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Diskussionsfrågor	  

•  Hur	  visar	  sig	  kulturmiljökompensaRon	  i	  detaljplaner?	  
•  Vilken	  typ	  av	  kompensaRonsåtgärder	  återfinns	  i	  
detaljplaner?	  

•  Hur	  sker	  avvägning	  i	  detaljplaner	  mellan	  exploaterings-‐	  
och	  bevarandeintressen?	  

•  Hur	  används	  kulturmiljöutredningen	  i	  detaljplaner?	  
•  Hur	  redovisas,	  beskrivs	  och	  rubriceras	  kulturmiljöer	  i	  
detaljplaner?	  

•  Vilka	  strategier	  Rllämpas	  i	  detaljplaner	  för	  aW	  få	  
acceptans	  Rll	  eXerfrågad	  exploatering?	  

	  



Bakgrund	  

FoU-‐projektet	  utgår	  från	  aW	  kulturmiljön	  är	  en	  
kollek2v	  nyQgheter	  för	  medborgare	  och	  eW	  
allmänt	  intresse	  i	  PBL.	  	  
Fokus	  ligger	  på	  kompensaRon	  i	  detaljplanen	  som	  
innehåller	  Rllkommande	  bebyggelse	  som	  påverkar	  
arkitektoniska	  kvaliteter	  och	  kultur	  värden	  i	  
planområdet.	  
KompensaRon	  och	  ekosystem	  är	  heta	  ämne	  hos	  
Naturvårdsverket.	  RAÄ	  intar	  en	  försikRg	  hållning.	  



SyRe	  och	  mål	  	  	  
•  EW	  övergripande	  syXen	  och	  två	  delmål	  

•  Det	  övergripande	  syXet	  är	  at	  undersöka,	  analysera	  och	  
diskutera	  kompensaRon	  i	  exploateringar	  av	  områden	  
med	  riksintresse	  för	  kulturmiljövården.	  

•  Delmål	  1	  handlar	  om	  aW	  undersöka	  hur	  kulturbegrepp	  
kommet	  Rll	  uWryck	  inom	  ramen	  för	  ekosystemtjänster	  

•  Delmål	  2	  går	  ut	  på	  aW	  vidga	  perspekRvet	  och	  utveckla	  
kunskap	  om	  kulturmiljökompensaRon	  i	  eW	  europiskt	  
perspekRv	  



Teman	  och	  frågor	  
FoU-‐projektet	  innehåller	  tre	  teman:	  

•  Lokalt	  tema:	  Hur	  hanteras	  kulturvärden	  och	  
kompensaRon	  vid	  exploateringar	  inom	  
riksintresse	  för	  kulturmiljövården?	  	  

•  Na2onellt	  tema:	  Hur	  uppfaWas	  och	  beskrivs	  
begreppet	  kultur	  när	  ekosystemtjänster	  ses	  som	  
verktyg	  i	  samhällsplaneringen?	  	  

•  Europeiskt	  tema:	  Vilka	  internaRonella	  
erfarenheterna	  finns	  av	  kulturmiljökompensaRon	  
vid	  exploateringar	  områden	  med	  kulturvärden?	  



Metoder	  

•  Fallstudier:	  EW	  urval	  av	  detaljplaner	  i	  Göte-‐
borg	  undersökas	  som	  fallstudier.	  

•  LiXeraturstudier	  och	  begreppsanalys:	  En	  
samRds-‐	  och	  idéhistoria	  genomgång	  av	  be-‐
greppen	  kulturarv,	  kulturmiljö	  och	  kulturella	  
ekosystemtjänster.	  

•  Europeiskt	  Symposium:	  EW	  10-‐tal	  internaRo-‐
nella	  forskare	  bjuds	  Rll	  eW	  symposium	  för	  
presentaRon	  av	  paper	  och	  publicering	  eXer	  
granskning	  i	  en	  proceeding.	  



