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Utställning tematiskt tillägg till Göteborgs översiktsplan
översvämningsrisker
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen översänder tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 januari
2018, som eget yttrande till Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har tagit fram ett förslag tematiskt tillägg, till
Översiktsplan för Göteborg, för översvämningsrisker. Samråd kring förslaget hölls under
2016 och förslaget är nu en utställningshandling.
Detta yttrande är framtaget i samverkan mellan tekniska förvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndals stad.
Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2018.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till arbetsutskottet
Kommunstyrelsen översänder tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 31 januari
2018, som eget yttrande till Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så
sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Yttrande över Förslag till översiktsplan för Göteborg,
tillägg för översvämningsrisker
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen översänder tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-02,
som eget yttrande till Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
Ärendet
Stadbyggnadskontoret i Göteborg har tagit fram ett förslag tematiskt tillägg, till Översiktsplan
för Göteborg, för översvämningsrisker. Samråd kring förslaget hölls under 2016 och förslaget
är nu en utställningshandling.
Detta yttrande är framtaget i samverkan mellan tekniska förvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndals stad.
Bakgrund
Syftet med det tematiska tillägget till översiktsplanen är att redovisa mål och strategier för
klimatanpassning med avseende på översvämningsrisker i stadsplaneringen.
Göteborg har kartlagt vilka områden som hotas av översvämning i form av höga
havsvattennivåer, höga flöden i större vattendrag och skyfall. Dessa kartläggningar utgör
underlag för de rekommendationer som föreslås i det tematiska tillägget.
Det tematiska tillägger innebär att Göteborg fastställer mål och strategier som ska gälla för
anpassningsarbetet.
Göteborgs Stadsbyggnadskontor har tagit fram förslag till anpassningsstrategier för höga
havsnivåer, skyfall och höga flöden i vattendrag. Förslagen till strategier beskrivs kortfattat
nedan.
Höga havsnivåer
Strategin avser att möta hotet med en stigande havsnivå uppströms älvmynningen. Då det
råder stora osäkerheter kring framtida havsnivåer förordas strategier som bygger på löpande
anpassning. Strategin är därför uppdelad på medellång och lång sikt.
På lång sikt föreslås en yttre barriär för att skydda mot höga havsnivåer. På medellång sikt
föreslås högvattenskydd längs älvkant. Nivån på detta högvattenskydd föreslås i centrala
Göteborg till +2,3 m.
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Skyfall och höga flöden i vattendrag
Det tematiska tillägget föreslår en modell för framtagande av platsspecifika planeringsnivåer
för dessa översvämningstyper. Detta föreslås genomföras i arbete med strukturplan och
åtgärdsplan för varje avrinningsområde.
Bedömning
Mölndals stad ställer sig positiva till det tematiska tillägget om översvämningsrisker och
tycker att det är ett viktigt arbete som görs.
Det är viktigt att arbetet med översvämningsrisker och åtgärder för att minska dessa görs
avrinningsområdesvis och inte avgränsas av kommungränser. Vidare är det också viktigt att
kommunerna har en samsyn i frågor kring hur översvämningssäkring ska ske, ambitionsnivån
i säkring mot översvämning, vilka skyddsnivåer som gäller samt hur och vilka skyddsobjekt
som identifieras. Mölndals stad önskar därför att vara delaktiga i det fortsatta arbetet med
översvämningsrisker och framtagande av platsspecifika planeringsnivåer inom de
avrinningsområden som sträcker sig in i Mölndals stad. Främst berörs avrinningsområden i
anslutning till Stora ån och Mölndalsån men även andra avrinningsområden kan vara aktuella.
Mölndals stad ser positivt på att ett inriktningsbeslut tas kring att på lång sikt anlägga en yttre
barriär då detta troligen även kan få positiva effekter för Mölndalsån.

