).
Göteborgs Hamn anser att en avvägning mellan linbana och hamnens riksintresse behövs i planhandlingarna. Vidare anser de att Planen bör kompletteras med minsta segelfria höjd, lägst 45,0 meter och att planbestämmelsen vid kajplats 24 ska justeras för att
tillåta befintliga ramper inom vattenområdet.
Göteborgs Stads Parkering AB önskar att konsekvenserna av att en parkeringsanläggning med 540 platser rivs ska utredas.
Kretslopp- och vattennämnden vill att planhandlingarna tydligare visar höjder och
lägsta nivå för färdigt golv. De motsätter sig skärmtak för cyklar ovan ledningar samt
föreslår att ett tillägg görs till dagvattenutredningen.
Kulturnämnden anser att linbanan blir enkel att utläsa som ett nytt lager i stadsbilden
och därmed inte påverkar Göteborgsvyerna negativt. Linbanan ger ett nytt perspektiv på
staden från 100 m höjd vilket kan bli ett komplement för att förstå stadens framväxt och
historia.
Miljö- och klimatnämnden menar att placeringen av torn B i vattenmiljön behöver utredas ytterligare samt önskar tydligare redovisning av reningen av dagvatten. De efterfrågar även kompletterande markmiljöundersökningar.
Park- och naturnämnden önskar att Slottsbergets naturslänt tas med i detaljplanen och
utvecklas till park samt påpekar att föreslagna dagvattenlösningar behöver studeras vidare och att de träd som tas bort ska ersättas inom planområdet.
Stadsdelsnämnden Lundby anser att konsekvenserna av att centrum förskjuts åt öster
och att målpunkter längs linbanan byggs ut i senare skede bör analyseras/beskrivas ytterligare.
Stadsdelsnämnden Majorna - Linné anser att den ansträngda tidplanen riskerar att sociala frågor och ansvarstagande inte utreds i tillräcklig omfattning. Vidare påtalas att
linbanans påverkan på skalan i Göteborgs innerstad behöver analyseras ur ett hela-staden-perspektiv.
Trafiknämnden anser det viktigt att lösa tillgängligheten för tillsyn och underhåll av
torn B, att erforderligt antal cykelparkeringsplatser och framtida plats för cykelpool ska
anordnas samt att skärmtak ska tillåtas över torget. En planbestämmelse som möjliggör
framtida spårväg runt stationen behövs.
Lantmäterimyndigheten föredrar en uppdelning av planbeskrivning för detaljplanen respektive ändring av detaljplaner samt anser att parkeringsbehov för användningen C
måste preciseras.
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Räddningstjänsten i Storgöteborg framför att linbanetekniska risker ska tas fram.
Sjöfartsverket och Trafikverket anser att plankartan bör kompletteras med minsta segelfria höjd och att ett riskscenario där en passagerarfärja regelbundet utnyttjar kajläge 2425 ska utredas. Sjöfartsverket påpekar vidare att en byggnation av påseglingsskydd innan torn B är på plats kan bli både kostsamt och svårt byggteknisk varför andra alternativ bör utredas. Även evakueringsmetoder behöver tydliggöras.
Sakägare, boende och övriga lyfter frågor kring tillgänglighet och personsäkerhet under resan. Frågor ställs kring tryggheten i gondolerna, evakuering vid ett haveri eller terrorattack. Några framför oro vad gäller påverkan på deras boende i form av buller och
vibrationer, utsikt/insikt, rörelse/skuggning, samt värdeminskning på fastigheten/bostaden. Oro uttrycks även för de parkeringsplatser som försvinner och var eventuella ersättningsplatser kan tillkomma.
Kommentarer:
Länsstyrelsen: Alla efterfrågade utredningar ska vara framtagna och visa att alla riktlinjer/krav klaras innan planerna går ut på granskning. Placeringen av torn B bedöms endast få måttlig visuell påverkan på läsbarheten och upplevelsen av riksintresset kulturmiljö. Stationsbyggnadens utformning har reglerats för att minska påverkan på riksintresset. Dagvattenutredningen visar alternativa lösningar. Detta regleras inte i detaljplan.
Nya träd kommer att planteras på torgytorna där så är möjligt. Förutsättningarna för torn
B utreds vidare i ansökan om vattendom.
Fastighetsnämnden: Ett investeringsbeslut i Kommunfullmäktige ska tas innan detaljplanen antas.
Göteborg Energi: Gasledningar bedöms inte utgöra risk för linan. Bestämmelsen (a2)
avser inte gasledningar. Transformatorstation ryms inom planen.
Göteborgs Hamn: Planbestämmelsen för kajplats 24 har justerats och en planbestämmelse om minsta segelfria höjd har tillförts plankartan.
Kretslopp och vattennämnden: Bestämmelsen om skärmtak har preciserats för att inte
utgöra en risk för underliggande ledningar. Behovet av cykelparkering kring stationerna
är stort och en gemensam lösning måste hittas. Plankartan har kompletterats med en
upplysning om lägsta höjd på färdigt golv för anslutning med självfall.
Miljö- och klimatnämnden: Markmiljöutredningen har kompletterats och förekomst av
markföroreningar kommer i huvudsak vara en masshanteringsfråga. Behov av vidare
undersökning för planarbetet bedöms inte föreligga.
Stadsdelsnämnden Lundby: Planbeskrivningen har utökats med text avseende centrumförskjutningen samt de sociala konsekvenserna inklusive barnperspektivet.
Trafiknämnden: Planbestämmelse om spårväg har tillförts plankartan. Skärmtak tillåts
på allmän platsmark TORG samt GATA2. Gällande ”cykelparkeringar” se svar till
Kretslopp och vattennämnden.
Lantmäteriet: Centrumändamålet inom stationen utgör service för resenärerna varför
parkering utöver angöring inte bedöms behövas.
Sjöfartsverket och Trafikverket: Planbestämmelsen om minsta segelfria höjd har tillförts
plankartan samt administrativ bestämmelse om att startbesked för uppförande av linbanetorn i hamnbassängen inte får ges innan vattendom erhållits.
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Sakägare: De åtgärder som krävs för brandskydd på enskilda fastigheter har förtydligats. Riktvärden för buller och vibrationer kan klaras. Bestämmelser har införts på
plankartan. Utredningen om Insyn och skuggor har kompletterats och påverkan bedöms
vara acceptabel för en stadsmiljö.
Tekniken som används för att bygga Göteborgs stadslinbana är beprövad och systemet
är tryggt, pålitligt och vädertåligt. Den kommer stängas vid ungefär samma vindstyrka
som när busstrafiken över Älvsborgsbron stängs av dvs endast ett fåtal gånger per år.
Eventuell evakuering kommer alltid att ske via stationerna.
Västtrafik arbetar med stadslinbanans trygghet på samma sätt som med övrig kollektivtrafik se PM Linbanans funktion och resandemiljö. Gondolerna ska uppfylla tillgänglighetskraven som ställs på kollektivtrafik.
Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom kompletteringar, vidare utredningar och ändringar i planhandlingarna.
Kontoret bedömer att med de nya utredningarna som grund och dialog med Länsstyrelsen kan förslaget föras till granskning
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Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets
kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, trafikkontoret och
Västtrafik för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande.

Kommunala nämnder och bolag med flera
1. Fastighetsnämnden

DP och ÄDP: Tillstyrker under förutsättning att linbaneprojektets totala ekonomi, inklusive marklösenkostnader, är finansierad. Nämnden påpekar att kommunfullmäktiges inriktningsbeslut inte inrymmer kostnader för markinlösen.
Kommentar: Ett investeringsbeslut i Kommunfullmäktige ska tas innan detaljplanen

antas.
2. Göteborg Energi

DP och ÄDP: Tillstyrker under förutsättning att befintlig transformatorstation kan stå
kvar alternativt flyttas och att läget säkras upp med E-område på plankartan.
Försiktighet måste iakttas vid schaktning. Linbanans bärande pelare och fundament
kommer i konflikt med flera elanläggningar som måste flyttas. Befintliga fjärrvärmeledningar och fjärrkylaledningar ska beaktas i det fortsatta planarbetet. GothNet har befintliga ledningar som måste flyttas.
Det finns driftsatt gasledning inom planområdet. Det är osäkert om gasledningarna uppfyller bestämmelserna om strålningsintensitet (a2). Framför att det är otydligt vad ”på
linbaneanläggning” innefattar i form av torn, vajrar, och byggnader.
Ledningsflytt förväntas bekostas av linbaneprojektet.
Kommentar:

Detaljplanen medger ny transformatorstation. E- bestämmelse har tillförts plankartan.
Ledningskonflikter har studerats och ska lösas i samarbete med trafikkontoret och ledningsägarna.
Riskutredningen visar att gasledningarna inte utgör någon risk för linbaneanläggning.
Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande av detta.
3. Göteborgs Hamn AB

DP och ÄDP: Tillstyrker. Linbanan måste fungera tillsammans med verksamheten vid
Danmarksterminalen. Hamnen äger vattenområdet. Riksintresset Göteborgs hamn ska
beaktas. Avvägning mellan linbana och riksintresse behövs i planhandlingarna. Riskbedömningen måste kompletteras med beskrivning och bedömning av risker med att linbanan passerar och går över liggande fartyg vid kajplatserna med 24–25 samt risker med
linbanans sträckning över vändytan för passagerarfärjor och kryssningsfartyg. Danmarksterminalen är ett ISPS -område. Planen bör kompletteras med minsta segelfria
höjd, lägst 45,0 meter (RH2000). Vid kajplats 24 finns ramper, som i planen ligger
inom öppet vattenområde. Justering av planbestämmelsen behövs. Markområdet vid
Danmarksterminalen behöver planläggas som kvartersmark för hamnverksamhet. De föreslår även dialog med verksamhetsutövare Älvsnabben i tidigt skede och med VTSGöteborg för styrning av sjöfarten under genomförandet. De efterfrågar även en be-
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skrivning av påverkan på stabiliteten inom Danmarksterminalen samt tillfälligt nyttjande av mark vid byggande. Vidare påtalas att stark eller störande belysning inte får
påverka fartygens navigation och utryckningsfordon måste kunna ta sig fram längs kajen.
Kommentar:

Plankartan har kompletterats med bestämmelse om minsta segelfria höjd och planbestämmelsen för kvartersmarken vid Danmarksterminalen har justerats till V1 – Hamn.
Riskutredningen har uppdaterats avseende kajplatserna 24-25.
(Göteborgs hamn har även lämnat synpunkter som rör Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. Synpunkterna har skickats vidare till berörda projektledare).
4. Göteborgs Stads Parkering AB

DP: Tillstyrker under förutsättning att konsekvenserna av att en parkeringsanläggning
med 540 platser rivs utreds. Programmet för Lindholmen bör ta ett helhetsgrepp om parkering och mobilitet. Parkeringsbolaget arbetar med att utveckla ett koncept för parkerings- och mobilitetsanläggningar som ska stödja hållbar mobilitet i tät stadsbebyggelse.
Kommentar:

Ingen parkering ersätts inom detaljplanen. Förutsättningarna för det befintliga parkeringshuset som rivs löses enligt befintligt avtal mellan Älvstrandsbolaget och Chalmersfastigheter. Utförligare beskrivning om parkering på Lindholmen finns i planbeskrivningen.
5. Idrott- och föreningsnämnden

DP: Inget att erinra.
6. Kretslopp och vattennämnden (KoV)

DP och ÄDP: Tillstyrker. Planhandlingarna måste klarlägga angivna höjder ovan
mark/nollplan, text kring förbindelsepunkt samt marknivåer/lägsta golv. Planbeskrivningen bör uppdateras gällande angöring för avfallshantering vid stationsbyggnaden.
Dagvattenlösningen föreslås studeras närmare och höjdsättning anpassas så att avvattning sker. Underbyggnation av torgytan ska samordnas med befintliga och nya ledningar samt tillfällig uppdämning av dagvatten.
Finns något säkerhetsavstånd till servitutet? Fri arbetshöjd upp till servitutsgränsen behövs för att komma åt ledningarna i marken. Eventuella geotekniska undersökningar
och markarbeten närmare än 10 meter från VA-anläggning ska granskas av KoV.
Kommentar:

Planbeskrivningen har kompletterats gällande avfall, dagvatten och skyfall.
Eventuella konflikter med ledningar ska lösas i samarbete med trafikkontoret och ledningsägarna.
Minsta fria höjd från marknivå till servitut för linbanetrafik har justerats och är som
minst 6,0 meter.
Bestämmelsen om skärmtak har preciserats för att detta inte ska hamna i konflikt med
underliggande ledningar. Behovet av cykelparkering kring stationerna är stort och en
gemensam lösning måste hittas.
Detaljplanen reglerar vibrationsnivåer utifrån komfortvärde för människor. Detta stämmer även överens med Kretslopp- och vattens riktvärden.
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7. Kulturnämnden

DP och ÄDP: Tillstyrker Trygghetsfrågan behöver beaktas i det fortsatta planarbetet.
Nämnden påpekar att linbanestationerna bör ses som aktiva mötesplatser som möjliggör
olika aspekter av social och kulturell hållbarhet. Stationsbyggnaden bör få en utformning som anspelar på platsens historia samt lyfter fram det kluster av intressanta skapande verksamheter som finns på Lindholmen idag. 1% av byggkostnaden ska avsättas
för konstgestaltning när man bygger nytt.
Kommentar:

Trygghetsfrågan förtydligas i planbeskrivningen samt i PM Funktion och resandemiljö.
Se även i svar till Stadsdelsnämnden Lundby, yttrande 13.
Utformningen av stationen regleras via utformningsbestämmelser och tornet regleras utifrån en arkitekttävling. Fackverkskonstruktionerna anspelar på den tidigare hamnverksamheten. Detaljplanen möjliggör centrumändamål i stationsbyggnaden.
8. Lokalnämnden

DP: Inget att erinra.
9. Miljö- och klimatnämnden

DP och ÄDP: Tillstyrker under förutsättning att placeringen av torn B i vattenmiljön utreds vidare, att föreslagna dagvattenåtgärder säkerställer att tillräcklig rening möjliggörs, att ljudmiljön klaras enligt riktvärden för industribuller med hänsyn till ljudets karaktär och tid på dygnet, att kompletterande markmiljöundersökningar genomförs samt
att en platsbedömning av luftkvaliteten genomförs.
Kommentar:

Dagvattenutredning har uppdaterats och visar alternativa lösningar.
Riktvärdena för industribuller har införts som bestämmelse på plankartan. Bullerutredning visar att riktvärdena för industribuller kan nås med åtgärder redovisade i utredningen.
Markmiljöutredningen har kompletterats. Förekomst av markföroreningar kommer i huvudsak vara en masshanteringsfråga och ev. innebära merkostnader. Behov av vidare
undersökning för planarbetet bedöms inte föreligga. Inför detaljprojektering kan kompletterande undersökningar med avseende på klorerade kolväten vara aktuella.
Under våren 2017 detaljstuderade Miljöförvaltningen de områden där stationerna ska
placeras. Utifrån deras senaste luftmiljöberäkning från 2014 är deras bedömning att det
inte finns någon risk för att miljökvalitetsnormerna för luft ska överskridas. Några utredningar anses inte krävas. MKB:n konstaterar att linbanan inte genererar några utsläpp
av avgaser.
Förutsättningarna för torn B utreds vidare i ansökan om vattendom.
10. Park- och naturnämnden

DP: Tillstyrker Nämnden önskar ytterligare arbete med utvecklingen av Slottsbergets
naturslänt med fokus på barnvänliga rum och kopplingar till bostadsområdet på Slottsberget.
Naturmarken bör tas med i detaljplanen och planläggas som allmän plats PARK. De delar av naturmarken som tas i anspråk för detaljplanen kan med fördel kompenseras genom att andra delar som tillfaller naturområdet planläggs som PARK istället för TORG.
Träd som berörs av planförslaget ska ersättas inom planområdet.
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Föreslagna dagvattenlösningar behöver studeras vidare och de träd som tas bort ska ersättas inom planområdet.
Nämnden uppmuntrar till samordning av gestaltning av de offentliga rummen i syfte att
verka för trygga, jämställda och tillgängliga miljöer i och kring stationsområdet.
Kommentar:

Ett PM – Bedömning av träd utmed linbanans sträckning har tagits fram. Den visar att
det finns träd som kan komma att påverkas av genomförande av detaljplanen, men att
träden inte bedöms skyddsvärda. Nya träd kommer planteras på torgytorna där så är
möjligt.
En samordning sker mellan förvaltningarna för utformningen av allmän plats. Trygghetsfrågan förtydligas i planbeskrivningen. Se även i kommentar till Stadsdelsnämnden
Lundby, yttrande 13.
Området närmast Slottsberget har ändrats från TORG till NATUR.
11. Räddningstjänsten i Storgöteborg

DP och ÄDP: Tillstyrker under förutsättning att slutsatserna i framtagna riskutredningar
beaktas samt linbanetekniska risker utan dröjsmål tas fram och hanteras. En ny Riskinventering tas fram av NCC som utgår från de specifika linbanetekniska förutsättningarna.
Vidare tillägger Räddningstjänsten i Storgöteborg att de önskar ta del av underliggande
litteratur eller annan evidens till vald modell i ”Riskinventering Linbana”.
Kommentar:

Riskutredningen har uppdaterats.
12. Sociala resursnämnden

DP: Tillstyrker Nämnden anser att linbanan som helhet kommer att vara bra för sammanhållningen i Göteborg då den överbrygger flera fysiska och sociala barriärer. För
stationsbyggnaden på Lindholmen innebär den ett socialt tillskott och kan bli den mötesplats som saknas i området. Identiteten och befintliga kulturvärden och kulturverksamheter bör integreras i den fortsatta gestaltningen av området, för att ta vara på den
stora potential som finns. Barn och unga bör få ta del i en dialog kring utformning och
innehåll av allmän plats runt stationen. För tornet vid kajkanten efterfrågas en gestaltning anpassad till mänsklig skala och som blir ett tillskott till den offentliga platsen.
Kommentar:

Planbeskrivningen har kompletterats med mer text kring barnperspektivet.
Se kommentar till Stadsdelsnämnden Lundby, yttrande 13.
13. Stadsdelsnämnden Lundby

DP och ÄDP: Tillstyrker. Konsekvenserna av att centrum genom linbanan förskjuts åt
öster och att många målpunkter längs linbanan byggs ut senare behöver analyseras/beskrivas ytterligare. De önskar även en analys av hur linbanestationerna förhåller sig och
anpassas till övriga stråk och färdmedel. Därutöver även otrygghet, tillgänglighet för
funktionshindrade och barnperspektivet.
Vidare uttrycker de oro för undanträngningseffekter till följd av den samlade exploateringen som sker på Lindholmen. Här påpekas vikten av att skapa ett blandat område där
näringsliv, kultur och kunskapsskapande verksamheter kan samexistera. Placeringen av
torn B vid älvkanten påpekas även ha stor vikt för samspel och nyttjande av älvkanten.
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Stationen och omgivande torgytor är storskaliga och det bör läggas stor vikt vid trygghetsaspekter och målpunkter som befolkar området även kvällstid. Det påpekas även att
en förflyttning av hållplatsläget vid Lindholmen Science Park till linbanan vore positivt.
Nämnden vill även att frågan om buller och störande ljussken belyses tydligare i planbeskrivningen.
Kommentar:

Tornplaceringen har skett i samarbete med Lokalförvaltningen. Stadsbyggnadskontoret
och Projekt Göteborgs Stadslinbana delar uppfattningen om att stationerna, kringliggande ytor, liksom linbanan som helhet, behöver upplevas som trygga och funktionella.
Projekt Göteborgs Stadslinbana ser positivt på verksamheter i linbanestationerna och
menar att detta är bidragande till en upplevd trygghet för resenärer och förbipasserande.
Västtrafik arbetar med stadslinbanans trygghet på samma sätt som med övrig kollektivtrafik. Se PM Funktion och resandemiljö.
Planbeskrivningen har utökats med text avseende centrumförskjutningen samt de sociala konsekvenserna inklusive barnperspektivet.
Den genomförda och reviderade Bullerutredningen visar att alla värden ligger inom de
gränser för industribuller som är acceptabla.
14. Stadsdelsnämnden Majorna - Linné

DP: Tillstyrker samt tillägger att de ser en risk med att Järntorget inte utretts i samma
omfattning som linbanans övriga sträckning samt att tidplanen är mycket ansträngd, vilket anses riskera att sociala frågor och ansvarstagande inte utredas i tillräcklig omfattning. Behovet av att utreda linbanans konsekvenser för både norra och södra sidan om
älven påpekas. Det påpekas att linbaneprojektet till stora delar går i linje med de prioriteringar som beslutats i det lokala utvecklingsprogrammet för Majorna – Linné. Dock
påtalas att för att uppnå målet om att bygga vidare på det lokala engagemanget är det av
stor vikt att stationsbyggnaderna förankras väl i det lokala sammanhanget och att delaktighet eftersträvas i det fortsatta arbetet. Viss oro uttrycks för risken att otrygga platser
skapas under tiden stadens byggs ut då linbanan kommer att stå färdigt långt före stora
delar av de utbyggnadsområden som planeras i dess närhet. Det efterfrågas även att påverkan på Järntorget med framtida flöden utreds mer, samt att det är viktigt att analysera
vilka människor som kommer att använda linbanan i sin vardag. Linbanans påverkan på
skalan i Göteborgs innerstad behöver analyseras ur ett hela-staden-perspektiv. En helhetsbedömning av den lokala situationen på respektive plats behöver göras och att samordning sker mellan de olika projekt som pågår och konsekvensbeskrivs ur ett helhetsperspektiv både på den södra och norra sidan av älven.
Kommentar:

Se svar till Stadsdelsnämnden Lundby, yttrande 13.
SDF Majorna – Linné har även inkommit med synpunkter som rör Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. Dessa synpunkter har skickats vidare till
berörda projektledare.
15. Trafiknämnden

DP och ÄDP: Tillstyrker Tillägger att det är viktigt att lösa tillgängligheten för tillsyn
och underhåll av torn B. Tryggheten och trafiksäkerheten behöver beaktas i form av
överblickbarhet vid stationen. Skärmtak bör tillåtas över gångstråk och visuell och taktil
ledning behövs över större öppna ytor. För cykeltrafiken är det viktigt att beakta en hög
standard i kopplingen mot söder via Plejadgatan samt erforderligt antal cykelparkeringsplatser och framtida plats för cykelpool.
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En planbestämmelse som möjliggör framtida spårväg runt stationen efterfrågas samt att
Kunskapsgatan överförs från kvarter till allmän plats. En framtida spårvägs fysiska utrymme samt säkerhetsavstånd behöver studeras utifrån de administrativa bestämmelser
som medger linbaneutrymme över gatan intill stationsbyggnaden.
Kommentar:

Planen hindrar inte väderskyddade kopplingar. Illustrationskartan visar på ett alternativ
för placering av cykelparkering. Parkering och angöring beskrivs i planbeskrivningen.
En planbestämmelse har tillkommit som möjliggör spårväg runt om stationen och torget. Kunskapsgatan utgör kvartersmark och ägs av Chalmers Fastigheter. Kommunen
har ej rådighet över marken. Kunskapsgatan ingår i arbetet med utvecklingen av Chalmersområdet som helhet.
16. Utbildningsnämnden

DP: Uttrycker oro över minskat söktryck till byggprogrammet på Bräckeskolan om de
tvingas flytta till en mindre centralt belägen plats till följd av utbyggnaden av linbanan.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

11(28)

Statliga och regionala myndigheter bolag med flera
17. Business Region Göteborg (BRG)

DP och ÄDP: Tillstyrker. Det är viktigt med dialog med befintliga verksamheter inför
och under byggprocessen samt att tillgängligheten för kunder och besökare säkerställs.
Framhäver även vikten av tillräckligt med cykelparkeringar.
Det är av vikt att planeringen för nya trafiklösningar innebär att framkomligheten för
fordon är god och att hastigheterna inte blir för låga samt att näringslivets behov av parkeringar även tillgodoses framöver.
Kommentar:

Planbeskrivningen har uppdaterats angående föreslagna trafiklösningar runt stationen.
Illustrationskartan visar möjlig lösning för cykelparkering. Ingen parkering ersätts inom
detaljplanen. Utförligare beskrivning om parkering på Lindholmen finns i planbeskrivningen.
18. Lantmäterimyndigheten

DP och ÄDP: Tillstyrker. En uppdelning av planbeskrivningen för DP respektive ÄDP
hade varit att föredra för tydligheten skull. Kartan i Bilaga 1 behöver vara större för läsbarheten skull. Det påpekas även behov av förtydligande kring att de fastighetsrättsliga
prövningar som avses för rättighetsområdena a1 och a2 gäller under planens genomförandetid samt att rättighetsområdena ej får ha alternativa lägen vid planens antagande.
Det önskas även ett förtydligande i planbeskrivning kring eventuell ersättning av de parkeringsplatser som tas bort till följd av planen samt om planbestämmelsen C föranleder
behov av parkeringsplatser för bil intill stationen.
Planbeskrivningen behöver vidare kompletteras gällande eventuellt behov av fastighetsbildningsåtgärd för åtkomst till vattenområde för torn B, uppdateras kring ekonomiska
konsekvenser för enskilda fastighetsägare samt gällande eventuell enskild anläggning
för dagvatten. Det påpekas även att plankartan bör kompletteras med plushöjd för ändamålet C.
Kommentar:

Linbaneanläggningen som medges under allmän plats avser framför allt grundläggning
och dagvattenhantering samt möjlig cykelparkering. Några plusnivåer kan inte fastställas före projektering. Trafikkontoret samordnar utbyggnaden med ledningsägarna.
Parkering förtydligas i planbeskrivningen. Linbanestationen kräver bara angöring. Centrumändamålet inom stationen utgör service för resenärerna varför parkering utöver angöring inte behövs. C bestämmelsen har preciserats till att endast tillåta 2900 m2 Bta
centrumändamål.
De administrativa bestämmelserna a1 och t1 har justerats och har inte längre alternativa
lägen över älven.
Torn B ligger på stadens mark (vattenområde), så rådighet till området finns. Angränsande områden utgörs av allmän plats så åtkomsten anses därmed säkrad.
19. Luftfartsverket

DP: Inget att erinra. Hänvisar till berörd flygplats, Göteborg Landvetter.
20. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen yttrande bifogas i sin helhet (se bilaga 2).
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DP och ÄDP: Tillstyrker. Bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna och nu kända
förhållanden att följande frågor måste lösas för att ett antagande inte skall prövas av
länsstyrelsen.
• Hälsa/säkerhet, föroreningssituationen i mark behöver tydligt framgå och förekomsten av klorerade lösningsmedel utredas innan antagande.
• Planbeskrivningen behöver kompletteras gällande vibrationer och stomljud.
• Bullerutredningen behöver uppdateras gällande typ av verksamheter i närområdet, åtgärder och kostnadsuppskattning. Industri- och verksamhetsbuller kan behöva regleras.
• Risk för olyckor.
• Risken för påsegling behöver studeras och lämplig utformning av påseglingsskydd möjliggöras i planen. Samtidigt behöver ett riskscenario utredas som innebär att en passagerarfärja regelbundet utnyttjar kajläge 24-25.
• Riskutredningen behöver uppdateras gällande angränsande byggnaders påverkan
på tornen vid eventuell brand. Eventuellt behov av kompletterande brandskydd
måste säkerställas och servitut enligt a2 eventuellt utökas.
• Evakueringsmetod behöver framgå av planbeskrivningen.
• Översvämning, åtgärderna från MKB:n behöver regleras i plankartan.
• Erosion, vidare geotekniska utredningar krävs.
• Markmiljö, föroreningar i sediment behöver utredas och säkerhetsåtgärder behöver tas fram och vid behov säkerställas i planhandlingarna.
• Riksintresse för kulturmiljö, utformning och läge på stationshuset behöver justeras i syfte att underordna sig Slottsberget.
• Riksintresse för kommunikation, en flyghindersanalys krävs.
• Natura 2000 Torsviken (Fågeldirektivet), eventuell påverkan behöver redovisas.
Därtill framför länsstyrelsen att följande frågor behöver belysas eller beskrivas mer:
strandskydd, buller, planbestämmelser för vattenområde, miljökvalitetsnormerna för
vatten, förutsättningarna för påseglingsskydd samt ett förtydligande kring vad som ingår
i detaljplan respektive ansökan om vattenverksamhet, sol- och skuggstudie, dagvatten,
skyddsrum, skyddsvärda träd och evakueringsmetoder samt att samråd bör ske med
MSB:s RAKEL enhet.
Vidare anser de att resonemanget kring lokalklimat behöver fördjupas i miljökonsekvensbeskrivningen och planbeskrivningen samt att en eventuell konflikt med Götaverken bör utredas. Alternativa placeringar och motiv till val av plats för stationerna och
tornen samt styrande krav på linbanans funktion bör även redovisas utförligare i MKB:n
samt gemensamma bedömningsgrunder för miljöaspekter behöver tas fram till granskningen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
DP och ÄDP: Tillstyrker under förutsättningar att följande synpunkter beaktas.
MSB saknar en samlad beskrivning av vilka riskreducerande åtgärder som planeras. De
saknar planbestämmelser som säkerställer höjdmässig anpassning för att minimera konsekvenserna vid en eventuell översvämning samt beskrivning i planbeskrivningen om
hur påkörningsrisken ska hanteras.
MSB meddelar även att det under 2018 pågår ett arbete med att ta fram hotkartor för
översvämningsrisken för havet, vilket kan komma att påverka aktuella planområden.
Den slutliga utformningen av linbanan behöver även analyseras utifrån vilken påverkan
det kan få på radiokommunikationssystemet RAKEL. Dessutom önskas en beskrivning
av om linbanan kan påverka skyddsrum genom exempelvis laster, in- och utrymningsvägar eller dylikt.
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Statens geotekniska institut (SGI)
DP: Tillstyrker och delar kommunens bedömning att stabiliteten är tillfredställande vid
planområdet för stationsbyggnaden dock ställer de sig frågande till huruvida det i planen
finns behov av att säkerställa kravet på besiktning och förstärkningsåtgärder.
Dock krävs att stabiliteten för omgivande markområden vid planområdet för torn B
(slänter och kajer) redan i planskedet studeras och att påseglingsskyddet utreds mer gällande stabilitet och utformning.
Kommentar:

