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Detaljplan för Bostäder norr om Uggledal
inom stadsdelen Askim i Göteborg

Utställningsutlåtande
Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt den 4e september 2012 att låta ställa ut detaljplaneförslaget.
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret, på
biblioteket i Askim och i entrén till ICA Kvantum i OrigoHuset under tiden 19e
september 2012 – 16e oktober 2012.
Planförslaget har under samma tid sänts till berörda nämnder, styrelser och föreningar
enligt bifogad lista över samrådskrets.

Sammanfattning
Inkomna yttranden berör i huvudsak buller, föreslagna hushöjder, dagvattenhantering
samt trafikflöden.
Kvarstående erinringar finns från privatpersoner som yttrat sig i ärendet. Dessa
erinringar gäller främst bebyggelsetäthet och hushöjder.

Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. Ett flertal yttranden har svarat på både
föreliggande förslag till detaljplan och grannplanen Detaljplan för Närcentrum vid
Brottkärrsmotet som var ute på samråd samtidigt. Alla insändelser som har haft
synpunkter som har berört båda detaljplanerna har diarieförts i båda ärendena och
synpunkterna besvarats i respektive samrådsredogörelse.
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Kommunala nämnder och bolag m.fl.
1. Fastighetsnämnden
Tillstyrker förslaget.
2. Trafiknämnden
Text om gräsarmerade gatuytor bör utgå eftersom kontorets drift- och underhållsmedel
inte räcker till för att sköta sådana ytor. Plangränsen för gång- och cykelbanan mot
Skintebo bör omfatta även gång- och cykelöverfarten över Billdalsvägen, då denna
överfart måste byggas om. Bredden på användningsområdet för GC-banan bör ökas till
10 m för att medge bättre terränganpassning.
Planens utbyggnad innebär en ökning av trafiknämndens drift- och underhållskostnader
med ca 125 000 kr/år. Trafikkontoret förutsätter att det i samband med beslut om
detaljplanen fattas beslut om dessa erforderliga medel för de tillkommande anläggningar
som trafiknämnden ska förvalta.
Kommentar:
Planområdet samt ytor för gata och gång- och cykelväg utökas efter önskemål från
Trafikkontoret. Dagvattenutredningen har kompletterats med information om tekniska
lösningar som bättre stämmer överrens med trafikkontorets drift- och
underhållsönskemål.
3. Park och Naturförvaltningen
Planförslaget innebär att förvaltningen får ökade driftskostnader för den mark
(allmänplats park/natur) som får en ökad användning; investeringskostnad: 300 tkr och
driftskostnad 10 tkr/år. De ekonomiska konsekvenserna bör därför beaktas i den
fortsatta beredningen av ärendet.
Tidigare synpunkter från park- och naturnämnden har beaktats. Förvaltningen har inga
förslag på förändringar i planförslaget.
I planhandlingen beskrivs de naturvärden som Krogabäcken ger området. Denna miljö
är känslig och därför så tar vi upp igen att det är viktigt att ingen påverkan sker i
närheten av vattendraget, eller på sätt som påverkar vattenflöden i bäcken.
Kommentar:
Noteras
4. Nämnden för Göteborg vatten samt Kretsloppskontoret
Göteborg Vatten och Kretsloppskontoret har i sitt remissvar för samrådet uttryckt att
planen kan tillstyrkas under förutsättning att den finansiella täckningsgraden väsentligt
förbättras.
Tillägg till plankartan under information: ”dagvattenutredning utförd av Norconsult
daterat 2011-12-08 ska efterföljas”.
En ny tryckstegringsstation måste byggas inom planområdet för Detaljplan för
Närcentrum vid Brottkärrsmotet som skall försörja båda planområdena.Med anledning
av de stora nivåskillnaderna inom planområdet kan det för enstaka högt belägna
fastigheter bli aktuellt med intern tryckstegring som bekostas av fastighetsägaren.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande

2(13)

Avloppnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Kapaciteten på
ledningsnätet ned mot Klåvavägen bedöms som otillräcklig. Vidare utredning pågår för
att bedöma om kapaciteten på befintligt ledningsnät ner mot Kindes båtvarv är
tillräcklig.
Kommentar:
Planbeskrivning, genomförandebeskrivning kompletteras efter Göteborg Vatten och
Kretsloppskontorets önskemål. Bestämmelserna angående dagvatten på plankartan har
arbetats fram i samråd med dagvattenkonsult och Länsstyrelsen.
5. SDN Askim-Frölunda-Högsbo
Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till Detaljplanen för Bostäder norr om
Uggledal.
Kommentar:
Noteras
6. Lantmäterimyndigheten
Ingen erinran.
7. Lokalförvaltningen
Dagvattendammen behöver inhägnas för att minska risk för att barn drunknar.
Förskoletomten behöver byggrätt för förråd/miljöhus samt möjlighet att anlägga
bilparkeringsplats på prickad mark
Kommentar:
Prickmark inom förskolans område har tagits bort så komplementbyggnader kan
uppföras och parkeringsyta anordnas.
8. Miljöförvaltningen
Bullerriktvärdena överskrids något för ett hus vid Billdalsvägen. Husets utformning ska
medge genomgående lägenheter med en bullerdämpad sida. Risken för bullerstörning är
i övrigt på en acceptabel nivå förutsatt att ett bullerplank byggs mot Säröleden.
Om hasselsnok konstateras i området måste planen anpassas till detta.
Tillstyrker stadsbyggnadskontorets förslag om rening av gatuvatten med t.ex.
filterbrunnar.
Kommentar:
Bebyggelsen längs Billdalsvägen har justerats något så ingen fasad är numera
bullerstörd.
Hasselsnok har, efter grundliga undersökningar, inte påträffats i området.
9. Göteborg Energi GothNet AB
Önskar bli informerade vid utbyggnad av el och fjärr-värme/kyla för att få med tomrör
för optokabel.
Kommentar:
Yttrandet har vidarebefodrats till både Fastighetskontoret samt exploatören.
10. Göteborg Energi AB – fjärrvärme
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande

3(13)

I genomförandebeskrivningen saknas text om Göteborg Energis förslag till
uppvärmning som finns med i samrådsredogörelsen under punkt 16. Är inte förslaget
genomförbart bör en biobränslebaserad anläggning placeras på lämplig plats i närheten
av planområdet.
Kommentar:
Uppvärmning med biobränslebaserad anläggning kommer inte vara aktuellt för
bostäderna inom planområdet. Uppvärmningen kommer troligtvis ske genom
bergvärme eller lösas genom passivhus eller motsvarande resurssnål bebyggelse.
11. Göteborg Hamn
Inga synpunkter.
12. Räddningstjänsten
I planbeskrivningen anges en begränsning för räddningstjänstens bärbara stege vid tre
våningar. Begränsningen bör istället vara kopplad till en höjd ovan mark eftersom
våningshöjd och terräng inverkar på den faktiska höjden. Utrymning med stege kan
tillämpas från fönster/balkong med karmunderstycke/balkongräcke beläget högst 11 m
ovan mark.
Kommentar:
Planbeskrivningen har justerats efter Räddningstjänstens önskemål.
13. Skanova
Särskild hänsyn bör tas till Skanovas kabelstråk i det fortsatta planarbetet. Berörda
fastighetsägare bör delges att beställning av ev. undanflyttning ska ha inkommit till
TeliaSonera minst 4 månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Skanovas
anläggningar. Beställning av utsättning ska inkomma minst 4 dagar före önskat datum.
Kommentar:
Yttrandet har vidarebefodrats till både Fastighetskontoret samt exploatören.
14. Swedegas AB
Vi har inga gasledningar som berörs.

