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Detaljplan för bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan inom stads-
delen Tynnered i Göteborg, del av BoStad2021, Standard planförfa-
rande 

Samrådsredogörelse 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 27 oktober 2016 att genomföra samråd för detaljplaneför-
slaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, 
under tiden 19 oktober – 8 november. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på Medborgarkontoret, 
Näverlursgatan 11, under tiden 19 oktober till 8 november. Förslaget finns även till-
gängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller förskolans placering inom 
föreslagen yta och påverkan på träd och trädmiljö. Länsstyrelsen framför också att de 
kan komma att ta in planen för överprövning med anledning av eventuella markförore-
ningar. Även Miljönämnden lyfter risken för markföroreningar.  

Planbeskrivningen har uppdaterats med mindre justeringar och kompletterad beskriv-
ning av gestaltningen av förslaget. Plankartan har justerats gällande byggrätten och an-
passningen av förskolan till träd och naturmiljö. Utöver inkomna synpunkter så har 
plankartan kompletterats med utformningsbestämmelser och justerats i plangränser som 
anpassats efter ett vidarestuderat förslag. Underlagsutredningarna tillhörande planen har 
kompletterats med en dagvattenutredning och en blockfallsundersökning för området 
där förskola föreslås (S och SB på plankartan). Även en mobilitetsutred-
ning/parkeringsutredning är framtagen för hela planområdet. 

Kontoret har bedömt att frågor som uppkommit under samrådet är tillräckligt utredda 
och med genomförda ändringar kan planen skickas ut på granskning. 
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Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 
planhandlingarna. 

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  
Ingen erinran. 

2. Göteborg Energi AB med dotterbolag 

GENAB 

Bedömer att den tänkta exploateringen med nya bostäder vid uppvärmning med fjärr-
värme kan försörjas från det befintliga elnätet. Transformatorstationer som finns i an-
slutning till Turkosgatan 16-18, parkstråket, och Briljantgatan 5B behöver byggas om 
till större transformatorstationer och därför finns två E-områden markerade i detaljpla-
nens plankarta runt de befintliga transformatorstationerna.  

E-området borde vara 7x9 meter så att avståndet mellan E-områdets gräns och ytterväg-
gen på transformatorstationen blir drygt 1m. 

För befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark ska ledningsrätt upplåtas. 

Fjärrvärme 

Göteborg Energi har befintliga ledningar inom planen. Befintliga fastigheter är idag 
försedda med fjärrvärme via 3 stycken blockcentraler. Om ny byggnation ska förses via 
blockcentralerna så får man se över att dimensionen på ledningen in i varje central kla-
rar den utökade kapacitetsökningen. 

Vi har även ledning i mark som är placeras i utkanten av en byggrätt som vi eventuellt 
behöver lägga om, se bifogade ledningsritningar. Vi ser helst att ledningen får ligga 
kvar i orört läge. 

De ledningar som hamnar inom kvartersmark vill vi få planstöd för. 

GothNet 

Har inga befintliga anläggningar att beakta. Vi finns i närområdet och önskar få mer 
kanalisation vid genomförandet för kommande anslutning av förskolan och de fastighe-
ter där behov finns. 

Kommentar: 

GENAB 

Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av att kapaciteten är tillräcklig för 
att ansluta nya byggnader till fjärrvärmenätet. 
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Det västra E-området utökas i storlek enligt synpunkt men fram till fastighetsfräns och 
gräns till gällande kvartersmark i söder, yta för BS på plankartan. Det nordvästra E-
området utökas enligt synpunkt. 

Ledningsägare ansvarar för att ansöka om ledningsrätt. 

Fjärrvärme 

Plangränsen justeras så att ledningarna inte påverkas av detaljplanen och ges tillräckligt 
utrymme. 

Inga allmänna ledningar, utöver de som redan ingår i u-områden på plankartan, finns 
inom planområdet och inget planstöd behöver kompletteras i plankartan. 

 

I övrigt noteras synpunkterna. 

3. Göteborgs Stads parkerings AB 

Inga synpunkter. 

4. Idrotts- och föreningsnämnden 
I samrådshandlingarna framkommer det att social- och barnkonsekvensanalyserna beak-
tat behovet av föreningslokaler i befolkningstätt område som möjliggör för föreningsli-
vet att erbjuda aktiviteter på kvällar och helger.  

Idrotts- och föreningsnämnden har inga andra synpunkter på rubricerat ärende. 

5. Kretslopp och Vatten 

Behov av ändringar i Detaljplanen 

- Under rubriken Avfall ska avfallshanteringen för såväl befintliga som nya bostäder 
och verksamheter beskrivas. 

- Under rubriken Ekonomiska konsekvenser av planen ska det framgå att Fastighets-
kontoret bekostar flytt och Kretslopp och Vatten eventuellt borttag av återvinnings-
station (ÅVS). 

- Planhandlingarna behöver kompletteras med en avfallsutredning som visar att ex-
ploateringen möjliggör en komplett avfallshantering för befintliga och nya hus. 

- Plankartan ska kompletteras med texten ”För att anslutning med självfall ska tillåtas, 
ska vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för 
uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. 

- Under rubriken VA-ledningar, s. 17, ersätt befintlig text med: Allmänna dricksvat-
tenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar finns utbyggt i norra Sma-
ragdgatan, Briljantgatan och ett stråk genom planområdet. Dricksvattenledningarna 
finns även i södra delen av Smaragdgatan, och går in på kvartersmark längst i söder 
av planområdet och i höjd med Briljantgatans gångtunnel finns en allmän brandpost-
ledning på kvartersmark. Genom parkområdet mitt i planområdet korsar ett viltigt 
ledningsstråk som inte är lämpligt att flytta. Dricksvattenledningar korsar även 
planområdet i söder samt i höjd med gångtunneln som går under Briljantgatan. Ka-
paciteten för befintliga VA-ledningsnät är god. 

- Under rubriken Dagvatten, s 17, ersätt befintlig text med: ” dagvatten från planom-
rådets södra delar avvattnas till Välen och dagvatten från planområdets norra delar 
avvattnas till Stora Ån. Stora Ån utgör att markavvattningsföretag, vilket betyder att 
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dagvattenflödet från planområdet från planområdets norra delar inte får öka i fram-
tiden jämfört med dagens flöde.” 

- Under rubriken Dagvatten, s. 31, sammanfatta resultatet av dagvattenutredningen. 
Det ska tydligtframgå vad ytbehovet är och till vilken grad det kan renas. 

- Under rubriken Dagvatten, s. 31, Beskriv hur man avser att hantera skyfall inom 
planområdet. Beskriv också nedströms områden påverkas under ett skyfall av de-
taljplanen. Det framgår inte av planbeskrivningen i nuläget.  

- Under rubriken Vatten- och avlopp, s. 31, byt ut Göteborgs vatten mot Kretslopp 
och vatten. 

- Lägg till rubriken påverkan på vatten och beskriv miljökvalitetsnormerna (MKN) 
för Välen och Stora Ån och hur detaljplanen påverkar dessa. Beskriv även hur de-
taljplanen påverkar markavvattningsföretaget i Stora Ån. 

 

Viktigt att beakta i det fortsatta planarbetet 

- För att bostäder och verksamheter inom detaljplanen får en fungerande avfallshan-
tering för samtliga avfallsslag (mat-, rest-, grovavfall, förpackningar och tidning-
ar)ser Kretslopp och vatten behovet av att det görs en avfallsutredning. Anledningen 
till detta är att avfallshanteringen inte inkluderats i planarbetet inför samrådet och att 
det är många frågor att beakta med nuvarande utformning och föreslagen avfallslös-
ning. Avfallsutredningen ska presenteras i granskningsskedet och beskriva hur både 
nya och befintliga bostäder kan få fungerande lösningar för samtliga avfallsslag. Två 
återvinningsstationer (ÅVS) berörs av planen. Om tillkommande bebyggelse inte får 
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar behöver det göras plats i 
båda ÅVS i detaljplanen. Då ÅVS inte är till för verksamhetsavfall behöver de 
byggnader som får innehålla verksamheter ha en lösning för förpackningar och tid-
ningar. 

