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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

 

Information 
Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Eva Frennered, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 85 

Maria Lejon, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 18 49 

Magnus Bergström, Fastighetskontoret, tfn 031-368 10 24 

Lars Andersson, Trafikkontoret, tfn 031-368 26 81 

 

Samrådstid: 16 december 2015 – 2 februari 2016 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Detaljplan för bostäder och lokaler vid Radiotorget inom stadsde-
len Järnbrott i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen 
 

Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900,SFS 2014:900) 

 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser inkl. grundkarta och illustrationsritning.  

 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

 

Utredningar: 

 Bullerberäkning, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, 2015-10-06 

 Luftkvalitetsutredning Radiotorget, Göteborgs Stad Miljöförvaltning, 2015:10, 

oktober 2015 

 Geotekniskt och bergtekniskt utlåtande, Göteborgs Stad Fastighetskontoret,  

2015-08-21(norra delen av planområdet)  

 Geotekniskt och bergtekniskt utlåtande, Göteborgs Stad Fastighetskontoret,  

2015-08-26 (södra delen av planområdet)  
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning av bebyggelse i anslutning till Ra-

diotorget och Bildradiogatan i Järnbrott. Förtätning föreslås ske genom ersättning av 

befintlig bebyggelse samt genom komplettering av bebyggelse på idag oexploaterad 

mark. Planen syftar även till att värna den tidstypiska bebyggelse som blir kvar kring 

torget.    

Detaljplanen ingår i jubileumssatsningen. Jubileumssatsningen innebär att kommunen 

och näringslivet tillsammans skall ha planlagt och färdigställt 7000 nya bostäder, ut-

över normalproduktionen, till Göteborgs 400-års jubileum 2021.  

Planen tas fram enligt PBL (2010:900,SFS 2014:900) och drivs enligt utökat planför-

farande. 

Planens innebörd och genomförande 

Planförslaget omfattar komplettering genom byggnation av fem nya bostadshus i an-

slutning till Radiotorget och möjliggör för cirka 130 nya lägenheter.  

De byggnader som omsluter torget i väster föreslås ersättas med två nya byggnader 

med bostäder samt handel och lokaler i bottenvåningarna. I slänten direkt väster om 

torget föreslås en ny byggnad uppföras i souterräng med bostäder. Tillsammans utgör 

dessa tre byggnader ett bostadskvarter med en gemensam gård i anslutning till torget.  

Direkt norr om Radiotorget möjliggörs ett nytt bostadskvarter på del av den befintliga 

parkytan. Föreslagen byggnad kan rama in torget från norr och ge Antenngatan ett 

mer stadsmässigt uttryck med längsgående bebyggelse.  

Den byggnad som idag utgör en charkuterifabrik vid Bildradiogatan föreslås ersättas 

av ett bostadshus som en förlängning av de befintliga kvarteren längs gatan.  

 

 

Tillkommande bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 

som bevaras 
Parkeringsdäck 

Bostadsgård 

Bildradiogatan 

Antenngatan 

Illustrationen visar bebyggelsestrukturen enligt planförslaget.  
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Detaljplanen omfattar också ett mindre område vid Relägatan avsett för utbyggnad av 

transformatorstation. 

Radiotorget kan med en komplettering av ny bebyggelse i anslutning till torget ges ett 

större handelsunderlag vilket kan gynna de verksamheter som är etablerade på torget 

samt stärka torgets funktion.  

Radiotorget och dess omgivning är utpekat som ett område med kulturvärden utifrån 

sitt särpräglade 50-tals uttryck och dess funktion som stadsdelstorg. Komplettering av 

ny bebyggelse ska beakta de värden som utgör denna miljö och stor vikt ska läggas 

vid utformning av den nya bebyggelsen.  

Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med exploatörerna. 

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida 

drift och underhåll. Exploatörerna ansvarar för utbyggnad av respektives kvarters-

mark. 

Överväganden och konsekvenser 

Det råder brist på bostäder i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret anser att en attraktiv 

bostadsmiljö kan uppnås med god tillgång till service i kollektivtrafiknära läge genom 

en förtätning av bebyggelsen inom det aktuella området.  

Området omnämns i stadens moderna planeringsunderlag som är under arbete och är 

där utpekat som värdefull kulturmiljö.  Den befintliga Forumbyggnaden vid torget är i 

dåligt skick och byggnadens funktion som samlingsplats motsvarar inte den efterfrå-

gan som finns idag. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att Forumbyggnaden kan er-

sättas med ett bostadshus med lokaler i bottenvåningen mot torget. Som kompensa-

tion ska stor vikt läggas vid den nya byggnadens utformning och anpassning till plat-

sen. Den kvarvarande bebyggelsen ska också omfattas av varsamhetsbestämmelser. 

Den fasadsiluett som Forumbyggnaden har idag ska återskapas mot torget vilket sä-

kerställs genom utformningsbestämmelser. Ett tillskott med fler bostäder kring torget 

bidrar till att skapa en mer stadslik och levande miljö vilket kan gynna Radiotorgets 

funktion som mötesplats och handelstorg.  

En del av en parkyta med en mindre lekplats tas i anspråk för ny bebyggelse. Platsen 

bedöms ha ett lågt användande idag. Området har tilldelats för exploatering genom 

markanvisning och kommunen bedömer att området är lämpligt för förtätning av bo-

städer. Ytan definieras idag som en bostadsnära park vilken genom förslaget kommer 

att halveras till ytan. Lekplatsen kompenseras på annan plats och boende i området 

kommer fortsatt ha cirka 300 meter till närmsta park vilket är ett riktvärde för stadens 

Grönstrategi.   

Ny bostadsbebyggelse medges i slänten mellan Bildradiogatan och Antenngatan. . I 

slänten går ett grönstråk med berg i dagen. Det finns inget etablerat gångstråk genom 

denna del av grönområdet och tillgängligheten är idag begränsad. Det finns inga stör-

re naturvärden i området som påverkas. Bebyggelsen bedöms inte innebära barriäref-

fekter i området.  

Avvikelser från översiktsplanen 

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning av bebyggelse i anslutning till Ra-

diotorget och Bildradiogatan i Järnbrott. Förtätning föreslås ske genom ersättning av 

befintlig bebyggelse samt genom komplettering av bebyggelse på idag oexploaterad 

mark. Detaljplanen medger även en påbyggnad på det befintliga parkeringsdäck som 

finns i området. Planen syftar även till att värna den tidstypiska bebyggelse som finns 

kvar kring torget.    

Planförslaget möjliggör för totalt cirka 130 nya lägenheter samt en påbyggnad på det 

befintliga parkeringsdäcket. Detaljplanen omfattar även befintlig bebyggelse med 

bostäder och handel.  

Parkering för den nya bebyggelsen tillgodoses genom att nyttja befintliga parkerings-

ytor som idag är vakanta, genom påbyggnad av befintligt parkeringsdäck samt genom 

att bygga ett garage under ett av de nya bostadshusen.   

Detaljplanen tas fram med utökat förfarande enligt PBL 2010 (2014:900).  

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget vid Radiotorget som ligger cirka 7 kilometer söder om Göte-

borgs centrum och cirka 2 kilometer nordost om knutpunkten Frölunda torg.  

 

Kartan visar var planområdet ligger i förhållande till viktiga målpunkter i staden.  

