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Planprocessen 

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

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

ras.  

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

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

jerat i program.  
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Behovet av bostäder i centrala och halvcentrala lägen i Göteborg är stort. Planförsla-

get syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse väster om Briljant- och Smaragdgatan 

och innebär att ytorna som idag används för markparkering bebyggs med flerbostads-

hus i 6-7 våningar samt att tre av de befintliga bostadsbyggnaderna byggs på med en 

indragen vindsvåning. Befintligt och tillkommande parkeringsbehov ersätts med un-

derjordiska parkeringsgarage samt i ett parkeringshus i anslutning till gångstråket till 

Briljantgatans spårvagnshållplats. Ytterligare möjlighet för parkering kommer att fin-

nas i markplan mellan de nya byggnaderna. Verksamhetslokaler medges i de nya 

kvarterens entréplan, undantaget det mindre delområdet i väster som avses användas 

för förskoleverksamhet och bostäder. Tillkommande byggnation i delområdet får upp-

föras i 2-4 våningar. 

Planen möjliggör en komplettering med ca 250 lägenheter. 

Under planarbetet har grönytan öster om Rubingatan utretts för byggnation av bostä-

der men området har utgått under planprocessen. 

 

Orienteringsbild, planområdet markerat med röd streckad linje. 
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Bilder från planområdet 2016. 

Som en del av det pågående stadsutvecklingsprojektet vid Opaltorget pågår en om-

byggnation av Briljant- och Smaragdgatan som innebär att gatorna kopplas samman 

med Opalgatan via Opaltorget. Den nya gatukopplingen skapar möjlighet för genom-

gående trafik mellan Skattegårdsvägen och Opalgatan. I samband med ombyggnat-

ionen kommer en gång- och cykelväg att uppföras på Briljant- och Smaragdgatans 

västra sida och i direkt anslutning till den tillkommande byggnationen. Övriga befint-

liga gång- och cykelstråk genom och i anslutning till planområdet kommer att finnas 

kvar. Planförslaget innebär att nya byggnadsvolymer placeras längs med Briljant- och 

Smaragdgatan med entréer mot gatan. Lokaler för verksamheter medges i entrépla-

nen. Ytterligare en byggnad för förskoleverksamhet och bostäder placeras i anslutning 

till skogsdungen väster om befintliga bostadshus.  

Denna plan ingår i BoStad2021 (Jubileumssatsningen). BoStad2021 är namnet på ett 

samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 

7000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 

då Göteborg fyller 400 år.  

Detaljplanen stämmer överens med Översiktsplanen och strategi för utbyggnadsplane-

ring. Planen tas fram enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) och drivs enligt standard 

planförfarande. 

Planens innebörd och genomförande 

Planförslaget innebär att ca 250 bostäder kan uppföras i form av flerbostadshus längs 

Briljant- och Smaragdgatan samt genom att tre av de befintliga bostadshusen byggs 

på med en våning. De befintliga husen är uppförda i 4 våningar och detaljplanen 

medger att tre av dessa får en extra våning i form av en indragen vindsvåning vilket 

innebär att de tillåts bli 5 våningar. De nya flerbostadshusen tillåts uppföras i maxi-

malt 6-7 våningar. Ytterligare en byggnad för förskoleverksamhet och bostäder kan 

uppföras i delområdet väster om de befintliga bostadshusen och tillåts uppföras i 2-4 

våningar. Vid planens genomförande kommer befintliga markparkeringar utmed Bril-

jant- och Smaragdgatan att ersättas i garage under mark, i nytt parkeringshus i 5 vå-

ningar samt med markparkeringar mellan de nya husen. Lokaler för verksamheter 

medges i entréplan för tillkommande byggnader längs med Briljant- och Smaragdga-

tan.  

Planområdet omfattar både kvartersmark och allmän platsmark. 
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Illustrationsplan, Krook & Tjäder. Utöver redovisade byggnader medger plankartan 

möjlighet för utbyggnad på ytan längst i söder samt att de norra kvarteren byggs 

samman till slutna kvarter. 

Överväganden och konsekvenser 

Området väster om Briljant- och Smaragdgatan består idag av 15 stycken lamellhus 

av tidig elementhustyp och är ett exempel på tidig rekordårsbebyggelse innan miljon-

programmets storskalighet. Byggnaderna är placerade så att gårdsrum uppstår mellan 

huskropparna. Området är trafikseparerat med stora breda gator som kantas av parke-

ringsfält och spårväg. På den smala gräsytan mellan parkeringsytan och gatan finns 

tre trädrader som omfattas av det generella biotopskyddet enligt Miljöbalkens 7 kap. 

Med föreslagen bebyggelse kommer merparten av trädraderna att tas ned. Nedtagna 

träd kommer att ersättas med nya trädrader som placeras närmare gatan och som 

sträcker sig längs med hela Briljant- och Smaragdgatan. Den nya placeringen innebär 

att gaturummet stramas upp och får en sammanhängande grön karaktär. Dispens från 

biotopskydd krävs. 

De stora öppna ytorna mot Briljant- och Smaragdgatan saknar tydliga gränser mellan 

privat och offentligt och avståndet mellan gatorna och byggnaderna medför att ytorna 

kan upplevas som ödsliga och otrygga. Den tillkommande bebyggelsen placeras med 
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långsidorna mot Briljant- och Smaragdgatan och sluter på så sätt gårdsrummen mot 

gatan. I de lägen där befintliga byggnader byggs på med en indragen vindsvåning 

kommer de nya husen byggas samman med de befintliga. Tillkommande byggnation 

innebär att området får en mer sluten karaktär mot Briljant- och Smaragdgatan vilket 

medför att området i större utsträckning kommer att likna kvartersstad och att gränsen 

mellan privat och offentligt tydliggörs. Föreslagna byggnader avviker från de befint-

liga i höjd och utformning för att markera skillnaden mellan nytt och befintligt. Place-

ringen av de planerade husen medför att mer än hälften av befintliga bostäders buller-

utsatta fasader skärmas och att ljudnivåerna vid fasad minskar samt att gårdsrummen 

får sänkta ljudnivåer. En ökad andel boende i området medför att fler rör sig mellan 

husen och längs med gatan vilket ökar tryggheten. Med varierade lägenhetsstorlekar 

förbättras förutsättningarna för att bo kvar i området över tid. 

Befintliga stråk från spårvagnshållplatserna, genom Turkosgatans parkstråk och vi-

dare till angränsande bostadsområden kommer att finnas kvar.  

Planområdet ligger 200 meter från Västerleden som är av riksintresse för kommuni-

kation. Det pågående genomförande av stadsutvecklingsprojektet vid Opaltorget in-

nebär förbättringar av gång- och cykelnätet vilket underlättar för transporter utan bil. 

Området är beläget nära service, skola och kollektivtrafik och planförslaget medger 

lokaler för mindre verksamheter samt förskola vilket ytterligare stärker förutsättning-

arna för service i närområdet. De nya byggnaderna ökar tryggheten längs med till-

kommande gång- och cykelstråk samt vid spårvägens hållplatslägen. 

I det mindre delområdet i anslutning till skogsdungen i väster medges möjlighet att 

uppföra en byggnad i 2-4 våningar för förskoleverksamhet och ytterligare bostäder. 

En naturinventering har genomförts av skogsdungen som bedöms ha påtagliga till 

höga naturvärden och innehåller ett flertal element som är värdefulla för biologisk 

mångfald och kan ha funktion som spridningslänk. Området är idag delvis slyigt och 

upplevs av många som otryggt. Behovet av förskoleplatser inom och i anslutning till 

planområdet är stort och möjligheterna att inrymma en förskola inom planområdet är 

begränsade. Den tillkommande byggnaden placeras så att gårdsrummet ramas in och 

får en tydligare avgränsning vilket medför att gården får en mer sluten karaktär lik-

nande kvartersstadens gårdsrum. En blandning av bostäder och förskoleverksamhet 

innebär att byggnaden används över dygnets alla timmar och nya utblickar tillförs mot 

skogsdungen vilket ökar tryggheten. Skogsdungen föreslås användas för förskolans 

utemiljöer. Delområdet kommer att studeras vidare inför granskningsskedet med hän-

syn till solstudier, gestaltning samt möjligheten att minimera påverkan på naturvär-

den. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och lokaler för förskole-

verksamhet väster om Briljant- och Smaragdgatan.  

