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Detaljplan för bostäder vid Fyrklöversgatan inom stadsdelen  
Tolered i Göteborg, en del av BoStad2021 

 

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för 

detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Planförslaget har sänts på samråd 

under tiden 24 februari till 15 mars 2015 och för granskning under tiden 12 till 27 okto-

ber 2016. Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras och inte kommer att prövas under för-

utsättning att bullernivåerna för uteplatser kan klaras och förtydligas samt att bestäm-

melse införs gällande marksanering. Detta har tillgodosetts. 

Invändningar bland inkomna synpunkter gäller främst önskemål om högre krav på verk-

samhetslokaler och nya stråk genom kvarteret. En grupp anser förslaget har stora brister 

i att integrera planområdet. Göteborg Energi önskar en framtida plats för transformator-

station och trafikverket önskar förtydligande om påverkan på det statliga vägnätet.  

Förtydligande har efterfrågats kring bullerskyddade uteplatser och att länsstyrelsens 

beslut om biotopdispens avvaktas. Frågor har ställts kring var ny förskola ska ligga. 

Kontoret har bedömt att högre krav på verksamheter och förhöjt bjälklag för framtida 

verksamheter inte är befogat i planområdets läge. Då inte alla lokaler har behov av en 

bjälklagshöjd på 3,6 m är ytterligare verksamheter möjliga i framtiden.  

Stadsbyggnadskontoret anser inte att befintlig struktur är lämplig att öppna upp för nya 

allmänna stråk. Det skulle innebära att gårdsyta tas i anspråk i ett bostadsområde. Stråk 

för de boende korsar kvarteret och plankartan reglerar ett glapp mellan de nya byggna-
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derna i förlängning av befintlig öppning mellan husen. Kontoret ser inte att detta stråk 

skulle ha potential för aktiva bottenvåningar. 

Plankartan kompletteras med bestämmelse om marksanering samt med yta för en fram-

tida transformatorstation. Planbeskrivningen förtydligas kring uteplatser och länsstyrel-

sens beslut om dispens har inväntas före antagande. Flera platser i närområdet utreds för 

ny förskola. Något planbesked har inte sökts än. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. 

Utöver justeringar som yttrandena medfört har spannet för tillåten takvinkel mot Björ-

landavägen ökat neråt för att möjliggöra planerad sammanbyggnad. Husen har med an-

ledning av brandskyddsavstånd förskjutits österut. Sammantaget har byggrätten därmed 

minskat. Prickmarken mellan byggrätterna har bytts till ringmark för att tydliggöra att 

ett sammanhållet garage tillåts anläggas under mark. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker det utställda granskningsförslaget till detaljplan. 

Kommentar: 

Noteras. 

2. Kretslopp och vatten har behov av ändringar i planhandlingarna gällande avsnittet 

Dagvatten på sidan 24 samt att plankartan kompletteras med marknivåer som är viktiga 

ur översvämningssynpunkt. Planbeskrivningen behöver även uppdateras gällande MKN 

för vatten och kompletteras gällande markavvattningsföretag.  

Kretslopp och vatten har inga synpunkter gällande avfall, men rekommenderar byggak-

tören att i bygglovskedet ta hänsyn till de kommentarer som framkommit i samrådsske-

det och att använda sig av de riktlinjer som finns i skriften Gör rum för miljön.  

Ingen utbyggnad av VA-ledningar kommer att behövas. Däremot påpekas att föreslagen 

ny allé i trafikreservatet kan komma i konflikt med Kretslopp och vattens planer på att 

anlägga en öppen dagvattenhantering i reservatet, men de förstår svårigheterna i att hitta 

en annan placering.  

Kostnadstäckningen för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen blir god. I 

övrigt hänvisar Kretslopp och vatten till sitt samrådsyttrande.  

Kommentar: 

Föreslagna textändringar förs in i planbeskrivning. Marknivåerna måste detaljstuderas 

vid projekteringen och ska då följa dagvattenutredningens rekommendationer för avrin-

ning vid skyfall. Det förtydligas i planbeskrivningen men förs inte in i plankartan. 
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3. Lokalförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen, men anser att det är av stor 

vikt att behovet av samhällsservice tillgodoses. Behov av boende med särskild service 

har uttryckts i området och efterfrågan på skola och förskola ökar när området förtätas. I 

de detaljplaner där det inte går av något skäl att tillgodose något av dessa samhällsvikti-

ga funktioner bör det säkerställas att dessa funktioner, relaterade till detaljplanens ut-

byggnad, tillgodoses i närheten inom stadsdelen.  

Kommentar: 

Kommunen har framfört önskemål om bostäder med särskild service till byggaktören. 

Krav på bostäder med särskild service kan endast ställas vid kommunal mark, det vill 

säga vid markanvisningar. Förskola/skola går inte att lösa inom planområdet men alter-

nativa platser studeras av gruppen för kommunala behov i närområdet och kommer han-

teras i enskild detaljplan.  