Urvalsprinciper	  	  
Från	  39	  detaljplaner	  i	  områden	  med	  riksintresse	  för	  
kulturmiljövården	  Rll	  8	  fallstudier	  i	  Göteborg.	  
	  

1.   Aktualitet:	  Detaljplanerna	  ska	  spegla	  gällande	  
praxis	  för	  hantering	  av	  kulturvärden	  

2.   Relevans.	  Detaljplanerna	  ska	  innehålla	  betydande	  
påverkan	  på	  kulturmiljön	  som	  riksintresse	  

3.   Varia2on:	  Detaljplanerna	  bör	  innehålla	  ny-‐,	  om-‐	  
och	  Rllbyggnader	  i	  såväl	  centrum	  som	  periferi	  

4.   Riksintressen:	  Detaljplanerna	  bör	  inbegripa	  
exploatering	  i	  olika	  typer	  av	  riksintressen.	  

	  



Fallstudier	  
Fall	  1:	  Bostäder	  och	  lokaler	  på	  Styrsö	  
Fall	  2:	  Studentbostäder	  i	  Guldheden	  
Fall	  3:	  Bostäder	  och	  utbyggnad	  av	  universitet	  	  
Fall	  4:	  Studentbostäder	  i	  Lindholmen	  
Fall	  5:	  Bostäder	  i	  Majorna	  
Fall	  6:	  Påbyggnad	  med	  bostäder	  lokaler	  i	  centrum	  
Fall	  7:	  Utbyggnad	  av	  Stadsbiblioteket	  	  
Fall	  8:	  Skeppsbron	  -‐	  rivning	  eller	  bevarande	  
Detaljplanerna	  omfaWar	  5	  riksintressebeskrivningar:	  
1)	  Göteborgs	  innerstad,	  2)	  Majorna,	  3)	  Lindholmen,	  
4)	  Guldheden	  och	  5)	  Styrsö	  	  
	  



Kompensa2on	  i	  Göteborg	  	  
Kompensa2on	  i	  ÖP	  i	  Göteborg:	  (sid	  91)	  
	  
• 	  BorWagna	  natur-‐,	  kultur-‐	  och	  rekreaRonsvärden	  ska	  kompenseras.	  
• 	  Utveckla	  och	  använda	  metoder	  för	  kompensaRonsåtgärder	  för	  natur-‐,	  

	  kultur-‐	  och	  rekreaRonsvärden	  i	  planeringen.	  

Kompensa2on	  i	  Policydokument	  (2008/2009	  och	  2018):	  
•  ”KompensaRonsåtgärder	  innebär	  aW	  funkRoner	  och	  värden	  som	  går	  

	  förlorade	  vid	  en	  exploatering	  kompenseras	  genom	  åtgärder	  inom	  
	  planområdet	  eller	  på	  en	  annan	  plats	  i	  kommunen.	  Kostnaden	  för	  deWa	  
	  får	  exploatören	  eller	  kommunen	  stå	  för…	  Val	  av	  åtgärder	  ska	  så	  långt	  
	  möjligt	  bygga	  på	  närhetsprincipen:	  nära	  i	  funkRon,	  plats,	  Rd	  och	  värde.”	  	  

•  ”SyXet	  med	  kompensaRonsåtgärder	  är	  aW	  undvika	  förluster	  av	  	  
	  naturvärden,	  rekreaRonsvärden	  och	  andra	  ekosystemtjänster.	  	  
	  KompensaRonsåtgärder	  innebär	  aW	  funkRoner	  och	  värden	  som	  går	  
	  förlorade	  vid	  en	  exploatering	  kompenseras.”	  



Kompensa2on	  -‐	  policy	  
Hållbar stad – öppen för världen
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KOMPENSATIONSÅTGÄRDER
för natur och rekreation

Göteborgs Stads tillämpning i samhällsplaneringen



Visa	  och	  definiera	  kompensa2on	  
Ur	  	  

Kompensa2onsåtgärder	  för	  ekosystemtjänster	  i	  planprojekt	  och	  exploateringsprojekt	  i	  
Göteborgs	  Stad	  



Vad	  är	  kompensa2on?	  