Markmiljöutredningen har kompletterats och förekomst av markföroreningar kommer i
huvudsak vara en masshanteringsfråga och ev. innebära merkostnader. Behov av vidare
undersökning för planarbetet bedöms inte föreligga. Inför detaljprojektering kan kompletterande undersökningar med avseende på klorerade kolväten bli aktuella. Då eventuella föroreningar troligen är belägna på stort djup bedöms de inte utgöra ett hinder för
vidare planarbete.
Bullerutredning har uppdaterats och visar att riktvärdena för industribuller kan nås med
åtgärder samt att komfortvärde för vibrationer inte överskrids. Riktvärdena för industribuller och vibrationer har införts som bestämmelse på plankartan.
De geotekniska utredningarna visar att planens genomförande är möjlig. Vidare utredning krävs för projektering. Förutsättningarna för torn B utreds vidare i ansökan om vattendom. Plankartan har kompletterats med administrativ bestämmelse om att startbesked
för uppförande av linbanetorn i hamnbassängen inte får ges innan vattendom erhållits.
Riskutredningen har uppdaterats avseende kajläge 24-25. Flyghindersanalys har genomförts och stämts av med Swedavia, kustbevakningen och ambulansflyg. Även polismyndigheten har tillfrågats men inte svarat. En ny Riskinventering tas fram som utgår från
de specifika linbanetekniska förutsättningarna.
Påverkan på Natura2000 Torsviken har studerats och bedöms inte beröras. Fåglarna flyger inte in till Torsviken längs älven utan kommer i huvudsak från söder och in över Hisingen.
Placeringen av torn B bedöms få måttlig visuell påverkan på läsbarheten och upplevelsen av riksintresset Lindholmen samt få en visuell påverkan av kulturmiljön inifrån riksintresset. Arkitektförslaget har bland annat valts för fackverkskonstruktionens anknytning till hamnmiljön. Utformningen regleras i detaljplanen. Ur risk och insynsskäl kan
tornen inte göras kortare eller på andra sätt minska tornets påverkan på kulturmiljön.
Utredningen om insyn och skuggor har kompletterats. Påverkan från linbanan bedöms
vara acceptabel i en stadsmiljö.
Placeringen av linbanedragningen förtydligas i PM Linbanestationer – alternativa placeringar, 2018-04-26. MKB och planbeskrivningen har uppdaterats avseende lokalklimat
samt gemensamma bedömningsgrunder av miljöaspekterna. Varvsverksamheten vid tidigare Götaverken har upphört, så en bedömning av en eventuell konflikt anses inte aktuellt. Göteborgs Hamn har infört restriktioner för fartygstrafik inom varvsområdet som
innebär att det är omöjligt att anlägga/passera det gamla varvsområdet.
Dagvattenutredningen har uppdaterats. Den visar alternativa lösningar och regleras inte
i detaljplanen. En upplysning har tillförts plankartan gällande markhöjder med hänsyn
till skyfall. Exakta marknivåer måste utredas i detaljprojekteringen. En planbestämmelse har även införts på plankartan som reglerar att byggnadsdelar under nivå +2,8
meter över nollplanet ska skyddas mot inträngande vatten.
Planområdet ligger inte i närheten av något skyddsrum.
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Ett PM – Bedömning av träd utmed linbanans sträckning har tagits fram. Denna visar att
det finns träd som kan komma att påverkas av genomförande av detaljplanen, men träden bedöms inte som skyddsvärda. Nya träd kommer planteras på torgytorna.

21. Polismyndigheten, lokalpolisområde Hisingen

DP: Tillstyrker Skriver att tryggheten vid stationerna är viktig. Rekommenderar bland
annat att det vid stationerna finns flera vägval in och ut från stationen.
Kommentar:

Detaljplanen föreskriver torg runtom stationen med flera in- och utgångar. Trygghetsfrågan har förtydligats i planbeskrivningen. Se även i svar till Stadsdelsnämnd Lundby,
yttrande 13.
22. Sjöfartsverket

DP och ÄDP: Tillstyrker samt tillägger att plankartan bör kompletteras med minsta segelfria höjd och att ett riskscenario utreds där en passagerarfärja regelbundet utnyttjar
kajläge 24-25. Sjöfartsverket påpekar ytterligare att en byggnation av påseglingsskydd
innan torn B är på plats kan bli både kostsamt och svårt byggteknisk varpå andra alternativ bör utredas, så som att frågan löses i samband med tillstånd för vattenverksamhet.
Slutligen påpekas att det behöver förtydligas vilka evakueringsmetoder linbanan kommer att vara försedd med.
Kommentar:

Plankartan har kompletterats med bestämmelse om lägsta segelfria höjd och en administrativ bestämmelse om att startbesked för uppförande av linbanetorn i hamnbassängen inte får ges innan vattendom erhållits.
Riskutredningen har kompletterats avseende kajplats 24-25.
Eventuell evakuering kommer att ske via stationerna.
23. Skanova

DP: Tillstyrker under förutsättning att kommande ledningsflyttar kan säkerställas i dialog med trafikkontoret.
24. Swedavia

DP: Har erhållit flyghinderanalys gällande uppförande av torn och har konstaterat att det
inte har någon negativ påverkan på flygtrafiken.
25. Svenska kraftnät

DP och ÄDP: Inget att erinra.
26. Trafikverket

DP och ÄDP: Tillstyrker samt tillägger även att det kommer krävas ett avtal, angående
säkerställande av risker för trafiksäkerheten samt elsäkerhetsföreskrifter, mellan Trafikverket och Göteborgs Stad för att tillåta att linbanan får korsa statligt väg- och järnvägsnät. Dessutom kräver de att avtal upprättas gällande bevakande projektledare under
byggnadsfasen innan planen går till antagande.
Trafikverket instämmer i övrigt med Sjöfartsverkets bedömning att detaljplanen för
sträckan mellan Järntorget och Lindholmen ska kompletteras med minsta segelfri höjd
och att riskbedömningen ska kompletteras med ett riskscenario där en passagerarfärja
nyttjar kajläge 24-25.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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Kommentar:

Samtal pågår med Trafikverket kring avtal om korsande av statligt väg- och järnvägsnät
inkl. reglering kring genomförandet för att inte påverka framkomligheten samt kring bevakande projektledare.
Se svar till nr. 22 Sjöfartsverket.
27. Vattenfall Eldistribution AB

DP: Inget att erinra.
28. Västtrafik

DP: Tillstyrker samt tillägger att planbeskrivningen behöver förtydligas med gatusektion och eventuell bullerstörning gällande framtida dragning av spårvägsspår från
Lindholmsallén till den planerade Lindholmsförbindelsen. Det behöver även förtydligas
hur kollektivtrafiken garanteras hög framkomlighet i det som anges som ”shared space”
i planbeskrivningen.
Vidare efterfrågas garantier för färjans framkomlighet under byggtiden samt fortsatta
möjlighet att trafikera Lindholmspirens färjeläge efter linbanans färdigställande.
Kommentar:

En bullerutredning har upprättats avseende eventuell spårvagnsslinga runt stationen och
planbeskrivningen har uppdaterats avseende beskrivning av planerad trafikstruktur.

Sakägare
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har
inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogörelsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade
till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.
Sammanfattande kommentarer.
Tekniken som används för att bygga Göteborgs stadslinbana är beprövad och systemet
är tryggt, pålitligt och vädertåligt. Linbanan kommer stängas vid ungefär samma vindstyrka som när busstrafiken över Älvsborgsbron stängs av dvs endast ett fåtal gånger per
år. Eventuell evakuering kommer alltid att ske via stationerna. Gondolerna ska uppfylla
tillgänglighetskraven som ställs på kollektivtrafik.
Västtrafik arbetar med stadslinbanans trygghet på samma sätt som med övrig kollektivtrafik. Planen har kompletterats med en rapport PM Linbanans funktion och resandemiljö.
Stadsbyggnadskontoret och Projekt Göteborgs Stadslinbana delar uppfattningen om att
stationerna, kringliggande ytor, liksom linbanan som helhet, behöver upplevas som
trygga och funktionella. Projektet Göteborgs Stadslinbana ser positivt på verksamheter i
linbanestationerna och menar att detta är bidragande till en upplevd trygghet för resenärer och förbipasserande.
Torn och stationslägen ligger fast. Se PM Linbanestationer – alternativa placeringar
2018-04-26.
Den genomförda och reviderade Bullerutredningen visar att alla värden ligger inom de
gränser för industribuller som är acceptabla.
Utredningen om insyn och skuggor har kompletterats. Påverkan från linbanan bedöms
vara acceptabel i en stadsmiljö.
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29. Bostadsrättsförening Lyftkranen, (Göteborg Lindholmen 20:1, Göteborg Lindholmen 21:2, Göteborg Lindholmen 23:1, Göteborg Lindholmen 24:2)

DP: Kräver att de parkeringsplatser som försvinner i samband med planen kompenseras
med nya parkeringsmöjligheter för boende på övre Lindholmen. Planbeskrivningen bör
förtydliga vilka konsekvenser borttagandet av parkeringsplatserna vid Plejadgatan och
p-hus Kunskapsgatan får för boende på övre Lindholmen. Påpekas att en ny plats för
drygt 100 parkeringar behöver lokaliseras, för att komma upp i de 260 parkeringsplatser
som detaljplanen ”Detaljplan för bostadsområde för Lindholmen” DP 3742 kräver. Vidare borde parkeringarna knytas till fastigheter via servitut eller en samfällighetsförening.
Kommentar:

Ersättningsparkering för de boendeparkeringar som tas i anspråk till följd av detaljplanen finns att tillgå på parkeringen Västra Lindholmen. För besök tillåts i området i övrigt parkering i en timma enligt lokal trafikföreskrift.
30. Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co, (Masthugget 29:4, Tingstadsvassen 1:2,
Brämaregården 7:15)

DP och ÄDP: Har inget att erinra, men påpekar att bolaget förutsätter att kommunen vid
utarbetande av detaljplanen undersökt att markbeskaffenheten är lämplig för detaljplanens ändamål. Vidare efterfrågas att bullernivån som kan tillåtas för anläggningen skall
framgå av planbestämmelserna.
Kommentar:

De geotekniska utredningarna visar att planens genomförande är möjlig. Vidare utredning krävs för projektering. Förutsättningarna för torn B utreds vidare i ansökan om vattendom.
Plankartan har kompletterats med bullerbestämmelse.
31. Castellum, (Lindholmen 28:1, Lindholmen 28:3, Lindholmen 28:4, Lindholmen
30:5, Lundbyvassen 3:1, Lundbyvassen 8:3)

DP: Tycker det är positivt att utöka kollektivtrafiken i området med ytterligare trafikslag, men föreslår att biltrafiken även fortsättningsvis leds direkt in i Lindholmsallén
och att kollektivtrafiken istället leds runt stationen. Bedömer att det kommer bli svårt
för biltrafiken att hitta andra vägar in i området, så som trafikanalysen beskriver, eftersom det innebär att bilarna då ska in i Karlastaden och hamna bland all den trafik som
alstras där. Kollektivtrafiken har samband med stationen och det nya torget och man bedömer att den bättre samsas med övriga aktiviteter i ”shared-space”-ytorna.
Kommentar:

Trafiken kommer initialt att ledas runt om stationen, men i ett längre perspektiv när
Chalmersområdet utvecklas föreslås det östra körfältet att stängas av och dubbelriktad
trafik tillåtas väster om linbanestationen. Det förutsätter dock färdig utbyggnad av nya
gator i norr intill Karlastaden, vilket i en framtid innebär att den förväntade biltrafiken
förbi linbanestationen minskar då trafiken som ska förbi området idag leds in på nya gator nordost om planområdet.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

17(28)

32. Chalmersfastigheter AB

DP och ÄDP: Är positiva till detaljplanerna, men påpekar att det saknas ett förslag på
hur CF ska bli ersatt för både funktionen parkering och värdet av fastigheten Lindholmen 6:10. Efterfrågar beskrivning av konsekvenser av spårvägen som ska förbinda
Lindholmen med Stigberget och hur trafikmängderna ska kunna minska runt linbanestationen. Föredrar en trafiklösning utan biltrafik mellan CF och linbanestationen. Påpekar att det under bygg- och driftsfas är viktigt att områdets transportbehov och krav på
framkomlighet tillgodoses. Förordar lösning för cykelbanor som arbetades fram i de parallella uppdragen för Centrala Lindholmen. Ser ett stort värde i att passagen förbi tornet
även utformas för cykel. Föreslår en högre exploateringsgrad för stationsbyggnaden,
både påbyggnad för kontor och handel samt bottenvåning med service som t.ex. biblioteksfilial och kafé/restaurang, för mötesplatser och kvällsaktiviteter.
Kommentar:

Ingen parkering ersätts inom detaljplanen. Förutsättningarna för det befintliga parkeringshuset som rivs löses enligt befintligt avtal mellan Älvstrandsbolaget och Chalmersfastigheter. Utförligare beskrivning om parkering på Lindholmen finns i planbeskrivningen.
Gällande trafiklösningar se svar till nr. 31 Castellum ovan. Kopplingen med spårvagn
till Stigberget studeras inte i denna detaljplan, men arbete pågår med projekt Lindholmsförbindelsen inom staden.
Påbyggnad av stationen prövas inte i denna plan, men möjlighet ges för utveckling av
centrumverksamhet inom stationsbyggnaden.
Trafikmängderna bedöms minska genom den omfördelning av trafik som kommer att
ske när nya gator byggs. På systemnivå minskar trafikarbetet med bil till följd av Trafikstrategins genomförande och en ökning av trafik vid vissa nya exploateringar. De lokala
effekterna kan därmed variera.
Trafikering och tillgänglighet i byggskedet kommer att studeras i den fortsatta projekteringen.
Trafikförslaget tillgodoser behovet av att kunna passera stationen via ett gent stråk för
t.ex. pendlingscyklister. Det är också möjligt att ta sig med cykel till och genom stationsområdet. Cykeltrafiklösningar kring tornet omöjliggörs inte.
Utöver de krav som ställs i Boverkets Byggregler (BBR) vid bygglovsansökan och i stadens tekniska handbok om tillgänglighet så utformas stationerna med de krav som Västtrafik och Västra Götalandsregionen ställer i sina riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet.
33. Fastighetsägare Grefab, Lindholmen 735:484

DP och ÄDP: Vill försäkra sig om att hamnmiljön inte påverkas negativt av linbanan
och att hamnen kan fortsätta tjäna som rekreationsområde. Framhåller att upplevd trygghet ska bibehållas i området, att planen förhåller sig till godkända ljudnivåer samt att
tillgängligheten blir fortsatt god till hamnområdet.
Kommentar:

Tornets placering och utbredning i hamnbassängen ska samverka med kajplatserna för
färjorna och dess svängradier. Dialog förs mellan Västtrafik och operatörerna av färjetrafiken.
Bullerutredning har uppdaterats och visar att riktvärdena för industribuller kan nås med
åtgärder samt att komfortvärde för vibrationer inte överskrids. Riktvärdena för industribuller och vibrationer har införts som bestämmelse på plankartan.
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34. Fastighetsägare Higab, Lindholmen 14:1

DP och ÄDP: Påtalar vikten av att funktioner som angöring, avfallshantering, parkering
och liknande även fortsättningsvis fungerar på ett tillfredsställande sätt. Man påpekar
vidare att utformningen behöver säkerställa att buller och vibrationer från linbanan inte
blir till olägenhet för boende.
Kommentar:

Yta för angöring mm finns i planområdets västra del. Avfall hanteras i anslutning till
angöringsytan alternativt med angöring över torgytan.
Ingen parkering ersätts inom detaljplanen. Utförligare beskrivning om parkering på
Lindholmen finns i planbeskrivningen.
Bullerutredning har uppdaterats och visar att riktvärdena för industribuller kan nås med
åtgärder samt att komfortvärde för vibrationer inte överskrids. Riktvärdena för industribuller och vibrationer har införts som bestämmelse på plankartan.
35. Lindholmen Science Park AB

DP: Anser att stadslinbanan kommer utgöra en viktig möjliggörare för kopplingen Global Business Gate - Lindholmen Science Park - Campus Lundby. Dock påtalar de vikten
av att ytterligare skapa förutsättningar för en än starkare fysisk koppling mellan framförallt Lindholmen Science Park och Campus Lundby. Med hänsyn till ökade fordonsrörelser föreslås det öppna torget minimeras runt stationen och istället låta trafiken ta sig
ut direkt på Lindholmsallén. Man föreslår också att integrera linbanestationen med nuvarande busshållplats Lindholmen samt Navet komplexet och färjeterminalen.
Kommentar:

Gällande trafiklösningar se svar till nr. 31 Castellum ovan. Trafikkontoret kommer i
samarbete med Västtrafik att studera framtida trafiklösningar både för bil och kollektivtrafik.
Inom detaljplanen skapas möjlighet för busshållplatsen vid Lindholmen Science Park att
flytta och ligga i direkt närhet till linbanestationen, men det regleras inte att den ska
flyttas.
36. Volvo Group

DP: Ställer sig bakom Lindholmen Science Park ABs samrådsyttrande i dess helhet.
Kommentar:

Se svar till nr. 35 Lindholmen Science Park AB.
37. NCC

DP: Är positiva till planeringen av en stadslinbana. De föreslår att den byggbara volymen ökar och att stationsbyggnaden förbereds för fler näringsverksamheter, så som handels-, kontors- och/eller studiearbetsplatser. De ser en stor potential i att ytterligare förtäta stationsläget som kan skapa en nod med service, liv och rörelse, vilket lockar fler
funktioner och människor som skapar levande stråk och tryggare platser.
Kommentar:

Se svar till nr. 32 Chalmersfastigheter AB.
38. PEAB AB

DP: Anser att Göteborgs satsning på en linbana är ett bra initiativ i riktningen mot ett
hållbart samhälle. De anser att linbanan kommer att bli ett bra komplement till dagens
kollektivtrafik.
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39. Stena Line

DP och ÄDP: Är positiva till linbanan under förutsättning att den fungerar tillsammans
med verksamheten vid Danmarksterminalen och att riksintresset Göteborgs hamn beaktas.
Riskbedömningen behöver kompletteras med beskrivning och bedömning av risker med
att linbanan passerar och går över liggande fartyg vid kajplatserna 24–25 samt risker
med linbanans sträckning över vändytan för passagerarfärjor och kryssningsfartyg. Danmarksterminalen är ett ISPS -område. Beskrivning av hur liggande fartyg vid kajplatserna 24-25 och vändande fartyg påverkas av planbestämmelser behövs. Planen behöver
kompletteras med minsta segelfria höjd, om minst 45,0 meter (RH2000). Stark eller störande belysning får inte påverka fartygens navigation eller att utryckningsfordon kan ta
sig fram längs kajen.
Kommentar:

Planbestämmelsen för färjeläget intill Danmarksterminalen har ändrats och anger numera kvartersmark V1 - Hamn, färjeläge. Riksintresset Göteborgs hamn och ISPS-området anses inte påverkas inte negativt då segelfri höjd om 45 meter säkerställs.
Riskutredningen har kompletterats avseende kajplats 24-25.
Västtrafik arbetar med gondolernas inre och yttre ljussättning inom ramen för projektet
Resenärsupplevelsen. Det gäller även material (blänk). Då linbaneleverantör ännu inte
är bestämd så har arbetet ännu inte gått in i detaljer.
(Stena Line har även inkommit med synpunkter som rör Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. Dessa synpunkter har skickats vidare till berörda projektledare).
40. Älvstranden Utveckling

DP och ÄDP: Är positiva till en linbana, men anser att gestaltningen måste anpassas till
befintlig och kommande bebyggelse samt att den ska tåla kompletteringar. Stationsplatsernas identitet bör studeras för utformning av identitetsskapande platsspecifika variationer. Arbete med linbanan måste förhålla sig till Vision Älvstrandens ambitioner gällande kvalitet och hållbarhet. Stationernas utformning bör möjliggöra för passager, service och liv i bottenvåningarna. Risk för att miljön under stationsbyggnaderna upplevs
otryggt, otrevligt, och öde. Efterlyser tydligare redovisning av lösningarna för hur cyklister reser med linbanan. Viktiga aspekter är mikroklimat, vind, trygghet, stråk, funktioner, vardagsliv. Trafik under stationen för att minska barriäreffekten. Samordning
med pågående mobilitetsarbete för Lindholmen för att klara samordning under byggtiden. Älvstrandens ekonomi påverkas.
Kommentar:

Stationens anpassning till riksintresset Lindholmen regleras genom utformningsbestämmelser på plankartan. Stationsbyggnaden tillåts inrymma centrumändamål utöver resenärsservice och linbanans stödjande driftsfunktioner.
Tornet regleras utifrån en arkitekttävling. Fackverkskonstruktionerna anspelar på den
tidigare hamnverksamheten.
Trygghetsfrågan förtydligas i planbeskrivningen samt i PM Linbanans funktion och resandemiljö. Se även i svar till Stadsdelsnämnden Lundby, yttrande 13.
Västtrafik arbetar med gondolernas inre och yttre ljussättning inom ramen för projektet
Resenärsupplevelsen. Det gäller även material (blänk). Då linbaneleverantör ännu inte
är bestämd så har arbetet ännu inte gått in i detaljer.
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Möjligheten att dra trafiken under stationen har prövats men i avvägningen mellan ökad
påverkan på riksintresset för kulturmiljö då byggnadens höjd ökar och eventuella barriäreffekter till följd av att dra trafiken runt om, så har påverkan på kulturmiljön ansetts
mer känslig. Utformningen av Trafiken runt om stationen har planerats så att spårväg
och gata ligger i direkt anslutning till varandra. Det innebär att torgytan bevaras så orörd
som möjligt. Planbeskrivningen har uppdaterats avseende planerad trafikutformning.
Trafikering och tillgänglighet i byggskedet kommer att studeras i den fortsatta projekteringen.

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
41. Boende på Arbetaregatan 5

DP: Påtalar att linbanestationen på Lindholmen medför att ett stort antal parkeringsplatser försvinner och att dessa måste ersättas för de boende på gamla Lindholmen.
Kommentar:

Se svar till nr. 29 Bostadsrättsföreningen Lyftkranen ovan.
42. Boende Lindholmsallén 53

DP: Har synpunkter avseende placeringen av station Lindholmen. Uttrycker oro och efterlyser studier för linbanans påverkan på boendemiljö och hälsa för boende. Det efterfrågas en studie kring bostädernas påverkan av insyn från gondoler, av ljusföroreningar
från gondoler och linbanestation, av ljudnivåer från linbanan och när ljudet studsar. Linbanan kommer att vara i drift under större delen av dygnet, året runt. Vilken påverkan
har ovanstående på boende och finns risker för ohälsa?
Kommentar:

Se Sammanfattande kommentarer under rubriken Sakägare.
Utredningen om Insyn och skuggor har kompletterats och påverkan bedöms vara acceptabel för en stadsmiljö. Bilagan bifogas planhandlingarna.
Västtrafik arbetar med gondolernas inre och yttre ljussättning inom ramen för projektet
Resenärsupplevelsen. Det gäller även material (blänk). Då linbaneleverantör ännu inte
är bestämd så har arbetet ännu inte gått in i detaljer.
Riktvärdena för industribuller har införts som bestämmelse på plankartan. Bullerutredning visar att riktvärdena för industribuller kan nås med tekniska åtgärder så som t.ex.
gummihjul och inklädnad av roterande delar etc.
43. Boende på Lindholmsallén 53

DP: Uttrycker oro för insyn, buller och sänkt marknadsvärde på bostaden. Placering av
stationen bör ta hänsyn till dessa faktorer. Påpekar att bullerkravet ska gälla i alla avseenden utan undantag. Linbanans tid i drift behöver minska, både vardag och helg för att
boende ska få nattvila. Gondolernas fönster ska dimmas när de passerar bostäderna och
all störande belysning ska dämpas efter skymning.
Kommentar:

Se Sammanfattande kommentarer under rubriken Sakägare och svar till nr. 42 ovan.
44. Boende på Lindholmsallén 59

DP och ÄDP: Ser linbanan som ett spännande alternativ inom kollektivtrafiken i Göteborg, men anser att projektet bör genomlysas från alla håll innan beslut tas. Bland annat
påpekas att rättsläget för linbanans uppförande och dess konsekvenser är osäkert då den
utgör ett nytt kollektivtrafikmedel i Sverige. Vilket rättsligt skydd har de boende som
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

21(28)

påverkas t.ex.? Vidare påpekas att en placering av station Lindholmen skulle vara mer
strategiskt längre österut, för Lindholmens och även Backaplans framtida expandering.
Här efterfrågas omtag för att utreda bästa lokalisering utan fokus på färdigställande till
år 2021. Vidare framhålls vikten av tillgänglighet där rulltrappor ses som en begränsning för vissa grupper, en lägre byggnad med ramper anses bättre ur flera aspekter. Det
påpekas även att de närboendes nattsömn påverkas av drift under nattetid. Stationen bedöms innebära stort ingrepp i bebyggelsemiljön på Lindholmen och dess kulturella
värde, samt att stationen leder till insyn och ingrepp i de närboendes integritet. Här efterfrågas en fördjupad analys som redovisas på ett lättbegripligt sätt. Vidare påpekas att
linbanan kommer innebära olägenheter som buller, vibrationer och ljusföroreningar för
de boende samt att nuvarande boende ställs mot framtida boende. Frågan ställs om det
finns alternativ till linbanan som kan uppnå avsedda effekter. Slutligen efterfrågas hur
en eventuell evakuering kommer att ske från gondolerna över Göta älv, om gondolerna
kan bemannas kvälls- och nattetid för ökad personsäkerhet samt hur en trygg och säker
lösning uppnås vid en eventuell olycka med farligt gods på järnväg.
Kommentar:

Se Sammanfattande kommentarer under rubriken Sakägare.
Placeringen av linbanedragningen förtydligas i PM Linbanestationer – alternativa placeringar, 2018-04-26 samt i planbeskrivningen.
Utöver de krav som ställs i Boverkets Byggregler (BBR) vid bygglovsansökan och i stadens tekniska handbok om tillgänglighet så utformas stationerna med de krav som Västtrafik och Västra Götalandsregionen ställer i sina riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet.
Stationens anpassning till riksintresset Lindholmen regleras genom utformningsbestämmelser på plankartan.
Utredningen om Insyn och skuggor har kompletterats och påverkan bedöms vara acceptabel för en stadsmiljö. Bilagan bifogas planhandlingarna.
Riktvärden för buller och vibrationer kan klaras. Bestämmelser har införts på plankartan.
Eventuell evakuering kommer alltid att ske via stationerna.
45. Boende på Verkmästaregatan 9

DP: Påtalar att framtagen bullerutredning inte är fullständig och att en mer detaljerad
analys behövs för att säkerställa boendes hälsa. Framhåller att rapporten behöver kompletteras med beskrivning av vindförhållandenas påverkan på ljudets spridning och om
beräkningens felmarginaler på +3dB är medräknat. Påpekar att om ljudpåverkan bedöms vara försumbar i relation till befintlig ljudnivå från väg- och spårtrafik bör kommunen ta fram åtgärdsplan och förbättra situationen i sin helhet. Vidare att det är orealistiskt att jämföra den låga trafiken under natten med gondolerna.
Kommentar:

Buller- och vibrationsutredningar har uppdaterats. Riktvärden för buller och vibrationer
kan klaras. Bestämmelser har införts på plankartan.