Planområdet omfattar cirka 1,4 hektar och omfattar 5 olika fastigheter; Järnbrott 19:4 

som ägs av Helmut Walch Charkuteri Försäljnings AB, Järnbrott 19:1, Järnbrott 19:2, 

Järnbrott 20:1 vilka ägs av Göteborgs stads bostadsaktiebolag, samt del av den kom-

munala fastigheten Järnbrott 758:66.  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

FRÖLUNDA TORG 

RUDDALEN 

RADIOTORGET 

MARKLANDSGATAN 
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Grundkarta med planområdesgräns.  

Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger pågående användning, bebyggelseom-

råde med grön- och rekreationsytor. Blandning av bostäder och icke störande verk-

samheter är önskvärd.  

Området ingår i avgränsningen för det pågående arbetet med ett stadsdelsprogram för 

Frölunda.  

Planförslaget följer intentionerna i stadens strategidokument, ”Trafikstrategi för en 

nära storstad”, ”Grönstrategi för en tät och grön stad” samt ”Strategi för utbygg-

nadsplanering”. Planförslaget syftar till att utveckla och förtäta ett område i den re-

dan byggda staden där invånare bor och arbetar. En tätare stad skapar underlag för 

service, handel och kollektivtrafik vilket bidrar till ett attraktivt stadsliv. I en tätare 

stad ges fler möjligheter att klara sin vardag till fots, med cykel och med kollektivtra-

fik. 

Större delen av området omfattas av stadsplan för Västra Frölunda i Göteborg (Järn-

brottsområdet) från 1950 med aktnummer 2708. Planen anger ”H - område får an-

vändas endast för handelsändamål, dock få lokaler för annat, dock ej industriellt, 

ändamål inredas i den utsträckning byggnadsnämnden prövar detta lämpligt” och ”S 

– i område få byggnader i sådana fall, där möjlighet till sammanbyggnad föreligger, 

endast uppföras sammanbyggda” samt prickad kvartersmark som inte får bebyggas 

och allmän plats för gator och parkmark.  

En del av planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplan för del av stadsde-

len Järnbrott i Göteborg från 1962 med aktnummer 3042. Planen anger ”De – område 
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får användas endast för tvättcentral och därmed jämbörligt ändamål” och ”Gg – om-

råde får användas endast för garageändamål”. 

Vägområdet för Antenngatan omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för del av 

stadsdelen Järnbrott i Göteborg från 1961 med aktnummer 2989. Planen anger allmän 

plats gata.  

För området gäller tomtindelning enligt 1480-III-4259 för 19-Dörrspegeln och 

1480K-III-4256 för 20-Eternitplattan.  

Planområdet ingår i det pågående arbetet med ett stadsdelsprogram för Frölunda.  

Mark, vegetation och fauna 

Vegetation i slänten mellan Radiotorget och Bildradiogatan.   

Området består idag av en torgyta med kringliggande bebyggelse samt en mindre 

parkyta och en gångväg mellan Radiotorget, Antenngatan och Bildradiogatan. Park-

ytan utgör idag allmän plats.  

Bildradiogatan i väster ligger på en högre nivå än torget och Antenngatan. I slänten 

mellan gatorna går ett grönstråk med berg i dagen. Grönstråket består av lövskogs-

dungar, gräsmatta och snåriga bryn. Flera vuxna askar finns i området och dessa är 

påverkade av askskottsjuka. Ask är rödlistad och hotstatusen beror på den nationella 

utbredningen av askskottsjuka . Därför är avverkning av individuella träd inte ett di-

rekt hot mot arten, om dessa träd inte är kopplade till andra naturvärden. Grönområdet 

bedöms generellt ha låga naturvärden. Vissa värden finns dock i vuxna lövträd och 

döda träd som i dagsläget är relativt grova och i framtiden kan hysa större värden. Vid 

översiktlig bedömning och sökning på artportalen noterades inga skyddade arter.  

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Inom projektet Moderna planeringsunderlag har Stadsmuseet - tillsammans med 

Stadsbyggnadskontoret och Länsstyrelsen samt genom samråd med stadsdelsutveck-

lare - gjort bedömningen att Radiotorget som en del av bostadsområdet Järnbrott 

utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö och bör hanteras varsamt.  
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Radiotorget med sina låga affärslängor och sitt 

Forumhus ingick i stadsplanen för bostadsom-

rådet vid Bildradiogatan, framarbetad av arki-

tekterna Brolid och Wallinder och fastställd 

1950. Bostadsområdet ingår i gällande beva-

randeprogram för Göteborg. Kulturhistorisk 

värdefull bebyggelse i Göteborg. Bostadsom-

rådet från 1950-talet är tidstypiskt och av sär-

skilt intresse är de låga punkthusens arkitekto-

niska uppbyggnad och bostadsbebyggelsens 

samordning med sjukhemmet. Bevarandepro-

grammet ska beaktas i planarbetet och den 

tillkommande bebyggelsen ska anpassas till 

detta.  

Förändrade handelsmönster – från handel över disk till självbetjäning – innebar ett 

ökat krav på centrumanläggningarna. Centrumtorgen, som under 1940–50-talen tagit 

gestalt utifrån tanken om grannskap och mötesplats, blev för små med få butiker och 

fick svårare att behålla kunderna i takt med att allt fler blev bilburna. Radiotorget är 

ett sådant centrumtorg och ett numera sällsynt bevarat exempel på femtiotalets grann-

skapsplanering. Med sin välbevarade 1950-talskänsla utgör Radiotorget ett väsentligt 

komplement till bostadsområdet och är ett representativt exempel på folkhemmets 

lokalcentrum.  

 

Bilden visar Radiotorget, vy mot söder. Den befintliga tvåvåningslängan i fonden 

föreslås bevaras och den lägre delen, till höger i bild, föreslås ersättas med en tvåvå-

ningsbyggnad med bostäder ovanpå verksamheterna vid torget.  

Järnbrott, vars plan antogs år 1950, uppfördes som en grannskapsenhet efter idealmo-

dell med ett torg ”mitt i byn” med alla hustyper. Stadsdelscentrat bestod av Radiotor-

get, med butiker och samlingslokaler och de för femtiotalet typiska Forumanlägg-

ningarna. Planen består till stor del av låga punkthus, med nyskapande arkitektonisk 

uppbyggnad. I vissa hus är det bara tre lägenheter per våningsplan vilket ger goda 

Brun skraffering visar avgräns-

ning för bevarandeprogram. Blå 

skraffering visar ungefärlig av-

gränsning för Moderna plane-

ringsunderlag.  
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ljusförhållanden i lägenheterna, något som var väldigt viktigt på 1950-talet. Trevå-

nings lamellhus i ganska långa, låga längor som följer terrängen.  

Radiotorget är ett vinkelhustorg med affärslängor i en respektive två våningar sam-

manbyggda med en Forumbyggnad i den norra änden. Framför Forumbyggnaden är 

marken terrasserad med funktion att fungera som sittytor vid exempelvis Teaterbus-

sarnas besök. Byggnaden är ljust putsad och har sadeltak klädda med röd plåt.  

Vid torget finns idag småskalig handel i form av en cykelaffär, fiskhandlare, kondito-

ri, frisör m.m. I Forums samlingslokal huserar idag en taekwondoklubb.  

 

Bild på Forumbyggnaden vid torget.  

Den befintliga Forumbyggnaden är i dåligt skick och byggnaden samt de tekniska 

installationerna är i behov av upprustning. Byggnaden bedöms inte motsvara de be-

hov som finns idag.  

En exploatering enligt planförslaget innebär att Radiotorgets funktion och värde som 

lokaltorg kan stärkas.  

Forumbyggnaden ska dokumenteras som underlag för utformningen av den tillkom-

mande bebyggelsens samt för att bevara kunskapen om byggnaden. Även den charku-

terifabriken som tidigare varit en tvättcentral ska dokumenteras innan rivning.  