- En kompletterande dagvattenutredning behöver göras för den östra delen av planom-
rådet, för förskolan föreslås. Nuvarande dagvattenutredning täcker inte in den delen. 

Kommentar: 

Behov av ändringar i detaljplanen 

- Under rubriken Avfall kompletteras beskrivningen enligt synpunkt. 

- Under rubriken Ekonomiska konsekvenser justeras texten Kretslopp och Vatten be-
kostar ett borttag av ÅVS. Plankartan kompletteras med ett nytt E-område för den 
ÅVS i den södra delen som avses kvarstå. 

- Avfall avses lösas för området genom nya miljöhus som även ska vara tillgängliga 
för befintliga bostäder. Alternativ ett sopsugssystem, som är under utredning. En be-
fintlig ÅVS kvarstår medan den andra tas bort. Planhandlingarna kompletteras till 
granskningen med hur avfallshanteringen avses att lösas. 

- Plankartan kompletteras med en upplysning gällande synpunkten om anslutning i 
förbindelsepunkt. 

- Rubriken VA-ledningar, på s 17, justeras enligt synpunkt. 

- Rubriken Dagvatten, på s 17 samt 31, justeras enligt synpunkter. 

- Rubriken Vatten och avlopp, på s 31. justeras enligt synpunkt. 
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- Planbeskrivningen kompletteras enligt synpunkt med en beskrivning av påverkan på 
vatten och miljökvalitetsnormerna (MKN). 

Viktigt att beakta i det fortsatta planarbetet 

- Dagvattenutredningen kompletteras med en utredning för föreslagen förskola. 

 

I övrigt noteras synpunkterna 

6. Kulturnämnden 

Bostadsområdet är inte utpekat i något kulturmiljöprogram och förvaltningen bedömer 
att inga utpekade kulturhistoriska värden påverkas av ombyggnaden. 

Det som är viktigt i den framtida planeringen är att området är unikt med kvaliteter som 
bör värnas. Fasaden har en unik mönstring i relief på betongfasaderna och artikulering-
en är tydlig med skuggiga balkong- och entrépartier. Området är lätt att orientera sig i 
och stråket bryts upp här och var av planteringar. 

Fyndplatsen för yxan är inte lagskyddad och platsen är kraftigt störd av byggnation och 
hårdjorda ytor. Kulturförvaltningen menar att det, utifrån nuvarande kunskap, inte krävs 
någon arkeologisk undersökning. Skulle något arkeologiskt påträffas ska arbetet stoppas 
och Länsstyrelsen kontaktas. 

Kommentar: 
En av utgångspunkterna under hela planarbetet har varit ett hänsynstagande till områ-
dets och de befintliga byggnadernas kvaliteter. 

 

I övrigt noteras synpunkterna. 

7. Lokalnämnden 

Lokalförvaltningen har följande synpunkter på rubricerade detaljplan. 
Det delområdet i väster som föreslås för förskoleverksamhet och bostäder är inte ge-
nomtänkt när det gäller angöring, parkering, leveranser och avfallshantering. Detta mås-
te studeras i det fortsatta detaljplanearbetet. 
Förskolegårdens storlek måste anpassas till det behovet som Boverket anger och det 
som Göteborgs Stads Ramprogram anger som lämplig kvadratmeteryta per barn. 

Kommentar: 
Förskolan studeras mer i detalj fram till granskningen och Lokalförvaltningen är en del i 
det arbetet. 

Utomhusytan enligt ramprogrammet, minst 35 kvm/barn, uppfylls i detaljplanen. Vid ett 
uppförande av en förskola med 6 avdelningar blir utomhusytan cirka 46 kvm/barn och 
vid uppförande av 7 avdelningar cirka 39 kvm/barn. Planbeskrivningen är uppdaterad 
med information gällande detta. 

8. Miljö och Klimatnämnden 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att våra synpunkter 
nedan beaktas.  

Trafikbuller  

De nya föreslagna byggnaderna medverkar till att skapa en bättre ljudmiljö på gårdarna, 
vilket är positivt. Trafikbullerutredningen pekar dock på att riktvärdena inte klaras för 
hörnlägenheter. Stadsbyggnadskontoret (SBK) anger i planbeskrivningen att detta kan 
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lösas med smålägenheter samt tekniska lösningar. SBK bör komplettera planbeskriv-
ningen med en uppskattning av hur många lägenheter som berörs.  

Vi håller med SBK om att förbättringen av ljudmiljön i området som helhet talar för att 
bygga samman huskropparna även om det kan bli svårt att klara riktvärdena i hörnlägen 
utan särskilda åtgärder.  

Installationsbuller  

Miljöförvaltningen påpekade i förprövningen att installationsbuller bör inventeras och 
dokumentareas. SBK anger i planbeskrivningen att detta ska studeras i granskningsske-
det. Vi kan därför inte ta ställning i frågan i detta yttrande.  

Markmiljö  

Det förkommer PCB-haltiga fogar i området och, som SBK konstaterar i planbeskriv-
ningen, finns det asfaltsytor som kan bestå av tjärasfalt. Den vidare utredningen som ska 
komplettera handlingarna till granskningen bör vara en översiktlig undersökning som 
tas fram i samråd med miljöförvaltningen. Det är särskilt viktigt att kontrollera eventu-
ella markföroreningar eftersom planen tillåter förskoleverksamhet. 

Dagvatten  

Dagvattenutredningen beskriver föroreningsbelastningar och åtgärder på ett bra sätt. Vi 
vill understryka behovet av att välja lösningar som reducerar mängden totalfosfor till 
recipienten Stora Ån.  

Naturmiljö och biologisk mångfald  

Skogsdungen i den sydvästra delen har inventerats av park- och naturförvaltningen som 
bedömer kullen som olämplig för byggnation på grund av områdets naturvärden. Bland 
annat finns tämligen grova ekar och andra värdefulla strukturer. SBK anger i planför-
slaget markanvändningen bostäder och skola på den syvästra delen av kullen och större 
delen av den resterande kullen avses bland annat vara skolgård. Inom den del som pla-
neras för bostäder och skola finns flera av de mest värdefulla ekarna. SBK bör försöka 
anpassa planen så att kullen inte alls berörs av bebyggelse. Användningen som försko-
legård skulle kunna kombineras med en hänsyn till naturvärdena. SBK bör ta fram en 
detaljerad plan för hur det kan ske och komplettera planbestämmelserna med skyddsbe-
stämmelser för värdefulla träd kombinerat med utökad lovplikt (marklov). 

Kommentar: 

Trafikbuller 

Planbeskrivningen kompletteras med ett ungefärligt antal av hur många av det totala 
antalet föreslagna lägenheter, hörnlägenheter, som inte klarar riktvärdena. Totalt blir 
cirka 26 av cirka 279 st lägenheter, lite drygt 9%, bullerutsatta och kräver någon form 
av teknisk åtgärd. Det gäller hörnlägenheter utan gårdsfasad. Hus 6, längst i söder, är i 
bullerutredningen bara redovisat i 6 plan, när byggnaden i förslaget är 8 plan skulle yt-
terligare två lägenheter kunna vara bullerutsatta och kräva tekniska åtgärder. I komman-
de bygglovskede studeras och hanteras enskilda lägenheter ytterligare. Motiveringen till 
att uppföra byggnaderna, trots dessa cirka 26 lägenheter som kräver tekniska åtgärder, 
är att ljudmiljön förbättras för de befintliga bostäderna och gårdarna som skärmas av 
från trafikbuller av de nya byggnaderna. 