Övriga
46. Fastighetsägarna centrala Hisingen

DP: Är generellt mycket positiva till initiativet och grundtankarna med en stadslinbana.
De tillägger dock att aktiva och trygga stationer är lättare sagt än gjort. Det kräver insikt
och beredskap för åtgärder och finansiella förutsättningar för både investeringar och löpande trygghetsarbete. Större omsorg om närområdet anses krävas för att linbanan ska
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få genomslag och inte bara vara en möjlighet. Föreslår att både verksamheter och bostäder tillåts vid hållplatserna för att ge fler anledningar att vara vid stationerna. Det saknas
tydliga mötesplatser.
Kommentar:

Detaljplanen möjliggör centrumändamål i stationsbyggnaden. Planerad utveckling av
Lindholmen i övrigt innebär en stor ökning av bostäder i förhållande till nuvarande situation. Linbanestationen har möjlighet att utgöra en viktig målpunkt i området som helhet och avsikten är att erbjuda även andra verksamheter inom stationen än bara resenärsknuten service.
47. Folkteatern

DP och ÄDP: Har inkommit med synpunkter som rör Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl.
Kommentar. Synpunkterna har skickats vidare till berörd projektledare.
48. Göteborgs Ornitologiska förening

ÄDP: Anser att det är otillräckligt att dra slutsatser om artförekomst i området endast
baserat på uppgifter hämtade ur Artportalen och anser att underlaget behöver kompletteras med inventeringar av framför allt sträckande fågel samt att man utför de försiktighetsåtgärder som föreslås i Callunas rapport. Vidare framför de att det finns risker om
inte tillräcklig hänsyn tas till framför allt linornas sträckning, men även tornens utformning samt att vid anläggning av torn/linbanestationer bör trädfällning och andra åtgärder
som påverkar naturmiljöer för exempelvis gröngöling och mindre hackspett minimeras
och ev. kompensationsåtgärder genomföras.
Kommentar:

Fågelinventeringen har uppdaterats och slår fast att Natura 2000 området inte påverkas
av projektet. Fåglarna flyger inte längs älven utan i huvudsak från söder in över Hisingen.
49. Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO)

DP: Framför att för deras grupper så behöver hela resan fungera från A till Ö vilket
medför den omgivande miljön vid stationerna, biljettsystem, att informationssystemen
är tillgängliga audiovisuellt, den invändiga utformningen är trygg samt att det är god
luftkvalité. Vidare framför HSO att de förespråkar förslaget där gondolerna stannar helt
samt att det är viktigt att gå igenom evakueringsmöjligheterna för personer med begränsad rörelseförmåga.
Kommentar:

Gondolerna ska uppfylla tillgänglighetskraven som ställs på kollektivtrafik. Eventuell
evakuering kommer alltid att ske inne på stationerna.
Utöver de krav som ställs i Boverkets Byggregler (BBR) vid bygglovsansökan och i stadens tekniska handbok om tillgänglighet så utformas stationerna med de krav som Västtrafik och Västra Götalandsregionen ställer i sina riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet.
50. Swedegas AB

DP och ÄDP: Inget att erinra.
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51. Medborgare utan angiven adress 1

DP: Anser att linbanan förstör Lindholmens specifika miljö och påverkar stadsbilden,
Slottsberget och riksintressets kulturvärden. Buller och vibrationer befaras påverka området intill stationen så pass att ytorna blir olämpliga för någon form av mötesplats. Insyn och skuggningseffekter anses påverka närliggande bostäder och tornet på kajen anses förstöra både utsikt och utevistelse på kajkanten. Stomljud, vibrationer och stötar befaras påverka området då marken består av lera. Linbanan anses få felaktiga konsekvenser utifrån både barn-, jämställdhets-, mångfalds-, och miljöperspektiv.
Kommentar:

Linbanan blir ett nytt inslag i stadsbilden. Utformningen av tornen med sin fackverkskonstruktion anspelar på kranarna från tidigare hamnverksamhet och regleras genom utformningsbestämmelser på plankartan. Planbeskrivningen har uppdaterats avseende sociala konsekvenser och barnkonsekvenser.
Se Sammanfattande kommentarer under rubriken Sakägare.
52. Medborgare utan angiven adress 2

DP: Förväntansfull. Önskar rulltrappor till linbanans stationshus som komplement till
trappor och ramper.
Kommentar: Stationen på Lindholmen kommer att förses med både rulltrappor och
hiss.
53. Boende på Svängrumsgatan 50

DP; Är negativ till förlaget med motivet att linbanan anses förfula hela området inom
linbanans synfält. Menar att kommunen måste lösa in ett trettiotal fastigheter som lär
påverkas av bygget. Vidare efterfrågas hur personsäkerheten upprätthålls i respektive
gondol, hur evakuering kommer att ske över älven och hur vindkänslig linbanan är.
Undrar också hur personer med höjdrädsla ska våga åka linbanan och om linbanan genererar störande oljud.
Slutligen uttrycks oro för att linbanan kommer att bli ett mycket kostsamt projekt som
inte går att ändra sträckningen på och andra lösningar föreslås istället så som fler
broar/tunnlar, fler båtförbindelser och nya buss- och spårvagnslinjer.
Kommentar:

Se ” Sammanfattande kommentarer” under rubriken Sakägare.
Tekniken som ska användas för att bygga Göteborgs stadslinbana är beprövad och systemet är tryggt, pålitligt och vädertåligt. I Göteborg planeras för ett system med tre
kablar, som ökar gondolernas stabilitet när det blåser. Eventuell evakuering kommer alltid att ske via stationerna.
Linbanan har konstaterats vara ett kostnadseffektivt alternativ för att överbrygga flertalet barriärer i staden och erbjuda effektiv kollektivtrafik.
54. Boende på Synhållsgatan 17

DP: Har lämnat samma synpunkter som boende på Svängrumsgatan 50.
Kommentar:

Se ” Sammanfattande kommentarer” under rubriken Sakägare och svar till nr. 53 ovan.
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Ändringar
Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom kompletteringar, vidare utredningar och ändringar i planhandlingarna.
Kontoret bedömer att med de nya utredningarna som grund och dialog med Länsstyrelsen kan förslaget föras till granskning

Följande utredningar har reviderats och/eller kompletterats och uppfyller nu de
krav som Länsstyrelsen begär:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bullerdämpande åtgärder inför 3S linbana i Göteborg
Dagvatten- och skyfallsutredning
Konsekvenser för fåglar och fladdermöss
Historisk inventering och bedömning av förekomst av markföroreningar
Insyn och skuggor
PM Trädinventering utmed linbanans sträckning
PM Linbanans funktion och resandemiljö
Resultatrapport SKA BKA
Flyghindersanalys
PM Linbanestationer – alternativa placeringar
Antikvarisk konsekvensbeskrivning
Trafikbullerutredning ny spårväg

Justering, komplettering av följande utredningar pågår: Ska vara helt klara innan planerna går ut på granskning.
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Riskbedömning för Linbanan
• Säkerhetsavstånd för Linbanan
• Geoteknisk utredning
Utöver mindre justeringar har följande ändringar gjorts av detaljplan efter samråd:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plangränsen har minskats och gränser justerats vid linbanans dragning över Göta
älv.
GATA2 – Gata och spårvägstrafik har lagts till vid Lindholmsstationen.
TORG har ändrats till NATUR intill Slottsberget.
E1 – Transformatorstation har lagts till.
Bestämmelsen TORG1 – körbart torg är borttagen.
Centrumändamål har preciserats med max antal m2.
(T1) – Marken får överbyggas med angiven användning har lagts till över delar
av torgytan.
(T2) – Marken får underbyggas har lagts till och tidigare (T2) har ändrats till
(T3).
V1 – Hamn, Färjeläge har lagts till vid Stena terminalen, Masthuggskajen.
Lägsta segelfria höjd om 45 meter har tillagts till planbestämmelsen W1.
Bestämmelse om lägsta tillåtna marknivå har införts intill huvudentrén till stationsbyggnaden.
Utformningsbestämmelser har införts för stationsbyggnaden för att minimera påverkan på kulturmiljön.
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•
•
•
•
•
•

Bestämmelsen gällande villkorat startbesked har förtydligats.
Bestämmelse har införts kring utformning av linbanetornen.
Tillåtelse att uppföra skärmtak har preciserats för att skydda underliggande ledningar.
Planbestämmelse gällande industribuller har införts.
Planbestämmelser avseende gränser för vibrationer har införts.
Planbeskrivning och MKB ska bearbetas ihop.

Utöver mindre justeringar har följande justeringar gjorts i Ändring av detaljplaner:

•
•
•

Planområdet har minskat till att endast medge utbyggnad av en linbanekorridor
över älven mot Järntorget.
Bestämmelsen (T2) har ändrats till (T3) för att stämma överens med samtliga detaljplaner och ändring av detaljplaner.
Upplysningstexten har förtydligats gällande varför T1, (T1) och (T2) inte används.

Gjorda planjusteringar och uppdateringar av utredningar har medfört justeringar
i planbeskrivningen.

Gunnel Jonsson
sanne Lager

Su- Planchef
Projektledare
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Bilaga 1 - Lista över samrådskrets

Sändlista
Kommunala nämnder och bolag m.fl.
Fastighetskontorets tillgänglighetsavd
Fastighetsnämnden/kontoret
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme)
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborgs Stads Parkerings AB
Idrotts- och föreningsnämnden/förvaltningen
Kretslopp och Vatten
Kulturnämnden/förvaltningen
Lokalnämnden/förvaltningen
Lokalsekretariatet
Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen
Namnberedningen och GDA adresser
Park- och naturnämnden/förvaltningen
Räddningstjänsten Storgöteborg
Social resursnämnd
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Lundby
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Majorna-Linné
Trafiknämnden/kontoret
Utbildningsnämnden/förvaltningen

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
Business Region Göteborg AB
Lantmäterimyndigheten
Luftfartsverket

Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Sjöfartsverket
Skanova Nätplanering D3N
Swedavia AB
Svenska Kraftnät
Trafikverket
Vattenfall Eldistribution AB
Västfastigheter Ledningsstab, Flygplatschefen
Västtrafik AB

Sakägare
Utsänt enligt fastighetsförteckning

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
Hyresgästföreningen Region V Sverige

Övriga
Got Event AB
Göteborg & Co
Göteborgs ornitologiska förening
Handikappföreningen Samarbetsorgan
Higab
Naturskyddsföreningen i Gbg
Swedegas
Älvstranden Utveckling AB
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Bilaga 2 - Länsstyrelsen Västra Götalands läns yttrande
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Yttrande
2018-05-09

Samhällsbyggnadsenheten
Anna Hendén
Planarkitekt
010-224 43 65
anna.henden@lansstyrelsen.se

Diarienummer
402-10653-2018
402-10695-2018
402-10698-2018
402-10704-2018
402-10721-2018
402-10729-2018

Göteborgs Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se
era diarienummer: 0740/16; 0726/17; 0741/16;
0727/17; 0742/16 och 0728/17

Samrådsyttrande över förslag till detaljplaner och ändring av
detaljplaner mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen
Göteborgs Stad, Västra Götalands län
Handlingar daterade mars 2018 för samråd enligt 5 kap 11§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900),
utökat förfarande

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
Linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen är 3 km lång och har
fyra stationer varav tre hanteras i dessa sex detaljplaner. Göteborgs stad har
bedömt att planerna kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. Länsstyrelsen ställer
sig positiv till projektet som kan bidra till ett ökat kollektivtrafikresande och
kan knyta ihop stadens olika socioekonomiska delar.
Det är viktigt att planbeskrivning, MKB och utredningar hänger ihop i alla
delar, vilket behöver justeras. Många frågor behöver redas ut vidare och vi
vill lyfta fram några övergripande saker att beakta. De stora frågorna att
hantera fortsättningsvis är kopplat till risker, buller/vibrationer och
riksintresse kulturmiljö. Även markmiljö/geoteknik/översvämning behöver
hanteras liksom luftkvalitet för både stationen och sjukhuset/vårdlokalen vid
Wieselgrensplatsen. Utöver detta behöver ytterligare flyghinderanalyser
göras.
Biotopskyddade träd och andra värdefulla träd behöver inventeras utmed
linbanans sträckning. Ni bedömer i MKB att inga biotopskyddade alléer
påverkas men något underlag finns inte för detta ställningstagande.
Läsanvisning
Detta samrådsyttrande omfattar samtliga sex detaljplaner för linbanan
mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Yttrandet delas upp i fyra
avdelningar. Först kommer övergripande synpunkter som avser samtliga
detaljplaner (punkt 1) därefter följer synpunkter per sträcka (punkt 2, 3, 4).

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3
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Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Yttrande
2018-05-09