4. Miljöförvaltningen tillstyrker planförslaget men saknar ett resonemang kring om det 

finns eller har funnits förslag på åtgärder i trafikmiljön för att sänka ljudnivåerna och 

hur dessa i så fall skulle ha påverkat ljudmiljön på platsen. Det saknas även ett förtydli-

gande kring hur man kan skapa uteplatser för samtliga lägenheter där maximalnivån 70 

dBA klaras. De anser det inte vara rimligt att tillkommande bostäder ska utnyttja befint-

liga gårdsytor/uteplatser då dessa troligtvis kommer upplevas som att de tillhör befintli-

ga bostäder.  

Kommentar: 

Det finns ett resonemang i bullerutredningen om att tendenserna för framtiden indikerar 

tystare bilar och minskad trafik på Björlandavägen. En framtida ombyggnad av Björlan-

davägen kan förbättra bullersituationen men då den ombyggnaden ligger längre fram i 

tiden har det inte diskuterats närmare i samband med planarbetet. Det kan även nämnas 

att bilarna på Fyrklöversgatan med stor sannolikhet inte kör i 50 km/h då det är en åter-

vändsgata med flera infarter till parkeringarna. Byggaktören avser lägga infarterna till 

parkeringshus och garage i början av kvarteret och därmed minskar snarare trafiken 

längs övriga gatan.  

Planbeskrivningen förtydligas kring uteplatser. Detaljplanen hindrar inte att plank upp-

förs vilket kan skapa fler lokalt bullerskyddade uteplatser på gårdarna. Bullerutredning-

en visar att plank kan vara en lösning. Se bullerkartor i svar till länsstyrelsen. Höjd, 

utbredning, placering och utformning av plank vid uteplatser måste studeras närmare i 

bygglovet för en bra helhetslösning utifrån ljud, sol, trygghet och stadsmiljö. Det är var-

ken önskvärt eller nödvändigt att avskärma gårdarna helt.  

3D-kartorna visar att bottenplan klarar riktvärdena för uteplats längs fasaderna beräknat 

som frifältsvärde enligt förordningen. Planbestämmelsen om uteplatser är dessutom 

hårdare formulerad än bullerförordningen då förordningens formulering med bör bytts 

mot ska då bör är allt för vagt för att användas i planbestämmelse.  

5. Park- och naturförvaltningen ser positivt på att området omvandlas och att bostäder 

planläggs på parkeringsyta. Dock har förvaltningen kvarvarande synpunkter sedan sam-

rådet gällande byggnadernas nockhöjd på 25 meter intill befintlig gång- och cykelväg. 

Planförslaget bör verka för att gång- och cykelvägen upplevs som trygg och trafiksäker.  

Park- och naturförvaltningen påpekar även att eftersom förslaget innebär att en enkelra-

dig allé bestående av hamlade popplar fälls, som omfattas av generellt biotopskydd, 

måste dispens erhållas från Länsstyrelsen och kompensationsplantering utföras. Det är 

viktigt att undersöka så att föreslagen placering för kompensationsplantering verkligen 

är genomförbar med tanke på utrymme både ovan och under mark och över tid. 
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Slutligen påpekas det att det är viktigt att miljön kring parkeringshuset utformas på ett 

sådant sätt att den inte upplevs som otrygg. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret anser att tryggheten kring gång- och cykelvägen ökar när par-

kering bebyggs med bostäder och enligt byggaktörens intentioner får entréer ut mot 

Björlanda vägen. Det ger bland annat fler ögon på vägen. Trygghet är dock en komplex 

känsla och upplevs olika för olika människor. Höjden på byggnaderna är högre än om-

givningen men bedöms acceptabel med hänsyn till det breda gaturummet vid Björlan-

davägen.  

Länsstyrelsens beslut kring biotopdispensen har inväntats innan antagande. Utrymmet 

för de nya träden är begränsat men har bedömts tillräckligt liksom att det inte bör kom-

ma i konflikt med Björlandavägens framtida ombyggnad. Genomförandet av kompensa-

tionsåtgärden finansieras fullt ut av byggaktören vilket regleras i exploateringsavtalet. 

Park- och naturförvaltningen utför nyplanteringen på uppdrag av trafikkontoret då den 

sker på kommunal mark.  

Genom krav på verksamhet i bottenplan på parkeringshuset avses fler människor röra 

sig kring parkeringshuset och bidra till att platsen upplevs tryggare. Om studentbostä-

derna byggs som planerat kommer det finnas bostäder runt om hela parkeringshuset som 

bidrar till viss kontroll.  

6. Trafikkontoret har lämnat synpunkter i samrådsskedet och har inget ytterligare att 

erinra mot planförslaget.  

Kommentar: 

Noteras. 

7. Stadsdelsförvaltningen Lundby ser positivt på detaljplanen som möjliggör förtät-

ning och kompletterar området med lägenheter i olika upplåtelseformer och storlekar, 

men de påpekar behovet av mötesplatser då planen gör att en av dagens etablerade och 

använda lokaler försvinner. Det påpekas även att det är viktigt att nuvarande hyresgäster 

involveras i planeringen och att parkeringshuset bör utformas med trygghetsaspekter i 

fokus och med låg hyreskostnad per p-plats. Många av de boende i området är lågin-

komsttagare och en höjning av parkeringshyran gynnar inte den socioekonomiska håll-

barheten i området. Även behovet av boende med särskild service påtalas. Trots att en 

barnkonsekvensanalys är gjord anses inte barnperspektivet vara tydligt i planbeskriv-

ningen.  