Planområdet är lokaliserat väster om Briljant- och Smaragdgatan och föreslås för nya 

bostäder samt förskoleverksamhet. Området ligger i ett kollektivtrafiknära läge med 

närhet till service. I planförslaget medges lokaler för verksamheter i tillkommande 

byggnation längs med Briljant- och Smaragdgatan. 

Föreslagna bostäder ger ökat underlag för service och kollektivtrafik och bidrar till att 

öka variationen i bostadsbeståndet. Planen innebär att befintlig markparkering väster 

om Briljant- och Smaragdgatan bebyggs med flerbostadshus samt att tre av de befint-

liga bostadshusen byggs på med en våning vilket möjliggör en komplettering med ca 

250 lägenheter. Befintligt och tillkommande parkeringsbehov ersätts med parkering 

under och mellan föreslagen ny byggnation samt i ett friliggande parkeringsgarage. 

Ytterligare parkeringsmöjligheter i form av markparkering finns mellan de nya husen 

och en större markparkering i områdets södra del.  

I detaljplanen medges förskoleverksamhet i delområdet i anslutning till skogsdungen i 

väster. Tillkommande parkering för förskolans behov inryms i parkeringsytorna 

längst i söder vid Smaragdgatan.  

Som en del av det pågående arbetet med stadsförnyelse vid Opaltorget avses Briljant- 

och Smaragdgatan att byggas om till en genomfartsgata som kopplar samman Opal-

torget med Skattegårdsvägen. På gatans västra sida, i anslutning till den tillkommande 

byggnationen, kommer en gång- och cykelväg att anläggas. Övriga befintliga gång- 

och cykelstråk genom och angränsande till planområdet kommer att finnas kvar. I 

korsningen till Skattegårdsvägen kommer en rondell att uppföras och tunneln mellan 

Turkosgatan och Diamantgatan kompletteras med en övergång i plan. 

I strategi för utbyggnadsplanering, godkänd av Byggnadsnämnden 2014, identifieras 

stråket från Marklandsgatan till Opaltorget som ett stråk med goda förutsättningar att 

utvecklas. Planområdet ligger inom det område som pekats ut som prioriterat utbygg-

nadsområde i sträckningen mellan Frölunda torg och Opaltorget. I enlighet med stra-

tegin avses de prioriterade utbyggnadsområdena att utvecklas genom förtätning och 

komplettering med fler bostäder och verksamheter. Aktuell detaljplan är i linje med 

strategins riktlinjer. 

Enligt Göteborgs stads budget för 2016 ska Göteborg vara en jämlik och hållbar stad. 

Nybyggnation ska förtäta, komplettera och utveckla staden där befintliga resurser och 

redan gjorda investeringar kan användas effektivt. God kollektivtrafik, service, affä-

rer, skolor, torg och grönytor ska finnas inom gångavstånd. Inriktningen ska vara att 

utveckla en blandstad med mer liv och rörelse, ökad trygghet och fler mötesplatser. 

Denna plan ingår i BoStad2021 (Jubileumssatsningen). BoStad2021 är namnet på ett 

samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 

7000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 

då Göteborg fyller 400 år. 
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Läge, areal och markägoförhållanden 

  

Orienteringskarta, planområdets läge i stadsdelen Tynnered. 

Planområdet är beläget i Tynnered, i direkt anslutning till Briljant- och Smaragdgatan, 

ca 7,5 km sydväst om Göteborgs centrum (Brunnsparken). Planområdet utgörs idag 

av befintliga bostadsbyggnader och parkeringsytor med tillfart från Briljant- respek-

tive Smaragdgatan. Det mindre delområdet i väster utgörs av en skogsdunge samt en 

fotbollsplan tillhörande befintligt gårdsrum. Området avgränsas av befintlig byggnat-

ion i väster, Vättnedalsskolan i söder, Briljant- och Smaragdgatan i öster och av Tur-

kosgatan i norr. Området omfattar cirka 3,8 hektar och ägs av Stena Fastigheter AB 

och Göteborgs Stad. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsför-

teckningen. 

 
Grundkarta med plangräns. 
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Planförhållanden 

Översiktsplan 

I Översiktsplanen för Göteborgs kommun, antagen 2009, pekas planområdet ut som 

bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor där en blandning av bostäder och 

icke störande verksamheter är önskvärd. Detaljplanen är i överensstämmelse med 

översiktsplanen. 

Riksintresse 

Planområdet berörs av Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. Miljöbalken. 

Göteborgs kust och skärgård är på grund av sina natur- och kulturvärden av riksin-

tresse enligt 4 kap. 1 §, vilket innebär att ingrepp i miljön endast får göras på ett sätt 

som inte påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna ska dock inte hindra stadens 

utveckling eller det lokala näringslivet. 

Ca 200 meter norr om planområdet ligger Västerleden som är av riksintresse för 

kommunikation. 

Strategi för utbyggnadsplanering – Göteborg 2035 

I Strategi för utbyggnadsplanering, godkänd av Byggnadsnämnden 2014, prioriteras 

utbyggnadsområden. I utbyggnadsplaneringen pekas det sammanhängande bebyggel-

sestråket från Marklandsgatan till Opaltorget ut som ett område med goda förutsätt-

ningar att utvecklas. Frölunda torg har stor potential för bli en verklig tyngdpunkt för 

området och på sikt kan även Opaltorget utvecklas till en tyngdpunkt.  

Planområdet är lokaliserat mellan Frölunda torg och Opaltorget och ingår i det om-

råde som pekas ut som prioriterat utbyggnadsområde. Enligt utbyggnadsplaneringen 

kan det byggas ca 7000 bostäder i Frölunda fram till 2035.  

Program 

Planområdet ingår i program för stadsutveckling i södra Tynnered, godkänt av Bygg-

nadsnämnden 2005. Programområdet avgränsas av Västerleden, Skattegårdsvägen, 

Grevegårdsvägen och Näsetvägen. Programmet belyser möjligheterna till utveckling i 

södra Tynnered genom förtätning och komplettering av bebyggelsen samt förändring-

ar i den fysiska strukturen. Området väster om Briljant- och Smaragdgatan pekas ut 

som lämpligt för kompletteringsbebyggelse på parkeringsytorna. En ny bebyggelse 

skulle förstärka det centrala stråket genom området samt öka stadsmässigheten och 

variationen utefter gatorna. En byggnation kan även öka tryggheten utefter gatorna 

och bidra till tryggheten vid spårvagnshållplatserna.  

I programmet anges även att förtätningar som tar i anspråk natur-/parkmark endast får 

ske i undantagsfall. Ambitionen är att, i samband med stadsutveckling och förtätning i 

området frigöra medel för en satsning på höjd grönytekvalitet i programområdet. Vi-

dare framkommer att det finns stora brister vid alla tunnlar kring Briljantgatan samt 

att spårvagnshållplatserna vid Smaragdgatan och Briljantgatan upplevs som ödsliga. 

Detaljplan 

För området gäller detaljplan F3105, fastställd 1963. Väster om Briljant- och Sma-

ragdgatan medger planen bostadsändamål och garage. Där planen medger bostäder får 
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dock lokaler för annat, dock ej industriellt ändamål, inredas i den utsträckning bygg-

nadsnämnden prövar detta lämpligt. Byggrätterna medger befintlig bebyggelse samt 

en byggrätt för handel vid Briljantgatan som inte har ianspråktagits. I det mindre del-

området i väster medges ingen bebyggelse.  

Planens genomförandetid har gått ut. 