En övergripande kulturmiljöstudie med en konsekvensbeskrivning av hur planförsla-

get förhåller sig till de värden som utgör kulturmiljön ska göras för hela området inför 

granskningsskedet av planen.  

Inom planområdet finns en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för 

flinta som kan indikera en boplats. Samråd har skett med Länsstyrelsens kulturmiljö-

enhet som inte har någon erinran på förslaget med hänsyn till lämningen.  

Sociala aspekter 

Inom planområdet finns idag en mindre andel bostäder som utgörs av små, hyreslä-

genheter med lägre standard ovanpå handelslokalerna kring torget. Den kringliggande 

bostadsbebyggelsen utgörs främst av hyresrätter men även en del bostadsrätter och 

småhus.  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  12 (32) 

Inom planområdets närhet ligger Björkåsskolan och Frölunda skolan samt flera för-

skolor och två äldreboenden. Solrosen, en träffpunkt för äldre, finns vid äldreboendet 

Järnbrottshus. Vid Morsestigen finns lägenheter för boende med särskild service.  

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Området nås med bil från Antenngatan och Bildradiogatan. Cykelväg finns inte. Par-

kering sker främst på markparkeringar i området och på det befintliga parkerings-

däcket. Inom grönstråket, i slänten mellan gatorna, finns det gångvägar som gör det 

möjligt för fotgängare och cyklister att ta genvägar mellan Antenngatan och Bildra-

diogatan. Dessa gångvägar är dock inte helt tillgängliga och det är en nivåskillnad på 

mellan 5-10 meter mellan gatorna.  

Närmaste kollektivttrafikhållplats är belägen på Antenngatan i direkt anslutning till 

Radiotorget. Tillgängligheten anses godtagbar. Flera busslinjer passerar hållplatsen 

med halvtimmestrafik mellan Marklandsgatan och Frölunda torg. Till Frölunda torg 

tar det cirka 10 minuter och till Marklandsgatan cirka 7 minuter. Från dess knutpunk-

ter når man de centrala delarna av staden med spårvagn eller buss på cirka 15-20 mi-

nuter.   

Ett mindre parkområde finns i anslutning till torget med tillgång till sittplatser och en 

mindre lekplats vilken dock har en låg användningsgrad. Inom planområdets närom-

råde finns tillgång till lek och naturupplevelser vid naturområdet vid Bildradiogatan 

och vid lekplatsen vid Rundradioparken. Vid Ruddalen, cirka 2 km väster om plan-

området, finns ett större naturområde med goda möjligheter till naturupplevelser och 

rekreation.  

Vid Frölunda torg finns tillgång till kommersiell service och kulturhus med bland 

annat bibliotek och simhall.  

 

Bilden visar Antenngatan mot norr samt det mindre parkområdet, ovan trappan, till 

vänster i bild.  
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Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger uppförande av ny bostadsbebyggelse vid Radiotorget.  

Samrådshandlingen syftar till att pröva lämpligheten av föreslagen bebyggelse med 

hänsyn till placering av byggnader, volymer, markanvändning samt parkeringslös-

ning. Efter samråd fortsätter arbetet med att studera hur den nya bebyggelsen samspe-

lar med den utpekade kulturmiljön och vilka krav på utformning som ska säkerställas 

genom planbestämmelser.  

Planområdet omfattar 5 olika fastigheter där 4 av fastigheterna är i privat ägo och 1 

fastighet ägs av kommunen. Del av den kommunala fastigheten har markanvisats av 

Fastighetsnämnden till Seniorgården AB. Avtal om genomförande kommer att teck-

nas med exploatörerna.  

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida 

drift och underhåll. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av kvarters-

mark.   

Bebyggelse 

 

Illustrationskarta över planområdet. Siffrorna hänvisar till beskrivningar i texten.  

Detaljplanen medger ca 130 nya lägenheter i sammanlagt 5 byggnader.  

Den byggnad som föreslås ersätta Forumbyggnaden har två delar med totalt 35 lägen-

heter (1). Delen närmast torget får en yttre gestalt likt det befintliga Forumhuset i två 

våningar med lokaler mot torget. Den bakre delen reser sig till ett punkthus i samma 

höjd som punkthusen norr om torget. För den högre delen medges nio våningar. Tor-

get avskärmas i väster av en lägre byggnad i två plan med lokaler mot torget och 3 

lägenheter på andra våningen (2). Även denna byggnad ska fortsatt ha en utformning 

som speglar den ursprungliga bebyggelsen. I slänten, väster om torget, föreslås ett 

nytt bostadshus i souterräng i 7-8 våningar med 28 lägenheter som följer topografin 
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med en nedtrappning av höjden mot öster (3). Tillsammans utgör dessa tre byggnader 

ett bostadskvarter med en gemensam gård som utformas som en parklunga med lek-

plats, sittmöjligheter och grillplats. Nivåskillnaderna tas upp med ramper och trappor. 

Det publika torget öppnar sig via en passage mot bostadsgården i väster.  

Planförslaget medger ny bebyggelse direkt norr om torget (4). En byggnad som följer 

Antenngatan norrut kan stärka gaturummet och ge det ett mer stadsmässigt uttryck. 

Utformningen av föreslagen bebyggelse har inte studerats ingående inför samråd av 

detaljplanen däremot har olika byggnadsvolymer studerats för exploateringen. Seni-

orgården AB vill bygga seniorlägenheter som inbjuder till samvaro och gemenskap 

med gemensamhetslokaler och övernattningslägenheter. En exploatering enligt plan-

förslaget kan tillskapa cirka 41-43 lägenheter. Detaljplanen möjliggör för lokaler i 

markplan med krav på förhöjt bjälklag i bottenvåningen. En förutsättning i det aktuel-

la projektet är att den så kallade enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning och 

gestaltning tillämpas. Det innebär att 1 % av produktionskostnaden ska avsättas för 

detta ändamål. 

Längs Bildradiogatan föreslås den befintliga charkuterifabriken ersättas med ett bo-

stadshus om 5 våningar med 30 lägenheter som en förlängning av de befintliga kvar-

teren längs gatan (5). Detaljplanen möjliggör för lokaler mot gatan med krav på för-

höjt bjälklag i bottenvåningen. Byggnadens utformning ska förhålla sig till bevaran-

deprogrammet för Bildradiogatan.  

Planförslaget medger att det befintliga parkeringsdäcket kan byggas på med en våning 

för att ge utrymme för fler parkeringsplatser till de nya bostäderna (6).  

Den kvarvarande bebyggelse som fortsatt omger torget ska värnas och varsamhetsbe-

stämmelser är formulerade för detaljplanen (7+8).   

Byggnadernas utformning samt formulering av utformnings– och varsamhetsbestäm-

melser ska studeras i detalj inför granskningsskedet och anpassas till den kulturmiljö-

utredning som ska genomföras.   

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

(2) 

(5) 
(1) 

Illustrationen visar befintlig fasad för bebyggelsen i anslutning till Radiotorget. (Il-

lustration av Bostadsbolaget) 

 

Illustration av Bostadsbolagets projekt i anslutning till Radiotorget. (Illustration av 

Bostadsbolaget) 
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Alternativ 1, volymstudie för Seniorgårdens projekt (4) med lamellhus längs Antenn-

gatan. (Illustration av Semrén & Månsson) 

 

Alternativ 2, volymstudie för Seniorgårdens projekt (4) med en L-formad byggnad 

längs Antenngatan med en fasad som ramar in torget i norr. (Illustration av Unit ar-

kitektur) 

Bevarande, rivning 

Vid planens genomförande kommer byggnaderna som ramar in torget i väster att rivas 

och ersättas med ny bebyggelse.  