Kommentar: 

Detaljplanen ställer krav på minst 300 m
2
 centrumändamål. Planen reglerar dock inte 

exakt vad det blir. Fastighetsägarna har planer på att göra upprustningar i delar av den 

befintliga miljön som kompensation för de ytor som tas i anspråk. Detta genomförs 

inom den ordinarie förvaltningen och omfattas inte av detaljplanens genomförande.  

Parkering anordnas såväl i garage som i parkeringshus. Bland annat för att kunna erbju-

da olika prisnivåer. Parkeringen blir dock ofrånkomligt dyrare än befintlig markparker-

ing.  

Kommunen har framfört önskemål om bostäder med särskild service till byggaktören. 

Barnperspektivet har utvecklats ytterligare något i planbeskrivningen.   
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8. Göteborg Energi meddelar att befintlig transformatorstation har tillräcklig kapacitet 

för att ansluta de nya bostäderna och eftersom den är en förutsättning för detaljplanens 

genomförande så ska ett E-område avsättas på befintlig plats för transformatorstationen.  

Det finns inga fjärrvärmeledningar i området, men det finns kapacitet i Wieselgrensga-

tan för att förse de nya bostäderna med fjärrvärme.  

Det finns en driftsatt gasledning inom planområdet som behöver u-område. Vid eventu-

ell omläggning är det orsaken som projekterar och bekostar arbetet.  

GothNet har inga kablar som ligger i konflikt med kablarna, men påtalar att de vill för-

lägga opto-kablar till alla fastigheter inom området.  

Kommentar: 

Ett område för transformatorstation har avsatts på parkeringen för att möjliggöra en flytt 

vid behov. Ytan är avstämd med Göteborg Energi, trafikkontoret, fastighetskontoret och 

byggaktören. Ytan kan användas för parkering till dess att en flytt blir nödvändig. 

Ett u-område för gasledning finns över parkeringen. Byggaktören har varit i kontakt 

med Göteborg Energi för avstämning kring flytt. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

9. Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras och inte kommer att prövas under 

förutsättning att följande synpunkter beaktas: 

 För de balkonger/uteplatser som finns vid lägenheterna, framgår det av ljudbe-

räkningen att den ekvivalenta ljudnivån för en övervägande del överskrider 50 

dBA. Det innebär att det är viktigt att det i direkt anslutning till respektive hus 

finns en skyddad uteplats, där ljudnivån underskrider 50 dBA. I det fall skärmar 

behöver sättas upp för att skapa en ljudnivå som uppfyller kraven i trafikbuller-

förordningen, ska det säkerställas i planen att dessa är möjliga att sätta upp. Att 

hänvisa till de uteplatser som finns i den södra delen av området anser inte Läns-

styrelsen är tillräckligt. De nya husen ligger avskilda från den södra delen av 

området genom de långa lamellhusen i det befintliga området. För lägenhet typ 

D, föreslås en skärm utanför byggnaden för att reducera den maximala ljudnivån 

till under 70 dBA. Det framgår inte om denna skärm ligger inom planområdet. 

Det är viktigt att det säkerställs i denna plan att bullerskärmen kan uppföras.  

 Länsstyrelsen anser att sanering av marken bör säkerställas genom att införa en 

planbestämmelse på plankartan. Länsstyrelsen anser också att det bör beskrivas 

tydligare i planbeskrivningen hur föroreningssituationen ser ut och vilka åtgär-

der som krävs för att marken ska bli lämpligt för planerad markanvändning. 

 

Länsstyrelsen har även följande synpunkter på förslaget: 

 Länsstyrelsen instämmer i att miljökvalitetsnormerna troligtvis kommer att kla-

ras vid inflyttning, men påpekar att planens genomförande medför en försämrad 

luftkvalitet i området och att fler människor exponeras för förhöjda halter av 

luftföroreningar vilket kan komma att medföra att fler människor insjuknar i 

luftrelaterade sjukdomar med ökade sjukvårdskostnader som följd.  

 Länsstyrelsen upprepar Trafikverkets synpunkt om att det behövs en samlad be-

dömning av påverkan på det statliga vägnätet från samtliga exploateringar i om-

rådet.  
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 Länsstyrelsen önskar att motiveringen gällande MKN för ytvatten kopieras från 

samrådsredogörelsen till planbeskrivningen.  

 Det efterfrågas om placeringen av föreslagen ny allé är avstämd med Kretslopp 

och vatten.  

 Slutligen påtalar Länsstyrelsen att detaljplanen inte bör antas förrän beslut i bio-

topskyddsärendet är meddelat.  