Biotopskydd 

Längs med Briljantgatan samt kvartersgatan som sträcker sig in i planområdet från 

Briljantgatan finns tre trädrader med planterade lönnar med en diameter om ca 25-45 

cm. Träden ingår i en allé och omfattas därmed av det generella biotopskyddet enligt 

Miljöbalken 7 kap. 11 §. Om den planerade byggnationen påverkar träden negativt 

krävs dispens från Länsstyrelsen. En naturinventering har genomförts av trädraderna 

där det konstateras att träden är bevuxna med lavar men inga skyddsvärda arter på-

träffades. 

Biotopskyddade trädrader inom planområdet. 

   

Trädrader längs Briljantgatan sommar och vinter 2016. 

Mark, vegetation och fauna 

Området väster om Briljant- och Smaragdgatan är bebyggt med lamellhus som formar 

gårdsrum i utrymmena mellan byggnadsvolymerna. Gårdarna består av gräsytor med 

uppvuxna träd och buskar. På ett flertal platser förekommer berg i dagen. I anslutning 
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till Turkosgatans parkstråk, väster om befintlig byggnation, finns en skogsdunge be-

stående av framförallt gles hedekskog med flera grövre träd. I dungen förekommer 

även tall, asp, björk och sälg samt inslag av lönn, oxel, fågelbär och fläder. Skogs-

dungen har inventerats och bedöms ha påtagliga till höga naturvärden och kan ha 

funktion som spridningslänk. Inga skyddade eller rödlistade arter påträffades vid in-

venteringen. Ytterligare en träddunge finns vid Smaragdgatan, i dungen finns inga 

kända naturvärden. 

   

Gårdsrum mellan befintlig byggnation     Nedsänkta parkeringsytor och gräsytor mot 

och parkering mot Briljantgatan.    Briljantgatan. 

På gräsytan mellan parkeringen och Briljantgatan finns två trädrader bestående av 

lönnar. Ytterligare en trädrad finns i anslutning till den återvändsgata som sträcker sig 

in i området i höjd med Briljantgatans hållplats. En naturinventering har genomförts 

av trädraderna där det konstateras att träden är bevuxna med lavar men inga skydds-

värda arter påträffades. Trädraderna omfattas av det generella biotopskyddet enligt 

Miljöbalkens 7 kap. 

Marken som föreslås bebyggas består av hårdgjorda ytor som används för markparke-

ring. Ytorna är till största delen plana men har en nedsänkt placering i förhållande till 

omgivande mark. Markområdet mellan Briljant- och Smaragdgatan ner mot parke-

ringsytorna utgörs av gräsytor med varierad lutning och som i delar är bevuxna med 

träd. På vissa ställen finns även berg i dagen.  

Det mindre delområdet utgörs av en skogsklädd mindre höjd som ligger i anslutning 

till befintlig bebyggelse. Ytan som föreslås bebyggas är plan och används idag som 

bostadsgård av angränsande byggnader. Skogsdungen föreslås användas som utemil-

jöer för förskolans behov. 

Angränsande till planområdet finns tre gång- och cykeltunnlar under Briljant- och 

Smaragdgatan, i anslutning till tunnlarna är marklutningen större. Öster om gatorna 

ligger spårvägen på bank och en bro över Briljantgatan. 

Geoteknik 

Den geotekniska utredning som genomförts av Fastighetskontoret visar att planområ-

det till största delen utgörs av relativt plan lermark med uppstickande flacka bergs-

höjder. Jord/lerdjupen varierar från berg i dagen till drygt 20 m. Jordmäktigheterna 

ökar successivt från Smaragd- och Briljantgatan åt väster och norr. Inom de bebyggda 

delarna utgörs merparten av den övre delen av jordprofilen av fyllnadsjord. Urschakt-

ning har utförts för vissa av parkeringsytorna och nivåskillnaderna tas upp av L-

stödmurar. Sprickvatten/markvatten förekommer i jordens ytliga lager av fyll-
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ningsjord. Grundvattenytans läge bedöms finnas vid underkant torrskorpeleran dvs 1-

2 m  under markytan.  

Området är plant och redan bebyggt och det bedöms därmed inte föreligga några sär-

skilda geotekniska problem för en ytterligare exploatering av området. Grundläggning 

av tillkommande byggnader kommer att behöva anpassas efter befintlig jordart, be-

lastning och jorddjup. Det föreligger inga stabilitetsproblem för marken i nuläget eller 

efter en exploatering. I samband med utbyggnaden av området måste både lokal- och 

totalstabiliteten för djupare schakter beaktas. 

Enligt SGU:s översiktliga radonriskkarta är området klassificerat som låg-

/normalradonområde. På normal radonmark ska nya byggnader uppföras radonskyd-

dade. 

Det mindre delområdet i väster som föreslås för förskoleverksamhet och bostäder 

utgörs av ett bergsparti med omväxlande berg i dagen och tunt jordtäcke på berg. Lo-

kalt förekommer jordfyllda svackor där det växer lövträd. Bergspartiet utgörs i hu-

vudsak av flacka sprickfria hällar men lägre och i stort sett lodräta partier förekom-

mer. I bergspartiets västra del förekommer lokalt flera meter höga och i stort sett lod-

räta branter. Bergets spricksystem medför att det föreligger stor risk för blockutfall 

och på sikt även bergras. I samband med en byggnation av området måste bergsstabi-

liteten säkras. 

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns tre registrerade fornlämningar, två stensättningar och en häll-

kista i omgivande hög. Samtliga fornlämningar har undersökts och tagits bort. Det 

finns inga ytterligare kända fornlämningar eller fyndplatser inom eller i direkt anslut-

ning till planområdet. 

Det befintliga bostadsområdet är ett exempel på tidig rekordårsbebyggelse innan mil-

jonprogrammets storskalighet. Området planerades med fullt genomförd trafiksepare-

ring och uppfördes 1964-65. Byggnaderna utgörs av 15 stycken lamellhus av en tidig 

elementhustyp med prefabricerade vita betongelement av sandwichtyp. Bostadsläng-

orna är inpassade i den kuperade terrängen och utgörs av volymer i fyra våningar plus 

källarplan. Fasaderna är klädda med prefabricerade ljusa betongelement i mönstergju-

ten reliefstruktur med släta horisontella band mellan våningsplanen och en låg sockel 

i grå betong. Balkonger och entrépartier är djupt indragna i fasaden medan fönstren är 

placerade i liv med fasaderna. Fasaderna är enhetliga och har en upprepande karaktär. 

Taken är valmade och klädda med grönpapp.  

   

Befintlig byggnation är inpassade i      Fasaderna är klädda med prefabricerade  

terrängen. Fasaderna är enhetliga med      betongelement i mönstergjuten relief. 

indragna balkonger. 
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Sociala aspekter 

Bebyggelsen i närområdet består enbart av flerbostadshus uppförda 1961-70. 78 % av 

lägenheterna utgörs av hyresrätter och återstående 22 % av bostadsrätter, 47 % av 

bostäderna ingår i allmännyttan. 

Briljant- och Smaragdgatan tillhör primärområdet Grevegården som har en större an-

del barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år än i staden i stort. Arbetslösheten är högre 

än i övriga staden men även i jämförelse med den övriga stadsdelen Västra Göteborg 

och utbildningsnivån samt medelinkomsten är lägre. Ohälsotalen i Grevegården är 

högre än resten av stadsdelen samt i förhållande till övriga Göteborg och andelen fa-

miljer med försörjningsstöd är högre. Bilinnehavet är lägre än i resten av staden. An-

delen utlandsfödda är högre än i staden i stort medan den totala andelen utlandsfödda 

i stadsdelen är lägre än övriga Göteborg. 

Den befintliga byggnationen utgörs i huvudsak av bostäder. Briljant- och Smaragdga-

tan samt spårvägen är en barriär mot öster, undergångar finns för gång- och cykel. 