	  	  KompensaRon	  kan	  i	  planeringen	  uppträda	  som:	  
	  

1.   EX	  verktyg;	  naRonell	  regler	  i	  lagen	  (miljöbalken)	  som	  gör	  
det	  möjligt	  aW	  ställa	  krav	  på	  kompensaRon	  vid	  ingrepp	  i	  
värdefulla	  natur-‐	  och	  kulturmiljöer	  

2.   Metod:	  en	  planeringsmetod	  	  (balanseringsprincip)	  i	  
kommuner	  som	  går	  ut	  på	  aW	  ersäWa	  förlorade	  värden	  vid	  
exploateringar	  av	  mark	  

3.   Åtgärder	  i	  projekt:	  konkreta	  åtgärder	  i	  plan-‐	  och	  
byggprojekt	  som	  syXar	  Rll	  aW	  återskapa	  värden	  

4.   Prak2sk	  problemlösning:	  eW	  säW	  aW	  undanröja	  hinder	  i	  
detaljplaneprocesser	  som	  gör	  marken	  Rllgängliga	  för	  
planerad	  exploatering	  



Kulturmiljökompensa2on	  
	  KompensaRon	  framträder	  som	  en	  problemlösningsmetod	  i	  
	  detaljplaner	  som	  går	  ut	  på	  aW	  göra	  exploateringen	  Rllåten	  genom	  
	  aW	  undanröja	  hinder	  och	  ta	  Rllvara	  kulturvärden.	  

	  Förslag	  2ll	  defini2on	  av	  kulturmiljökompensa2on	  i	  detaljplaner:	  

•  Det	  ska	  föreligga	  eW	  (a)	  planuppdrag	  som	  (b)	  innehåller	  en	  
exploatering	  som	  (c)	  har	  eller	  riskerar	  aW	  få	  en	  negaRv	  påverkan	  på	  
kulturmiljön	  i	  planområdet,	  vilket	  (d)	  leder	  Rll	  revideringar	  av	  
förslag	  Rll	  detaljplaneförslag,	  kompensaRonsåtgärder	  eller	  
införandet	  av	  planbestämmelser	  med	  krav	  på	  varsamhet,	  skydd	  och	  
ukormning	  av	  Rllkommande	  bebyggelse.	  

	  Samtliga	  krav	  och	  synpunkter	  som	  har	  dessa	  effekter	  i	  planeringen	  
	  och	  ukormningen	  av	  detaljplaner	  är	  kulturmiljökompensaRon	  	  



Miljöbalken	  

	  MB	  16	  kap,	  §	  9	  
	  Tillstånd	  eller	  dispens	  får	  förenas	  med	  skyldighet	  aW	  
	  uköra	  eller	  bekosta	  	  
	  1.	  särskild	  undersökning	  av	  berört	  område,	  
	  2.	  särskilda	  åtgärder	  för	  aW	  bevara	  berört	  område,	  och	  
	  3.	  särskilda	  åtgärder	  för	  aW	  kompensera	  det	  intrång	  i	  
	  allmänna	  intressen	  som	  verksamheten	  medför.	  

	  
	  MB	  9	  kap,	  §6	  
	  områden	  …	  ska	  så	  långt	  möjligt	  skyddas	  mot	  åtgärder	  
	  som	  kan	  påtagligt	  skada	  natur-‐	  och	  kulturmiljön.	  	  	  	  



Kompensa2onstyper	  



Handlingsstrategier	  



Reglering	  och	  förhandling	  



Kompensa2on	  i	  detaljplaner:	  
-‐	  problemlösning,	  metod,	  åtgärder	  och	  styrmedel	  

•  KompensaRon	  som	  problemlösning	  handlar	  om	  aW	  
undanröja	  hinder	  genom	  aW	  Rllmötesgå	  centrala	  
invändningar	  mot	  planförslaget.	  