 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

Buller 

Planbeskrivningen förtydligas kring uteplatser. Detaljplanen hindrar inte att plank upp-

förs vilket kan skapa fler lokalt bullerskyddade uteplatser på gårdarna. Bullerutredning-

en visar att plank kan vara en lösning, se kartor nedan. Höjd, utbredning, placering och 

utformning av plank vid uteplatser måste studeras närmare i bygglovet för en bra hel-

hetslösning utifrån ljud, sol, trygghet och stadsmiljö. Det är varken önskvärt eller nöd-

vändigt att avskärma gårdarna helt.  

3D-kartorna visar att bottenplan klarar riktvärdena för uteplats längs fasaderna beräknat 

som frifältsvärde enligt förordningen. Planbestämmelsen om uteplatser är dessutom 

hårdare formulerad än bullerförordningen då förordningens formulering med bör bytts 

mot ska då bör är allt för vagt för att användas i planbestämmelse.  
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Bullerkartor som visar att bullerskyddade uteplatser är möjligt att ordna på gårdarna 

med lokala skärmar. Höjd, utbredning, placering och utformning av plank vid uteplat-

ser måste studeras närmare i bygglovet. 

Avvikelsen i bullerutredningen gällande lägenhetstyp D har visat sig inte vara en avvi-

kelse från riktvärdena. Lägenheten klarar bullerriktlinjerna på ekvivalentnivå 55 dB(A) 

på båda fasadsidor varpå maxnivåerna inte begränsas enligt bestämmelsen. En skärm i 

förlängning en av fasaden kan ändå minska maxnivåerna. 

Förorenade områden 

En bestämmelse tillförs plankartan om att sanering av förorenade fyllnadsmassor ska 

ske innan startbesked ges. 

Ett förtydligande om markmiljön kompletteras i planbeskrivningen under Planens syfte 

och förutsättningar/Störningar.  

Luftmiljö 

Noteras. Det framgår i planbeskrivningen att planförslaget kan medföra en försämrad 

luftkvalité men att miljökvalitetsnormerna klaras. 

Trafik 

Trafikkontoret har tagit fram en bedömning av hur trafiken från planområdet bedöms 

fördelas på det statliga vägnätet. Trafikkontorets bedömning är att av de 400 extra åmvd 

(Årsmedelvardagsdygnstrafik) så belastar 60 åmvd Hisingsleden, 20 åmvd Lundbyle-

den/Hisingsleden, 20 åmvd Lundbyleden/Hjalmar Brantingsgatan samt 40 åmvd 

E6/Lundbyleden. Fördelningsbedömningen har stämts av med Trafikverket (170214). 

Detaljplanen ligger inom utbyggnadsplaneringen och påverkan från hela utbyggnads-

planeringen behöver hanteras på en strategisknivå. Kommunen har trafikmodeller med 

scenario utifrån trafikverkets basprognos med markanvändning enligt utbyggnadsplane-

ringen. Regelbundna samtal pågår på en övergripande nivå mellan trafikverket och sta-

den.  

MKN Vatten 
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Att MKN för Kvillebäcken inte påverkas av planförslaget förtydligas i planbeskrivning-

en.  

Biotopskydd 

Föreslagen kompensationsåtgärd för fällningen av de biotopskyddade träden är avstämd 

med Kretslopp och vatten och trafikkontoret. Dispensansökan kompletterades med 

Kretslopp och vattens yttrande. Någon alternativ åtgärd har inte hittats. Dispensansökan 

är godkänd av LST.  

10. Lantmäterimyndigheten har synpunkter på plankartan gällande linjer som inte 

redovisas i teckenförklaringen samt i planbeskrivningen under Fastighetsindelning, 

Servitut, Ledningsrätt, Fastighetsrättsliga konsekvenser och Planens genomförandetid.  

Kommentar: 

Planhandlingarna justeras i enlighet med yttrandet. 

11. Trafikverket ser positivt på exploatering i kollektivtrafiknära och centrala lägen då 

det kan bidra till ett minskat bilberoende och ge ett ökat underlag till kollektivtrafik. De 

framhåller dock nödvändigheten i kollektivtrafikens framkomlighet och behovet av ett 

effektivt gång- och cykelvägnät för att uppmuntra till ett grönt resande.  

Trafikverket påpekar att de inte kan ta ställning till stadens bedömning om att planför-

slaget har marginell påverkan på det statliga vägnätet, då staden inte visat hur man 

kommit fram till sitt ställningstagande i planhandlingarna. De anser vidare att en samlad 

bedömning över samtliga exploateringar i områdets påverkan på det statliga vägnätet 

bör redovisas.  

Kommentar: 

Trafikkontoret har tagit fram en bedömning av hur trafiken från planområdet bedöms 

fördelas på det statliga vägnätet. Trafikkontorets bedömning är att av de 400 extra åmvd 

(Årsmedelvardagsdygnstrafik) så belastar 60 åmvd Hisingsleden, 20 åmvd Lundbyle-

den/Hisingsleden, 20 åmvd Lundbyleden/Hjalmar Brantingsgatan samt 40 åmvd 

E6/Lundbyleden. Fördelningsbedömningen har skickats till Trafikverket. Detaljplanen 

ligger inom utbyggnadsplaneringen och påverkan från hela utbyggnadsplaneringen be-

höver hanteras på en strategisknivå. Kommunen har trafikmodeller med scenario utifrån 

trafikverkets basprognos med markanvändning enligt utbyggnadsplaneringen. Regel-

bundna samtal pågår på en övergripande nivå mellan trafikverket och trafikkontoret.  