Varsamhetsbestämmelserna avser att bevara de värden och karaktärsdrag hos bebyg-

gelsen som återspeglar planeringsidealet och arkitekturen på 50-talet. Dessa värden 

ska specificeras inför granskning genom en mer detaljerad kulturmiljöstudie samt 

konsekvensbeskrivning.  

Trafik  

Göteborgs Stad vill att mellanstaden, den sammanhängande staden utanför stadskär-

nan, ska byggas tätare. Med en tätare stad kan fler invånare få nära till mataffären, 

skolan, busshållplatsen – allt det som gör vardagen lite enklare. Staden vill på detta 
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vis också skapa fler attraktiva platser för företagsetableringar. Målet är en mer hållbar 

stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen. Göteborgs Stad har även som mål att 

ställa om trafikarbetet i en mer hållbar riktning, och just en ökad täthet ses som en av 

nycklarna för detta. Göteborgs Stad har som ambition att förtäta och stadsutveckla i 

södra mellanstaden. I princip genererar all nybyggnation ett ökat antal resor. Även om 

förtätning i ett längre perspektiv bidrar till att förändra resmönster så är sannolikheten 

stor att antalet bilresor ökar under en period innan dessa mönster läggs om. Västerle-

den är av riksintresse och går genom södra mellanstaden, och Trafikverkets uppgift är 

att tillsammans med Länsstyrelsen värna statens intressen i förhållande till kommuner 

och exploatörer. I dagsläget bedöms översiktligt byggvolymen i delar av södra mel-

lanstaden uppgå till ca 5 000 nya bostäder till 2022, samtidigt som ett genomförande 

av Dag Hammarskjölds boulevard sammantaget kan addera ca 20 000 nya bostäder, 

arbetsplatser och verksamhetsyta. Om Dag Hammarsköldsleden inte byggs om till 

boulevard beräknas 10 000 bostäder kunna tillkomma längs leden. I Högsbo planeras 

för 3 000-5 000 bostäder. Västerleden, som är av riksintresse för kommunikation, går 

genom detta område och idag använder 55 000-60 000 fordon Västerleden varje dag. 

Under delar av dygnet är det trångt i körfälten och svårt att ta sig fram. 

På grundvalar av beskrivningen ovan har Göteborgs Stad genom trafikkontoret påbör-

jat ett arbete för att hantera problematiken. Arbetet ska bedrivas enligt den process 

Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting och Boverket har arbetat fram för 

åtgärdsvalsstudier som bygger på fyra steg: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara 

lösningar samt forma och rekommendera. Ett inledande möte hölls mellan Staden och 

Trafikverket i juni 2015 och ytterligare möten hålls i november 2015. Kortfattat sker 

uppstart och skedet ”Förstå situationen” under 2015, framtagande och rekommende-

randet av åtgärder under våren 2016, remissförfarande under sommar/höst 2016 och 

slutligen en slutbehandling innan årsskiftet 2016. Målet med arbetet är att Göteborgs 

Stad och Trafikverket ska finna samsyn i planeringen av nybyggnation och trafikåt-

gärder i södra mellanstaden på ett sådant sätt att detaljplaner kan antas utan att påver-

ka riksintresset för Västerleden negativt. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att under-

söka hur Göteborgs Stads ambitioner om stadsutveckling i södra mellanstaden påver-

kar de statliga lederna, framförallt Västerleden, samt att föreslå åtgärder för att säker-

ställa att de utpekade riksintressena tillgodoses. 

Viktiga frågor att hantera inom arbetet är att utreda vilken påverkan Stadens utbygg-

nadsambitioner faktiskt kan förväntas ha på det statliga vägnätet, givet olika scenarion 

för färdmedelsfördelning. Både en klassisk framskrivning av trafikmängder behöver 

göras, likväl en mer resonerande prognos som baserar sig på områdets specifika förut-

sättningar. Vidare behöver arbetet leda till att definiera när riksintresset Västerleden 

kan anses tillgodosett, utifrån till exempel trafikmängder (per dygn och maxtimme), 

vilka transporter som ska premieras, reell hastighet och restidsosäkerhet. 

Primärt är det effekten av stadsutveckling i södra mellanstaden (Frölunda-Högsbo) 

som ska analyseras, medan ytterligare stadsutveckling i ett större omland analyseras 

schematiskt. Avgränsningen i trafiksystemet däremot har en något större utbredning, 

från Järnbrottsmotet i söder till Rödastensmotet i norr (med redovisning av hur stora 

flöden som fortsätter på fastlandet respektive till Hisingen). Den tidsmässiga aspekten 

av analysen föreslås ha två horisontår: år 2022 då jubileumssatsningen och andra när-

stående projekt anses utbyggda, och år 2035 då större stadsomvandlingar som Dag 

Hammarskjölds boulevard kan vara genomförda.  
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Utbyggnaden av detaljplanen sammanfaller i tid med en rad större exploaterings- och 

infrastrukturprojekt i Göteborg. För att minimera störningar och påverkan på fram-

komligheten under byggtiden kommer projektet att samarbeta med övriga projekt i 

närområdet inom ramen för SAMKO. SAMKO är en del i KomFram Göteborg som 

ingår i Västsvenska paketets samverkansorganisation och SAMKO-gruppen består av 

representanter från Göteborgs Stad Trafikkontoret, Trafikverket och Västtrafik. 

SAMKOs uppdrag är att, tillsammans med projekten, samplanera alla de projekt som 

ska genomföras så framkomligheten i staden blir så bra som möjligt. 

Gator, GC-vägar 

Planförslaget innebär ingen utbyggnad av nya gator eller gång- och cykelvägar. Den 

gångväg som idag finns inom parkområdet och går till Antenngatan kommer att för-

svinna vid en exploatering. Tillgängligheten anses tillfredställd genom möjligheten att 

angöra Radiotorget direkt från Antenngatan. Den gångväg som går mellan Radiotor-

get och Bildradiogatan kan behöva få en ny sträckning i samband med exploatering-

en. Möjligheten att säkerställa tillgängligheten på gångvägen ska ses över. Gångvägen 

ligger inom allmän plats parkmark både i gällande plan och i planförslaget. 

Parkering / cykelparkering 

Bostadsbolaget ska enligt kommunens vägledning för parkeringstal möjliggöra för 63 

parkeringsplatser för de tillkommande bostäderna i inom planområdet, beräknat på 

7665 kvm BTA. Parkeringsplatser kan tillskapas genom att effektivisera det befintliga 

parkeringsbeståndet inom planområdet och på närliggande fastigheter tillhörande Bo-

stadsbolaget. Planförslaget möjliggör även för en påbyggnad av det parkeringsdäck 

som ligger vid Bildradiogatan. Viss markparkering kan även tillskapas inom kvar-

tersmark intill den nya bebyggelsen. Vid bygglovsprövning behöver 54 parkerings-

platser redovisas för 96 lägenheter beräknat på en fördelning med 80 procent smålä-

genheter.  För befintliga verksamheter och bostäder bedöms befintlig parkering vara 

tillräcklig.    

Med önskad exploatering inom fastigheten Järnbrott 758:66 behöver utrymme tillska-

pas för 29 parkeringsplatser enligt kommunens vägledning för parkeringstal beräknat 

på 3500 kvm BTA för bostäder. Vid bygglovsprövning behöver 25 parkeringsplatser 

redovisas för 41 lägenheter beräknat på en fördelning med 22 smålägenheter. Detalj-

planen medger att parkering anordnas i garage under bostadshuset.  