Installationsbuller 

Ventilationssystem och anläggningar kommer att göras om i en planerad renovering av 
de befintliga husen som kommer att ske i en nära anslutning till byggnationen enligt 
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detaljplanen. En utredning kring hur nuvarande ventilationsbuller skulle påverka plan-
området bedöms därför inte vara nödvändig. 

Markmiljö 

En översiktlig miljöteknisk marundersökning är beställd, i samråd med miljöförvalt-
ningen, och kompletteras till antagandet. Inga undersökningar har varit möjliga att få 
utförda till granskningen men ingen tidigare verksamhet tyder på att detaljplanen skulle 
vara olämplig för de ändamål som anges. Inte heller att eventuella föroreningsförekoms-
ter skulle ge allt för omfattande och svårhanterliga saneringar, ekonomiskt eller i fysisk 
omfattning. 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Förskolans placering har studeras i flera lägen inom och i anslutning till planområdet. 
Placeringen har studerats utifrån förskolans aspekter gällande utemiljö, kvalitet på för-
skolegård och påverkan från trafik samt trafikbuller. Den bästa platsen utifrån studerade 
aspekter har bedömts vara i det föreslagna läget enligt detaljplanen. Stadsbyggnadskon-
toret har också bedömt att placeringen kan bidra till att höja naturområdet trygghetsmäs-
sigt om det bebyggs och befolkas.  

Förskolans placering och utformning vidarestuderas till granskningen i samråd med 
Lokalsekretariatet och Lokalförvaltningen. Markanvändningen och byggrätten har 
främst utgått från att möjliggöra en fungerande förskoleverksamhet och de verksam-
hetskrav som hör till. Byggrätten anpassas så långt det går till rådande topografi och de 
träd som finns samtidigt som byggrätten ges flexibilitet. Marken kompletterats med 
planbestämmelser och prickmark för att en exploatering ska ta hänsyn till träden och 
naturmiljön.  

 

I övrigt noteras synpunkterna. 

9. Park- och Naturnämnden  

Förvaltningen ser positivt på att parkeringsytor tas i anspråk för att ge plats för fler in-
vånare i staden. Förvaltningens främsta synpunkt rör förslaget att exploatera den skogs-
dunge som utgör del av Turkosgatans parkstråk och som har stora värden för den biolo-
giska mångfalden. Viktiga synpunkter rör också barns lek och tryggheten längs allmän-
na gång- och cykelstråk. 

- Förvaltningen ser att det vore det önskvärt att skogsdungen som delvis ligger inom 
Turkosgatans parkstråk planläggs som allmän plats natur. Föreslagen placering av 
förskolebyggnad är särskilt olycklig då den innebär att påtagliga värden knutna till 
grövre ekar i sydvänd brynmiljö kommer att helt och hållet förloras. Förvaltningen 
föreslår i första hand att annan möjlig lokalisering prövas, och i andra hand att pla-
cering av förskola i enlighet med bild 2, i kombination med marklov för fällning av 
träd, kan minimera påverkan på ekarna. 
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Bild 2 

- För att planförslaget ska vara genomförbart är det nödvändigt att länsstyrelsen ger 
dispens för biotopskyddade alléer och att föreslagen kompensationsåtgärd säkerstäl-
ler tillräckligt utrymme för de träd som planeras. 

- I de fall som gårdsmiljöer planeras ovanpå parkeringsgarage är det viktigt att bjälk-
laget utformas för att tåla belastning av planteringar. Växtbäddar för träd kräver ett 
djup på minst 1 meter. 

- För att säkerställa att behovet av lek för mindre barn kan tillgodoses föreslås ytor på 
bostadsgårdarna förses med egenskapsbestämmelse. 

- Lokaliseringen av nytt parkeringshus kan medverka till ökad otrygghet längs ett 
viktigt allmänt gång- och cykelstråk. I det fortsatta arbetet är det angeläget att säker-
ställa att en aktiv fasad skapas mot gångstråket. Volymstudier föreslås för att undvi-
ka att möjlig byggnad inte medverkar till att förstärka den känsla av att röra sig i en 
korridor som tunneln ger upphov till. 

- Förvaltningen ser att det är viktigt att se över belysningen i och utanför tunnlarna 
under Briljant- och Smaragdgatan. Det nordligare av de två allmänna gångstråken, 
inklusive området utanför tunneln, omges i förslaget helt och hållet av kvartersmark, 
vilket innebär att ett stort ansvar för gestaltningen läggs på exploatören. 

Kommentar: 
- För kommentarer gällande byggrätten för planerad förskola se kommentarer till ytt-

rande nummer 8. 
- Inga gårdsmiljöer ingår i planområdet och därför krävs ingen reglering på plankar-

tan om minsta jorddjup.  
- På grunda av att inga gårdsmiljöer ingår i detaljplanen ställs inget krav på lekplats i 

plankartan. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 9(20) 

- Planbeskrivningen kompletteras med en illustration över hur parkeringshuset utfor-
mas i relationen till gångtunneln. Syftet är att den ska ges en utformning som höjer 
tryggheten i tunneln och passagen. 

- Bra belysning är mycket viktigt för hela området och den upplevda tryggheten. De-
taljplanen har inga möjligheter att reglera detta men avsikten är att belysningen efter 
uppförandet av de nya byggnaderna ska ses över och vara tillfredställande i området.  

 

I övrigt noteras synpunkterna. 

10. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Då befintliga 4-våningsbyggnader föreslås byggas på med en vindsvåning vill vi på-
peka behovet av att nödutrymning av bostäderna vid brand tillgodoses och att effek-
tiva räddningsinsatser underlättas. RSG Råd och anvisning nr 110 ”Räddningstjäns-
tens insatstid och förmåga” kan tjäna som vägledning. Om maskinstege krävs för 
utrymning av planförslagets bostäder behöver räddningsvägar utformas enligt R&A 
110. Det är också möjligt att projektera de påbyggda husen så att räddningstjänsten 
inte behöver medverka med stegutrustning vid utrymning. 

För att tillse brandvattenförsörjning inom planområdet behöver detta utformas enligt 
VAV P83. 

Räddningstjänsten Storgöteborg har i övrigt inget att erinra mot föreslagen detalj-
plan. 

Kommentar: 
Synpunkterna beaktas i det fortsatta arbetet med utformningen av byggnaderna och på-
byggnaderna. 

Brandvattenförsörjningen ska klara de krav som Räddningstjänsten framför. 

11. Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg  

Förvaltningen tillstyrker detaljplaneförslaget för bostäder (och förskola) vid Briljant- 
och Smaragdgatan. 

Samrådsförslaget stämmer väl överense med de åtgärdsförslag som finns i Program för 
stadsutveckling i Södra Tynnered (godkänt av Kommunfullmäktige 2005-05-31) ”att 
kompletteringsbebyggelse väster om Smaragd- och Briljantgatan kan ske på ytor som 
nu uppfattas som ödsliga parkeringsytor”. Förhoppningen är att en mer stadsmässig be-
byggelse ska bidra till att stärka tryggheten i området, genom att bidra med mer liv och 
rörelse under hela dygnet, förtydliga gränserna mellan privat och allmänna ytor samt 
skapa mer ”ögon” mot gatorna. 

Trygghetsåtgärder 

Förvaltningen saknar en behovsbeskrivning i planbeskrivningen av vilka belysningsåt-
gärder som behövs inom planområdet. En av de vanligaste synpunkterna vid medbor-
gardialoger de senaste decennierna är bristen på belysning i området. Även om det inte 
kan styras i detaljplanen är det en ytterst viktig fråga att lyfta för att förbättra den upp-
levda tryggheten. 