Diarienummer
402-10653-2018-mfl.
402

Under varje avdelning anger vi vad som berör våra prövningsgrunder, vad
som är råd och vad som berör annan lagstiftning.
1. Övergripande som gäller alla sex detaljplaner era diarienummer
0740/16; 0726/17; 0741/16; 0727/17; 0742/16 och 0728/17 (Lst
dnr 402-10653-2018; 402-10695-2018; 402-10698-2018; 40210704-2018; 402-10721-2018; 402-10729-2018)
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör:
 Hälsa /säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion
 Riksintresse för kommunikationer och Natura-2000
måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan
(under rubriken prövningsgrunder) för att ett antagande inte skall prövas av
Länsstyrelsen. OBSERVERA att ovanstående gäller samtliga detaljplaner.
Per detaljplan kan sedan fler prövningsgrunder beröras, se vidare under
varje delsträcka.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Riksintresse
Natura-2000 Torsviken
Länsstyrelsen saknar er bedömning av eventuell påverkan på Natura 2000området (enligt Fågeldirektivet) Torsviken. Kan det finnas någon risk att
Torsviken kan påverkas, gällande flygstråk till och från Torsviken? Med
tanke på att Torsviken ligger strax nordväst om Göta älv så kan det vara så
att fåglar sneddar över Hisingen och över linbanans sträckning för att
komma till Torsviken. Ni behöver därför göra en bedömning av detta utifrån
ett underlag som ni tar fram.
Riksintresse kommunikationer, flyg
Luftfartsverket har inget att erinra mot linbanan. Landvetter flygplats,
Swedavia har yttrat sig och meddelat att en flyghinderanalys behöver
utföras för Landvetter flygplats hinderytor, se bifogat yttrande daterat 201805-04.
Hälsa och säkerhet
Förorenade områden
En översiktlig bedömning av föroreningssituationen längs föreslagen
sträckning har tagits fram. Av den framgår att det förväntas finnas
föroreningar men att marksanering för att minska riskerna för människors
hälsa eller miljö troligtvis inte krävs utan att det i huvudsak kommer att vara
en masshanteringsfråga. Markundersökningar för respektive planområde
kommer att tas fram till granskningen.
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Länsstyrelsen instämmer i behovet av markundersökningar och att
föroreningssituationen tydligt ska framgå av planbeskrivningen för
respektive plan. Beroende på resultatet av planerade markundersökningar
kan en riskbedömning och åtgärdsutredning behövas innan planen antas,
främst för området vid Wieselgrensplatsen som planläggs för
centrumverksamhet och vård. Om avhjälpande åtgärder krävs vid stationer
för att reducera risker ska det säkerställas med en planbestämmelse i
enlighet med den planbestämmelse som införts för området som planläggs
för centrumverksamhet och vård. Av miljökonsekvensbeskrivningen
framgår att det ska utredas vidare hur förekomsten av eventuella klorerade
lösningsmedel vid korsningen Gropegårdsgatan/Inlandsgatan ska hanteras.
Länsstyrelsen anser att denna utredning ska ske före planen antas.
Vibrationer
Länsstyrelsen har tagit del av den presentationen Stomljuds- och
vibrationspåverkan ”lila linje” Analys inför linbaneprojektering 2017-1027 som finns bilagd planhandlingarna. Vibrationer och stomljud behandlas
inte i planbeskrivningarna vilket behöver kompletteras. Av presentationen
framgår att linbanan bedöms ge liten påverkan på sin omgivande ljud- och
vibrationsmiljö, förutsatt att fundament och torn dimensioneras att inte ha
resonanser som sammanfaller med de naturliga linbanefrekvenserna. Dock
finns undantag, detta berör extra känsliga verksamheter där extra hårda krav
kan ställas, som teatrar och industrier/sjukhus med känslig apparatur där
individuella bedömningar får göras. I presentationen redovisas information
om vanliga riktvärden för stomljud samt känseltröskel för vibrationer. Det
framgår inte vad stomljuds- och vibrationsnivåerna bedöms kunna bli vid
närliggande hus, planerad vårdanläggning/sjukhus och eventuella känsliga
industrier. I granskningsskedet behöver det beskrivas i planbeskrivningen
vilka nivåer på vibrations- och stomljud som förväntas samt vilka åtgärder
som avses vidtas vid upphandling. Om det finns risk att riktvärden
överskrids vid bostäder och vårdlokaler (för vibrationer 0,4 mm/s vägd rms)
behöver en planbestämmelse införas på de plankartor som är berörda.
Buller
En bullerutredning har genomförts längs linbanesträckningen. Bullervärden
har beräknats utifrån uppmätta bullervärden vid linbanan Eisgradbahn i
Österrike. Beräkningsresultatet bedöms kunna lämnas med en noggrannhet
på +-3 dBA. Resultaten av bullret från linbanan jämförs med trafikbuller,
samt sammanvägs med trafikbuller vid lägsta våningen, högsta våningen
samt den våning som har högst ekvivalent ljudnivå från linbanan under
dagtid, kvällstid samt nattetid. Länsstyrelsen bedömer att genomförd
utredning ger relevant underlag för att bedöma bullerstörningen från
Linbanan, dock finns det osäkerheter i underlaget då linbaneleverantör inte
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är upphandlad än. Kartmaterialet i utredningen behöver uppdateras så att de
fastighetsbeteckningar som framgår av bilaga 5 även redovisas på detta. I
bilaga 5 behöver ni också redovisa vilken typ av verksamhet som finns i
byggnaden, t ex bostad, förskola, skola, kontor, vårdanläggning. Inför
granskningen behöver också åtgärder studeras närmare och en
kostnadsuppskattning redovisas. Länsstyrelsen kan inte utesluta att
reglering avseende industri och verksamhetsbuller kan krävas på plankartan
eller att åtgärder behöver fastställas på annat sätt.
Risk för sabotage
Länsstyrelsen instämmer i stadens inriktning i genomförda riskanalyser att i
utformningen av linbaneanläggningen beakta risken för
terrorattack/sabotage. Ni behöver också ange i planbeskrivningen att ni
beaktar denna fråga.
Vad gäller uppgifter kring dimensionering av linbaneanläggningen bör ni
vara restriktiva kring hur denna redovisning sker i planhandlingarna. Den
ska inte vara alltför detaljerad vad gäller beräkningar eller var anläggningen
är som mest känslig utan informationen bör hållas på en mer kvalitativ nivå.
Påkörning och brand
Risken för påkörning måste hanteras för tornen, några av tornen gränslar
över gata/GC-väg. Rimligtvis behöver tornen klara påkörning med tung
transport och själva tornkonstruktionen/stålkonstruktionen bör skyddas mot
påkörning. Funktionskrav för tornen vad gäller påkörning ska regleras.
Beroende på val av påkörningsskydd kan justering av plankarta/-or behövas.
Om påkörningsskyddet inte integreras i tornens fundament utan utgörs av
något yttre påkörningsskydd som är bygglovspliktigt (mur eller liknande)
behöver detta framgå på plankartan. Det är viktigt att tänka på sikten i
trafikmiljön vid utformning av påkörningsskydd. Ögonhöjd för bilister är
inte mer än en dryg meter. Vi kan inte utesluta att en siktanalys kan behöva
genomföras.
Vad som inte har utretts i FSDs utredning Brandutredning av byggnader
längs linbana, daterad 2017-11-17 är angränsande byggnaders påverkan på
tornen vid eventuell brand. Linbanans bärande pelare ska enligt uppgift i
FSD:s rapport skyddas på sådant sätt att de klarar ett fullständigt
brandförlopp inom angränsande byggnad. Detta behöver också framgå av
planbeskrivningen. Dimensionering av tornen mot brand i angränsande
byggnader ska enligt utredningen utföras i samråd med konstruktör när
positioner samt utformning av linbanans bärande pelare är fastslagen, se
sidan 59 i utredningen. Länsstyrelsen anser att detta behöver klargöras i
planskedet och om utredning visar att vissa byggnader behöver kompletterat
brandskydd behöver detta säkerställas.
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Bestämmelsen a2 på plankartorna syftar till att skydda linan. Tornens
placering möjliggörs över en större yta än där linan tillåts. Kommunen
behöver se över behovet av att säkerställa att det inom ett visst avstånd från
tornens möjliga placering inte tillåts tillkomma byggnader eller
anläggningar som kan påverka tornen negativt, t.ex. genom brand.
Riskbedömningar
Riskbedömningarna håller olika kvalitetsnivå. Riskinventeringen av
Pontarius innehåller stora brister och behöver ses över. Exempelvis blandas
problembeskrivning och orsak ihop, uppsatta acceptanskriterier saknas, det
är en otydlig koppling mellan ”sannolikhet” och ”upptäcka” etc.
Länsstyrelsen har haft en dialog med kommunen under arbetets gång och
alla riskbedömningar kommer enligt uppgift från ansvarig handläggare på
Göteborgs stad att uppdateras eller är under uppdatering. En total
samhällsriskkurva, en tydlig sammanställning över vilka risker som måste
hanteras och på vilket sätt detta hanteras/säkerställs samt vad som kvarstår
behöver redovisas. Det kan inte uteslutas att det framkommer åtgärder som
lämpligen behöver regleras i detaljplan eller på annat sätt säkerställas varför
riskerna behöver vara utredda i detaljplaneskedet. Ett ställningstagande
kring passagen över Hamnbanan och den risk med transporter av farligt
gods som finns här behöver finnas i handlingarna.
Vissa fastigheter som linbanan passerar över har bedömts behöva
kompletterat brandskydd och för vissa fastigheter krävs kompletterande
utredningar. Det är viktigt att de åtgärder som bedöms nödvändiga
säkerställs genom till exempel avtal.
Ett viktigt antagande för analyserna är att ”linan snurrar”. En förutsättning
för säkerhetskonceptet är (utöver reservaggregatet) att samtliga gondoler ska
kunna dras in manuellt vid en nödsituation. Detta behöver framgå av
planbeskrivningen.
Översvämning
Vitala delar av anläggningen som behövs för driften av linbanan behöver
säkras mot översvämning. Det är särskilt angeläget vid station
Wieselgrensplatsen där skyfall leder till stort vattendjup och där situationen
beskrivs som kritisk i dagvattenutredningen. Länsstyrelsen håller med om
de föreslagna åtgärderna som presenteras på sidan 37 och 38 i MKB som
bland annat föreslår reglering på plankartan för att hantera frågan.
Geoteknik
Inom samtliga delsträckor behöver ni utföra vidare geotekniska utredningar.
Se vidare under varje delsträcka för vidare information.
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Råd enligt PBL och MB
Sol- och skuggstudie
En sol- och skuggstudie har genomförts längs sträckningen, slutsatsen är att
linbanans skuggor innebär färre än 8 skuggtimmar per år på det mest utsatta
bostadshuset, vilket motsvarar samma faktiska skuggtid för rörlig skugga
som brukar villkoras vid tillståndsgivning av vindkraftverk. Under
förutsättning att skuggtiden vid den mest utsatta bostaden underskrider 8
timmar/år gör Länsstyrelsen bedömningen att linbanans skuggor inte kan
anses innebära en olägenhet. Utredningen behöver dock klargöras på ett
antal punkter, se nedan, varför vi i nuläget inte kan hålla med i er
bedömning att inga åtgärder krävs (sidan 32 i MKB):
 Beskriv den använda metodiken utförligare
 Hur har ni dragit slutsatsen om vilket hus som är det mest utsatta
bostaden?
 Hur många timmar per år utsätts den mest berörda bostaden av rörlig
skugga, i form av gondolskugga?
 Hur många timmar per år utsätts den mest berörda bostaden av
skugga från station respektive torn?
 Hur har skuggtimmarna justerats för molninghet, d v s vilka
väderdata har använts?
En åtgärd som kan vidtas är att antireflexbehandla linbanegondolerna, så att
de inte bidrar med reflexer i bostäder.
Lokalklimat, vind
I miljökonsekvensbeskrivningen anges att tornen inte bedöms påverka
vindförhållandena på något betydande sätt. Ni hänvisar då till den utspridda
placeringen av dem. Det är önskvärt att ni fördjupar ert resonemang kring
detta och kompletterar informationen både i miljökonsekvensbeskrivning
och planbeskrivningen.
Dagvatten
Det är viktigt att tillräckligt med mark reserveras för avsedd
dagvattenhantering och förses med bestämmelse på plankartan som avser
både fördröjning och rening. Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget
att kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att minimera
innehållet av främst kadmium och TBT i dagvattnet från området. Detta
anges också i er MKB på sidan 36.
Fornlämningar
Länsstyrelsen bedömer med nuvarande underlag att ingen fornlämning
berörs och att inga ytterligare utredningar behöver utföras.
Riksintresse för totalförsvaret
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Ni har själva remitterat Försvarsmakten angående linbanan och dess torn då
dessa är över 45 meter höga och därmed kan riskera att påverka
totalförsvaret. Försvarsmakten hade inget att erinra (FM2017-22939:8
daterad 2018-02-12). Flyttas tornen mer än 30 meter så måste
Försvarsmakten höras igen. En flyghinderanmälan ska göras i samband med
genomförandefasen.
Skyddsrum
Ni anger att ni behöver avveckla ett skyddsrum för 180 personer. Det är
oklart om andra skyddsrum också kan påverkas av exempelvis ökade laster
eller in- och utrymningsvägar. Det bör därför tydliggöras i handlingarna.
Det är av stor vikt att skyddsrumstillgångar bevaras så långt det är möjligt,
se vidare i yttrande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) som bifogas.
Sociala konsekvenser
Sociala konsekvenser har studerats i projektet. Linbanan har en potential att
knyta ihop staden och dessa olika socioekonomiska delar. Länsstyrelsen ser
fram emot att ta del av ytterligare information inom området i
granskningsskedet när en ny social konsekvensbeskrivning tagits fram och
MKB reviderats.
Stadsbild
Ni anger i MKB på sidan 41 att torn C är det torn som kommer att få störst
påverkan på stadsbilden, då det ligger intill Herrgårdsskolans skolgård. Ni
anger också att påverkan från stationsbyggnaderna på omgivningen är lokal.
Länsstyrelsen håller med om dessa bedömningar.
Överensstämmelse med Översiktsplanen
I gällande översiktsplan anges område 38 som ett utbredningsområde för en
”Lindholmenförbindelse”. Länsstyrelsen bedömer därför att linbanans
dragning över älven är i linje med gällande översiktsplan. Övrig sträckning
av linbanan har inte ett tydligt stöd i översiktsplanen men kan inte heller
bedömas strida mot den så länge det fortfarande finns alternativ för
Hamnbanan och/eller Lundbyleden att dras i bergtunnel genom Ramberget
och att riksintresset för kulturmiljö inte påtagligt skadas. Att det fortfarande
är möjligt att placera den ovan nämnda infrastrukturen i en bergtunnel under
Ramberget bedömer kommunen bland annat på sidan 13 i
planbeskrivningen för Detaljplan för Linbana mellan Lindholmen och
Västra Ramberget. I MKB är bedömningen inte lik tydlig.
Stationen på Lindholmen och torn C angränsar till ett område som är
utpekat som riksintresse för kulturmiljö, Slottsberget. Länsstyrelsens
bedömning är att stationens och tornets påverkan på riksintresset bör kunna
hanteras genom utformning och/eller placering.
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Linbanans utformning
Det hade varit en fördel om mer information fanns i planbeskrivningarna om
linbanans utformning. Hur många kablar ska den ha? Hur branta stigningar
kan man bygga? Hur fungerar det med av- och påstigning? Ska gondoler
trafikera linan även om ingen åker eller bara när någon åker? Hur har man
tänkt arbeta med trygghetsaspekten etc. Dels hade detta givit mer förståelse
för projektet, dels kan det hjälpa till att ringa in frågeställningar som
behöver tas om hand i detta eller senare skeden. Länsstyrelsen antar att detta
är möjligt att beskriva när en leverantör är upphandlad.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget kan medföra betydande påverkan på
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Samråd har hållits med
Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och
omfattning den 12 mars 2018 (dnr 402-9043-2018).
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Artskydd
Calluna har gjort en utredning om konsekvenser för fåglar och fladdermöss.
Utredningen gäller hela sträckan för linbanan och flygstråket över Göta älv.
Länsstyrelsen instämmer med den slutsats som ni har gjort gällande
artskydd och bevarande status;
Det är troligt att vissa individer av fågel- och fladdermusarter kan komma
att påverkas genom exempelvis kollision med linbanans gondol eller vajer.
Med dagens kunskap bedöms det endast förekomma små risker att den
planerade linbanan skulle ha någon större påverkan på bevarandestatusen
för utredningens omnämnda fågel- och fladdermusarter. Den planerade
linbanan bedöms inte aktualisera ett förbud enligt artskyddsförordningen 4
§ när det gäller fågel- och fladdermusarter, dock med en reservation för
t.ex. fladdermöss, vilka inte har inventerats i området, och sträckande
fåglar som kan variera i antal och frekvens från år till år.
I utredningen visas förslag på åtgärder som kan genomföras för att minimera
negativ påverkan på fåglar och fladdermöss, framförallt på sträckan där
linbanan går över Göta älv. I MKB på sidan 40 anges inga föreslagna
åtgärder alls, vilket Länsstyrelsen ställer sig frågande till. Det är av stor vikt
att ni projekterar för försiktighetsåtgärder på såväl torn som vajrar och
gondoler. Aktuella åtgärder kan vara varningssystem med synliga
markeringar eller ljudsignaler. Calluna föreslår även kompensationsåtgärder
för fladdermöss, vilket Länsstyrelsen också bedömer som viktigt. Ni föreslår
att DT-bird kan vara ett exempel på åtgärd för att förhindra att fåglar
krockar med linan. DT-bird är en varningssignal som används vid
vindkraftverk. Med tanke på att linbanan går i stadsmiljö är det viktigt att
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ljudsignalen anpassas så att riktvärden för industribuller uppfylls vid
eventuella bostäder, förskolor, skolor, vårdlokaler mm.
Allmänna biotopskyddet
Vi ser att inom detaljplanen för Linbana mellan Västra Ramberget och
Wieselgrensplatsen kan alléer påverkas. Vi behöver en noggrannare
beskrivning av vilka träd och hur många det rör sig om. I MKB (sidan 56)
görs bedömningen att de träd som kan påverkas vid Wieselgrensplatsen inte
omfattas av biotopskyddet. Länsstyrelsen efterfrågar underlag för den
bedömningen. Berörs biotopskyddade alléer på övriga sträckningar? Både
borttagande av hel allé och enstaka träd i en allé kräver en prövning om
biotopskyddsdispens hos Länsstyrelsen. Samtliga detaljplaner behöver
inventeras. En dispens från biotopskyddsbestämmelserna förenas med
villkor om kompensationsåtgärder (plantering av ny allé/alléträd i närheten).
Var och hur en kompensationsåtgärd ska utföras föreslås av
verksamhetsutövaren.
Skyddsvärda träd
Ni anger i samtliga planbeskrivningar att eventuella hålträd ska bevaras,
alternativt placeras ut som högstubbar om de måste avverkas till följd av
exploateringen. Ni behöver därför göra en inventering utefter hela
linbanans sträckning av om några skyddsvärda träd behöver tas ned eller om
de på annat sätt påverkas. Påverkan på skyddsvärda träd kräver samråd med
Länsstyrelsen.
Vattenverksamhet
Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder som kan innebära bortledning av
grundvatten innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 kap miljöbalken.
Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att
varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens
inverkan på vattenförhållandena. I det fall åtgärden bedöms vara
tillståndspliktig ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens
vattenvårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna
bedömning.
Översvämningsförordningen
MSB kommer under 2018 att ta fram hotkartor för översvämningsrisken för
havet. De områden där linbanan planeras kan beröras av dessa hotkartor.
MKB
Det anges i MKB (sid 9) att några gemensamma bedömningsgrunder för
miljöaspekterna inte har kunnat tas fram till detta skede. Länsstyrelsen
förutsätter att detta görs till granskningen. Då behöver också avgränsningen
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mellan vilka frågor som hanteras i MKB för vattenverksamheten respektive
i MKB för detaljplanerna tydliggöras.
Länsstyrelsen anser även att alternativa placeringar av stationerna behöver
redovisas utförligare, exempelvis likt sidorna 38 till 44 i Åtgärdsvalsstudie:
Linbana över älven år 2021daterad 2016-06-15. Det behövs också en mer
detaljerad beskrivning av val av plats för stationerna och tornen samt vilka
krav på linbanans funktion som är styrande. För Länsstyrelsens del är detta
särskilt viktigt där riksintresset för kulturmiljö påverkas.
Övrigt
Evakuering vid oförutsett driftstopp
Ni bör tydliggöra vilka evakueringsmetoder som kommer att bli aktuella för
linbanan. Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddning nationellt och
skulle kunna bli involverad i en helikopterevakuering av linbanan om det
skulle vara ett alternativ. Sjöfartsverket har inte möjlighet till detta idag och
frågan skulle behöva utredas. Se vidare i yttrande från Sjöfartsverket som
bifogas.
Radiokommunikationssystemet RAKEL
Ni behöver ta reda på om den slutgiltiga utformningen av anläggningen kan
påverka radiokommunikationssystemet RAKEL. Ni behöver därför ha ett
särskilt samråd med MSB:s RAKEL-enhet.
Tillstånd varvsverksamhet Götaverken
I åtgärdsvalsstudien1 anger ni på sidan 42 att det inte var klarlagt hur
sträckningen och de olika stationslägena påverkades av det tillstånd för
varvsverksamhet som finns för dockan vid Götaverken fram till år 2021. En
eventuell konflikt behövde utredas. Länsstyrelsen undrar om en sådan
konflikt är utredd ännu?
2. Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station
och torn, ert dnr 0740/16) Ändring av detaljplaner för Linbana
mellan Järntorget och Lindholmen (linan, ert dnr 0726/17) (Lst dnr
402-10653-2018; 402-10695-2018)
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör:
 Hälsa /säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion
 Riksintresse för kulturmiljö och kommunikationer