Tillgänglighet och service 

Planförslaget möjliggör fortsatt för handel och verksamheter vid torget. Tillgänglighe-

ten till service kan även öka då lokaler för centrumändamål även möjliggörs för i de 

nya byggnaderna längs Antenngatan och Bildradiogatan.  

Byggnadernas tillgänglighet blir god genom en anpassning till markens lutning som 

gör att man kan nå bostadsentréer med enkelhet. Handikapparkering kan anordnas på 

genom markparkering vid entréer eller i garage. 
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Friytor 

Friytor för de boende tillskapas med bostadsgårdar 

samt eventuella balkonger. Det är viktigt att bra 

lekmiljöer för mindre barn finns på bostadsgårdarna 

då de till skillnad från äldre barn inte kan ta sig till 

de närliggande lekplatser och skogsområden.  

En exploatering enligt förslaget innebär att cirka 

1500 kvm av allmän plats, i form av befintlig park-

miljö, tas i anspråk för ny bebyggelse. Den del av 

parken som utgör ett stråk mellan Radiotorget och 

Bildradiogatan bevaras som allmän platsmark.  

Den lekyta som finns idag inom planområdet ska 

ersättas vid en exploatering. I samråd med park- och 

naturförvaltningen ska lämplig omfattning och loka-

lisering av kompensation diskuteras. En kompensa-

tion kan lämpligtvis ske utanför planområdet.  

Naturmiljö 

Planförslaget omfattar ingen allmän naturmark och tar inte heller någon allmän na-

turmark i anspråk. Det grönområde som tas i anspråk bedöms generellt ha låga natur-

värden. En exploatering enligt förslaget bedöms inte ha en betydande påverkan på 

naturmiljövärden.  

Sociala aspekter 

En exploatering enligt planförslaget kan innebära mer underlag för handeln på Radio-

torget vilket bidrar till mer liv och rörelse i området och att torget kan stärkas som 

mötesplats.  

Ett tillskott av både hyresrätter och bostadsrätter innebär utökad variation av boende-

former i området.   

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

Dagvattnet från planområdet avleds söderut via allmänna dagvattenledningar till reci-

pienten Stora ån som mynnar ut i Välen. Fastigheten är ansluten till dagvatten i An-

tenngatan. 

Stora ån har prioriteringsklass 1 enligt Vattenplan för Göteborg. Dagvattnet från 

planområdet har klass 2.  

Dag- och dräneringsvatten skall i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark 

genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid behov avledas till 

allmän dagvattenledning. Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från hård-

gjorda ytor. Man bör sträva efter att skapa så stora grönytor som möjligt för infiltra-

tion av dagvattnet. Fördröjning av dagvatten minskar risken för översvämningar och 

förbättra kvaliteten på dagvattnet, vilket i sin tur minskar belastningen på miljön. 

Ungefärlig yta som övergår 

från allmän plats till kvarters-

mark enligt planförslaget, 

markerad med röd skraffering.  
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Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till exempel skall 

oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 

dagvattnet. 

En dagvattenutredning ska tas fram för föreslagen exploatering inför en granskning av 

detaljplanen.  

Vatten och avlopp 

Fastigheten är ansluten till dricksvatten öster om radiotorget i Antenngatan. Avlopps-

nätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda ledningar för 

dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Fastigheten är ansluten till spillvat-

ten i vid Forumbyggnaden i norr och i Antenngatan.  Kapaciteten bedöms vara god. 

Det allmänna ledningsnätet i gatan är utformat som duplikatsystem. 

En VA-ledning kan komma i konflikt med föreslagen exploatering. Inför granskning 

ska detta studeras i samråd med Kretslopp och vatten och behov av u-områden och 

ledningsflyttar ska utredas.  

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg Vatten för 

information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Värme 

Vilken uppvärmningsform som ska användas regleras inte i detaljplan, men i första 

hand bör förnyelsebara källor användas.  

El och tele 

Göteborg energi har även en 130 kV el-ledning längs Antenngatan som ligger i nära 

anslutning till planerad bebyggelse.  

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 

Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i när-

heten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 

vid elkablar följas. 

Övriga ledningar 

Direkt norr om Radiotorget inom det som idag är planlagt som allmän plats parkmark 

finns en gasledning som inte är i drift. Denna ledning kan rivas vid en exploatering 

enligt förslaget. Göteborg Energis driftavdelning ska kontaktas före rivning för att 

ledningen ska kunna tömmas på ev. kvarvarande gas. 

Avfall 

Avfallshantering för bostäder och verksamheter kring torget föreslås ske med utrym-

me för sophantering i den södra delen av planområdet i anslutning till parkeringsytan. 

Utrymme för backvändning av renhållningsfordon finns.  

För bostäderna vid Antenngatan, norr om torget och vid Bildradiogatan föreslås ut-

rymmen för avfallshantering finnas inom fastigheterna i enlighet med kommunens 

riktlinjer.  
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För de befintliga lokalerna och bostäderna i den östra delen av planområdet sker ing-

en förändring av avfallshanteringen.  

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Geotekniska bedömningar är gjorda för området av Göteborgs Stad Fastighetskontor. 

Bedömningar finns redovisade i utlåtanden daterade, 2015-08-21 och 2015-08-26.  

Marken inom föreslaget planområde bedöms som lämplig för planerad exploatering. 

Det kommer med största sannolikhet komma att krävas sprängningsarbeten för grund-

läggningen av byggnader och även för rörgravar. Grundläggningen av byggnaderna 

kommer förmodligen till största delen utföras på plansprängt berg som eventuellt be-

roende på jorddjupen åt öster övergår till packad sprängstensfyllning, plintar till berg 

med fribärande bottenplatta. Både före och efter blivande sprängningsarbeten skall en 

erfaren bergtekniker besiktiga berget för kontroll om det kommer att krävas bergför-

stärkningar. 

Det föreligger inga stabilitetsproblem för marken inom planområdet idag eller efter 

den planerade byggnationen, i samband med exploateringen kan lokalstabiliteten för 

djupare schakter behöva beaktas.  

För bygglov/startbesked kommer det att krävas en platsspecifik geoteknisk undersök-

ning/utredning för att fastställa lämpligaste grundläggning av planerad byggnation.  

Markmiljö 

En historisk inventering med avseende på förorenad mark har gjorts för planområdet. 

Arkivsökningen visar inget som tyder på att det har bedrivits någon miljöfarlig verk-

samhet inom området som innan nuvarande bebyggelse anlades bestod av åkermark. 

Det kan inte uteslutas att det förekommer föroreningar i fyllnadsmassor under anlagda 

ytor men sammantaget finns det inget som tyder på att marken inte skulle vara lämp-

lig för föreslagen exploatering eller att eventuella åtgärder skulle bli komplicerade 

eller orimligt kostsamma. 

Arkeologi 

Inom planområdet finns en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för 

flinta som kan indikera en boplats. Samråd har skett med Länsstyrelsens kulturmiljö-

enhet som inte har någon erinran på förslaget med hänsyn till lämningen.  

Buller 

Planförslaget är studerat för att kunna genomföras i enlighet med Förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Planbestämmelser har införts på 

plankartan.   

Bullerberäkning har genomförts enligt 4 kap 33a § PBL.  I beräkningen har ett fram-

tida trafikscenario för år 2035 legat till grund för beräkning av ljudnivåer i form av 

dygnsekvivalent och maximal ljudnivå. Den dygnsekvivalenta ljudnivån överskrider 

55 dBA på de övre delarna av fasader som vetter mot öster och Dag Hammarskjölds-

leden. I vissa delar överskrids 60 dBA.  
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Området ligger på gränsen till att riktvärden för buller överskrids. Stadsbyggnadskon-

toret bedömer det dock lämpligt med föreslagen byggnation då en attraktiv bostads-

miljö kan tillskapas genom en förtätning av bebyggelsen inom det aktuella området. 