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
15. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu
kända förhållanden att planen kan komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas med
hänvisning till frågor som rör hälsa och säkerhet och strandskydd.
Geoteknik
Det är viktigt och avgörande att planen inte är beroende av att andra planerade
närliggande planer vunnit laga kraft för att klara de krav som PBL kräver att den ska
uppfylla. Planen måste klara dessa krav självständigt för att kunna accepteras av
Länsstyrelsen.
Buller
Det föreligger tveksamheter kring storleken på trafikflödena samt hastigheten som
bifogad bullerberäkning grundas på. Dessa tveksamheter behöver redas ut och redovisas
innan planen antas.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande
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En tre meter hög bullerskärm utmed 158:an är en förutsättning för att klara riktvärdena.
Länsstyrelsen efterlyser ett klargörande över hur planen säkerställer att skärmen
uppförs.
På två av fasaderna för två av husen utmed Billdalsvägen klaras inte riktvärdena. Med
nuvarande förutsättningar, anser länsstyrelsen att kommunen ska vidta åtgärder för att få
ner dessa bullervärden.
Länsstyrelsen undrar även om kommunen har beaktat eventuella störningar, som
fläktbuller, från det befintliga OrigoHuset kan komma att ha på planområdet.
Strandskydd
I föreliggande plan återinträder strandskyddet automatiskt. För ärenden som inletts före
2009-07-01 är Länsstyrelsen beslutsmyndighet och beslutet i strandskyddsfrågan fatta
enligt de äldre reglerna. Kommunen behöver inkomma med en begäran om upphävande
av strandskydd.
Dagvatten
Länsstyrelsen undrar hur kravet på rening av dagvatten ska säkerställas i detaljplanen.
Kulturmiljö
Kulturhistoriska lämningar i form av hägnader, röjningsröse och husgrunder bör bevaras
och integreras i en eventuell framtida bebyggelse. Hur detta säkerställs behöver framgå
av planhandlingarna.
Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 1.
Kommentar:
Handlingarna har kompletterats med ett förtydligande till Geoteknisk utredning.
Stabilitetsförhållandena är tillfredsställande såväl vid befintliga förhållanden idag som
för planerad planläggning. Detaljplan för bostäder norr om Uggledal är inte beroende
av Detaljplan för Närcentrum vid Brottkärrsmotet.
En text gällande bullerskärm längs 158an har lagts till genomförandebeskrivningen.
Tveksamheterna kring trafikflödena har retts ut och en ny bullerutredning har tagits
fram. Bebyggelsen längs Billdalsvägen har justerats något så numera är inte någon
fasad bullerstörd. Fläktbuller från OrigoHuset är inte aktuellt eftersom husets
fläktanläggningar är förlagda inuti byggnaden.
En ansökan om upphävande av strandskydd har lämnats till länsstyrelsen 2012-11-13.
Plankartan har kompletterats med bestämmelser om omhändertagande, rening och
fördröjning av dagvatten.
Planbeskrivningen har kompletterats med karta och text om kulturhistoriska lämningar.
Plankartan har också kompletterats med en information om kulturhistoriska lämningar.
16. Trafikverket
Vid Billdalsvägen överskrids bullervärdena. På plankartan ska finnas en bestämmelse
om att alla bostäder ska ha tyst eller ljuddämpad sida enligt Boverkets avstegsregler. För
punkthus går det inte att få en tyst eller ljuddämpad sida. Husens utformning bör därför
övervägas.
Trafikverket hänvisar även till sitt yttrande vad gäller detaljplanen vid Brottkärrsmotet.
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I verkets yttrande över detaljplan för närcentrum vid Brottkärrsmotet står att
trafikflödena söder om Brottkärrsmotet på väg 158 är grovt underskattade i bifogad
bullerberäkning, då det redan 2005 uppmättes 15 000 bilar/dygn. Det bör också tas i
beräkning att hastigheten kan komma att höjas från 90 till 100 km/h söder om
Brottkärrsmotet. Kommunen måste bedöma konsekvenserna av detta för boendemiljön i
föreslagen bebyggelse. Avtal med Trafikverket kan komma att krävas om bullerskydd
ska anordnas inom vägområde för väg 158.
Kommentar:
Tveksamheterna kring trafikflödena har retts ut och en ny bullerutredning har tagits
fram. Bebyggelsen längs Billdalsvägen har justerats något så numera är inte någon
fasad bullerstörd.
17. Statens Geotekniska Institut
Det är inte säkerställt i planen att åtgärder som erfodras för planens lämplighet med
hänsyn till geotekniska säkerhetsrisker eftersom det nu aktuella planområdet är
beroende av utformningen inom det angränsande detaljplaneområdet för Närcentrum
vid Brottkärrsmotet. Det behövs ett förtydligande som visar att stabiliteten norr om
aktuellt planområde är säkerställd.
Befintliga bergsområden bedöms som stabila men vi menar att stabiliteten inte
långsiktigt är säkerställd då det kan behövas åtgärder efter att schakt- och
sprängningsarbeten har utförts vilket inte beaktats i plan eller
genomförandebeskrivningen.
Kommentar:
Handlingarna har kompletterats med ett förtydligande till Geoteknisk utredning.
Stabilitetsförhållandena är tillfredsställande såväl vid befintliga förhållanden idag som
för planerad planläggning. Detaljplan för bostäder norr om Uggledal är inte beroende
av Detaljplan för Närcentrum vid Brottkärrsmotet.
18. Göteborgsregionens kommunalförbund
Detaljplanen följer väl intentionerna i Strukturbilden för Göteborgsregionen.
Kommentar:
Noteras
19. Fortum
Om befintliga hög- eller lågspänningskablar måste flyttas ska detta bekostas av
exploatören. För kablarnas läge v.g. se www.ledningskollen.se. Plats för minst 3 nya
nätstationer med måtten 3,0 x 4,7 m behövs. Fortum föreslår utökning av planområdet i
söder för att ge plats för ytterligare ett E-område för nätstation.
Inom detaljplanen har Fortum en 40kV-kabel som går genom området. Kabeln är
tryggad genom ledningsrätt. 40kV-kabeln går mellan Billdal och Hovås och är en viktig
förbindelse i vårt regionnät.
På plankartan finns inget u-område inlagt längs kabelns befintliga sträckning. Så länge
inte överrenskommelse skriftligen träffats mellan Fortum och Göteborgs
kommun/expoatören ska ledningsgatan vara redovisad på plankartan med ett 6m brett uområde med egenskapsgräns för underjordiska ledningar.
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Innan detaljplanen kan antas ska avtal avseende omläggning av ledningar och
finansiering tecknas mellan ledningsägare och exploatör
Kommentar:
En text avseende högspänningsledningen har lagts till genomförandebeskrivningen. Ett
u-område säkrar ledningens läge till dess att ledningen är flyttad.
Yttrandet har vidarebefordrats till Fastighetskontoret, markägare och exploatör.
20. Svenska Kraftnät
Ingenting att erinra.