Säkerställ i plankartan att utrymme ges så att balkonger även kan byggas på de nedre 
våningarna ut mot Briljant- och Smaragdgatan. Detta för att möjliggöra för mer upplevd 
kontakt med gång- och cykelvägen från bostadshusen, vilket kan bidra till att öka trygg-
heten. 
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Planförlaget kan även bidra till att öka tryggheten vid spårvagnshållplatserna, genom att 
mer liv och rörelse skapas samt att bostäderna vänds mot gatan och spårvägen. 

Stadsdelen vill förtydliga behovet av att staden bör ha höga ambitioner med stadsut-
vecklingsarbetet i Tynnered där trygghetsåtgärder bör vara den övergripande utgångs-
punkten. Tynnered beskrivs av boende som ett omtyckt område med närhet till service, 
kommunikationer och grönområden, men i samma mening nämns ofta behovet av ökad 
trygghet. 

Förskolan 

Hur området för förskolans utegård ska planeras och tillgängliggöras behöver utredas i 
samverkan mellan berörda förvaltningar. Det är viktigt att skapa en utegård som är an-
passad för verksamheten och samtidigt minimerar risken för oönskad användning utan-
för verksamhetens tider. 

I planförslaget är platsen för hämtning och lämning av barnen drygt 100 meter från för-
skolan. Avståndet kan medföra svårigheter för barnen i deras vardagsliv men bedöm-
ningen är att det ändå är ett rimligt avstånd. Varuleveranser till förskolan kommer enligt 
förslaget ges tillstånd att köra in till förskolan. Andra alternativ som studerats för placer-
ing av förskolan har uppfattats som sämre eftersom en direkt närhet till en utegård är att 
föredra. 

Socialt perspektiv 

Förvaltningen vill lyfta den förstudie som genomfördes som underlag för planbeskedet 
som ett gott exempel. Där låg den sociala dimensionen med från början i processen och 
planeringen. Stadsdelen hoppas att den sociala dimensionen även kommer prioriteras 
genom hela byggprojektet. Stadsdelen upplever en god samverkan med fastighetsägaren 
under detaljplaneprocessen och det SKA/BKA möte som genomfördes var positivt. 

Förvaltningen önskar att de dokument som finns från SKA/BKA-dialogen läggs ut på 
Göteborgs Stads hemsida tillsammans med övriga utredningar. 

Kommentar: 

Trygghetsåtgärder 

För kommentar gällande belysning se kommentar till yttrande nummer 9. 

Plankartan kompletteras med korsmarkerade ytor inom vilka balkonger tillåts samt en 
komplettering av planbestämmelsen för korsmarkerade ytor. 

Trygghetsaspekten är och har varit vägledande i hela planarbetet och kommer att vara 
det även fortsättningsvis, se även kommentar till yttrande nummer 9. 

Förskolan 

För kommentar gällande förskolan se kommentar till yttrande nummer 7 och 8. 

Socialt perspektiv 

SKA/BKA finns framtaget för detaljplanen och kommer även i fortsättningen att ligga 
som grund för arbetet. 

 

I övrigt noteras synpunkterna. 
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12. Trafiknämnden 

De föreslagna bostadskompletteringarna medför dels att ensliga och otrygga miljöer 
befolkas, dels att befintlig infrastruktur används mer effektivt samtidigt som kollektiv-
trafiken får ett större underlag. 

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ser med följande synpunkter positivt till 
utbyggnad av rubricerat ärende.  

Gång- och cykeltrafik 

Trafikkontoret ställer sig positiva till att nivåskillnaderna minskas inom området och 
mellan området och Briljant- och Smaragdgatans västra sida. Detta möjliggörs genom 
att merparten av parkeringsytorna däckas över i nivå med gårdsrummen vilket förbättrar 
tillgängligheten till området. 

Detaljplanen medger en byggnad i anslutning till skogsdungen väster om befintliga bo-
stadshus. Trafikkontoret ställer sig positiva till att uppföra byggnader så att de skapar 
nya utblickar och stärker trygghetskänslan i området.  

Kollektiv- och biltrafik  

Trafiknämnden ansvarar för gata i södra delen av planområdet. Syftet med denna är att 
tjäna som vändplan för angörande leveransfordon till förskola som ska byggas i sam-
band med utbyggnad av Opaltorget. 

Ungefär 90 meter gata med vändplats övergår i och med planen till kvartersgata.  

Den första infarten från Smaragdgatan, sett söderifrån, till planområdet kommer tjäna 
som infart till ny förskola i planen Opaltorget. Infart till angöring för ny förskola inom 
denna plan bör nyttja den andra, alternativt den tredje, infarten från Smaragdgatan, sett 
söderifrån. 

Parkering och angöring 

Angöring och möjlighet till att anordna handikapparkering för nya och befintliga bygg-
nader ska kunna tillgodoses 25 m från entré. I och med att en del parkering byggs bort 
ändras förutsättningarna för detta. Planen bör svara på om detta fortfarande är möjligt. 

Planen möjliggör 578 p-platser som ersättning för befintliga och för nytillkommande 
bostäder i området. 176 av dessa är för nytillkommande bostäder enligt vägledning till 
p-tal (2009). 

Idén att samnyttja 52 p-platser för besök till bostad med personalparkering och häm-
ta/lämna för förskola är god, men yta bör säkras för förskolans behov. Det höga antalet 
parkering som planen möjliggör tyder på att en god lösning för 11 platser till skolan ska 
kunna anordnas även utan samnyttjande om detta skulle visa sig vara svårt ur genomfö-
randeaspekter. En bra utformningslösning för hämta/lämna och personalparkering till 
förskolan samt leveranser bör studeras vidare.  

Dagvatten 

Utdrag ur skyfallsmodellen visar att stora vattenmassor kan komma att ansamlas inom 
planområdet och begränsa framkomligheten för räddningsfordon. Särskilt fokus bör 
därför läggas på att skapa framkomlighet för dessa vid extremregn. 

Ekonomi 

Trafikkontoret förutsätter att det i samband med beslut om detaljplanen även fattas be-
slut om erforderliga drift- och underhållsmedel för tillkommande anläggningar som tra-
fiknämnden ska förvalta. 
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Investeringskostnader för allmän plats detaljplanen föranleder förutsätts bekostas av 
exploateringen.  

Trafikkontoret får minskade kostnader för drift och underhåll med ca 12 kkr per år. 

Kommentar: 

Kollektiv- och biltrafik  

Infarten till förskolan planeras ske från den andra infarten till planområdet, sett söder-
ifrån. 

Parkering och angöring 

Avståndet för handikapparkering tillgodoses högst 25 meter för samtliga nya byggnader 
i planerade parkeringsgarage. För tre av de föreslagna byggnaderna kommer inte kravet 
uppfyllas i entréplan/markplan, det beror bland annat på nivåskillnader inom området.  

Förskolans 11 parkeringsplatser för bil placeras vid planområdets södra byggrätt och 
föreslås utan samnyttjande. Transporter och hämtning/lämning av barn kan ske med 
närhet till förskolans entré. 

Dagvatten 

Dagvattenmagasin bör dimensioneras för att omhänderta tillräckliga vattenmängder för 
att utryckningsfordon ska kunna ta sig fram i området vid 100-årsregn och inte påverka 
området negativt. Men inga befintliga ytor för gårdar eller vägar ingår i planområdet 
och eventuella befintliga problem löses utanför ramen för denna detaljplan.  

Ekonomi 

I planen ingår ingen allmän platsutbyggnad, om kostnader för allmän plats uppstår ska 
de bekostas av exploateringen.  

 

I övrigt noteras synpunkterna 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

13. Länsstyrelsen 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ Hälsa 

Synpunkter som kan aktualisera prövning.  Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till in-
gripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör 
hälsa/säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges 
nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen noterar att inga kända markföroreningar är registrerade inom planområ-
det, men uppmärksammar att det kan finnas föroreningar i fyllnadsmassor och att även 
tjärasfalt kan förekomma inom området. I planbeskrivningen framgår att en utredning 
av eventuella markföroreningar kommer att tas fram till granskningsskedet. 