1

Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021daterad 2016-06-15.
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måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan
(under rubriken prövningsgrunder) för att ett antagande inte skall prövas av
Länsstyrelsen. OBSERVERA att samtliga prövningsgrunder som anges på
sidan 2 också måste lösas.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Hälsa och säkerhet
Risk för påsegling
Risken för påsegling har avgränsats bort och har inte hanterats i tillhörande
utredning (WSP) trots att det kan komma att ske i form av en olycka. Risken
för påsegling behöver studeras för att se på lämplig utformning av det
påseglingsskydd som möjliggörs i planen.
Ett riskscenario som innebär att en passagerarfärja regelbundet utnyttjar
kajläge 24-25 behöver också beaktas.
Översvämning
Enligt dagvattenutredningen riskerar området att översvämmas och ytorna
nära entrén bör anpassas för att klara av stående vatten upp till en meter
över marknivå. Vitala delar av anläggningen som behövs för driften av
linbanan behöver säkras mot översvämning. Går det att ta sig till och från
stationen vid en översvämningssituation? Länsstyrelsen håller med om de
föreslagna åtgärderna som presenteras på sidan 37 och 38 i MKB som bland
annat föreslår reglering på plankartan för att hantera frågan.
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Förorenade sediment (berör endast ert dnr 0740/16, Lst dnr 402-106532018)
Tornet vid Lindholmskajen kommer att placeras i/vid vatten och ett
påseglingsskydd kommer att byggas i vattenområdet. I detta område finns
det risk för förorenade sediment. Föroreningar i sediment behöver utredas
och säkerhetsåtgärder vid exploatering behöver tas fram och beskrivas och
vid behov säkerställas i planhandlingarna.
Geoteknik
Ni anger att inför uppförande av torn B ska stabilitetsförhållandena
kontrolleras, kajernas skick besiktigas och konstruktionerna kontrolleras.
Det behöver dock redan i planskedet vara säkerställt att det är
tillfredsställande stabilitet för omgivande markområden (slänter och kajer)
vilket inte har kunnat konstateras ännu. Det behöver också tydliggöras att ett
påseglingsskydd kan uppföras i hamnbassängen. Se vidare i yttrande från
SGI som bifogas.
Riksintresse
Riksintresse för kulturmiljö, Lindholmen (Slottsberget) (berör endast ert dnr
0740/16, Lst dnr 402-10653-2018)
Stationen för Lindholmen behöver hanteras vidare i planen. Länsstyrelsen
anser att utformningen av och läget på stationshuset på Lindholmen behöver
justeras i syfte att underordna sig Slottsberget. Det är därför viktigt att det
utrymme som stationen behöver motiveras väl i planbeskrivningen.
Länsstyrelsen vill särskilt betona några synpunkter som lyfts fram i det
antikvariska underlaget och som behöver beaktas:




Stationsbyggnadens barriäreffekt skall i möjligaste mån mildras.
Det ska finnas utrymme för siktlinjer i höjd med gaturummet.
Planen bör skapa förutsättningar för tillgängligheten till Lindholmen
och att byggnader inte tillkommer som försvårar kontakten och
angöringen från stationsbyggnaden till Lindholmen. En
planbestämmelse med utformningen park/natur skulle kunna
säkerställa detta inom det område som anges på kartan på sid 20.

Lämpliga planbestämmelser behöver väljas som säkerställer sakerna ovan.
Länsstyrelsen förutsätter att lokaliseringsalternativ för stationsbyggnaden
utreds i granskningsskedets MKB och att det tydliggörs vad som är
begränsande för föreslagen placering och utformning. Vi ser också fram
emot en bedömning av påverkan på riksintresset för både omgivande torn
och stationen Lindholmen.
Eventuell skada på riksintresse för kulturmiljö är beroende av hur
ovanstående synpunkter hanteras.
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Riksintresse för kommunikationer; hamnbanan

Riksintresse för kommunikationer hamnbanan får inte påverkas av
planbestämmelsen a2. Bestämmelsen a2 behöver därför justeras på
plankartan så att det inte är någon tveksamhet om att godståg kan trafikera
Hamnbanan och så att den samtidigt säkerställer det som krävs för att
hantera riskfrågan.
Råd enligt PBL och MB
Strandskydd (berör endast ert dnr 0740/16; Lst dnr 402-10653-2018)
När gällande detaljplan upphävs inträder strandskyddet på platsen. Ni
behöver därför upphäva det nyinträdda strandskyddet i den nya detaljplanen.
Ni anger på sidan 29 i planbeskrivningen att ni åberopar skäl 5. Ni kan
fundera på om även skäl 1 ska åberopas.
Buller