•  KompensaRon	  som	  metod	  går	  ut	  på	  aW	  marken	  
Rllgänglig	  för	  planerad	  bebyggelse	  genom	  aW	  
balansera	  intressen.	  

•  KompensaRon	  som	  åtgärder	  kan	  vara	  ersäWning	  för	  
skada	  och	  administraRva	  förändringar	  i	  plan-‐	  och	  
genomförandebeskrivning.	  

•  KompensaRon	  som	  styrmedel	  kommer	  Rll	  uWryck	  som	  
bestämmelser	  i	  detaljplaner	  och	  gestaltningsprogram.	  



1.	  Styrsö	  

Rivning	  för	  nya	  bostäder	  och	  lokaler	  på	  Styrsö:	  

•  KompleWering	  av	  plan-‐	  och	  genomförande-‐
beskrivning	  med	  texter	  från	  kulturmiljöutredning	  

•  Detaljerade	  ukormningskrav	  på	  Rllkommande	  
bebyggelse	  i	  planbestämmelser	  



2.	  Norra	  Guldheden	  
Studentbostäder	  vid	  Guldhetstorget:	  

•  KompleWering	  av	  plan-‐	  och	  genomförandebeskrivning	  
med	  texter	  och	  bilder	  från	  kulturmiljöutredningen	  

•  Detaljerade	  ukormningskrav	  på	  Rllkommande	  punkt-‐
hus	  i	  planbestämmelser	  

•  Reducering	  av	  byggnadsvolym	  och	  anpassning	  av	  
arkitektonisk	  ukormning	  

•  Ingrepp	  i	  parken	  ersäWs	  med	  plantering	  av	  nya	  ekar	  
och	  parkbänk	  

•  AnRkvarisk	  kontroll	  i	  byggskedet	  



3.	  Bostäder	  och	  utbyggnad	  av	  GU	  
Bostäder	  vid	  Calandersplatsen	  och	  utbyggnad	  av	  GU:	  

•  KompleWering	  av	  plan-‐	  och	  genomförandebeskrivning	  med	  
texter	  från	  kulturmiljöutredningen	  med	  krav	  på	  anpassning	  
av	  Rllkommande	  bostäder.	  

•  Begränsning	  av	  exploateringens	  omfaWning	  
•  Skydd	  av	  natur-‐	  och	  kulturvärden	  via	  planbestämmelser	  

(skydd	  av	  fundament	  Rll	  1923	  års	  Göteborgsutställning,	  
skydd	  för	  fågelbiotop)	  

•  ErsäWning	  för	  ingrepp	  i	  miljön	  vid	  Calanersplatsen	  (röjning	  
vid	  utsiktsplats,	  bänkar/belysning/paperskorg,	  
återanvändning	  av	  natursten,	  ny	  trappa,	  nedtagna	  träd	  ska	  
sparas	  Rll	  nyWa	  för	  fåglar	  i	  området)	  



4.	  Studentbostäder	  på	  Lindholmen	  	  

Detaljplan	  för	  vinnande	  bostadsprojekt	  i	  koncept-‐	  och	  
entreprenadtävling	  

•  KompleWering	  av	  plan-‐	  och	  genomförandebeskrivning	  
med	  texter	  från	  kulturmiljöutredningen	  +	  
arkitektoniska	  rekommendaRoner	  Rll	  byggherren	  

•  Detaljerade	  ukormningsbestämmelser	  i	  detaljplanen	  
•  Krav	  på	  takterrass	  som	  ersäWning	  för	  mörka	  gårdar	  
•  Trappa	  vid	  torrdocka	  som	  ger	  koppling	  Rll	  riksintresset	  	  	  



5.	  Bostäder	  i	  Majorna	  	  

Bostäder	  i	  Majorna	  vid	  Spårvagnshallar	  

•  KompleWering	  av	  plan-‐	  och	  genomförande-‐
beskrivning	  med	  texter	  från	  kulturmiljöutredning	  

•  Kvalitetsprogram	  för	  arkitektonisk	  styrning	  av	  
Rllkommande	  bostadsbebyggelse	  