Genom området går två allmänna stråk i öst-västlig riktning som förbinder spår-

vagnshållplatserna med bostäderna vid Turkosgatan. Västerleden norr om planområ-

det upplevs som en barriär mot Frölunda torg. 

Befintliga bostäder ligger i direkt anslutning till Turkosgatans parkstråk och ytterli-

gare allmänna parker finns vid Kastanjegatans parkstråk ca 50 meter från planområ-

dets sydöstra gräns samt vid Safirpassagen öster om Rubingatan. 

I samband med planarbetet har en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

genomförts i samarbete med berörda förvaltningar. Där framkom att det befintliga 

bostadsområdet har en trevlig karaktär med låga hus men opersonliga gårdar. Många 

av hyresgästerna trivs och är stolta över sitt område och det finns ett rikt föreningsliv. 

Stråken upplevs som otydliga och undergångarna till Frölunda torg och spår-

vagnshållplatserna som otrygga. Stråken inom och i anslutning till planområdet är 

svårframkomliga ur ett tillgänglighetsperspektiv.  

Det finns önskemål om lokaler och mötesplatser för föreningar samt barn och ungdo-

mar, att tryggheten längs med stråk och grönområden förbättras, att Turkosgatans 

parkstråk utvecklas och att det skapas liv och rörelse i området. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Planområdet är lokaliserat i ett trafikseparerat område som planerats med utifrånmat-

ning och nås med bil från Briljant- eller Smaragdgatan. Det finns inga vägar med ge-

nomfartstrafik och parkeringsytor finns i form av markparkering i områdets ytterkan-

ter med större parkeringsytor vid Briljant- och Smaragdgatan. För närvarande pågår 

markprojektering för en ny lokalgata och cykelbana som innebär att Briljant- och 

Smaragdgatan förlängs och knyts samman med Opalgatan. Utformningen av gatorna 

är del av det pågående stadsförnyelseprojektet vid Opaltorget. Den nya förbindelsen 

medför att Briljant- och Smaragdgatan öppnas upp för genomfartstrafik till Opalgatan 

via Opaltorget och att en gång- och cykelväg anläggs på gatans västra sida. I samband 

med ombyggnationen kommer korsningen Briljantgatan /Skattegårdsvägen att byggas 

om till en rondell. Ombyggnaden av gatan innebär också att tunneln mellan Turkosga-

tan och Diamantgatan kompletteras med en övergång i plan. Ytterligare en övergång i 

plan kommer att uppföras i anslutning till Briljantgatans spårvagnshållplats. 
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Öster om planområdet löper Briljant- och Smaragdgatan som matar trafiken från 

Skattegårdsvägen in till Grevegårdens parkeringsytor och Vättnedalsskolan samt till 

angränsande bostadsområden i öster. Parallellt med Briljant- och Smaragdgatans östra 

sida finns kollektivtrafik i form av spårväg, närmaste hållplats för spårvagn är belägen 

öster om Briljantgatan ungefär 25 m från planområdet. Spårvagnstrafiken ansluter till 

kollektivtrafiknoden vid Frölunda Torg som har förbindelser till övriga delar av sta-

den.  

 

 

Planområdet med omgivande gator och service.  

I området finns flera platser som är otillgängliga för rörelsehindrade. Angöringsvä-

garna till spårvagnshållplatserna har starka lutningar vilket innebär att de är svårfram-

komliga. Det finns även stora nivåskillnader mellan Briljantgatan, befintliga parke-

ringsytor och bostadsbyggnaderna vilket innebär att tillgängliga vägar begränsas till 

de två allmänna stråken genom gårdarna och vidare till Turkosgatans parkstråk.  

Sydväst om planområdet ligger Vättnedalsskolan, i skolan går elever från förskole-

klass upp till årskurs 6. Ytterligare en grundskola för elever från förskoleklass upp till 

årskurs 6 finns i Ängåsskolan, ca 370 m promenadavstånd från Grevegården. I närom-

rådet finns förskolor vid Turkosgatan och Diamantgatan. Ytterligare en förskola plan-

eras att uppföras i genomförandet av angränsande detaljplan för Opaltorget. 

Ca 550 m från planområdet ligger Frölunda torg som har ett stort utbud av service och 

handel. Förutom livsmedelsbutiker och ett stort antal urvalsbutiker, finns här sjukhus, 

folktandvård och vårdcentral. I anslutning till Frölunda torg finns även Frölunda Kul-

turhus med bibliotek, bad m.m. 

I närheten av planområdet finns mindre livsmedelbutiker vid Smycketorget och Kas-

tanjeallén. I och med genomförandet av stadsförnyelseprogrammet av Opaltorget 

kommer Opaltorget att omvandlas till ett stadsdelstorg med butiker, stadsdelsservice, 
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samlingslokal, kontor och bostäder. Opaltorget är lokaliserat på ca 450 m promenad-

avstånd från planområdet. 

Väster om planområdet ligger Kastanjealléens aktivitetspark som är del av ett större 

grönstråk som sträcker sig från Skattegårdsvägen till Opaltorget och används av bo-

ende i hela stadsdelen. Inom 300 m från planområdet finns även Turkosgatans parks-

tråk och Safirpassagen. 

Teknik 

Fjärrvärme 

Fjärrvärme finns utbyggt i området och de befintliga byggnaderna är anslutna till 

fjärrvärmenätet idag. Huvudledningar finns väster om planområdet. 

El och tele 

I anslutning till Turkosgatans parkstråk respektive vid Briljantgatans norra del finns 

transformatorstationer som tillhör Göteborg energi. Föreslagen bebyggelse innebär 

inget behov av ytterligare transformatorstationer. 

Ledningsnätet ligger i nuläget i anslutning till planområdets östra gräns men kommer 

i samband med ombyggnaden av Briljant- och Smaragdgatan att flyttas till gatans 

östra sida. Ledningsnätet korsar planområdet i anslutning till träddungen vid Sma-

ragdgatan samt i det allmänna stråket till Briljantgatans hållplats. 

VA-ledningar 

Det allmänna ledningsnätet för VA finns utbyggt i anslutning till planområdet. I an-

slutning till tunneln som leder till Briljantgatans spårvagnshållplats korsar lednings-

stråket planområdet. Ledningarna är olämpliga att flytta med hänsyn till tunnelns pla-

cering.  

Ytterligare ett ledningsstråk för VA korsar planområdet i anslutning till det allmänna 

stråket i söder samt i områdets sydligaste del. 

Dagvatten 

Allmänt ledningsnät för dagvatten finns utbyggt i anslutning till planområdet. Vid 

Smaragddungen korsar ledningsnätet planområdet i öst-västlig riktning. Det finns 

inga kända kapacitetsproblem. Planområdet avvattnas till Stora ån via allmänt led-

ningsnät för dagvatten som mynnar i viken Välen. Enligt miljökvalitetsnormen bör 

utsläpp av totalfosfor till recipienten begränsas. 

Skyfall 

Som en del av Göteborgs stads arbete med framtagande av ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen för vatten och klimatanpassning har en skyfallsmodellering tagits 

fram för hela staden. Modelleringen visar att det vid ett 100-års regn finns risk för 

djupa översvämningsytor inom planområdet. Parkeringsytorna väster om Briljant- och 

Smaragdgatan kan få översvämningar på >1 m. Det är därför viktigt att byggnader 

inom dessa områden utformas och höjdsätts på ett sådant sätt att inga instängda områ-

den skapas och så att tillgängligheten inom området kan säkras vid ett 100-årsregn. 
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Utdrag ur skyfallsmodellen. Blå zoner markerar översvämningsytor vid ett 100-

årsregn. Röda pilar visar flödesvägar för ytvatten i området. 

Störningar 

Buller  

Planområdet är utsatt för buller från framförallt Briljantgatan med intilliggande spår-

bunden trafik. Beräknade ljudnivåer vid befintliga bostadshus ligger för de flesta fa-

sader under 55 dBA och endast gavlar som vetter mot öster har ljudnivåer som delvis 

överstiger 55 dBA. 