Riktvärde för industri och verksamhetsbuller bör enligt Naturvårdsverkets
vägledning, rapport 6538 tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används.
Länsstyrelsen delar därför uppfattningen att ökade ljudnivåer vid
skolbyggnader nattetid, t ex vid Lindholmens Tekniska Gymnasium och
Ester Mosessons gymnasium kan accepteras.
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Planbestämmelser (ert dnr 0740/16; lst dnr 402-10653-2018)
Område W1 innebär öppet vattenområde men närmast Stena Line finns
befintliga ramper som förefaller ligga inom planområdet. Behövs
planbestämmelsen justeras för denna yta?
Tornet vid Järntorget kan beroende på slutlig placering komma att behöva
skyddas mot påsegling. Vilka åtgärder är aktuella och ryms de inom
Järnvågsplanen? Om några åtgärder ska utföras i vattenområdet behöver de
redovisas på plankartan.
Miljökvalitetsnormer (MKN) vatten
Ni har i planbeskrivning, MKB och dagvattenutredning redogjort för
påverkan på miljökvalitetsnormerna för ytvatten samt fisk- och
musselvatten. Det saknas dock en fullständig redogörelse av frågan och en
sammanfattande bedömning i planbeskrivningen. Detta behöver
kompletteras till granskningsskedet.
Fornlämningar
Länsstyrelsen bedömer inte att det är sannolikt att det finns fornlämningar i
vattnet.
Riksintresse sjöfart
Riksintresse sjöfart bedöms enligt planbeskrivningen inte påverkas.
Länsstyrelsen delar den uppfattningen då den segelfria höjden på 45 meter
klaras när linbanans lägsta punkt för servitut för linbanetrafik fastställs till
+47,7 meter över Göta älv på plankartan. Det hade dock varit en fördel om
lägsta segelfri höjd kunde preciseras i planhandlingarna för att tydliggöra
detta för alla parter.
Övrigt
Påseglingsskydd
Eventuellt kan det vara svårt rent byggtekniskt att konstruera
påseglingsskydd innan torn byggs. Se vidare i yttrande från Sjöfartsverket.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Vattenverksamhet
Parallellt med planprocessen pågår en tillståndsprocess enligt 11 kap
miljöbalken (MB). I tillståndsprocessen kan det komma krav på åtgärder
som detaljplanen måste säkerställa utrymme för. Det behöver beskrivas
vilka frågor som hanteras i detaljplanen respektive vattenprövningen. En
fråga som hittills inte har hanterats i något av ärendena är den om risk för
buller och vibrationer i vatten under driftsfasen.
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3. Detaljplan för Linbana mellan Lindholmen och Västra Ramberget
(station och torn, ert dnr 0741/16). Ändring av detaljplaner för
linbana mellan Lindholmen och Västra Ramberget (linan, ert dnr
0727/17) (Lst dnr 402-10698-2018; 402-10704-2018)
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör:
 Hälsa /säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion
 Riksintresse kulturmiljö
måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan
(under rubriken prövningsgrunder) för att ett antagande inte skall prövas av
Länsstyrelsen. OBSERVERA att samtliga prövningsgrunder som anges på
sidan 2 också måste lösas.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Hälsa och säkerhet
Riskreducering
I planbeskrivningen på sidan 43 står det att för vissa befintliga byggnader
inom Lindholmen 1:29 och 735:491 krävs kompletterande utredning för att
kunna bedöma behovet av byggnadstekniska riskreducerande åtgärder. Om
det visar sig att åtgärder är nödvändiga att vidta behöver dessa säkerställas.
Buller
I bullerutredningens bilaga 5 (huvudalternativ, ekvivalent ljudnivå, på lägsta
våning, på högsta våning samt på våning med högst ekvivalent ljudnivå från
linbanan) framgår att den ekvivalenta ljudnivån ökar med 2 dBA eller mer
nattetid samt överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för industri och
annat verksamhetsbuller vid fastigheterna: Lindholmen 18:2, Lindholmen
20:1, Lindholmen 31:1, Lindholmen 31:2, samt Lindholmen 735:489. För
Lindholmen 18:2, samt Lindholmen 735:489 överskrids även riktvärdet för
maximal ljudnivå nattetid. Det framgår inte om samtliga av dessa fastigheter
innehåller bostäder, skolor, förskolor eller vårdlokaler, d v s byggnader som
omfattas av Naturvårdsverkets riktvärden. För Lindholmen 31:1, 31:2 samt
Lindholmen 735:489 överskrids även riktvärdet kvällstid. För ovan nämnda
fastigheter bedömer Länsstyrelsen att åtgärder behöver vidtas, så att inte
linbanebullret leder till ökad bullerpåverkan eller så att riktvärdet inte
överskrids.
Geoteknik
Ni anger att ni ska utreda de geotekniska förhållandena och
stabilitetsförhållande för läget där torn D föreslås. Länsstyrelsen anser att
detta är nödvändigt att göra innan planen antas och om åtgärder eller
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restriktioner krävs så ska detta säkerställas. Se vidare i yttrande från SGI
som bifogas.
Riksintresse
Riksintresse för kulturmiljö, Lindholmen (berör endast ert dnr 0741/16; Lst
dnr 402-10698-2018)
I MKB på sidan 41-44 anges att tornets (torn C) påverkan på riksintresse för
kulturmiljö ska studeras vidare. I MKB anges att tornet som föreslås
placeras i direkt anslutning till Herrgårdsskolans skolgård är det torn som
förväntas ha störst påverkan på stadsbilden. Lindholmens herrgård ingår i
riksintresse för kulturmiljö Lindholmen varför tornets påverkan på
riksintresset för kulturmiljö behöver hanteras.
Råd enligt PBL och MB
Skyddsrum
Under industrifastigheten Rambergsstaden 17:58 finns det enligt
planbeskrivningen ett skyddsrum vilket behöver rivas och sannolikt ersättas
med annan lokalisering. Detta behöver samrådas med MSB enligt 10 kap 17
§ PBL.
Markreservat för Lundbyleden/Hamnbanan
Ett markreservat för att möjliggöra att lägga Hamnbanan och/eller
Lundbyleden i bergtunnel under Ramberget finns där station och torn C
planeras. Göteborgs Stad bedömer i planbeskrivningen att det inte blir
någon påverkan på riksintresset men i MKB (sidan 57) anges att man inte
kan konstatera att linbanan förhindrar en sådan framtida lösning. Ni bör
tydliggöra frågan så att det är tydligt om en sådan lösning omöjliggörs eller
inte.
4. Detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och
Wieselgrensplatsen (station och torn, ert dnr 0742/16). Ändring av
detaljplaner för Linbana mellan Västra Ramberget och
Wieselgrensplatsen (linan, ert dnr 0728/17) (Lst dnr 402-107212018; 402-10729-2018)
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör:
 Hälsa /säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion
 Miljökvalitetsnormer för luft
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måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan
(under rubriken prövningsgrunder) för att ett antagande inte skall prövas av
Länsstyrelsen. OBSERVERA att samtliga prövningsgrunder som anges på
sidan 2 också måste lösas.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Hälsa och säkerhet
Buller
I bullerutredningens bilaga 5 (huvudalternativ, ekvivalent ljudnivå, på lägsta
våning, på högsta våning samt på våning med högst ekvivalent ljudnivå från
linbanan) framgår att den ekvivalenta ljudnivån ökar med 2 dBA eller mer
nattetid samt överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för industri och
annat verksamhetsbuller vid fastigheterna: Brämaregården 73:3,
Brämaregården 73:7, Brämaregården 74:3, Brämaregården 75:2, 75:3, 75:4,
Rambergsstaden 12:10, Rambergsstaden 12:15, Rambergsstaden 30:1,
Rambergsstaden 7:9, Rambergsstaden 9:14-9:15. För Rambergsstaden 9:149:15 samt Rambergsstaden 12:15 och Rambergsstaden 12:10 överskrids
även riktvärdet kvällstid och den ökade ljudnivån p g a linbanan är 2 dBA
eller högre. För Rambergsstaden 9:14-9:16 överskrider också den maximala
ljudnivån 55 dBA. För ovanstående nämnda fastigheter bedömer
Länsstyrelsen att åtgärder behöver vidtas, så att inte linbanebullret leder till
ökad bullerpåverkan, eller så att riktvärdet inte överskrids.
Buller (berör endast ert dnr 0742/16; Lst dnr 402-10721-2018)
Riktvärden för industri- och verksamhetsbuller ska även tillämpas vid
vårdanläggningar/sjukhus. Bullerutredningen behöver därför omfatta den
planerade vårdanläggningen/sjukhuset.
Översvämning
Enligt dagvattenutredningen riskerar området att översvämmas och det finns
en risk att vatten ställer sig upp till en meter vid stationsbyggnadens entré.
Stationen bör anpassas för att inte ta skada vid ett skyfall. Vitala delar av
anläggningen som behövs för driften av linbanan behöver säkras mot
översvämning. En alternativ väg ut från stationen rekommenderas i
dagvattenutredningen. Länsstyrelsen håller med om de föreslagna
åtgärderna som presenteras på sidan 37 och 38 i MKB som bland annat
föreslår reglering på plankartan för att hantera frågan.
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Bensinstation (berör endast ert dnr 0742/16; Lst dnr 402-10721-2018)
Länsstyrelsen instämmer i att bensinstationen lämpligen tas bort med
hänsyn till linbanans placering. En rivning av bensinstationen behöver
säkerställas i samband med planen om ni inte väljer att anpassa projektet
efter att bensinstationen finns kvar.
Påkörning (berör endast ert dnr 0742/16; Lst dnr 402-10721-2018)
Stationen ligger mycket tätt inpå spårvägen och dess vändslinga. Ni behöver
studera konsekvenserna av detta vidare. Bland annat behöver ni beakta
olycksrisken att en spårvagn kör in i stationsbyggnaden. Det trånga
utrymmet och siktmöjligheterna behöver också studeras vidare med hänsyn
till risk för påkörningsolyckor.
Geoteknik
Stabiliteten kring Wieselgrensplatsen är inte helt utredd. Det är inte klarlagt
om förstärkningsåtgärder krävs. Ni anger att stabilitetsförhållandena och
behovet av förstärkningsåtgärder ska utredas i detaljprojekteringen.
Vi anser att det behöver göras i detaljplaneskedet. Se vidare i yttrande från
SGI som bifogas.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Luftkvalitet, MKN luft (berör endast ert dnr 0742/16; Lst dnr 402-107212018)
Halterna av kvävedioxid är relativt höga på Wieselgrensplatsen i anslutning
till Hjalmar Brantingsgatan. Miljöförvaltningens beräkningar ”Ren
stadsluft” tyder på att det vissa år med ogynnsamma förhållanden kan finnas
en risk för att halterna är i nivå med miljökvalitetsnormen för kvävedioxid
(dygn). I behovsbedömningen för Linbanan gjordes bedömningen att en
luftutredning inte var nödvändig för linbanan. För stationen bedömdes det
vara tillräcklig hänsyn om ventilationsintag riktas åt det håll där
luftkvaliteten är bättre. Länsstyrelsen anser att åtgärden är nödvändig och
detta regleras lämpligen med en planbestämmelse.
I samrådsskedet finns även vård/sjukhus inkluderat i detaljplanen.
Länsstyrelsen bedömer att ett sjukhus kräver större försiktighet avseende
risk för människors hälsa jämfört med en station för kollektivtrafik.
Generellt behöver det säkerställas att miljökvalitetsnormerna klaras i
anslutning till sjukhusbyggnaden genom en luftkvalitetsutredning.
Alternativt behöver utformningen av sjukhuset säkerställas i plankartan
avseende placering av entréer, ventilation, balkonger, vistelseytor och
liknande, så att människors exponering för höga luftföroreningshalter
minimeras.
Av MKB på sidan 54 framgår att enligt Miljöförvaltningens
luftmiljöberäkning från år 2014 ligger området för stationerna vid bl a

Sida
18(19)

Yttrande
2018-05-09

Diarienummer
402-10653-2018-mfl.
402

Wieselgrensplatsen under en nedre utvärderingströskel. Det verkar som om
denna text endast hänvisar till Göteborgs stads spridningsberäkningar för
årsmedelhalten av kvävedioxid. För att miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid ska anses vara uppfylld måste års-, dygns- och timnormerna
klaras. Som framgår ovan riskerar MKN (dygn) att överskridas i anslutning
till Hjalmar Brantingsgatan. Även beräknade timmedelhalter är relativt höga
vid hållplatsen. Länsstyrelsen anser därför att texten i MKB behöver
uppdateras
Detta yttrande har utvecklingsledare och tf funktionschef Christina
Gustafsson beslutat och planhandläggare Anna Hendén föredragit. I
den slutliga handläggningen har även Malin Christiansson från
naturavdelningen, Annika O Svensson och Jonas Fors från
miljöskyddsavdelningen samt Susann Lundman, Mikael Adrian,
Andreas Morner Åhman och Patrik Jansson från Länsstyrelsens
Tvärgrupp Göteborg, medverkat.

Christina Gustafsson
Anna Hendén
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttranden till Länsstyrelsen från;
Sjöfartsverket (18-01487) numrerade 6,7 och 8 daterade 2018-04-26
Luftfartsverket daterat 2018-03-23
SGI, dnr 5.2-1803-0229 daterat 2018-05-04; dnr 5.2-1803-0228 daterat
2018-05-03; dnr 5.2-1803-0230 daterat 2018-05-04
Swedavia daterat 2018-05-04
MSB, dnr MSB 2018 02958 daterat 2018-05-04
Kopia till:
SGI
Trafikverket
Luftfartsverket;
Sjöfartsverket
Swedavia
Skanova
MSB
Länsstyrelsen/
Naturavdelningen, Malin Christiansson
Miljöskyddsavdelningen, Susann Lundman, Annika O Svensson, Jonas Fors
Samhällsavdelningen, Lena Emanuelsson, Patrik Jansson, Andreas Morner Åhman
Vattenavdelningen, Mikael Adrian
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Datum

Vår beteckning

2018-04-26

18-01487-6

Handläggare, direkttelefon

Ert datum

Er beteckning

Johan Eriksson, +46(0)10 478 53 96

2018-04-12

402-10653-2018
402-10695-2018

Infrastruktur

Samhällsbyggnadsenheten
Länsstyrelsen Västra Götaland
Vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samrådsyttrande kring detaljplan för planerad stadslinbana
mellan Järntorget och Lindholmen inklusive stationer, inom
Göteborgs kommun.
Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande.
Yttrande
Sjöfartsverket tillstyrker de båda detaljplanerna 0740/16 avseende station och torn
samt 0726/17 avseende linbanan mellan stationerna (linan).
Övriga synpunkter
Segelfri höjd
Detaljplanen bör kompletteras med vilken minsta segelfri höjd som kommer att
erhållas.
Sjöfartsverket gör tolkningen utifrån presenterad plankarta att den segelfria
höjden blir minst 45,0 meter (RH2000) vilket tidigare ställts som krav för att
säkerställa riksintresset kommunikationer (sjöfart).
Riskbedömning
Sjöfartsverket stöder i stort den riskbedömning som gjorts med avseende på
sjötrafik i Göta älv. Ett riskscenario som innebär att en passagerarfärja (Stena
Jutlandica) regelbundet nyttjar kajläget 24-25 (där Stena Carisma ligger idag)
saknas dock i gjord riskbedömning av WSP, vilket Sjöfartsverket anser skall
kompletteras då detta riskscenario anses skilja sig väsentligt från övriga
identifierade risker kopplade till sjöfart.
Sjöfartsverket äger ingen detaljkunskap kring eventuella diskussioner som förs
mellan Stena Line, Göteborgs kommun och Älvstranden Utveckling AB med
avseende på hur ovan nämnt kajavsnitt skall nyttjas framledes. Idag ingår
kajavsnittet i riksintresset kommunikationer (hamn) vilket Trafikverket ytterst
svarar för.

Besöksadress

Telefon

Organisationsnummer

Lindholmspiren 5

0771 63 00 00

202100-065401

Postadress

E-post

417 56 Göteborg

sjofartsverket@sjofartsverket.se

2 (2)
Datum

Vår beteckning

2018-04-26

18-01487-6

Torn vid Lindholmen / påseglingsskydd
Nu föreslagen detaljplan stipulerar att ett påseglingsskydd för sjöfarten skall
konstrueras innan själva tornet byggs. Sjöfartsverket ifrågasätter denna
ordning/tillvägagångssätt under anläggningsfasen då det kan bli både kostsamt
och svårt rent byggtekniskt att sedan bygga tornet i vattnet.
Sjöfartsverket vill istället föreslå att det ges utrymme för alternativa strategier
under anläggningsfasen av tornet på Lindholmen där eventuella säkerhetsaspekter
kan lösas genom riskanalyser och samråd då förfrågningsunderlag tas fram
alternativt då entreprenör finns på plats. Ett annat alternativ är att ta bort denna del
ur detaljplanen och lösa frågan i samband med tillstånd för vattenverksamhet.
I det aktuella vattenområdet är det främst mindre passagerarfärjor i kollektivtrafik
som berörs och dessa får anses utgöra en relativt liten risk med avseende på
påsegling. Sannolikt kommer dessutom den intilliggande hållplatsen för
passagerarfärjorna att behöva flyttas därifrån under anläggningsfasen.
Evakuering vid oförutsett driftstopp
Sjöfartsverket ser att det behöver utvecklas/tydliggöras vilken/vilka evakuerings
metoder som linbanan slutligen kommer att vara försedd med. Detta mot
bakgrund av att Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddning nationellt och
potentiellt skulle kunna bli involverad i helikopterevakuering om sådan metod
inkluderas som ett reservalternativ framledes. I dagsläget anser sig inte
Sjöfartsverket inneha sådan förmåga vilket i så fall behöver utredas vidare.

Detta ärende har handlagts av nautiske handläggaren Niklas Hammarkvist , senior
SAR advisor Mowgli Halléhn samt infrastruktursamordnare Johan Eriksson, den
sistnämnde föredragande.
Johan Eriksson

Besöksadress

Telefon

Organisationsnummer

Lindholmspiren 5

0771 63 00 00

202100-065401

Postadress

E-post

417 56 Göteborg

sjofartsverket@sjofartsverket.se

2018-03-23

Anna Hendén
Samhällsbyggnadsenheten
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

LFV:s yttrande angående detaljplaner för linbana i Göteborgs stad.
Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss.
Med vänlig hälsning

Dokumentnummer
D-2018-125901
Ärendenummer
Ä-2018-007561
Ert datum
2018-03-23
Er beteckning
Dnr 402-10653-2018; 402-106952018; 402-10698-2018; 40210704-2018; 402-10721-2018;
402-10729-2018
Handläggare
Carlsson, Gert
Sekretess
OSL 18 kap 8 §

för Johan Arvik
Operativa System

2018-03-23
Remissvar:
LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande yttrande:
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot linbanan.
Observera att det är varje flygplats för sig inom 60 km radie från linbanan som är
sakägare för in-och utflygningsvägar och hinderytor, inte LFV. Det är alltså
Göteborg-Landvetter flygplats som avgör om det behövs en flyghinderanalys för
att utreda påverkan på deras hinderytor. Om så krävs skall en sådan beställas av
LFV och bekostas av uppsättaren, Göteborgs stad.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”,
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.