Sakägare
21. Fastighetsägare, Uggledalsvägen 14
Synpunkter på planerad GC-väg mellan Norra Uggledal och busshållplatsen Uggledal.
Förslag till förlängning av vägen ner till busshållplatsen enligt bilagd skiss. Som motiv
anförs att flödet av gående och cyklande kommer att öka markant och att
Uggledalsvägen är för smal.
Kommentar:
Plankartan har justerats efter de yttrandes önskemål vad gäller gång- och cykelvägens
läge i förhållande till fastighetens uppfart. Vad gäller fortsatt cykelväg har önskemålen
dessvärre inte kunnat rymmas inom detta planarbete.

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
22. Hyresgästföreningen Frölunda
Vidhåller synpunkterna från samrådet och ser med tillförsikt på byggande av
hyresrätter.
Kommentar:
Noteras.
23. Boende på Hovås Bräckaväg 25
Omfattningen på bebyggelsen är för stor. Högre bostadshus passar inte in i
omgivningen.
Kommentar:
Planförslaget baseras på Översiktsplan för Göteborg - Fördjupad för Södra Askim och
den anger detaljplaneområdet som en framtida centrumpunkt. Det är prioriterat att
komplettera med en typ av bostäder som saknas i stadsdelen och dessutom få ett gott
underlag till kollektivtrafik och service. Kontoret har bedömt att höjden på bebyggelsen
är väl avvägd.
24. Boende på Gullyckevägen 14
Jag motsätter mig projektet med anledning av trafiksituationen på väg 158. Normal
restid till arbetet är 12-14 minuter som under rusningstrafik kan bli 50-55 minuter. Det
är många byggprojekt igång vilket minskar fastighetsvärdena i området.
Kommentar:

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande

7(13)