•  Detaljerade	  ukormningsbestämmelser	  
•  Bullerskärmar	  för	  aW	  minimera	  buller	  
•  Nya	  p-‐platser	  när	  markens	  tas	  i	  bruk	  för	  
byggande	  	  



6.	  Påbyggnad	  med	  bostäder	  och	  lokaler	  	  

Bostäder	  och	  verksamhetslokaler	  vid	  Kronhuset	  

•  KompleWering	  av	  plan-‐	  och	  
genomförandebeskrivning	  med	  texter	  från	  
kulturmiljöutredningen	  som	  lyXer	  fram	  
arkitektoniska	  och	  kulturhistoriska	  kvaliteter	  

•  Gestaltningskrav	  och	  detaljerade	  ukormnings-‐
bestämmelser	  i	  detaljplan	  

•  Bevarande	  av	  gatumiljön	  genom	  bestämmelse	  i	  
detaljplan	  

•  Anpassning	  av	  exploatering	  Rll	  krav	  på	  siktlinjer	  	  



7.	  Utbyggnad	  av	  stadsbibliotek	  	  
Genomförande	  av	  vinnande	  projekt	  i	  parallellt	  uppdrag	  
om	  utbyggnad	  av	  stadsbibliotek	  

•  KompleWering	  av	  plan-‐	  och	  genomförandebeskrivning	  
med	  referenser	  Rll	  kulturmiljöutredning,	  som	  även	  
Rllförs	  i	  detaljplanen	  som	  bilaga	  

•  Gestaltningsprogram	  som	  länkas	  Rll	  detaljplanen	  
genom	  planbestämmelser	  

•  FlyW	  av	  statyer	  Rll	  nya	  lägen	  i	  planområdet	  
•  Detaljerade	  ukormnings-‐,	  skydds-‐	  och	  varsamhets-‐
bestämmelser	  i	  detaljplanen	  

•  Nya	  skyddsbestämmelser	  för	  inredning	  och	  planlösning	  



8.	  Rivning	  vs	  bevarande	  	  
Planering	  för	  rivning	  och	  bevarande	  av	  Merkur-‐
huset	  och	  Kinesiska	  muren	  vid	  Skeppsbron.	  

•  KompleWering	  av	  plan-‐	  och	  genomförande-‐
beskrivning	  med	  texter	  och	  illustraRoner	  från	  
kulturmiljöutredning	  

•  Rivningsförbud	  i	  detaljplan	  
•  Bestämmelser	  om	  bevarande	  och	  varsamt	  
underhåll	  anpassat	  Rll	  kulturvärdet	  detaljplanen	  

•  Tillåten	  ändra	  av	  tak	  på	  Kinesiska	  muren	  
•  Showroom	  i	  byggnad	  som	  ersäWning	  för	  
borWagning	  av	  försvarsmur	  (fornminne)	  

	  



Kompensa2on	  i	  detaljplaner	  
från	  kulturmiljöutredning	  2ll	  an2kvarisk	  kontroll	  	  

•  Kulturmiljöutredningar;	  idenRfiera	  och	  redovisa	  kultur-‐
värden	  

•  KompleXering	  av	  plan-‐	  och	  genomförandebeskrivning;	  
förtydliga	  beslutsunderlaget	  med	  informaRon	  om	  
kulturvärden	  

•  Konkreta	  kompensa2onsåtgärder;	  ersäW	  skador	  
•  Bestämmelser	  om	  uNormning,	  varsamhet	  och	  skydd	  i	  

detaljplaner;	  bevara	  kulturvärden	  och	  reglera	  
ukormningen	  Rllkommande	  bebyggelse	  

•  Kvalitets-‐	  och	  gestaltningsprogram;	  styr	  byggherrens	  
gestaltning	  av	  Rllkommande	  

•  An2kvarisk	  kontroll:	  kontrollera	  aW	  Rllkommande	  
bebyggelser	  erhåller	  utlovade	  kvaliteters	  