12. Räddningstjänsten har ingen erinran mot planförslaget, men påminner om deras 

Råd och anvisning nr 110 om räddningstjänstens insatstid och förmåga vad gäller till-

gänglighet för räddningsfordon.  

Kommentar: 

Noteras. Information om råden vidarebefordras till byggaktören. 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att utlåtandet publi-

ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttrande-

na finns på Stadsbyggnadskontoret.  

13. Samfälligheten Körkarlen, Tolered 133:12, Tolered ga:2 har inkommit med två 

yttranden som tillägg till tidigare synpunkter som lämnats i samrådsskedet. De motsätter 

sig motortrafik på gångvägen, Jordbrukaregatan, mellan deras radhusområde och Fyr-
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klövern då detta skulle påverka deras boendemiljö negativt. I en andra skrivelse önskar 

samfälligheten att en mätning genomförs av deras fastigheter både före och efter bygg-

nation för att säkerställa att inga sättningsskador uppstår inom deras område.  

Kommentar: 

Planen medger inte utfart mot Björlandavägen i västra delen av planområdet. Den be-

fintliga detaljplanen medger inte heller någon biltrafikerad utfart då GC-vägen är mar-

kerad som parkmark. Viss byggtrafik kan ske men det hanteras i bygglovsprocessen.  

 

Byggaktören är ansvarig för eventuellt uppkomna skador vid exempelvis sprängning. 

Frågan hanteras i bygglovsskedet. 

14. Fastighetsägare Tolered 158:8 tycker att förslaget innebär en uppgradering av 

området som kan vara positivt för framtiden, men anser samtidigt att detaljplaneförsla-

get innebär en mycket stor förändring av områdets stadsbild. De menar att förslaget in-

nebär nackdelar för de boende på Arvid Lindmansgatan och att dessa konsekvenser inte 

har utretts i planarbetet. Byggnation av mark som idag används som grönytor och par-

kering anses innebära en begränsning till utnyttjande för befintliga lägenheter och even-

tuella till- och påbyggnader. 

Kommentar: 

Gatubilden kommer ändras med genomförandet av planen. De boende med blick över 

planområdet kommer få en ändrad vy med högre bebyggelse. Bedömningen är att om-

rådet tål en högre skala av bebyggelse med hänsyn till det breda gaturummet. Stads-

byggnadskontoret bedömer inte att planförslaget innebär någon begränsning för hur de 

boende vid Arvid Lindmansgata kan utnyttja sina befintliga lägenheter eller utföra even-

tuella till- eller påbyggnader. Solstudien visar att de nya husen inte skuggar gårdarna på 

andra sidan Björlandavägen från vår till höstdagjämning. På vintern när solen står som 

lägst skuggas husen delvis. Inga grönytor tas i anspråk i planen. 

 

Övriga 

15. Boende på Arvid Lindmansgatan 19b är mycket positiv till förslaget och föreslår 

att nästa steg är att exploatera på parkeringsplatsen bredvid Preem.   

Kommentar: 

Noteras. 

16. Boende på Fyrklöversgatan 96 är mycket positiv till att området förtätas med bo-

städer och tycker att förslaget är genomtänkt, dock påpekas att placering av ny återvin-

ningsstation bör säkerställas i detaljplanen så att den inte försvinner i projekteringen.  

Kommentar: 

Planområdet kommer ha gemensam avfallshantering med det övriga bostadsområdet inom 

Fyrklövern. I planprocessen har undersökts att miljöhus och underjordbehållare är möjliga 

att anordna i lägen tillgängliga för hämtfordon. Möjlighet finns även att ordna miljörum i 

husens entréplan. Byggaktören måste redovisa detaljerad avfallslösning i samband med 

bygglov. Det finns inget behov av att slå fast en specifik avfallslösning i detaljplanen.  
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17. Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH) anser att få av deras synpunkter 

från samrådsskedet är beaktade och att planens syfte är för snävt formulerat. De har 

svårt att se att planens syfte och mål uppfylls och önskar att staden förtydligar detta.  

Samtidigt anser de att förslaget har stora brister i hur det integrerar området och tycker 

att valet att minska planområdet till granskningsskedet är fel då det minskar möjlighe-

terna att skapa attraktiva stråk och bottenvåningar. De anser att området idag har en 

struktur som avviker från omgivningen och att det måste integreras bättre genom att 

skapa intressanta målpunkter och attraktiva stråk genom området. De föreslår en nord-

sydlig koppling i områdets mitt för att luckra upp den storskaliga strukturen som kopp-

las vidare till föreslaget övergångsställe över Björlandavägen, vilket skulle minska det 

fysiska och mentala avståndet till Slättadamm för både nya och befintliga boende i om-

rådet. Aktiva bottenvåningar mot stråket och med placering av byggnader som skapar 

flöde och attraktiva målpunkter genom området anses integrera förslaget bättre.  