Berörda riksintressen såsom väg 158 tillgodoses med avseende på trafikområde för
både väg och spårbunden trafik. Planen ger möjlighet att få en fungerande sträckning
söder om Hovåsmotet med 2+2 filer fram till Brottkärrsmotet och vidare söderut.
Vid Brottkärrsmotet tillgodoses kraven genom att yta för avfart av typen kilavfart och
påfart med accelerationssträcka medges ur utrymmessynpunkt. Utrymme för av- och
påfarter är beräknade för en hastighet av 100 km/t på väg 158.
Breddningen av sträckan från Hovåsmotet till Brottkärrsmotet avses lösas med
genomförandeavtal i planprocessen. Söder om Brottkärrsmotet ges utrymme för
breddning till tvåsödergående fält. En förbättring av infrastrukturen norr om
Brottkärrsmotet ger fördelar även för de delar som ligger utanför planområdet längre
söderut.
Vid ökad utbyggnad i området Svindal och Gatersered krävs en ny trafikled med ett nytt
mot, det föreslagna Lyckekärrsmotet placerat mellan bebyggelseområdena Svindal och
Gatersered. Denna trafikled bedöms kunna avlasta Billdalsvägen i en framtida
utveckling av södra Askim.
Dagens trafikmängder på cirka 8 000 fordon på Billdalsvägen har räknats upp till
14 100 vid bullerberäkningar.
Nytillkommande bebyggelse vid Brottkärrsmotet ger ett ökat underlag för behövliga
satsningar på kollektivtrafiken i området. Den tillkommande bebyggelsen kommer att
kunna få mycket goda förbindelser mot centrum i och med läget vid väg 158.

25. Boende på Bassåvägen 8
Inget byggande av bostäder bör starta förrän 158:an är utbyggd till fyrfilsväg samt att
kollektivtrafik planeras. Redan idag är trafiksituationen besvärande med långa köer
förmiddag och eftermiddag.
Kommentar:
Se kommentar till yttrande nr 24.
26. Boende på S Särövägen 37, samt 22 andra fastighetsägare i Billdal
Föreslagna åtgärder för omhändertagande av dagvatten garanterar inte att flödet till
Krogabäcken inte ökar. Ett ökat vattenflöde från planområdet innebär att
översvämningarna nedströms kommer att eskalera och det kan vi inte acceptera. Bäcken
måste återställas i sitt ursprungliga skick mellan Säröbanans gamla banvall och havet,
och övriga hinder för vattenflödet måste undanröjas. Vi motsätter oss varje form av
byggnation och anläggande av hårdgjorda ytor inom det föreslagna området om inte
samtliga vattenhinder åtgärdas först.
Kommentar:
Frågan om dagvattenhantering är mycket viktig i danna detaljplan såsom i alla
detaljplaner som har Krogabäcken som recipient. Kontoret har arbetat med att säkra
dagvattenhanteringen inom området för framtiden och ställer höga krav på både
fördröjning och rening av dagvatten. Dagvatten från planområdet ska fördröjas så att
befintligt maximalt utgående flöde ej överskrids vid ett 10-årsregn med 10 minuters
varaktighet.
Ett arbete med att hitta orsaker till översvämningsproblematiken i Krogabäcken pågår
hos Göteborg Vatten och Fastighetskontoret. Syftet med utredningen är att hitta sätt att
åtgärda dessa problem.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande
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En detaljplan kan inte reglera åtgärder som berör mark utanför aktuell detaljplan.