Beroende på vad som kommer fram vid undersökningar ska riskbedömning göras mot 
bakgrund av föroreningssituationen och planerad markanvändning. Det vill säga be-
dömning av föroreningarnas farlighet, spridningsförutsättningarna, vilka skyddsobjekt 
som kommer att finnas och hur exponeringssituationen kommer att se ut för människor 
och miljön. Riskbedömningen ska ligga till grund för bedömning av vilka förorenings-
halter som kan accepteras för planerad markanvändning och hur eventuell sanering ska 
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gå till. Detta ska ske i dialog med tillsynsmyndigheten och utredningarna och bedöm-
ningarna ska vara klara innan detaljplanen kan antas. 

Länsstyrelsen förutsätter att riskbedömningar är gjorda i nästa skede och att markens 
lämplighet säkerställs för den bebyggelsen som föreslås byggas enligt planförslaget. 

 
Råd enligt PBL och MB 

Trafik 

Länsstyrelsen delar Trafikverkets framförda synpunkter och förutsätter att slutsatserna 
från pågående ÅVS kan beaktas innan planen antas. 

Dagvatten 

Dagvattenutredningen visar att det finns ett behov av rening och fördröjning av dagvat-
ten och anser att det kan ske genom de föreslagna åtgärderna i utredningen. Det är där-
för viktigt att kommande dagvattenlösning tillgodoser behovet av rening och fördröj-
ning. I det fortsatta arbetet bör material för utvändiga ytor väljas med hänsyn till risk för 
spridning av föroreningar till dagvattnet, exempelvis bör oskyddade ytor av koppar och 
zink undvikas. 

I dagvattenutredningen beskrivs hur föreslagen dagvattenhantering påverkar miljökvali-
tetsnormerna för vatten. Denna bedömning bör även framgå av planbeskrivningen. 

Klimatanpassning 

Enligt skyfallsmodellering som ingår i planhandlingar, framgår att det finns risk för 
djupa översvämningsytor inom planområdet (vid ett 100- årsregn). Parkeringsytorna 
väster om Briljant- och Smaragdgatan kan få översvämningar på >1 m. I planbeskriv-
ning anges att det är viktigt att byggnader inom dessa områden utformas och höjdsätts 
på ett sådant sätt att inga instängda områden skapas och tillgängligheten inom området 
kan säkras vid ett 100-årsregn. 

Det bör även framgå av planbeskrivningen hur kommunen kommer att jobba vidare med 
den frågan inför granskningsskedet. Länsstyrelsen ifrågasätter om aktuellt planförslag 
har utformats för att motverka instängda områden? När och hur kommer nivåerna och 
höjdsättning ske? 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att de åtgärder som planeras fullföljs i fortsätt pla-
nering. 

Naturmark, naturvård och biotopskydd 

Kommunen bör överväga att markera den del av skogsdungen som inte ska användas 
för byggnader eller inhägnad förskolemiljö som naturmark på plankartan istället för 
kvartersmark för att tydliggöra syftet med markanvändningen i området. 

Planen berör 3 alléer som omfattas av generellt biotopskydd. Göteborgs Stad avser att 
ansöka om dispens för att ta bort dessa och ersätta med nyplanterade träd närmare gatan. 
Det framgår av planhandlingen att dessa träd inte kan vara kvar om utbyggnaden ska 
ske enligt planförslaget. Det saknas ett resonemang i planhandlingen om hur planförsla-
get skulle påverkas om dispens från biotopskyddet inte medges. Vidare saknas ett reso-
nemang om trädradernas biologiska värden i relation till värdet av att få bygga ut i en-
lighet med nuvarande planförslag. Det är lämpligt om det framgår vilka de särskilda 
skälen för dispens från förbudet som Göteborgs Stad bedömer föreligga i det aktuella 
fallet. 
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Av plankartan framgår att trädrad ska finnas och att marklov krävs för fällning av träd. 
Om de planbestämmelserna ska finnas bör det framgå att det är raden av ersättningsträd 
som avses och inte de träd som behöver tas bort för att genomföra planen. 

Vilka träd som omfattas av biotopskydd och som är berörda av planförslaget skulle vara 
tydligare om dessa markerades på grundkartan. Nu är alla befintliga träd, formellt skyd-
dade eller ej markerade med samma symbol på grundkartan. 

Grundvatten 

Av planhandlingarna framgår att befintliga och tillkommande parkeringsbehov ersätts 
bland annat med underjordiska parkeringsgarage. Byggnationen under mark kan even-
tuellt innebära bortledning av grundvatten vilket är en vattenverksamhet som regleras i 
11 kap Miljöbalken. Bortledning av grundvatten är tillståndspliktigt om det inte är up-
penbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens 
inverkan på vattenförhållandena. Åtgärder och konsekvenser kopplat till ev. bortledning 
av grundvatten bör därför förtydligas. 

De markavattningsföretag som berör Stora ån (Hult m.fl. TF 1936, samt Mölndal Stora 
Ån 1993) bör höras som sakägare i det fortsatta planarbetet om vattenflödet till Stora Ån 
påverkas av den planerade dagvattenhanteringen. 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länssty-
relsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas 
fram. 

 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ Hälsa 

En översiktlig miljöteknisk marundersökning är beställd, i samråd med miljöförvalt-
ningen, och kompletteras till antagandet. Inga undersökningar har varit möjliga att få 
utförda till granskningen men ingen tidigare verksamhet tyder på att detaljplanen skulle 
vara olämplig för de ändamål som anges. Inte heller att eventuella föroreningsförekoms-
ter skulle ge allt för omfattande och svårhanterliga saneringar, ekonomiskt eller i fysisk 
omfattning. 

Råd enligt PBL och MB  

Trafik 

Arbetet med planerna i BoStad2021 pågår parallellt med arbetet med Åtgärdsvalsstudi-
en ÅVS Södra Mellanstaden. ÅVS:en planeras vara klar tredje kvartalet 2017. ÅVS:en 
arbetar med att hitta åtgärder på systemnivå. Under tiden som arbete med ÅVS:en pågår 
är inriktningen är att varje detaljplan ska bidra till den omställning av trafiksystemet 
som är nödvändig för att trafikstrategins mål ska uppnås. Åtgärder som identifieras i 
planarbetet, men inte kan åtgärdas inom ramen för detaljplanen, kommer föras in i arbe-
tet med ÅVS:en för att komplettera med åtgärder på systemnivå. Angreppssättet är av-
stämt med Länsstyrelsen och Trafikverket och de önskar en undertecknad avsiktsför-
klaring av stadens arbetssätt och ambitioner. Arbete med framtagande av en sådan be-
skrivning pågår. Hur aktuellt planförslag bidrar till den omställning av trafiksystemet 
som är nödvändig har kompletterats i planbeskrivningen. 
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Dagvatten 

Planbeskrivningen kompletteras med en sammanfattande beskrivning av påverkan på 
MKN för vatten.  

Klimatanpassning 

Nya byggrätter planeras framförallt där problematiken vid 100-årsregn blir som störst 
och marknivåerna kommer generellt att höjas i dessa lägen. Vidare projektering beaktar 
risken för översvämning vid planering av garagenedfarter, golvnivåer och tekniska in-
stallationer. Dagvattenmagasin bör dimensioneras för att omhänderta tillräckliga vat-
tenmängder för att utryckningsfordon ska kunna ta sig fram i området vid 100-årsregn. 
För fler kommentarer till synpunkten se kommentar till yttrande nummer 12.  

Naturmark, naturvård och biotopskydd 

Området är kvartersmark idag och det är inte aktuellt att Staden köper in denna mark. 
Den mark som inte avses bebyggas med förskola kvarstår som naturområde för försko-
lan. 