För gårdsmiljöerna som ligger närmast Briljantgatan beräknas ekvivalent ljudnivå 

ligga mellan 50-55 dBA vilket är högre än Göteborgs Stads riktvärde 50 dBA för re-

kreativa ljudmiljöer. På delar av ytorna runt husen samt i skyddade lägen bakom 

byggnaderna och längre in i det befintliga bostadsområdet ligger ljudnivåerna under 

50 dBA. Maximala ljudnivåer vid fasad och i markplanet runt bostäderna beräknas 

ligga under 70 dBA från både väg- och spårvagnstrafik. 
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Ekvivalent ljudnivå väg och spårvägs-         Maximal ljudnivå vägtrafik, nuläge. 

trafik, nuläge. Norconsult.        Norconsult. 

 

Maximal ljudnivå spårvägstrafik, nuläge. 

Norconsult. 
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Luftmiljö 

Miljöförvaltningens årliga beräkningar av kvävedioxidhalten i området visar att hal-

terna riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen för dygn. Med anledning av detta 

har en luftutredning genomförts. Spridningsberäkningarna visar att samtliga miljökva-

litetsnormer för kvävedioxid troligen kommer att klaras med den nya detaljplanen 

även utan antaganden om förbättrade emissionsfaktorer och bakgrundshalter i framti-

den. Det är även troligt att miljömålen för kvävedioxid klaras. Kvävedioxid är den 

luftförorening som är svårast att klara normerna för i Göteborg. Eftersom halterna är 

så låga är det därför mycket troligt att även övriga normer för luft klaras. 

Eftersom det inte finns några stängda gaturum bedöms det inte vara troligt att halterna 

av PM10 överskrider gränsvärdena.   

Markmiljö 

Planområdet är inget uppenbart riskområde för förorenad mark. Föroreningar kan 

finnas i eventuella fyllnadsmassor eller i trafikområden och tjärasfalt kan förekomma.  

Detaljplanens innebörd och genomförande 

Planförslaget innebär att ca 250 lägenheter kan uppföras i form av flerbostadshus ut-

med Briljant- och Smaragdgatan samt genom att tre av de befintliga bostadsbyggna-

derna byggs på med en indragen vindsvåning. Befintliga bostadsbyggnader är fyra 

våningar och i de lägen där påbyggnad medges får byggnaderna utökas till fem vå-

ningar. De nya husen utmed Briljant- och Smaragdgatan kommer att variera mellan 6-

7 våningar. I det mindre delområdet i väster medges förutsättningar för att uppföra en 

byggnad för förskoleverksamhet och bostäder i 2-4 våningar. 

Vid planens genomförande kommer befintliga markparkeringar utmed Briljant- och 

Smaragdgatan att ersättas med garage under mark samt i ett nytt parkeringshus vid 

Briljantgatan. Ytterligare parkeringsytor kommer att finnas i form av markparkering i 

anslutning till de nya husen. 

Befintliga stråk från spårvagnshållplatserna, genom Turkosgatans parkstråk och vi-

dare till angränsande bostadsområden kommer att finnas kvar. 

Planområdet omfattar både kvartersmark och allmän platsmark.  

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

drift och underhåll. Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. 
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Bebyggelse 

 

Föreslagen byggnation sedd från öster. 

  

Vyer från Briljantgatan. 

  

Vy från Smaragdgatan och över tillkommande parkeringshus. Illustrationer Krook & 

Tjäder. 

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra flerbostadshus utmed Briljant- och Smaragdga-

tan i 6-7 våningar. I planen skapas även möjlighet att bygga på tre av de befintliga 

byggnaderna med en indragen våning. I det mindre delområdet i väster medges för-

skoleverksamhet och bostäder i 2-4 våningar. 

Den nya bebyggelsen föreslås placeras så att de angränsande gårdsrummen skärmas 

av från Briljant- och Smaragdgatan vilket tydliggör gränsen för vad som är offentligt 

respektive privat. De befintliga gårdsrummen ansluts till de tillkommande byggnader-

na och samutnyttjas av de boende. Den tillkommande byggnationen medför att Bril-

jant- och Smaragdgatan får en mer stadsliknande karaktär och trygghetskänslan längs 

med gatorna ökar. För att skapa aktiva entréplan och befolka Briljant- och Smaragd-

gatan ska entréer placeras mot gata och lokaler för verksamheter medges. 

I och med att gårdarna skärmas kommer området att få en mer sluten karaktär mot 

Briljant- och Smaragdgatan vilket medför att området i större utsträckning kommer 

att likna kvartersstad. I plankartan medges möjlighet att helt sluta kvarteren för de tre 

norra byggnadsvolymerna. Föreslagna byggnader avviker från de befintliga i höjd och 

utformning för att markera skillnaden mellan nytt och befintligt. 

I plankartans södra del, längs med Smaragdgatan, medges möjlighet att uppföra en 

längre byggnad som sträcker sig från skogsdungen i korsningen Briljant- och Sma-

ragdgatan och vidare ner till det befintliga huset längst i söder. Möjligheten att upp-
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föra byggnation på denna yta begränsas av skuggpåverkan på befintliga bostäder och 

möjligheten att inrymma tillräcklig mängd parkering. För att samspela med områdets 

karaktär måste en byggnad i detta läge utformas med ett släpp. 

I anslutning till skogsdungen väster om befintliga bostadshus medger detaljplanen 

möjlighet för ytterligare en byggnad. Byggnaden placeras så att gårdsrummet ramas 

in och får en tydligare avgränsning som liknar kvarterstadens gårdsrum. Skogsdungen 

föreslås användas som gård för förskoleverksamhet. Byggnationen innebär att nya 

utblickar skapas mot skogsdungen och stärker trygghetskänslan i området. Delområ-

det kommer att studeras vidare inför granskningsskedet med hänsyn till påverkan på 

naturvärden, solstudier, angöring och gestaltning.  

Under detaljplanearbetet har en alternativ placering av förskolan studerats i planom-

rådets södra del. Möjligheten att inrymma en förskolegård av tillräcklig storlek i detta 

läge är begränsat och innebär att befintliga gårdsrum behöver tas i anspråk. I plankar-

tan medges dock möjlighet att förlägga förskoleverksamhet i byggnadsvolymen längst 

i söder. Med anledning av detta ställs krav på högre våningshöjd i entréplan i detta 

läge och en användning för förskola och verksamhetslokaler medges i entréplan utö-

ver bostäder. 

Längs med det genomgående publika stråket till spårvagnshållplatserna i planområ-

dets norra del skapas förutsättningar för ett parkeringshus i 5 våningar. För att stärka 

stråket medges medges lokaler för verksamheter i entréplan i anslutning till stråket 

samt mot Briljantgatan. Parkering i garage under mark medges under de nya byggna-

derna längs med Briljantgatan samt mellan byggnaderna. Utöver dessa medges mark-

parkeringar mellan bostäderna, vid infartsvägen till parkeringsgaraget samt i planom-

rådets södra del.  

Utformningen av den tillkommande bebyggelsen kommer att studeras vidare inför 

granskningsskedet och detaljplanen kommer att kompletteras med utformningsbe-

stämmelser för den nya byggnationen. 

Solstudie 

Den tillkommande byggnationen innebär att solförhållandena på platsen kommer att 

förändras. Solstudien visar att gårdarna blir solbelysta och att orienteringsvärdet på 5 

timmar sol under vår och höstdagjämning klaras.  

Lägenheterna i de befintliga byggnaderna är genomgående vilket innebär att de har 

fönster åt två håll. Merparten av befintliga lägenheter bedöms klara orienteringsvärdet 

på 5 timmar sol under vår och höstdagjämning om soltimmarna på respektive fasad 

läggs samman. För en begränsad andel av de befintliga bostäderna i entréplan i bygg-

nadsvolymen norr om föreslaget parkeringshus uppnås ett värde på ca 4,5 timmar sol. 