Tillkommande bostäder är viktiga för stadens bostadsförsörjning. I närområdet finns 

god tillgång till ytor för utevistelse.  

För Bostadsbolagets bebyggelse föreslås följande utformning för att klara riktvärden 

för buller:  

Punkthuset 

Utrymmen som gränsar mot öster på plan 9 på punkthuset (ljudnivå 60-61 dB) utgörs 

av trapphus med hiss och fläktrum. Här föreligger inga ljudproblem. Utanför fasad 

mot öster, plan 5-8, ligger ljudnivån på 55-60 dB. Drygt hälften av utrymmen som 

gränsar mot denna fasad utgörs av trapphus med hiss och ljudnivån utanför fasad är 

därmed inget problem. Fasaden mot sydöstra hörnet är del av tvårumslägenhet. Ge-

nom att välja en planlösning enligt illustrationen med badrum och kök mot österga-

veln är ljudnivån utanför fönster inget problem. Längs fasaden mot söder finns en 

(delvis) inglasad balkong som fungerar som bullerskärm och sänker ljudnivån till nivå 

50-55 dB både mot vardagsrum och sovrum. Även den andra lägenheten mot sydfa-

saden har en (delvis) inglasad balkong som sänker bullernivån på denna fasad för de 

övre, mest bullerutsatta våningarna, till 50-55 dB. I denna lägenhet har sovrummet 

även fönster mot väster där ljudnivån ligger på 36-48 dB odämpat. 

Den norra fasaden på punkthuset har en ljudnivå upp till våning 9 som ligger i inter-

vallet 50-55 dB och kräver egentligen inga ytterligare åtgärder. Även dessa lägenheter 

avses dock att förses med (delvis) inglasade balkonger som sänker nivån ytterligare, 

sannolikt till nivån 45-50 dB, alternativt är minst hälften av bostadsrummen placerade 

mot tyst sida (väster). 

 

 

Tvåvåningsbyggnad mot torget 

Ljudnivån för lägenheterna på plan 2 i byggnaden längs västra sidan av torget har en 

ekvivalent ljudnivå utanför fönster som ligger i intervallet 50-55 db. Några ytterligare 

åtgärder krävs inte för dessa. 

Lamellhus i slänten 

Ljudnivån utanför fönster på gaveln mot öster ligger i intervallet 55-60 dB för de fyra 

översta våningarna. För söderfasaden ligger den ekvivalenta nivån inom intervallet 

50-55 dB och på norrfasaden ligger delar av de två översta våningarna inom interval-

Illustration över planlösningar i punkhuset för våningar 4-8 samt våning 9. 

(Illustration av Bostadsbolaget) 
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let 55-60 dB och övrig del av norrfasaden inom 50-55 dB. Lägenheter som gränsar 

mot den bullerutsatta östra gaveln kommer att planeras så att minst hälften av bo-

stadsrummen hamnar mot (delvis) inglasad balkong mot söderfasad, ljudnivå 45-50 

dB alternativt mot (delvis) inglasad balkong mot norrgavel, ekvivalent ljudnivå som 

högst 50-55 dB. 

Lamellhuset längs Bilradiogatan (fd charkuterifabriken) 

Detta lamellhus i 5 våningar omfattas inte av den bullerberäkning som är framtagen 

inför samrådet. Ljudnivån längs östfasaden bedöms ligga i intervallet 55-60 dB för de 

mest utsatta lägenheterna. I denna byggnad planeras för ökad andel små lägenheter 

om 1 rok på max 35 m² vilket innebär att de klarar kravet om max 60 dB ekvivalent 

ljudnivå utanför fasad. De större lägenheter som planeras kommer att ha minst hälften 

av bostadsrummen mot sida (norr, söder eller väster) med ljudnivå i intervallet max 

50-55 dB.  

För Seniorgårdens föreslagna bebyggelse kan tyst sida tillskapas för de lägenheter 

som exponeras mot bullerutsatt fasad med genomgående lägenheter. Fördjupade 

studier av bullret ska göras inför granskning av detaljplanen då också projektets 

utformning har studerats mer i detalj.  

Luft 

En Luftkvalitetsutredning för Radiotorget (2015:10) är genomförd av Göteborgs Stad 

Miljöförvaltning. Spridningsberäkningar visar att samtliga miljökvalitetsnormer för 

luft med stor sannolikhet kommer att klaras med den nya detaljplanen, även utan an-

taganden om förbättrade emissionsfaktorer och bakgrundshalter i framtiden.  

Luftkvaliteten i området är i nuläget tillfredsställande enligt miljökvalitetsnormerna. 

Den nya detaljplanen kommer mycket troligt inte medföra några betydelsefulla höj-

ningar av halterna av luftföroreningar. Miljömålen för kvävedioxid klaras. 

Kompensationsåtgärd 

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensa-

tionsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekre-

ationsområden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som 

går förlorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. 

Dessa åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig ut-

över vad som krävs enligt miljöbalken. 

En utvärdering av behovet av kompensationsåtgärder har gjorts i samråd med berörda 

kommunala förvaltningar. 

Den lekyta som finns idag inom planområdet och som ligger inom område som har 

markanvisats ska ersättas vid en exploatering. Inom området finns även ett konstverk 

som behöver omlokaliseras. I samråd med park- och naturförvaltningen ska lämplig 

omfattning och lokalisering av kompensation diskuteras. En kompensation av lekytan 

kan lämpligtvis ske utanför planområdet.  
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Fastighetsindelning 

Fastighetsindelningen mm, framgår av plankartan. 

Fastighetsindelningsbestämmelser fastställda som tomtindelningar ska upphöra att 

gälla inom planområdet för:  

 1480-III-4259 för 19-Dörrspegeln i Järnbrott  

 1480K-III-4256 för 20-Eternitplattan i Järnbrott. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 

utbyggnad och framtida drift och underhåll. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatörerna ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. 

Anläggningar utanför planområdet 

Befintlig lekplats ska ersättas. Ansvar och finansiering genom Fastighetskontoret i 

samråd med Park- och naturförvaltningen.  

Drift och förvaltning 

Kommunen, genom Trafikkontoret, ansvarar för förvaltning av mark som i detaljpla-

nen är utlagd som allmän platsmark avseende gata och genom Park- och naturkontoret 

för förvaltning av mark som i detaljplanen är utlagd som allmän platsmark avseende 

parkmark och torg. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen.  

Del av Järnbrott 758:66 som planläggs som kvartersmark ska genom avstyckning 

bilda egen fastighet. 

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt 

omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsom-

råden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas 

med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare. 

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att exploatören 

utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer 

inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata led-

ningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa 

kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 

ledningsägare ansöker om ledningsrätt. 

Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar place-

ras. Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. 
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Ansökan om lantmäteriförrättning 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter. Ansvar 

för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för övriga åtgärder regleras i ge-

nomförandeavtalet. 

Ansökan om lantmäteriförrättning för avstyckning av markanvisat område skall göras 

och bekostas av kommunen genom fastighetskontoret. I övrigt ansvarar exploatörerna 

själva för eventuellt andra förrättningsåtgärder. Ledningsägande bolag som önskar 

ledningsrätt inom planområdet ansöker och bekostar sådan förrättning. 