Detaljplanen har beviljats biotopskyddsdispens för allé av Länsstyrelsen med villkor att 
planen reglerar att trädrad ska finnas inom två områden, vilket redan regleras på plan-
kartan. Plankartan reglerar även lovplikt för trädfällning. 

I planbeskrivningen finns en illustration som visar vilka träd som omfattas av biotop-
skydd. Träden redovisas även i av Länsstyrelsen beviljad dispens. 

Grundvatten 

I samband med ett genomförande av planen förbättras dagvattenhanteringen och rening-
en från planområdet. Markavattningsföretag som berör Stora ån (Hult m.fl. TF 1936, 
samt Mölndal Stora Ån 1993) bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

 

I övrigt noteras synpunkterna. 

14. Lantmäterimyndigheten 

Plankartan 

Lantmäterimyndigheten framför synpunkter på plankartans läsbarhet och otydlighet i 
plangränser och grundkarta. 

Ska det verkligen vara en administrativgräns för det norra trekantiga u-området? 

Det antyds i planbeskrivningen att det kan bli aktuellt med avstyckningar av nya bygg-
rätter. Då måste man tänka på åtkomligheten från gata. Dels måste nybildade fastigheter 
kunna nås från gata, dels får inte befintliga byggnader avskäras från möjlighet att nå en 
gata. Förskolan ligger t ex långt från gata och måste kunna få rätt att köra över angrän-
sande fastigheter, helst utan att passera parkmark. Kanske detta ska lösas genom att vis-
sa ytor ska vara tillgängliga för gemensamhetsanläggning? Om man inte tänker igenom 
hur angöring till förskolan ska ske kan det finnas risk för planstridiga lösningar i slutän-
den, såsom utfart över parkmark/gångväg och genom byggrättsområde. 

Det sydöstra hörnet av den sydligaste nya byggrätten utmed Briljantgatan ligger väldigt 
nära en blivande fastighetsgräns. Eftersom kommunen ännu inte förvärvat gatumarken i 
angränsande detaljplan så kanske man skulle kunna studera om gaturummet kan utfor-
mas så att kvartersgränsen kan flyttas så att en byggnadsställning kan uppföras inom 
kvartersmarken. 
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Kommentar: 
Plankartans gränser ses över för att öka läsbarheten av detaljplanen. 

Ett u-område är en administrativ bestämmelse och ska därför avgränsas med en admi-
nistrativ gräns. 

Området vid det sydöstra hörnet av den sydligaste byggrätten angränsar till en annan 
detaljplan, Opaltorget, och inga justeringar enligt synpunkt är därför möjliga. 

 

I övrigt noteras synpunkterna. 

15. Försvarsmakten Högkvarteret 
Ingen erinran. 

16. Skanova Nätplanering 

Skanova har inget att invända mot planförslaget.  

Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad läges-
karta.  

Kommentar: 
Skanovas anläggningar bedöms inte vara i konflikt med planförslaget. 

17. Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att 
erinra mot upprättat förslag. Däremot kan det finnas regionnät invid aktuellt planområde 
varför regionnätsägare bör höras. 

Kommentar: 

Inga ytterligare ledningar finns i stadens underlagsmaterial för ledningsnät inom eller 
intill planområdet som påverkas av ett genomförande. Svenska kraftnät regionnät be-
döms därför inte påverkas och kommer inte att höras i ett kompletterande samråd.  

18. Statens Geotekniska Institut 
Stabiliteten bedöms, baserat på beräkningar, vara tillfredsställande för befintliga förhål-
landen. Enligt utredningen måste stabiliteten kontrolleras vid en eventuell förändring av 
befintliga markhöjder. Förtydligande måste göras i detaljplanen avseende planerade 
framtida förändringar av markhöjderna inom planområdet och de konsekvenser det kan 
ha på. Stabiliteten samt eventuella behov av restriktioner. 

Enligt den geotekniska utredningen erfordras åtgärder avseende bergstabiliteten inom 
del av planområdet. Detta skall säkerställas i plankartan på plantekniskt godtagbart vis. 

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är 
möjlig förutsatt att synpunkter enligt ovan beaktas. 

Kommentar: 
Detaljplanen kompletteras med en blockfallsundersökning i området för planerad för-
skola. Blockfallsundersökningen visar att block måste säkras eller tas bort. Inga re-
gleringar sker dock i detaljplanen eftersom osäkerheter råder gällande hur och var 
byggnaden ska uppföras och vilken påverkan det har på de åtgärder som undersökning-
en rekommenderar. Undersökningen ligger som ett underlag inför kommande byggna-
tion. 
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19. Trafikverket 

Trafikalstring Trafikverket ser positivt på förtätning i kollektivtrafiknära lägen såsom 
detta. Härigenom kan man minska bilberoendet och nå mål om en minskad klimatpå-
verkan.  

I planbeskrivningen beskriver staden hur det planeras att utvecklas 30 000 nya bostäder 
i Södra Mellanstaden (Högsbo, Frölunda och Tynnered) varav denna exploatering utgör 
en liten del. En förtätning i den storleksordningen kommer att ge ett tillskott av resor av 
samtliga trafikslag och också påverka det statliga vägnätet. Då Västerleden som går 
genom området i nuläget är kraftigt belastad vill Trafikverket trycka på vikten av att 
ÅVS Södra Mellanstaden kommer fram till ett tillfredställande resultat. Staden presente-
rar ingen alternativ lösning på trafikalstringen som denna plan kommer att ge vilket 
Trafikverket tolkar som att även staden sätter stor vikt vid ÅVS Södra Mellanstaden. 
Trafikverket anser därför att antagande av detaljplaner i området bör vänta till efter åt-
gärdsvalsstudien har kommit fram till ett resultat.  

För att förtätning i kollektivtrafiknära lägen ska ge eftersökt effekt krävs att kollektivtra-
fiken nyttjas av boende i så stor utsträckning som möjligt. Trafikverket ställer sig därför 
frågande till den stora mängd parkeringsplatser som planeras i samband med planförsla-
get. Ser staden att kollektivtrafik, gång och cykel uppmuntras samtidigt som det förbe-
reds för att två av tre nytillkomna bostäder kommer ha tillgång till egen parkeringsplats? 
Ger det kollektivtrafiken tillräckligt med resandeunderlag för att utöka servicen i områ-
det? Trafikverket vill veta hur antalet parkeringsplatser är kopplat till den mängd bilre-
sor som staden ser kommer att komma från exploateringen och hur staden resonerar vid 
ansättande av parkeringsplatser kopplat till mängden exploateringar som är planerat i 
närområdet.  

Enligt bullerutredningen som är gjord överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 
55 dB(A) vid fasad på vissa sidor men det nämns att bullerförordningen (SFS 2015:216) 
kommer att klaras genom att minst hälften av bostadsrummen vänds mot tyst sida. Tra-
fikverket kan inte i bullerutredningen se om buller från väg E6.20 är inkluderade i be-
räkningarna. Trafikverket vill påpeka att trafikbuller från även den vägen skulle kunna 
påverka den totala ekvivalenta bullernivån och att kommunen bär ansvaret för att kraven 
i bullerförordningen (SFS 2015:216) klaras.  

 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

Kommentar: 
För kommentar gällande Åtgärdersvalsstudien (ÅVS) se kommentar till yttrande num-
mer 13. 

Planhandlingarna har kompletterats med en parkerings-/mobilitetsutredning som före-
slår en sänkning av Stadens parkeringstal vid bygglov. I parkeringsutredningen anges 
också ökade parkeringstal och andra förslag tillåtgärder för att motivera en minskning 
av antalet parkeringsplatser. 

Trafik från E20 är med i bullerberäkningarna. Beräkningarna är framtagna utefter 43 
710 ÅDT och 70 km/h, varav 5 % tung trafik. För fler kommentarer gällande trafikbul-
ler se kommentar till yttrande nummer 8. 