SCH efterfrågar även en beskrivning av var detaljplanens ökade behov av förskole- och 

grundskoleplatser avses lösas. 

SCH anser vidare att detaljplanen måste fastslå funktionen med aktiva bottenvåningar, 

då de inte anser att det räcker med förhöjd våningshöjd i smala byggnadskroppar.  

Kommentar: 

Syfte 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att ”möjliggöra en förtätning av bostäder med mo-

derna och tillgängliga lägenheter i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse vid Fyr-

klöversgatan”. Planen ingår i BoStad2021 med det tydliga syftet att tillskapa bostäder 

som ska stå färdiga till år 2021.  

En exploatering enligt förslaget innebär en utveckling/förändring från parkering till tät 

bostadsbebyggelse. Formuleringarna som lyfts fram i yttrandet är delvis från kommu-

nens övergripande mål ur budgeten 2016. Stadens bedömning är att en exploatering 

enligt förslaget är en av pusselbitarna för staden att uppnå sina övergripande mål om 

större mångfald, utveckling av blandstad m.m.  

Stråk 

Detaljplanen omfattar inte vägområdet och en eventuell placering för ett övergångsställe 

får studeras i samband med att en sektion för vägområdet arbetas fram. De huvudsakliga 

stråken som finns i nord-sydlig riktning både öster och väster om planområdet bedömer 

stadsbyggnadskontoret som tillräckliga och det allmänna intresset inte tillräckligt starkt 

på platsen för att planlägga och lösa in ett allmänt stråk genom hela kvarteret.   

Släppen mellan byggnaderna har förskjutits 2,9 m åt öster. Därmed hamnar ett av släp-

pen i linje med befintlig öppning mellan husen (se mörkblå linje nedan). Det kan under-

lätta orienteringen inom kvarteret. Med hänsyn till bullersituationen i området är möj-

ligheten till större släpp begränsad.  
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Siktlinjer/rörelsestråk genom planområdet. Gröna linjer är allmänna gångstråk, blå är 

gångstråk på privat mark. Mörkblå linje visar det privata stråk som uppstår genom 

kvarteret i linje med öppningen som finns mellan befintliga hus. 

Verksamheter 

En eventuell omvandling av Björlandavägen till boulevard ligger i en framtid senare än 

ett genomförande av aktuell detaljplan. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att det 

är längs Björlandavägen potential finns för framtida verksamheter. I den befintliga 

struktur som finns och som kommer vara vid planens genomförande bedöms inte under-

lag finnas för krav på verksamheter i alla bottenvåningar. Risken är istället tomma loka-

ler vilket inte är önskvärt varken ut ett trygghetsperspektiv, attraktivitet eller ekono-

miskt. Detaljplanen möjliggör dock för verksamheter inom hela planområdet och om det 

i framtiden skapas en boulevard med mer stadsmässig karaktär i anslutning till bebyg-

gelsen så kan lokaler inrymmas. Kontoret bedömer det som rimligt att ställa krav på 

förhöjd bottenvåning i delar av planområdet. Det finns även flera verksamheter som kan 

inrymmas i lokaler med lägre våningshöjd än 3,6 m vilket innebär att detaljplanen inte 

omöjliggör verksamheter i någon del av planområdet.  

Utredning av olika platser för ny förskola pågår i närområdet och i hela stadsdelen. Det 

har inte bedömts som lämpligt med förskola inom planområdet med hänsyn till planom-

rådets begränsade yta, buller, trafiksituationen. 

18. Swedavia har inga synpunkter på rubricerad detaljplan.  

Kommentar: 

Noteras. 
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19. Swedegas har inte någon högtrycksledning eller planerad utbyggnad för energigas i 

anslutning till planområdet och har därmed inget att erinra mot planförslaget.  

Kommentar: 

Noteras. 

20. Yimby ser fram emot förtätning i området, men vidhåller sina tidigare synpunkter 

från samrådsskedet och framhåller samtidigt några aspekter som de anser särskilt vikti-

ga. De anser att krav på förhöjda bottenvåningar/bjälklag bör finns i samtliga byggna-

der, särskilt ut mot Björlandavägen med tanke på eventuell framtida boulevard. De ef-

terfrågar även underlag till vissa bedömningar som gjorts i planarbetet så som ”att krav 

på förhöjt bjälklag inte behövs inom hela området” och ”att föreslagen kvartersstruktur 

med öppna gårdar skapar ett sammanhang mellan bebyggelseområdena och ger en at-

traktiv gatumiljö”. De påpekar vidare att variation i form och byggnadshöjd är viktiga 

aspekter i området för att minska likriktigheten och ifrågasätter därmed beskrivningen i 

planen om att ”bebyggelsen skall vara sammanhållen i design”. Yimby ifrågasätter även 

varför närheten till Radiotorget tas upp som argument i denna plan.   