Avtal 

Avtal mellan kommun och exploatör  

Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka avtal som i samband med detaljplanen ge-

nomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan vara utbyggnad 

av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt m.m. Detaljplanens konse-

kvenser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden mm ska beskrivas. 

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan kommunen och Bostadsbolaget AB 

samt mellan kommunen och Seniorgården AB angående genomförandet av planen. 

Genomförandeavtalen medför bland annat att planens genomförande säkerställs eko-

nomiskt samt att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende 

utbyggnad av kvartersmark respektive allmän plats. För exploatörerna innebär ge-

nomförandeavtalet att kostnader för planens genomförande tydliggörs och att exploa-

törerna känner till kommunens intentioner avseende utbyggnad av allmän plats mm.  

För markanvisat område ska köpekontrakt alternativt tomträttsavtal upprättas mellan 

Seniorgården AB och kommunen innan detaljplanen ska antas.  

Avtal mellan exploatör och övriga fastighetsägare 

Avtal ska tecknas mellan Bostadsbolaget och ägaren till fastigheten Järnbrott 19:4 

angående överlåtelse. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelse-

avtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikon-

cernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommu-

nen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid 

omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommu-

nen/exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt 

ledningsrätt. 

Tidplan  

Samråd:        Fjärde kvartalet 2015/Första kvartalet 2016 

Granskning:  Andra kvartalet 2016 

Antagande:   Fjärde kvartalet 2016 
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Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: Tredje kvartalet 2017 

Färdigställande: Fjärde kvartalet 2019 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Överväganden och konsekvenser 

Det råder brist på bostäder i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret anser att en attraktiv 

bostadsmiljö kan uppnås med god tillgång till service i kollektivtrafiknära läge genom 

en förtätning av bebyggelsen inom det aktuella området.  

Området omnämns i stadens moderna planeringsunderlag som är under arbete och är 

där utpekat som värdefull kulturmiljö.  Den befintliga Forumbyggnaden är i dåligt 

skick och byggnadens funktion som samlingsplats motsvarar inte den efterfrågan som 

finns idag. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att Forumbyggnaden kan ersättas med 

ett bostadshus med lokaler i bottenvåningen mot torget. Som kompensation ska stor 

vikt läggas vid den nya byggnadens utformning och anpassning till platsen. Den 

kvarvarande bebyggelsen ska också omfattas av varsamhetsbestämmelser. Den fasad-

siluett som Forumbyggnaden har idag ska återskapas mot torget. Ett tillskott med fler 

bostäder kring torget bidrar till att skapa en mer stadslik och levande miljö vilket kan 

gynna Radiotorgets funktion som mötesplats och handelstorg.  

En del av en parkyta med en mindre lekplats tas i anspråk för ny bebyggelse. Platsen 

bedöms ha ett lågt användande idag. Området har tilldelats för exploatering genom 

markanvisning och kommunen bedömer att området är lämpligt för förtätning av bo-

städer. Ytan definieras idag som en bostadsnära park vilken genom förslaget kommer 

att halveras till ytan. Lekplatsen kompenseras på annan plats och boende i området 

kommer fortsatt ha cirka 300 meter till närmsta park vilket är ett riktvärde för stadens 

Grönstrategi.   

Ny bostadsbebyggelse möjliggörs för i det grönområde som ligger direkt väster om 

Radiotorget. Det finns inget etablerat gångstråk genom denna del av grönområdet och 

tillgängligheten är idag begränsad. Det finns inga större naturvärden i området som 

påverkas. Bebyggelsen bedöms inte innebära barriäreffekter i området.  

Nollalternativet 

Utan ny detaljplan tillåts endast lägre bebyggelse med handelsverksamheter i områ-

det. Detta förhindrar stadens övergripande målsättning om att komplettera staden i 
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strategiska lägen nära till service och befintliga infrastruktur samt med tillgång till 

rekreationsområden. Den kulturmiljö som är utpekad skulle kunna bibehållas i sin 

helhet men dock skulle behoven av upprustning kvarstå. Handelsverksamheterna på 

torget skulle inte få ett utökat kundunderlag med fler boende på torget vilket kan re-

sultera i att kundunderlaget fortsatt minskar i området då fler söker sig till större han-

delsetableringar i närområdet.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Inom ramen för planarbetet har en socialkonsekvensanalys och en barnkonsekvens-

analys genomförts genom en intern workshop med deltagare från stadens förvaltning-

ar och byggherrar. Nedan sammanfattas synpunkter på planförslaget med hänsyn till 

sociala värden i området och konsekvenser för barn och unga.  

Sammanhållen stad 

Huvudtemat är att motverka segregationen, och en nyckelfråga är att överbrygga 

fysiska eller mentala barriärer.  

Om projektet Dag Hammarskölds Boulevard (en förundersökning gjordes 2014-2015) 

blir verklighet kan Radiotorget få ökad användning och en större betydelse både inom 

staden och inom stadsdelen. 

En tillgänglig gångväg kan knyta samman Antenngatan och Bildradiogatan.  

Ny bebyggelse kan ge ökad attraktionskraft till området och en blandad upplåtelse-

form kan ge förutsättningar för olika åldersgrupper att bosätta sig i området.  

Den befintliga handeln på torget har ett stort upptagningsområde i staden.  

Planförslaget omfattar inga större lägenheter som är lämpliga för barnfamiljer vilket 

kan vara en brist för förslaget. Nya bostäder och kvarter kan även skapa mentala bar-

riärer mellan de som bor i befintliga respektive nya hus.  

Samspel  

Temat behandlar den fysiska miljöns förutsättningar för att skapa tillit och delaktig-

het. Vilka förutsättningar har platsen/området att stödja jämställt och jämlikt sam-

spel?  

Den befintliga lekplatsen behöver kompenseras. Detta görs med fördel i anslutning till 

grönytor.  

Ytan ovanför trappan bör inte bli privat. Det är viktigt att denna utformas på ett sådant 

sätt att den blir en del av den allmänna torgytan.  

Det är bra med interaktion mellan äldre och yngre. En lekyta i anslutning till senior-

boendet kan skapa förutsättningar för möten mellan olika åldersgrupper. Ett utegym 

kan aktivera både äldre och yngre.  

Torgytan kan rustas upp och aktiviteter så som schackspel eller lekskulpturer kan 

tillskapas på platsen.  

Önskvärt med dialog med invånarna för att informera, konsultera och fånga in syn-

punkter och idéer kring torgets utformning, nybyggnationen i stort, förändringar i 

området och platsen identitet samt trygghet och säkerhet. 
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Vardagsliv 

Ett vardagslivsperspektiv innebär att alla gruppers vardagliga rutiner och aktiviteter 

blir utgångspunkt för planeringen. Den fysiska strukturen skapar förutsättningar för 

ett jämställt, jämlikt och praktiskt vardagsliv.  

Hur gångvägen mot Bildradiogatan angör torget och trappan är viktigt att studera. 

Detta måste vara en tillgänglig och trygg punkt.   

Viktigt att den fungerande handeln på torget finns kvar. Mer bostäder kan innebära 

mer underlag för handeln på torget. Det finns dock en risk att handel, trots exploate-

ringen, inte bär sig.  

Stadsdelen förordar tidig dialog med föreningen Tae Kwondo, som har cirka 230 

medlemmar, samt att föreningen ska få vara kvar eller erbjudas annan lokal.  

Förvaltningen ser gärna att trygghetsboende för äldre 70+ tas med i planen. För 

trygghetsboende är hyresrätter att föredra som upplåtelseform. 