20. Vattenfall Eldistribution AB 
Ingen erinran. 
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21. Västtrafik 

Västtrafik har inget att erinra mot planen. Området är väl försörjt med kollektivtrafik. 

Vi vill påminna om vikten av att skapa trygga och säkra gångvägar till hållplatserna. 

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

22. Boende på Smaragdgatan 25  

Bra förslag! Bygg direkt! 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 
med förslaget.  

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• En dagvattenutredning kompletteras för område S, förskola. 

• En översiktlig miljöteknisk marundersökning kompletteras till antagandet i sam-
råd med miljöförvaltningen. 

• Detaljplanen kompletteras med en blockfallsutredning för område S, förskola. 

• Plankartan kompletteras med ett E-område (E2) i anslutning till den norra delen 
av PARK för att säkra en plats för befintlig återvinningsstation. Tidigare E om-
råden kvarstår men anges nu som E1.  

• Plankartan kompletteras med en upplysning om vilket förhållande som krävs 
mellan golv och förbindelsepunkt. 

• Plankartan justeras i plangräns och i byggrätt av S för föreslagen skola/förskola 
efter ett mer bearbetat underlagsmaterial i hur den kan utformas. Byggrätten är 
även mer anpassad till värdefulla träd på platsen. Planbeskrivningen är kom-
pletterad med hur byggnad kan uppföras på platsen. 

• Plankartan kompletteras med ytor inom vilka balkonger tillåts, korsmarkerad 
yta. Beskrivningen av den korsmarkerade ytan är reviderad så att den omfattar 
balkonger. 

Utöver de ändringar som föreslås som en följd av inkomna synpunkter, och mindre ju-
steringar, föreslås även följande justeringar: 

• Plankartan har justerats i den södra delen så att tidigare BSCP justerats till 
BCP2 där ändamålet skola har utgått, för att det inte längre krävs med föresla-
gen S - Skola i detaljplanen. Som en följd av detta utgår även den del av befint-
lig gårdsyta mellan föreslagen S- Skola och BCP2 på plankartan. 

• Plankartan har justerats så att B (bostäder) i BPC utgår och anges som PC. B-
ändamålet har utgått eftersom det inte är aktuellt att uppföra bostäder och att 
det ställer större krav på planen att hantera parkeringsplatser.  

• Plankartan justeras så att B utgår i stora delar av tidigare angivet område för 
BS eftersom bostadsändamål och förskoleverksamhet i kombination inte längre 
är aktuellt. Bostadsändamålet har utgått för att det kan bli för stora konflikter 
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mellan verksamhet för förskola och bostäder. I den östra delen av området bibe-
hålls bostadsändamålet B i syfte att möjliggöra återuppbyggnad av den bollplan 
som nu finns i den södra delen av området som tas bort i samband med byggna-
tion. Området anges som S samt SB på plankartan. 

• Plankartan revideras i plangräns där del av befintlig gård i planområdets södra 
del, som skulle möjliggöras för förskola, har utgått. Placeringen föreslås inte 
vara aktuell med möjligheten till förskola i planområdets västra del, S. Plankar-
tan revideras i planområdets södra del där byggrätt minskas för att möjliggöra 
att trafik kan ta sig in till området och förskolan. Plankartans övriga gränser 
har justerats redaktionellt för att bättre anpassas utefter ett mer genomarbetat 
förslag till byggnation.  

• Plankartan har sänkt nockhöjden inom område S för förskola för att tillåta två 
våningar istället för fyra eftersom B bostäder har utgått. Nockhöjden i planom-
rådets södra del har sänkts så att den blir två våningar lägre, med anledning av 
skuggpåverkan på befintliga bostäder. Plankartans reglering av högsta nock-
höjder har i övrigt reviderats något för att anpassas till ett mer genomarbetat 
förslag till byggnation.  

• Plankartan kompletteras med höjdbestämmelse, +44,5, för en byggrätt som sak-
nat höjdreglering. 

• Plankartan är kompletterad med en högsta tillåtna exploateringsgrad om 1300 
kvm i BYA för området S. Syftet är att för att en anpassa byggnad till befintlig 
topografi och större träd samt att komplementbyggnader ska kunna adderas till 
huvudbyggnad. Exploateringsgraden för komplementbyggnader inom korsmar-
kerad mark har sänkts till högst 50 kvm i BYA. Område S på plankartan är även 
kompletterad med prickmark i syfte att bevara befintlig naturmiljö och träd. 

• Plankartan revideras där Exploateringsgraden e 1700 för BCP2 i planområdets 
södra del utgår på grund av att byggrätten är preciserad med gränser.  

• Plankartan justeras så att samtliga p-bestämmelser har ändrats till f-
bestämmelser på, utan att ändras i beskrivningen. 

• Plankartan har kompletterats i beskrivningen av utformningsbestämmelser, f1 – 
f3 (tidigare p-bestämmelser), samt kompletterats med ytterligare utformningsbe-
stämmelser f4 – f5 . Syftet är att anpassa en byggnation till de naturliga förut-
sättningarna (förskolan), anpassning till befintlig bebyggelse och kunna bidra 
till en ökad trygghet (parkeringshuset och studentbostäderna). Plankartan är 
även kompletterad med en generell utformningsbestämmelse som reglerar att 
tekniska installationer ska inarbetas i byggnadsvolym. Denna komplettering syf-
tar till att undvika att tekniska installationer stör byggnaders gestaltning av fa-
sader och tak.  

• Inom området BCP2 i planområdets södra del har f2 (tidigare p2) utgått. 

• Plankartan är kompletterad med en bestämmelse på ytan för S, a1- Marklov 
krävs för fällning av träd med en större stamdiameter än 0,3 meter. 

• Plankartan justerar den mindre yta som angavs som PARK till GÅNG för att 
uppfylla syftet som gångstråk till spårvagnshållplatserna bättre. 

• Plankartan har utökat andelen korsmarkerad mark på bekostnad av prickmark i 
syfte att möjliggöra att miljöhus byggs och att balkonger och loftgångar kan 
uppföras. Tillkommande miljöhus blir tillgängliga för både befintliga och nya 
bostäder. 
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Bilaga 1: Lista över samrådskrets. 
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Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-365 00 00 
Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax: 031-711 45 21  
403 17 Göteborg e-post: sbk@sbk.goteborg.se 

Sändlista  
 

 
 
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborgs Stads Parkerings AB 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretslopp och Vatten 
Kulturnämnden 
Lokalnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Namnberedningen 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Social resursnämnd 
Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg 
Stadsledningskontoret 
Lokalsekretariatet 
Trafiknämnden 
Utbildningsnämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten 
Länsordningspolisen 
Länsstyrelsen  
PostNord Produktion VO Göteborg (fd.Posten 
AB) 
Försvarsmakten Högkvarteret, HKV 
Skanova Nätplanering D3N 
Svenska Kraftnät 
Statens geotekniska institut 
Trafikverket 
Vattenfall Eldistribution AB 
Västtrafik AB 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (kompletterande samråd 16/2-
10/3 2017) 

 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckningen 
 

Bostadsrättshavare, hyresgäster,  
boende 
Hyresgästfören. Region V Sverige 
Stena Fastigheter Tynnered AB 
HSB Brf Tynnered 
HSB Brf Tynnered i Göteborg 
Riksbyggens Brf Göteborgshus nr 31 

Övriga 
Ellevio 
GREFAB 
Handikappfören. Samarbetsorgan 
Naturskyddsfören.i Gbg 
Swedegas 
Tillgänglighetsrådgivare 

 
 
 
 
PBL 5:11 
Kommunen ska samråda med: 
1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de 
kommuner som berörs. 
 
