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• Byggprojekt i Göteborg 

• Utmaningar 

• Vägledningar 

• Kartunderlag 

• Pågående uppdrag 

 

Agenda 



Västsvenska paketet 
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En nära storstad  –  Göteborg 2035  
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2021 2028 2035 
  

70–80 000 nya bostäder,  

varav ca 50 000  i  den redan byggda 
staden och ca 25 000 i Älvstaden 
 
80 000 fler arbetstillfällen, 
varav ca 50 000 i Älvstaden 
 
 
 
  

Strategi för 
utbyggnadsplanering, 
2035 

Älvstaden 

Hela staden, möta vattnet och stärka kärnan 
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Göteborg 400 år, 2021 

Genomförande allmän plats 

Genomförande kvartersmark 

LM 

Bygglov 

Detaljplan 



Ansvar och drivkrafter 
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• Kommunen bör ha en övergripande och allmän kännedom om 
markförhållandena och eventuella skred- och andra olycksrisker i 
kommunen, PBL, MB och LSO. 

 

• Vid planläggning och i ärenden om bygglov får endast mark tas i 
anspråk som från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet med 
hänsyn bl a till  

– människors häls och säkerhet 

– jord, berg och vattenförhållanden 

– risk för olyckor, översvämningar och erosion  

(2 kap 1, 4 och 5 §§ PBL) 
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Geo-utredningar i bygglovsprocessen 

• Rutin för kartavläsning nya 
bygglovsärenden 

• Vägledning – vilka utredningar och när ska 
handlingar tas fram i bygglovsprocessen 

– Beslut om bygglov/marklov 

– Förhandsbesked 

– Startbesked 

 

Handläggarstöd 
 
- Vägledningar och rutiner tas fram för att underlätta och 
kvalitetssäkra vidplanläggning och i prövning om bygglov. 

Marstrand 
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Geo-utredningar i detaljplaneprocessen 

- Gröna pilar visar planprocessen 
- Gråa boxar + grå pil visar geo-utredningarnas flöde i planprocessen 
- Röda boxar visar Handläggarstödets dokument 

•Tydliga krav på utredningens innehåll 
•Process i planprocessen 
•Kvalitetssäkring 
•Vägledning  reglering  



Tematisk Tillägg ÖP – Översvämningsrisker 
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ÖP Mål ”Robust Stadsplanering” 
 

Strategier fokuserar på skydd av  
samhällsfunktioner 

 

Risker: Hav/skyfall/vattendrag 
 
 
 

 

 

 

 

 



Anpassning kräver systemperspektiv! 
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Stigande 
Grundvatten 

Ökad  
nederbörd 

Ökade  
flöden 

Stigande hav 



Kartläggning av översvämningsrisk 
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• Skyfall 

• Stigande hav 

• Vattendrag 

www.vattenigöteborg.se 



Handritad geokarta 
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Översiktlig stabilitetskarta, MSB 
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Stabilitetskartering Göteborg 2011 
Kartläggning av stabilitetsförhållandena i bebyggda 
områden inom Göteborgs Stad 
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Uppdrag: Utformningsaspekter högvattenskydd 
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Tätskärm 

Dagvattenutlopp 

Vilken utformning ger lägst risk ur systemperspektiv? 
Randvillkor förändras pga klimatförändringar 
Riktlinjer för kort och lång sikt 

Pågående uppdrag på 
stadsbyggnadskontoret 



Uppdrag:  
Avrinningsområdesvisa åtgärdsplaner 
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• Förslag till ”blå infrastruktur” utifrån 
systemperspektiv 

 

• Beakta risker kopplat till hav, 
skyfall, vattendrag, grundvatten 

 

• Föreslå åtgärder där de gör mest 
samhällsekonomisk nytta 
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Uppdrag:  
Erosionsaktiviteter inom stadens 
vattendrag 
 



Mätning av grundvattennivåer 
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Mätprogrammet omfattar: 

–  140 st mätpunkter, 6 ggr/år 

– 7 st referensrör med kontinuerlig mätning 

Syfte 

–  Allmän kännedom 

– Miljömålsuppföljning 



Uppdrag: Tillgängligöra arkiverade 
utredningar, Geoarkiv 

19 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN  

• 76 099 st borrhål, Geosuite Autograf 

• 17 786 st utredningar,  ca hälften är skannande, sekretessgranskade och länkade i GIS 

 
Ganska otillgängligt Tillgängligt för alla Digitalt 
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• PM - Ansvar och drivkrafter för 
kommunens hantering av 
stabilitetsfrågor, Siv Ann Andermyr  

• Fortsatt ansvarsutredning Del 2 

– Kommunens ansvar fördelat i 
Göteborgs Satd, förvaltningar och 
bolag 

• Tydliggöra ansvar och skapa nätverk 
inom staden avseende stabilitetsfrågor 

• Omarbetning av 
skredriskövervakningsuppdraget 

 

 

 

Uppdrag: 
Ansvarsutredningar 
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