Generellt är det viktigt att alla lägenheter är anpassade för att kunna bo som äldre och 

med fysisk funktionsnedsättning för att inte behöva flytta till ett biståndsbeslutat bo-

ende. För detaljer samarbeta med rådet för funktionshinderfrågor och stadsdelsför-

valtningens äldreomsorg. Det är bra med tillgängliga lägenheter i attraktiva lägen.  

Ianspråkstagandet av parkmark sker på relativt tillgänglig mark. Närmsta platta grön-

yta är trafikreservatet längs Dag Hammarsköldsleden, som dock är trafikmark och 

inte parkmark, d.v.s. vistelse uppmuntras inte på samma sätt.  

Det finns behov av ca 108 platser i närområdet. Det finns även behov av fler skolplat-

ser i Frölunda och Högsbo. Nybyggnad/tillbyggnad av förskolor behövs. 

Nybyggnation av äldreboende behövs, pga ökat platsbehov efter 2020, och stadsdels-

förvaltningen ser gärna att ett boende byggs i området kring Radiotorget. 

Identitet  

Temat utgår från två olika innebörder av identitet. Dels handlar det om människorna 

och deras identitet, dels om den byggda miljöns karaktär och samspelet där emellan.  

Det är viktigt att i planförslaget värna den befintliga identiteten. En exploatering kan 

innebära att platsen ges en ny identitet vilket kan attrahera fler människor än idag. Att 

bo på Radiotorget är attraktivt. En exploatering kan sätta området på kartan. 

Detaljerna är viktiga att beakta vid utformningen, vilket speglar den befintliga identi-

teten i området.  

En fasad vid trappan kan rama in torget.  

Hälsa och säkerhet 

Hälsobegreppet handlar om att främja jämlik och god livskvalitet samt att skydda 

från olyckor och annan negativ påverkan. Uppmuntran och möjliggörande för fysisk 

aktivitet utomhus behövs närmiljö.  

Det är viktigt att titta på microklimatet i området, arbeta med mjuka kanter.  

Det är bra med en förbättrad tillgängligheten på gångvägen mellan Antenngatan och 

Bildradiogatan. 
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Tänk på utformningen av baksidor så att det inte blir otrygga miljöer. Det är viktigt att 

definiera mellanrummen. En kvarterstruktur i anslutning till torget kan skapa skyd-

dande miljö. Fler bostäder ger också fler ögon på torget och skapar mer rörelse vilket 

ökar tryggheten. Med ett ökat handelsunderlag kan tomma lokaler fyllas med nya 

verksamheter.  

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-

hetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-

rörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän syn-

punkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är 

förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Planförslaget innebär en komplettering av bostadsbebyggelse inom ett befintligt bo-

stadsområde med kända förhållanden. Planförslaget innebär en viss ökning av trafiken 

i området men det bedöms inte som betydande. Området bedöms inte som känsligt för 

förändring eller som känsligt för ytterligare störningar. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-

förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförsla-

get medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. 

Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som 

anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver 

särskilt beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen: 

 Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 

MB 7 kap. 28 §. 

 Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 

tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3. 

 Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 

miljömål. 

 Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 

landskap, fornlämningar, vatten etc. 

 Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 
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 Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

 Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 

till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är 

avstämd med länsstyrelsen 2015-10-23. Följderna av planens genomförande ska dock 

alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens 

miljökonsekvenser. 

Miljömål 

För staden som helhet är en förtätning inom befintliga bostadsområden positivt. Med 

en tätare stad kan fler invånare få nära till mataffären, skolan, busshållplatsen osv. 

Målet är en mer hållbar stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen. Göteborgs 

Stad har även som mål att ställa om trafikarbetet i en mer hållbar riktning, och just en 

ökad täthet ses som en av nycklarna för detta. 

Odlingslandskap eller våtmarker påverkas inte av planförslaget. Byggnationen förut-

sätts bli giftfri. Boendemiljön i närområdet är god och kommer att förbli god med 

föreslagen byggnation.  

Den planerade exploateringen innebär att fler ytor hårdgörs i området. En utredning 

som berör dagvattenhanteringen ska tas fram inför en granskning av detaljplanen.   

Naturmiljö 

Det grönområde som tas i anspråk för exploateringen bedöms ha låga naturvärden.  

Kulturmiljö 

Planförslaget påverkar en utpekad kulturmiljö. En avvägning har gjorts där en exploa-

tering enligt förslaget bedöms som godtagbar och att de varsamhets- och utform-

ningsbestämmelser som anges i planen kompenserar för den påverkan förslaget har.  

Påverkan på luft 

En utredningsrapport rörande luftmiljön har tagits fram av Göteborgs Stad Miljöför-

valtning. Spridningsberäkningar visar att samtliga miljökvalitetsnormer för luft med 

stor sannolikhet kommer att klaras med den nya detaljplanen, även utan antaganden 

om förbättrade emissionsfaktorer och bakgrundshalter i framtiden.  

Luftkvaliteten i området är i nuläget tillfredsställande enligt miljökvalitetsnormerna. 

Den nya detaljplanen kommer mycket troligt inte medföra några betydelsefulla höj-

ningar av halterna av luftföroreningar. Miljömålen för kvävedioxid klaras. 

Påverkan på vatten 

Mottagande recipient för dagvatten är stora ån som mynnar i Välen. En dagvattenut-

redning ska tas fram inför en granskning av detaljplanen.  
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Solstudie 

Solstudier har genomförts för att visa konsekvenserna av den föreslagna bebyggelsens 

skuggning på omgivningen samt solförhållandena för planerade bostäder. Störst 

skuggpåverkan blir det på bostadsgårdarna tillhörande den tillkommande bebyggel-

sen. Det blir även en viss skuggpåverkan på befintlig bebyggelse direkt norr om plan-

området. Påverkan bedöms dock vara marginell och befintliga bostäderna bedöms 

även vid ett genomförande av planförslaget ha goda solförhållanden.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vår-/Höstdagjämning (20 mars/22 sept) 

Kl 09:00   Kl 12:00 

Kl 15:00   Kl 18:00 

Sommarsolstånd (21 juni) 

Kl 09:00         Kl 12:00 

Kl 15:00         Kl 18:00 
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Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Resultatet av pågående ÅVS, beskriven under rubriken Trafik kan komma att medföra 

att åtgärder behöver göras på såväl Västerleden som på det kommunala gatunätet. I 

granskningsskedet ska dessa eventuella åtgärder så långt möjligt beskrivas och dess 

finansiering klargöras. Kostnader kan komma att belasta såväl kommunen som explo-

atören. 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får inkomster vid försäljning av del av fastigheten Järnbrott 

758:66. Vidare får fastighetsnämnden utgifter för förrättningskostnader för åtgärder 

inom allmän plats såsom utbyggnad av lekplats som ska ersättas, omlokalisering av 

skulptur och för trappa som ska rustas upp. Därtill tillkommer även utgift för flytt av 

dagvattenledning. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgif-

ter för utbyggnad av serviser. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för 

ränta och avskrivningar. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Exploatörerna bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmarken och får utgifter för 

bygglov, anslutningsavgifter till el-, tele- och va-ledningar mm. Exploatören kan även 

få utgifter för åtgärder inom allmän plats. Därutöver får exploatör för markanvisat 

område utgift för markköp. 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Planförslaget är i överensstämmelse med ÖP. 

 

För Stadsbyggnadskontoret  

 

 

Gunnar Persson 

Planchef 

 

 

 

Maria Lejon 

Projektledare 

 

 

 

Eva Frennered 

Planarkitekt 

 

 

För Fastighetskontoret 

 

 

Magnus Uhrberg 

t.f. Enhetschef 

    

 

 

Magnus Bergström 

Exploateringsingenjör
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