Göran Werner
Teknisk chef

Remissinstanser utställning
Kommunala förvaltningar

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
Park- och naturnämnden/förvaltningen
Räddningstjänsten Storgöteborg
Social resursnämnd
Stadsdelsnämnden i Angered
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Askim-Frölunda-Högsbo
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Centrum
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Lundby
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Majorna-Linné
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Norra Hisingen
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Västra Göteborg
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Västra Hisingen
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Örgryte-Härlanda
Stadsdelsnämnden/förvaltning i Östra Göteborg
Stadsledningskontoret
Trafiknämnden/kontoret
Utbildningsnämnden/förvaltningen

Statliga myndigheter etc
Business Region Göteborg AB
Försvarsmakten Högkvarteret, HKV
Göteborgsregionen (GR)
Havs- och vattenmyndigheten
Lantmäterimyndigheten
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
PostNord Produktion VO Göteborg (fd.Posten AB)
Sjöfartsverket
Skanova Nätplanering D3N
Statens geotekniska institut
Swedavia AB
Svenska Kraftnät
Trafikverket
Vattenfall Eldistribution AB
Västfastigheter Ledningsstab, Flygplatschefen
Västtrafik AB

Bostadsrättshavare, hyresgäster, Boende
Hyresgästfören. Region V Sverige

Grannkommuner
Ale kommun
Härryda kommun
Kungsbacka kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Lilla Edets kommun
Mölndals stad
Partille kommun
Öckerö kommun

Övriga
Akademiska Hus
Ellevio
Förvaltnings AB Framtiden
Got Event AB
GREFAB
GRYAB
Göteborg & Co
Göteborgs Kyrkonämnd
Göteborgs spårvägar
Handikappfören. Samarbetsorgan
Higab
Jernhusen AB, Region Väst
Naturskyddsfören.i Gbg
Swedegas
Svensk Handel
Västfastigheter, Distrikt Göteborg
Västsvenska handelskammaren
Älvstranden Utveckling AB

Övriga specifikt berörda
Svenskt vatten
Svensk försäkring
MSB
SMHI
Boverlet
SGU
SKL
Göta Lejon
VG region

Kungörelse
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Ulf Moback
Telefon: 031 – 61 16 74
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Utställning: Förslag till översiktsplan för Göteborg, tillägg för
översvämningsrisker
Förslag till översiktsplan för Göteborg, tillägg för översvämningsrisker har tagits fram
av Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Byggnadsnämnden enligt beslut 2014-09-02.
Tillägget har tagits fram i samarbete med flera kommunala förvaltningar och i dialog
med Länsstyrelsen. Samrådet genomfördes under 4 månader efter beslut i
byggnadsnämnden 17/5 2016. Planförslaget har bearbetats och nu ställs förslaget ut för
granskning.
Tillägget fastställer stadens ambitionsnivå för sin planering. Utgångspunkten är att
grundläggande samhällsfunktioner och stora samhällsvärden ska skyddas vid
översvämning.
Befintliga planeringsnivåer i gällande översiktsplan kompletteras med fler
samhällsfunktioner och fler översvämningar, vilket ökar skyddet för människors hälsa.
Tillägget presenterar en strategi för hur hotet med stigande havsnivå avses mötas. På
lång sikt behövs ett mer storskaligt tekniskt skydd. Huvudalternativet som föreslås är
yttre barriärer.
Kustzonen ingår inte i detta underlag, eftersom det kräver en noggrann analys av
konsekvenser för bebyggelsen. Denna analys kommer senare.
Förslaget finns utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret (besöksadress nedan)
10 januari – 13 mars 2018. Besökstid måndag – fredag kl 08.00 – 16.00 .
Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida: Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.
Upplysningar om förslaget lämnas av Ulf Moback, tfn. 031-368 16 74
Skriftliga anmärkningar mot förslaget tas emot av Byggnadsnämnden, Box 2554,
403 17 GÖTEBORG senast den 13 mars 2018.
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