Genomförd solstudie finns tillgänglig som bilaga till planhandlingarna. 

Möjligheten att bebygga den byggrätt som medges i planområdets södra del begränsas 

av skuggpåverkan på befintliga bostäder. Genomförda solstudier visar att det är möj-

ligt att använda delar av byggrätten för byggnation och klara orienteringsvärdet för 5 

timmar sol. Om ytan föreslås bebyggas i större omfattning krävs djupare solstudier. 

Skuggpåverkan för delområdet i väster kommer att studeras inför granskningsskedet.  
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Trafik och parkering 

Planområdet är lokaliserat mellan Frölunda torg och Opaltorget och ingår i det om-

råde som pekas ut som prioriterat utbyggnadsområde i Strategi för utbyggnadsplane-

ring. Närmaste kollektivtrafik finns i form av spårväg längs med Briljant- och Sma-

ragdgatan och hållplatser finns inom promenadavstånd från planområdet. Den nya 

gång- och cykelvägen som kommer att uppföras i samband med att Briljant- och Sma-

ragdgatan byggs om till en genomfartsgata stärker kopplingarna till Opaltorget och 

Frölunda torg vilket innebär bättre förutsättningar för exempelvis pendling med cykel. 

I och med genomförandet av stadsförnyelseprogrammet av Opaltorget kommer Opal-

torget att omvandlas till ett stadsdelstorg med butiker, stadsdelsservice, samlingslokal, 

kontor och bostäder. Opaltorget är lokaliserat på ca 450 meters promenadavstånd från 

planområdet. Ett stort utbud av service finns vid Frölunda torg ca 550 meter från 

planområdet. Utbyggnaden av gång- och cykelnätet innebär att stråken till Frölunda 

torg och Opaltorget förstärks för fotgängare och cyklister. Såväl Opaltorget som 

Frölunda torg är lätta att nå med spårvagnstrafiken.  

Västerleden 

Göteborg väntas fram till år 2035 växa med 150 000 invånare och 80 000 arbetsplat-

ser och därmed växa till en nära storstad. Göteborgs Stad vill att mycket av stadsut-

vecklingen för att bygga denna nära storstad ska ske genom förtätning i det vi kallar 

för mellanstaden, det vill säga i den sammanhängande staden utanför stadskärnan. 

Med det ökade antalet invånare i staden antas också antalet resor till, från och inom 

staden öka proportionerligt, vilket ställer nya krav på såväl trafiksystemet som på 

förändrade resebeteenden. Detta är förutsättningar för att möjliggöra den önskade 

tillväxten av regionkärnan som vi ser framför oss och som är ett övergripande mål för 

förtätningen i staden. 

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

och annan service – allt det som gör vardagen lite enklare. Staden vill härigenom 

skapa fler attraktiva platser för boende, besökare och för det näringsliv som önskar 

växa eller etablera sig i staden. 

Förutsättningar för stadsutveckling 

En förutsättning för att möjliggöra denna stadsutveckling är att trafiksystemet genom 

olika åtgärder kan ställas om i en mer hållbar inriktning. Samtidigt skapar förtätning-

en i sig själv förutsättningar för en omställning av trafiksystemet. Förutsättningarna 

för en hållbar stadsutveckling för bebyggelse- och infrastrukturplaneringen är således 

ömsesidigt beroende av varandra och dess växelverkan måste därför beaktas igenom 

hela planeringsprocessen. Därmed finns också möjligheter till att genom stadsplane-

ring påverka trafikalstringen för olika trafikslag i önskad riktning. Detta blir möjligt 

eftersom andelen resor med ett givet trafikslag antas påverkas av förutsättningarna att 

resa med detta trafikslag, samtidigt som antalet resor för samtliga trafikslag antas vara 

konstant för ett givet antal invånare. 

Gällande inriktnings- och effektmål för denna stadsutveckling kan utläsas i Göteborgs 

Stads styrdokument Trafikstrategi för en nära storstad Göteborg 2035 samt i Strategi 

för utbyggnadsplanering Göteborg 2035, dokument som ska ses som konkretiseringar 

av Göteborgs Stads översiktsplan. 
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Södra mellanstaden och dess trafikleder 

Södra mellanstaden omfattas av Högsbo, Frölunda och Tynnered. Området omgärdas 

av de fyra stora trafiklederna Västerleden, del av Oscarsleden, Högsboleden samt Dag 

Hammarskjöldsleden. Idag fyller trafiklederna viktiga funktioner för vägtrafiken. De 

två först nämnda lederna, Västerleden samt Oscarsleden, har staten som huvudman 

och är klassade som riksintresse kommunikation. Det är bland annat Västerledens 

funktion som korridor för näringslivets transporter till Göteborgs Hamn som är anled-

ningen till riksintresset.  

Idag trafikeras Västerleden av närmare 60 000 fordon per vardagsmedeldygn. Väster-

leden och Oscarsleden fyller också en viktig funktion som en del i Göteborgs Stads 

lokalnät, genom att de avlastar Göteborgs centrala delar från biltrafik. Högsboleden 

och Dag Hammarskjöldsleden är däremot kommunala leder. De har idag viktiga 

funktioner för vägtrafiken genom att koppla ihop de perifera södra och västra delarna 

av staden med Göteborgs innerstad. I dag finns dock tankar om ändrad framtida 

funktion för dessa trafikleder. För Dag Hammarskjöldsleden är tankarna långt gångna 

och det pågår ett arbete med att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en stadsgata. 

Dag Hammarskjöldsleden trafikeras idag av runt 30 000 fordon per vardagsmedel-

dygn. Trots att lederna idag utgör en viktig funktion för vägtrafiken så utgör de sam-

tidigt en barriär sett ur det sociala perspektivet. Detta blir extra tydligt när staden vill 

stadsutveckla, växa och bli större. 

Effekter av förtätningen 

Bostadsutvecklingen i södra mellanstaden beräknas ge ett tillskott av totalt 30 000 

bostäder i området. Då är såväl utbyggnaden i utbyggnadsplaneringen medräknad 

som den senare tillkomna stadsutvecklingen kring Dag Hammarskjölds boulevard 

medräknad. En stor del av dessa bostäder väntas byggas fram till år 2035. Med dagens 

tankar om bostadsutveckling i södra mellanstaden kommer det innebära att södra mel-

lanstaden fullt utbyggd i princip kommer få en fördubbling av antalet invånare jäm-

fört med var det bor där idag. Det innebär ett tillskott på 45 000 invånare och mer än 

135 000 resor per dygn jämfört med idag. 

I samklang med stadens klimatstrategi krävs enligt trafikstrategin en minskning av 

antalet bilresor med 25 procent år 2035 jämfört med 2011. Det innebär en fördubbling 

av antalet resor till fots, med cykel, samt med kollektivtrafik, vilket är i linje med 

K2020 där större omställningar bör ske där bäst förutsättningar finns. Södra mellan-

staden är ett sådant område där förutsättningarna för att uppnå just en sådan större 

omställning av trafiksystemet finns. För biltrafiken innebär den tänkta förtätningen 38 

000 fler bilresor och 46 000 kollektivtrafikresor per dygn jämfört med 2011 års nivå, 

om trafikstrategins viljeinriktning uppfylls. 