Kommentar: 

Gällande svar kring verksamheter och förhöjda bottenvåningar, se svar till SCH. 

Höjden påbyggnaderna varierar både inom kvarteren och mot gatan. Utformningen re-

gleras inte i detaljplanen. I granskningshandlingen presenteras en gestaltningsidé om 

hur bebyggelsen kan utformas. Kontoret bedömer det inte motiverat att i detaljplanen 

reglera områdets utformning då omgivande kvarter har varierande utformning och det 

inte föreligger någon känslig kulturmiljö.  

 

Påpekat skrivfelet med hänvisning till Radiotorget har justerats inför antagande. 

 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Yttrandena i granskningen har medfört följande ändringar:  

 Texten om dagvattenhanteringen och miljökvalitetsnormer har justerats enligt 

Kretslopp och vattens/länsstyrelsens önskemål. 

 Planbestämmelse om marksanering har tillförts plankartan. Text om marksane-

ring kompletteras i planbeskrivningen. 

 Ett område för transformatorstation har tillförts på parkeringen i planområdets 

nordöstra del ifall befintlig transformatorstation behöver flyttas i framtiden. Ytan 

får användas för parkering. Detta tydliggörs i planbeskrivningen. 

 Bullerutredningen revideras. Bullernivåer vid uteplats förtydligas. Text om av-

vikelse från bullerförordningen gällande lägenhetstyp D tas bort då den visade 

sig klara riktlinjerna. 

 

Utöver ändringarna som yttrandena har medfört samt redaktionella ändringar har följan-

de justeringar gjorts: 

 Byggrätterna justerats 2,9 m åt öster. Sammantaget minskar därmed byggrätten 

något. Anledningen till justeringen är att avstånden mellan husen behövt ökats 

av brandtekniska skäl och gränserna då inte stämt. Justeringen ändrar inte sol-

förhållanden och bedöms inte medföra ändrad påverkan för någon. Ändringen 
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bidrar till att möjliggöra siktlinje genom befintligt kvarter och till Björlandavä-

gen. 

 Prickmarken (Marken får inte förses med byggnad) mellan byggrätterna har 

bytts till ringmark (Marken får underbyggas)för att tydliggöra att ett samman-

hållet garage tillåts anläggas under mark. Då denna intention tydligt framgått i 

planbeskrivningen bedöms det inte vara någon väsentlig ändring. 

 Regleringen av takvinkel mot Björlandavägen ändras från 25-35 grader till 20-

35 grader för att planerad sammanbyggnad med hus mot Fyrklövergatan, där 

takvinkeln är reglerad till 20-30 grader, ska vara möjlig. Syftet med regleringen 

av takvinklarna har varit att anpassa takvinkel mot Fyrklöversgatan  till befintli-

ga hus men tillåta en högre vinkel för vindsförråd mot Björlandavägen. 

 Text om kompensation för biotopskyddad allé har justeras utifrån länsstyrelsens 

dispens. 

Berörd fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte 

innebär någon väsentlig ändring av förslaget behövs inte någon ny granskning. 

 

 

Karoline Rosgardt 

Planchef 

Maria Lejon 

Projektledare BoStad2021
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Bilaga 1. Sändlista  

 

Kommunala nämnder och bo-
lag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Göteborgs Stads Parkerings AB 

Kretslopp och vattennämnden 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg   

Stadsdelsnämnden i Lundby  

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden 

Lokalsekretariatet 

Statliga och regionala myndig-
heter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Polismyndigheten 

Länsstyrelsen 

Skanova Nätplanering 

Swedavia AB 

Trafikverket, Region Väst 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västtrafik Göteborgsområdet AB 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hy-
resgäster, boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, 

samt 

Hyresgästföreningen Region V Sverige 

 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, 

samt 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

Svensk Handel 

Swedegas 

Tillgänglighetsrådgivare 

Stadsplaneringsforum centrala Hisingen 

Telenor 
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Granskningsyttrande över detaljplan för bostäder vid Fyrklö-
versgatan inom stadsdelen Tolered, i Göteborgs stad, Västra 
Götalands län 
Handlingar daterade  2016-09-27 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 

kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas, under förutsättning att 

nedanstående beaktas..  

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 Mellankommunal samordning blir olämplig.

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

 Bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Buller 

Göteborgs stad har genomfört en ny bullerutredning som redovisar bullerni-

våer och lösningar för att kunna uppfylla trafikbullerförordningens (SFS 

2015:216) riktvärden. Föreslagna lösningar redovisas även i planbeskriv-

ningen. Bullernivåerna i området är höga.  