Tillfälle till samråd ska ges till:  
2. de kända sakägarna och de kända bostadsrätts-
havare, hyresgäster och boende som berörs, 
3. de kända organisationer av hyresgäster som har 
avtal om förhandlingsordning för en berörd 
fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte 
gäller, som är anslutna till en riksorganisation 
inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet 
är belägen, och 
4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i 
övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.  
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra 
Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00

Webbadress:
http://www.lansstyrelsen.se/vastra
gotaland/

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt
nirmala.blom-adapa@

lansstyrelsen.se

Göteborg Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se

Förslag till detaljplan för Bostäder vid Briljant- och 
Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered i Göteborgs stad, 
Västra Götalands län
Handlingar daterade i oktober 2016 för samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen (PBL 2010:900), 
standard förfarande 

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen anser att förtätning och komplettering med bostäder och 
verksamheter enligt planförslaget är lämpligt. Dock är det viktigt att 
planerna enligt åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som Staden tillsammans med 
Trafikverket leder för hantering av den ökade trafikalstringen, kommer till 
skott. Detta är angeläget på grund av den planerade stadsutvecklingen inom 
Högsbo och inom den s.k. mellanstaden. Genomförande av den aktuella 
detaljplanen kan då bidra till en hållbar stadsutveckling.

Länsstyrelsen noterar att kommunen har valt att utreda förekomsten av 
eventuella markföroreningar till nästa steg i planprocessen. Länsstyrelsen 
ser framemot att dessa klarläggs vid granskning av planförslaget. 

Vid val av dagvattenlösning är det viktigt att rena och fördröja dagvattnet. 
Det lyfts fram i den medföljda dagvattenutredningen. Länsstyrelsen vill 
uppmärksamma att dagvattenhantering kommer att påverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten.

Vidare anser Länsstyrelsen att vid ianspråktagande av ett område med 
biotopskydd bör det i planförslaget finnas ett resonemang kring särskilda 
skäl istället för att utgå från att dispens kan erhållas.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/ säkerhet måste 
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att 
ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Hälsa

Förorenad mark

Länsstyrelsen noterar att inga kända markföroreningar är registrerade inom 
planområdet, men uppmärksammar att det kan finnas föroreningar i 
fyllnadsmassor och att även tjärasfalt kan förekomma inom området. I 
planbeskrivningen framgår att en utredning av eventuella markföroreningar 
kommer att tas fram till granskningsskedet. 

Beroende på vad som kommer fram vid undersökningar ska riskbedömning 
göras mot bakgrund av föroreningssituationen och planerad 
markanvändning. Det vill säga bedömning av föroreningarnas farlighet, 
spridningsförutsättningarna, vilka skyddsobjekt som kommer att finnas och 
hur exponeringssituationen kommer att se ut för människor och miljön. 
Riskbedömningen ska ligga till grund för bedömning av vilka 
föroreningshalter som kan accepteras för planerad markanvändning och hur 
eventuell sanering ska gå till. Detta ska ske i dialog med 
tillsynsmyndigheten och utredningarna och bedömningarna ska vara klara 
innan detaljplanen kan antas. 

Länsstyrelsen förutsätter att riskbedömningar är gjorda i nästa skede och att 
markens lämplighet säkerställs för den bebyggelsen som föreslås byggas 
enligt planförslaget.

Råd enligt PBL och MB

Trafik
Länsstyrelsen delar Trafikverkets framförda synpunkter och förutsätter att 
slutsatserna från pågående ÅVS kan beaktas innan planen antas. 

Dagvatten
Dagvattenutredningen visar att det finns ett behov av rening och fördröjning 
av dagvatten och anser att det kan ske genom de föreslagna åtgärderna i 
utredningen. Det är därför viktigt att kommande dagvattenlösning 
tillgodoser behovet av rening och fördröjning. I det fortsatta arbetet bör 
material för utvändiga ytor väljas med hänsyn till risk för spridning av 
föroreningar till dagvattnet, exempelvis bör oskyddade ytor av koppar och 
zink undvikas.

I dagvattenutredningen beskrivs hur föreslagen dagvattenhantering påverkar 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Denna bedömning bör även framgå av 
planbeskrivningen. 

Klimatanpassning
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Enligt skyfallsmodellering som ingår i planhandlingar, framgår att det finns 
risk för djupa översvämningsytor inom planområdet (vid ett 100- årsregn). 
Parkeringsytorna väster om Briljant- och Smaragdgatan kan få 
översvämningar på >1 m. I planbeskrivning anges att det är viktigt att 
byggnader inom dessa områden utformas och höjdsätts på ett sådant sätt att 
inga instängda områden skapas och tillgängligheten inom området kan 
säkras vid ett 100-årsregn. 

Det bör även framgå av planbeskrivningen hur kommunen kommer att 
jobba vidare med den frågan inför granskningsskedet. Länsstyrelsen 
ifrågasätter om aktuellt planförslag har utformats för att motverka instängda 
områden? När och hur kommer nivåerna och höjdsättning ske? 
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att de åtgärder som planeras fullföljs i 
fortsätt planering.

Naturmark 
Kommunen bör överväga att markera den del av skogsdungen som inte ska 
användas för byggnader eller inhägnad förskolemiljö som naturmark på 
plankartan istället för kvartersmark för att tydliggöra syftet med 
markanvändningen i området. 

Allmänna intressen

Naturvård
Planen berör 3 alléer som omfattas av generellt biotopskydd. Göteborgs 
Stad avser att ansöka om dispens för att ta bort dessa och ersätta med 
nyplanterade träd närmare gatan. Det framgår av planhandlingen att dessa 
träd inte kan vara kvar om utbyggnaden ska ske enligt planförslaget. Det 
saknas ett resonemang i planhandlingen om hur planförslaget skulle 
påverkas om dispens från biotopskyddet inte medges. Vidare saknas ett 
resonemang om trädradernas biologiska värden i relation till värdet av att få 
bygga ut i enlighet med nuvarande planförslag. Det är lämpligt om det 
framgår vilka de särskilda skälen för dispens från förbudet som Göteborgs 
Stad bedömer föreligga i det aktuella fallet. 

Av plankartan framgår att trädrad ska finnas och att marklov krävs för 
fällning av träd. Om de planbestämmelserna ska finnas bör det framgå att 
det är raden av ersättningsträd som avses och inte de träd som behöver tas 
bort för att genomföra planen. 

Vilka träd som omfattas av biotopskydd och som är berörda av planförslaget 
skulle vara tydligare om dessa markerades på grundkartan. Nu är alla 
befintliga träd, formellt skyddade eller ej markerade med samma symbol på 
grundkartan. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning
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Grundvatten
Av planhandlingarna framgår att befintliga och tillkommande 
parkeringsbehov ersätts bland annat med underjordiska parkeringsgarage. 
Byggnationen under mark kan eventuellt innebära bortledning av 
grundvatten vilket är en vattenverksamhet som regleras i 11 kap 
Miljöbalken. Bortledning av grundvatten är tillståndspliktigt om det inte är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Åtgärder och 
konsekvenser kopplat till ev. bortledning av grundvatten bör därför 
förtydligas. 

De markavattningsföretag som berör Stora ån (Hult m.fl. TF 1936, samt 
Mölndal Stora Ån 1993) bör höras som sakägare i det fortsatta planarbetet. 
om vattenflödet till Stora ån påverkas av den planerade 
dagvattenhanteringen. 

Biotopskydd
(Se synpunkter under rubrik: Allmänna intressen)

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Detta yttrande har planhandläggare, Paula Franco de Castro 
beslutat och arkitekt, Nirmala Blom-Adapa föredragit. I den 
slutliga handläggningen har även företrädare från miljöskydd, 
natur- och vattenvård samt enhet för samhällsberedskap, Tvärgrupp 
Göteborg deltagit. 

Paula Franco de Castro
      
                                                                                   Nirmala Blom-Adapa
 
                             

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
Trafikverket: trafikverket@trafikverket.se

Länsstyrelsen/
Miljöskyddsavdelningen
Naturavdelningen
Vattenavdelningen
Enhet för samhällsskydd och beredskap
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