Trafikstrategins färdmedelsfördelning har brutits ned på områdesnivå för att utgöra ett 

verktyg för den planering som sker i program, detaljplaner och ombyggnader. Det 

innebär att det är mot denna trafikfördelning som planeringen och trafikalstringen ska 

beräknas ifrån. Det innebär också att de frågor som berör infrastrukturinvestering och 

genomförande blir extra viktiga att fastställa redan i tidigt skede. De olika planområ-

denas bidrag till de nödvändiga systemåtgärderna kan då fastställas, och tillika konse-

kvenserna av avvikelser från denna planering. En sådan helhetsbild av områdets ut-

veckling bidrar också till att skapa en förståelse hos exploatörerna för de investeringar 

som kommer att krävas på områdesnivå för att exploatera södra mellanstaden. 
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Arbete som främjar utvecklingen i södra mellanstaden 

Utöver Göteborgs Stads planering för förbättrade förutsättningar för gång- och cykel-

trafik genomförs även planeringsarbete för den framtida kollektivtrafiken i linje med 

stadens mål. Göteborgs Stad samverkar med Västra Götalandsregionen, Mölndal och 

Partille i ett gemensamt projekt som syftar till att säkerställa kapaciteten och kvali-

teten i kollektivtrafiken med sikte på 2035, vilket är en vidareutveckling av K2020. 

Denna utveckling av kollektivtrafiken i södra mellanstaden är en viktig del i den om-

ställning av trafiksystem som är nödvändig för att möjliggöra den önskade stadsut-

vecklingen i området. 

Göteborgs Stad har via trafikkontoret initierat ett arbete med en åtgärdsvalsstudie i 

södra mellanstaden, under namnet ÅVS Södra Mellanstaden. Arbetet ska bedrivas i 

enlighet den metod som Trafikverket tillsammans med Sveriges kommuner och lands-

ting och Boverket har arbetat fram. För ÅVS Södra Mellanstaden är syftet att hitta 

åtgärder som resulterar i att de nationella transportpolitiska målen och trafikstrategins 

målsättningar kan uppfyllas inom det område som vi kallar för södra mellanstaden.  

Målen ska vara uppfyllda efter det att södra mellanstaden byggts ut i enlighet med 

utbyggnadsplaneringen och annan tänkt planering som Göteborgs Stad ser framför 

sig. En bedömning är att arbetet med ÅVS Södra Mellanstaden kommer att gå ut på 

samråd tidigast under våren 2017 och arbetet som helhet kommer att pågå till minst 

sommaren 2017. 

Gator, GC-vägar 

Som en del av genomförandet av stadsutvecklingsprojektet vid Opaltorget pågår 

markprojektering för en ny lokalgata som förbinder Briljant- och Smaragdgatan med 

Opaltorget. Längs med gatans västra sida planeras en gång- och cykelbana och i kors-

ningen Briljantgatan/Skattegårdsvägen kommer en rondell att uppföras. I samband 

med ombyggnaden kommer även en ny övergång att anläggas i anslutning till tunneln 

mellan Turkosgatan och Diamantgatan som förbinder gång- och cykelvägar till 

Frölunda torg. Ytterligare en övergång kommer att anläggas i anslutning till tunneln i 

anslutning till det planerade parkeringshuset. Detaljplanen medför inga förändringar 

för den pågående projekteringen. 

Parkering / cykelparkering 

Större delen av planområdet används idag för markparkering av det befintliga bo-

stadsområdet. För att säkerställa parkeringsbehovet för befintliga och tillkommande 

bostäder ersätts antalet uthyrda parkeringsplatser för dagens parkering för och för den 

tillkommande byggnationen tillämpas kommunens vägledning för parkeringstal. 

Planområdet bedöms ha ganska god tillgänglighet med kollektivtrafik. 

Inom planområdet finns i nuläget 477 parkeringsplatser varav 75 platser är outhyrda 

och 30 platser avsedda för besöksparkering (vakansgraden är ca 17 %). Detta innebär 

att parkeringsbehovet för den befintliga bebyggelsen bedöms uppgå till 372 platser 

exklusive de 30 befintliga besöksparkeringarna, sammanlagt 402 bilplatser.  

Parkeringsbehovet för den tillkommande byggnationen beräknas enligt vägledning för 

parkeringstal vilket innebär ett behov av 154 parkeringsplatser för boende och 22 

platser för besökande (tillsammans 176 platser). Om man lägger samman parkerings-
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behovet för befintliga och tillkommande bostäder inklusive gästparkeringar innebär 

detta ett totalt antal om 578 parkeringsplatser. 

Utöver dessa platser tillkommer parkeringsplatser för förskolans behov som enligt 

parkeringstalen för förskola uppgår till 11 stycken (7 besöksplatser och 4 personal).  

Det förväntade parkeringsbehovet till följd av den nya detaljplanen avses klaras ge-

nom uppförande av underjordiska garage under den nya bebyggelsen väster om Bril-

jantgatan. Ytterligare parkeringsmöjligheter kommer att finnas i ett parkeringsgarage i 

5 våningar vid Briljantgatan. Utöver detta tillkommer marparkeringar mellan husen 

samt en större parkeringsyta i planområdets södra del. Totalt inrymmer förslaget 578 

parkeringsplatser.  

 

Principsektion tillkommande bostäder med underjordiska garage. Illustration Krook 

& Tjäder. 

Detta innebär att planen har ett underskott på 11 platser vilket motsvarar det antal 

platser som avser täcka förskolans behov. Med anledning av att förskolan framförallt 

använder sina platser under dagtid på veckodagar kan dessa platser exempelvis hante-

ras genom samnyttjande med besöksparkeringen för bostädernas behov (totalt 52 plat-

ser). Frågan kommer att detaljstuderas inför granskningsskedet. 

I plankartan medges möjlighet för en längre byggnadsvolym i områdets södra del. 

Möjligheten att använda hela denna yta för bostadsändamål är kopplat till parkerings-

talen. Som grund för beräkningen ovan har utgångspunkten varit att enbart del av ytan 

bebyggs vilket innebär att uppfyllandet av parkeringstalen behöver studeras ytterli-

gare om hela ytan föreslås för bostäder. Frågan studeras vidare inför granskningsske-

det. 

Utöver parkeringstal för bilar anger vägledningen även tal för antalet cykelparkering-

ar. Det antal cykelplatser som rekommenderas för detaljplanen, enligt vägledningen, 

är ca 525 platser för boende i förråd och ca 210 platser för cyklar i anslutning till en-

tréerna. Behovet för befintlig bostadsbebyggelse utanför planområdet tillgodoses i 

anslutning till befintliga byggnader.  

Inför granskningsskedet kommer förutsättningar för att minska parkeringstalen genom 

mobilitetsåtgärder såsom tillgång till bilpool och ökad användning av kollektivtrafik 

eller cykel att studeras. 
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Parkeringsprinciper inom planområdet. Illustration Krook & Tjäder. 

Tillgänglighet och service 

Området ligger i nära anslutning till hållplatser för kollektivtrafik och med fler bostä-

der ökar underlaget för kollektivtrafiken. I detaljplanen medges lokaler för verksam-

heter i parkeringsgaraget vid Briljantgatan samt i entréplan för övriga byggnader 

längs med Briljant- och Smaragdgatan. I planområdets västra del medges en förskola, 

i plankartan medges även förskoleverksamhet i planområdets södra del. Förskolans 

placering kommer att studeras vidare inför granskningsskedet. 

Planområdet är lokaliserat i nära anslutning till Frölunda torg och Opaltorget som 

erbjuder ett brett utbud av service. 

För närvarande pågår genomförandet av ett stadsutvecklingsprojekt för Opaltorget där 

Opaltorget byggs om till ett tryggt och levande stadsdelstorg för närservice. Vid tor-

get kommer ett nytt centrumkvarter med blandat innehåll att uppföras med livsme-

delsbutik, café och småbutiker, stadsdelsförvaltning, kyrka och vårdcentral. Direkt 

söder om Smaragdgatan invid Vättnedalsskolan finns ett mindre torg med butik och 

bostadskvarter med ytterligare möjlighet till viss handel.  För att stärka det allmänna 

stråket som förbinder Turkosgatans parkstråk med Briljantgatans spårvagnshållplats 

medges centrumverksamhet i parkeringshusets entréplan.  
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Den nya bebyggelsens placering tydliggör gränsen mellan privat och offentligt och 

ger Briljant- och Smaragdgatan ett mer varierat och tryggare stadsrum med en tydli-

gare karaktär. En ökad andel boende i området medför att fler rör sig i området och 

längs med gatan vilket ökar tryggheten. För att skapa aktiva entrévåningar mot Bril-

jant- och Smaragdgatan ska entréer placeras mot gatorna. Den tillkommande byggnat-

ionen medför att områdets karaktär förändras mot kvarterstadens ideal med mer slutna 

gårdsrum som ger Briljant- och Smaragdgatan en tydligare karaktär av stadsgata. 