27. Boende på Uggledals Byväg 11
Jag är kritisk till att mängden planerade lägenheter har ökat sedan samrådsskedet.
Jag protesterar mot att punkthusen kanske blir 8-9 våningar höga. Det gör mig upprörd
att landskapsbilden och Billdalskustens silhuett förändras. Vill vi ha ett nytt Frölunda?
Enligt planbeskrivningen ska ”punkthusen begränsas i höjd”. Tacknämligt om detta
efterlevdes.
Det är bra att lamellhusen är placerade något längre norrut än i det tidigare förslaget
även om det bara är 150 m till det nordligaste huset i Uggledals By.
Kommentar:
Se kommentar till yttrande nr 23.
28. Boende på Skintebo 440:1 (svarar i samma yttrande på Detaljplan för Närcentrum
vid Brottkärrsmotet)
För mycket bostäder och verksamheter på liten yta. Ingen hänsyn har tagits till trafiken
med fruktansvärda köer på 158:an redan idag.
Knutpunkt krävs för busstrafiken, stopp för expressbussen till Kungsbacka och buss 58.
Olämpligt med busshållplats för 58:an mitt för den nyligen uppförda Brottkärrsskolan
och nytt dagis, det senare dessutom med utfart från den norra planen mitt framför dess
ingång.
En pendeltrafikparkering vore lämplig tillsammans med en knutpunkt för bussar.
Anta inte planerna innan det finns en väl genomtänkt och samordnad plan för trafiken.
Planerna ser i stort sett ut som vid samrådet och det verkar som om inga hänsyn tagits
till synpunkter som kommit in.
Kommentar:
Se kommentar till yttrande nr 23 och nr 24.
29. Boende på Brännemysten 23 A
Bra med ett attraktivt område med mer service.
Förslag: Förbered den nya gångvägen söder om det nya parkeringshuset att göras om till
bilväg. Då finns framtida kapacitet att avlasta en del av Billdalsvägen från trafik som
ska upp på berget.
Kommentar:
Yttrandet vidarebefordras till Trafikkontoret.
30. Boende på Skogslyckevägen 17
(Yttrandet gäller i första hand Detaljplan för Närcentrum vid Brottkärrsmotet)
Kommunen har inte beaktat våra och andra sakägaren enskilda intressen. Vi kommer att
drabbas hårt ekonomiskt genom minskade fastighetsvärden dels genom ökade
störningar i form av buller, avgaser och minskade naturvärden.
Föreslagna hushöjder på upp till 6 våningar strider mot FÖP för Södra Askim som anger
att hushöjderna ska vara 2-4 vån med högre hus vid centrumpunkterna eller i
utsiktslägen. Avvikelsen från översiktsplanen har inte redogjorts för eller motiverats.
Vi har inte fått någon redogörelse för vilken inverkan föreslagen bebyggelse har för
påverkan på insyn och skuggverkan på vår fastighet. Skälig hänsyn har inte tagits och
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de föreslagna hushöjderna kommer att innebära en olägenhet på vår fastighet och ett
stort intrång i vårt privatliv.
Kommentar:
Både Detaljplan för Närcentrum vid Brottkärrsmotet och Detaljplan för bostäder norr
om Uggledal går helt i linje med den fördjupande översiktsplanen för södra Askim.
Eftersom området är markerat som den viktigaste knutpunkten i södra Askim föreslås
här en högre täthet. Centrumpunkten bör, enligt den fördjupade översiktsplanen ha
både centrumkaraktär och hög befolkningstäthet.