För de balkonger/uteplatser som finns vid lägenheterna, framgår det av ljud-

beräkningen att den ekvivalenta ljudnivån för en övervägande del överskri-

der 50 dBA. Det innebär att det är viktigt att det i direkt anslutning till re-

spektive hus finns en skyddad uteplats, där ljudnivån underskrider 50 dBA. I 

det fall skärmar behöver sättas upp för att skapa en ljudnivå som uppfyller 

kraven i trafikbullerförordningen, ska det säkerställas i planen att dessa är 

möjliga att sätta upp. Att hänvisa till de uteplatser som finns i den södra 

delen av området anser inte Länsstyrelsen är tillräckligt. De nya husen lig-

ger avskilda från den södra delen av området genom de långa lamellhusen i 

det befintliga området.  
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För lägenhet typ D, föreslås en skärm utanför byggnaden för att reducera 

den maximala ljudnivån till under 70 dBA. Det framgår inte om denna 

skärm ligger inom planområdet. Det är viktigt att det säkerställs i denna 

plan att bullerskärmen kan uppföras.  

Om hänsyn tas till ovanstående kommentarer anser Länsstyrelsen att i plan-

beskrivningen föreslagna åtgärder är acceptabla.  

Förorenade områden 

Enligt den kompletterande miljötekniska markundersökningen (WSP 2016-

10-05) finns det ett saneringsbehov för att marken ska bli lämplig för plane-

rad markanvändning (Känslig markanvändning). De tekniska schakter som

planeras inom området bedöms enligt undersökningen vara tillräckliga sane-

ringsåtgärder för området. Länsstyrelsen anser att saneringen ändå bör sä-

kerställas genom att införa en planbestämmelse på plankartan.

Länsstyrelsen anser också att det bör beskrivas tydligare i planbeskrivningen

hur föroreningssituationen ser ut och vilka åtgärder som krävs för att mar-

ken ska bli lämpligt för planerad markanvändning.

Synpunkter på granskningshandlingen  
Luftkvalitet  

I dagsläget beräknas miljökvalitetsnormerna klaras med god marginal. Be-

räkningarna visar att vid tillkommande hus med höjder på 20-25 meter 

kommer luftkvaliteten längs Björlandavägen bli avsevärt sämre, båda avse-

ende kvävedioxid och partiklar. Beräknade dygnsmedelhalter av kvävediox-

id vid Björlandavägens södra sida är mellan 55-60 µg/m3 vilket nästintill 

tangerar miljökvalitetsnormen på 60 µg/m3.  

I luftutredningen anges att luftutredningen motsvarar ett värsta fall med en 

obruten fasad där samtliga hushöjder är 25 meter och med emissionsfaktorer 

för 2013. I planhandlingarna anges att hushöjderna ut mot Björlandavägen 

ska vara omväxlande ca 19 meter respektive ca 25 meter samt med en upp-

bruten fasad, vilket möjligtvis skulle kunna förbättra luftkvaliteten i någon 

mån jämfört med en obruten fasad och en jämn hushöjd. Detta sammantaget 

med att emissionsfaktorer för 2013 använts gör att Länsstyrelsen instämmer 

i att miljökvalitetsnormerna troligtvis kommer att klaras vid inflyttning. 

Länsstyrelsen vill dock påpeka att planens genomförande medför en försäm-

rad luftkvalitet i området och fler människor som exponeras för förhöjda 

halter av luftföroreningar, vilket kan komma att medföra att fler människor 

insjuknar i luftrelaterade sjukdomar med ökade sjukvårdskostnader som 

följd.  

Trafik 

Trafikverket anser att en samlad bedömning av påverkan på det statliga 

vägnätet från samtliga exploateringar i området fortfarande bör göras. 
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MKN vatten 

Länsstyrelsen anser att det blir tydligare om motivering gällande MKN yt-

vatten även kopieras från samrådsredogörelsen till planbeskrivningen. 

Biotopskydd 

I samrådsskedet bedömde Länsstyrelsen att kommunen inte tillräckligt utrett 

möjligheterna att plantera en ny allé som kompensation i det fall det konsta-

terats att det finns särskilda skäl för dispens från biotopskyddsbestämmel-

serna för att ta bort befintlig allé.  

Göteborgs Stad har den 28 september 2016 kommit in med en ansökan om 

biotopskyddsdispens för att ta bort allé i enlighet med planförslaget. I ansö-

kan finns ett förslag till kompensation som innebär att ny allé planteras 

utanför planområdet i anslutning till Björlandavägen. Enligt samrådsredogö-

relsen förordar Kretslopp- och vatten att kompensationen sker på annan 

plats än den föreslagna med hänsyn till ett planerat dagvattendike. Av 

granskningshandlingen framgår att placeringen längs Björlandavägen är 

avstämd med Trafikkontoret och att dagvattendikets placering får anpassa 

sig till träden. Om detta är avstämt med Kretslopp- och Vatten framgår där-

emot inte.  

Göteborgs Stad bör inte anta detaljplanen förrän Länsstyrelsen meddelat 

beslut i biotopskyddsärendet.  

Detta beslut har fattats av arkitekt Jens Rasmussen. I den slutliga handlägg-

ningen har även Helena Irenesson från Naturavdelningen, Susann Lundman 

från Miljöskyddsavdelningen samt Mikael Adrian från Vattenavdelningen, 

deltagit. 

Jens Rasmussen 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia till: 
Trafikverket 

Naturavdelningen, Helena Irenesson 

Miljöskyddsavdelningen; Susann Lundman 

Vattenavdelningen, Mikael Adrian 
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