Illustration ur Översiktsplan för Göteborg, Fördjupad för Södra Askim

31. Boende på Uppstigen 106
Frågande till om det är hållbart att bygga ut staden 2 mil från centrum – ”Urban
sprawl”. Tar man PBL:s nya klimatfokus i beaktande? Grönområden i stadens närhet är
viktiga. Bebyggelsen på berget tar ett sådant i anspråk.
Ta större hänsyn till Krogabäckens öringsbestånd. Bäcken bör ha en kantzon av
skuggande träd. Dagvatten bör samlas upp och filtreras. Har ni BEVIS för att
naturvärdena och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt?
Kommentar:
Översiktsplan för Göteborg förordar att bygga staden inåt. Inriktningen är att förtäta
staden där vi redan har fungerande infrastruktur. I läget vid Brottkärrsmotet är det ett
politiskt mål att skapa ett levande stadsdelscentrum med god kollektivtrafik och service
vilket också går helt i linje med den Fördjupade översiktsplanen för södra Askim. Att
bygga relativt tätt vid en sådan knutpunkt är hållbar samhällsbyggnad eftersom det ger
fler människor möjlighet att leva sitt vardagsliv oberoende av bil. Översiktsplan för
Göteborg, fördjupad för Södra Askim visar att kompletteringsbebyggelse på det sätt
som detaljplanen föreslår är viktigt för att ge området ett mer blandat bostadsbestånd
och därigenom minska segregation och öka den sociala hållbarheten i Askim.
Stadsdelen har mycket gott om fri natur både längs kusten och i Sandsjöbacka. Området
som tas i anspråk har ett begränsat värde på grund av att det är kringgärdat av stora
vägar. De värden som finns i området har kunnat bevaras till stor del. Kontoret har
bedömt att det allmänna intresset att skapa fler tillgängliga bostäder i flerbostadshus i
närhet till kollektivtrafik och service väger tyngre än att bevara den naturmark som tas i
anspråk. Det har däremot bedömts viktigt att begränsa den yta som tas i anspråk för att
på så vis spara så mycket natur som möjligt.
Dagvatten ska både fördröjas och renas innan det når Krogabäcken. Bäcken kommer,
längs Billdalsvägen, ha den kantzon som den har idag. Planområdet påverkar inte
bäckens kantzoner mer än i det läge där entrégatan korsar bäcken.
32. Boende på Uggledals Byväg 39
Vi boende i Uggledals By är tacksamma för att vissa av våra synpunkter har beaktats.
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En synpunkt vi har kvar är att höjden på bostäderna i ”slänten” kommer att ha 7-9
våningars höjd vilket inte är förenligt med att låta berget råda i upplevelsen av
landskapsrummet.
Med tanke på vilka krav som ställs på bevarande inom Uggledals By är det märkligt att
tillåta placering av så höga hus i anslutning till denna bebyggelse. De riskerar att synas
vid infarten till vårt område och helt förta känslan av vår by.
Husen kommer att ses från stora delar av Askim och sannolikt från havet. Information
om detta borde gå ut i ett mycket större område. De lär inte ska vara högre än träden,
men vi betvivlar att 7-9 våningar inte är högre än träden runt om. Det är mycket
missvisande med den information som givits.
Kommentar:
Det är beklagligt om information som spridits angående planförslaget har uppfattats
som missvisande. När det gäller höjden på den föreslagna bebyggelsen i slänten har en
maxhöjd satts ut. Maxhöjden har satts med hänsyn tagen till bergets utsiktstopp.
Byggnaderna kan alltså inte bli högre än vad berget är. Kontoret har bedömt att
bebyggelsen är väl avvägd och att förslaget är ett stort steg i förverkligandet av
stadsdelens nya centrum.
33. Dokumentet ”Namnlistor”
Alla bostadsområden från Askims Stationsväg till Brottkärrsmotet är svårt bullerstörda
av trafiken på väg 158. Särskilt svåra är förhållandena vid området Lövviksvägen som
ligger alldeles intill både Klåvavägen och väg 158. Kommunen och Trafikverket har
inga planer på bullerskyddsåtgärder söder om Hovåsmotet eller för övriga berörda
områden. Vår uppfattning är att planen inte ska antas innan en kraftfull bullerdämpning
vidtagits längs väg 158 för berörda områden fram till Brottkärrsmotet.
Handlingen har 35 namnunderskrifter med angivande av gatuadress för varje namn.
Kommentar:
Kommunen och trafikverket studerar bullerdämpande åtgärder längs 158:an. Se även
utställningsutlåtande för Detaljplan för Närcentrum vid Brottkärrsmotet.
34. Boende på Mellanbergsvägen 21 B
Bygg två höghus med stora balkonger på berget söder om Origohuset. Man kommer att
ha en vidunderlig utsikt och lägenheterna blir mycket efterfrågade. Man tar ingens
utsikt! Ev ett café i översta våningen med utsikt till Vinga. Husen blir en samlad symbol
för hela Askim. Jag har promenerat och det är nästan omöjligt att nå dit idag. (Inklippt
bild på ett 13 våningars punkthus)
Kommentar:
Yttrandet har vidarebefordrats till Fastighetskontoret och exploatörerna.
35. Boende på Brännemysten 48
Jag har flyttat från centrala Göteorg för att ge barnen en närmiljö nära marknivå. Att
planera tät höghusbebyggelse med hushöjd upp till 9 våningar är olämpligt med hänsyn
till landskapsbilden. Trafikmiljön måste säkerställas så att 158:an får ytterligare körfiler,
Klåvavägen ej ytterligare belastas och en pendelparkering som förslås planeras.
Låt expansionen ske med en varsamhet om de värden som området är omtyckt för idag.
Kommentar:
Den täthet som skapas i området bedöms vara viktig för att tillgodose ett gott underlag
för en centrumpunkt som över tid ska vara bärkraftig. Tätheten ger också ett gott
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underlag för kollektivtrafiksatsningar som inte bara gagnar södra Askim utan även
centralare delar av staden genom minskat bilberoende. Förbättrad kollektivtrafik
gynnar även de som redan bor i området.
Den föreslagna bebyggelsen har begränsats i höjdled för att inte vara högre än
utsiktspunkten på berget. Det är viktigt att höjdtopparna i området får fortsätta att
dominera landskapsbilden så som de gör idag.
Se även kommentar till yttrande nr 24.
36. Boende på Uggledalsvägen 34
(Tidigare yttrande från 7/5 2012 medföljer)
Det utställda förslaget har inte förbättras i någon märkbar grad, det är mer detaljerat
utformat men har samma brister som tidigare. Området är inte barnvänligt om husen är
högre än 3-4 våningar. Det är inte trevligt och estetiskt med 8 våningars punkthus.
Höga hus skapar alienation, minskad grannkontakt och risk för socialt förfall.
En lägre bebyggelse kan grundläggas på plitar och minska åverkan på berget.
Vägar kan anläggas på grusbankar istället för att sprängas ner i berget.
Det blir övervikt av äldre boende eftersom många villaägare vill flytta till lägenhet.
Området anpassning bör styras mot äldres behov. Sociala ytor och lokaler för
pensionärer. Plats för kaféverksamhet. Utrymmen i lägenheterna för leverans av
nätbeställda varor. Tillräckligt med besöksparkering. Parkering i bottenvåningen med
hiss i anslutning.
Kommentar:
Kontoret har bedömt att bebyggelsen är väl avvägd och att förslaget är ett stort steg i
förvekligandet av stadsdelens nya centrum. Ambitionen är att skapa ett trevligt
bostadsområde med gott om mötesplatser, socialt liv och verksamheter som underlättar
vardagslivet för de boende oavsett ålder eller livssituation.
Parkering kommer att ske i garage under byggnaderna och ansluta till hiss upp till
bostaden. Besöksparkering kommer att ske längs gatorna och på mindre parkeringsytor
i området.
Yttrandet har vidarebefordrats till exploatörerna.

Övriga
37. Askims hembygdsförening, naturvårdssektionen
Krogabäcken kommer att till stora delar förlora sina värden för fisk och andra
vattenlevande organismer. Utbyggnaden innebär att risk för dagvattenföroreningar ökar.
Föreningen är frågande till att området behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt
intresse. Klimatförändringarna kräver analys av översvämningsrisker och åtgärder för
att begränsa negativ påverkan i vattendraget. Presentationen av hur dagvattenfrågan är
löst är otillräcklig. Föreningen efterfrågar ett kontrollprogram för att redan från
byggstart mäta påverkan i vattendraget.
Hur är det möjligt att undvika silhuettverkan och hävda att berget ska råda, när man
bygger höghus på berget?
Det blir omöjligt att klara gränsvärden för buller när trafiken ökar till 40 000
fordon/dygn.
Området kring vägarna i Askim har höga partikelhalter, vilket särskilt bör beaktas vid
planering av daghem. Biltrafik kring skolor och daghem bör minimeras.
Kommentar:
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Se kommentar till yttrande nr 26 och 32. Se även bifogad bullerutredning samt
utställningsutlåtande för Detaljplan för Närcentrum vid Brottkärrsmotet.
Luftkvaliteten i området idag är mycket god. Miljökvalitetsnormerna kommer inte
överskridas av exploateringen. Utvecklingen av ett nytt stadsdelscentrum kommer att
minska och förkorta resorna regionalt.

Revideringar
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att:


Bredda kommunal gata samt g-c-väg.



Ett E-område har lagts till i planområdets södra del.



Ett tidsbegränsat u-område har lagts till plankartan



Genomförandetiden har ändrats från fem till tio år.



Texter gällande dagvatten och arkeologi har lagts under rubriken information på
plankartan.

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringarna. Eftersom revideringen inte
innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny utställning.

Åsa Swan
Planchef

Maria Lissvall
Planarkitekt
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