Vid genomförandet av detaljplanen kommer nivåskillnaderna inom det område som 

föreslås för ny byggnation längs med Briljant- och Smaragdgatans västra sida att 

minska då merparten av parkeringsytorna överdäckas i nivå med gårdsrummen vilket 

förbättrar tillgängligheten till området. Överdäckningen innebär också minskade 

höjdskillnader mot Briljantgatan. 

Det allmänna stråket genom områdets norra del kommer att kompletteras med en ny 

övergång i plan över Briljantgatan i samband med att Briljant- och Smaragdgatan 

omvandlas till en genomfartsgata. Den befintliga tunneln kommer att finnas kvar. På 

grund av nivåskillnaderna och områdets terräng så är anslutningen till tunneln på den 

östra sidan idag otillgänglig vilket innebär att spårvagnshållplatsen inte är nåbar för 

rullstolsburna. Den nya övergången möjliggör en tillgänglig passage till hållplatserna 

från väster. Nya flerbostadshus kommer att förses med hiss. 

              

Rörelsemönster och stråk inom och i anslutning till planområdet. Illustration Krook & Tjäder. 
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Friytor 

Nya friytor för allmänhetens behov tillskapas inte i planförslaget utan tillgodoses i 

angränsande grönområden. Inga friytor för allmänheten tas i anspråk. 

Den tillkommande bebyggelsen placeras så att befintliga gårdsrum sluts mot Briljant- 

och Smaragdgatan vilket skapar en tydligare avgränsning mot de trafikerade ytorna 

och ger en tryggare miljö för barn och förbättrar ljudmiljön på gårdarna. Byggnaden 

vid skogsdungen i väster sluter gårdsmiljön ytterligare. Byggnadernas placering 

kommer att innebära att fler rör sig på gårdarna och angränsande gator på kvällstid. 

Gårdsrummen kommer att delas av befintliga och tillkommande bostäder. Förskole-

gård placeras i skogsdungen avskilt från bostadsgårdarna.  

Naturmiljö 

Planområdet är redan ianspråktaget och ytan som föreslås bebyggas utgörs framförallt 

av redan hårdgjorda ytor.  

I det mindre delområdet i väster som föreslås för förskoleverksamhet och bostäder 

finns påtagliga till höga naturvärden i skogsdungen. Den tillkommande byggnaden 

föreslås placeras på redan hårdgjord mark och skogsdungen nyttjas som utemiljöer för 

förskolans behov. Förslaget innebär att naturvärden i skogsdungen kan komma att 

påverkas negativt. Möjligheten att begränsa en negativ inverkan på områdets värden 

kommer att studeras djupare inför granskningsskedet. 

Biotopskyddade trädrader 

Inom planområdet finns tre biotopskyddade trädrader enligt Miljöbalken. Planförsla-

get innebär att de två trädraderna längs med Briljantgatan behålls som funktion längs 

med gatan. Då merparten av de befintliga träden bedöms påverkas negativt vid uppfö-

randet av de tillkommande byggnaderna samt gång- och cykelstråket längs med Bril-

jantgatan föreslås att lika många nya träd återplanteras i anslutning till gatan. Den 

tredje trädraden i anslutning till återvändsgatan väster om Briljantgatan kommer att 

tas ned i samband med uppförandet av parkeringsgaraget. Ytorna i denna del av plan-

området är begränsade och inrymmer bl.a. en tunnel till spårvagnshållplatserna samt 

ledningsdragningar längs med Briljantgatan vilket försvårar en ny trädrad i detta läge. 

Istället föreslås att en ny trädrad anläggs i anslutning till Smaragdgatans södra del 

vilket skapar en förlängning av den gröna karaktären längs med gatan. Med anledning 

av befintlig träddunge och berg i dagen i anslutning till grönytan vid Smaragdgatan 

kommer den södra trädraden vara åtskild från övriga två trädrader. Trädraderna knyts 

dock samman genom den befintliga dungen till ett sammanhängande grönt stråk.  

Befintliga trädrader utgörs av lönnar som har ett brett och något platt växtsätt. För att 

bättre stämma överens med platsens förutsättningar, de tillkommande byggnaderna 

och närheten till den framtida gång- och cykelbanan föreslås att befintliga lönnträd 

ersätts med Silverlönnar (Acer Saccharinum) som är högre och har ett smalare växt-

sätt. Silverlönnen ingår i Göteborgs trädpolicy och är en tålig art vilket gör den lämp-

lig att placera på denna relativt utsatta plats. En annan möjlighet är att ersätta befint-

liga träd med samma art som de befintliga. Avståndet mellan föreslagna byggnader 

och det tillkommande gång- och cykelstråket varierar utmed Briljantgatan. Vid place-

ring av trädraderna har hänsyn tagits till byggnadernas placering, gång- och cykel-

stråkets sträckning samt befintliga ledningar i anslutning till gatan. Vid dimensioner-
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ingen har Silverlönnens växtsätt använts. Ansökan om dispens från biotopskydd ska 

lämnas till Länsstyrelsen. 

 

Principsektion för placering av nytt träd. 

 

Biotopskyddade trädrader som påverkas negativt av föreslagen byggnation.  

 

Föreslagna kompensationsåtgärder för biotopskyddade trädrader. Illustrationer 

Krook & Tjäder. 
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Sociala aspekter 

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra flerbostadshus utmed Briljant- och Smaragdga-

tan vilket skapar förutsättningar för en mer blandad bebyggelse än vad som finns i 

området idag. Den nya byggnationen medför att gatorna får en tydligare karaktär, att 

gaturummet blir mer varierat och det skapas utblickar över spårvagnshållplatser och 

gator vilket bidrar till att öka tryggheten. Den nya genomfarten längs med Briljant- 

och Smaragdgatan och vidare till Opaltorget samt en ökad andel boende bidrar till att 

befolka området vilket också är positivt ur trygghetssynpunkt. 

Byggnationen i väster innebär att det skapas utblickar mot skogsdungen som idag 

upplevs som otrygg och bidrar till att befolka gårdsrummet.  

I samband med planarbetet har en social konsekvensanalys och en barnkonsekvensa-

nalys genomförts i samarbete med berörda förvaltningar. Resultatet har inarbetats i 

planhandlingarna, se kapitel Konsekvenser nedan. 

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska eftersträvas om möjligt. En dagvat-

tenutredning har genomförts för det aktuella planområdet. Utredningen visar att en 

hantering av dagvattnet är möjligt. I utredningen studeras även ytan öster om Rubing-

atan, detta delområde ingår inte i aktuell detaljplan. 

Vissa förutsättningar har ändrats under detaljplaneprocessen. Slutlig lösning redovisas 

och granskas innan startbesked för bygglov lämnas. Den största förändringen i plan-

förslaget sedan dagvattenutredningen gjordes är att kvartersmark för förskola och 

bostäder väster om befintlig bebyggelse har tillkommit.  

De generella principer för dagvattenhantering som förslås i utredningen är att gröna 

ytor på innergårdarna bevaras för att inte begränsa sällskapsytorna. För att fördröja 

och rena dagvattnet föreslås LOD-lösningar med i första hand makadamdiken. Med 

anledning av risken för vattensamlingar i området i samband med 100-årsregn före-

slås fördröjningsanläggningarna vara utformade på ett sådant sätt att de rymmer större 

volymer än dimensioneringskraven. Dagvattnet förslås i första hand nå fördröjnings-

magasinen ytledes och magasinens utloppsflöden regleras med strypt tömningsled-

ning.  

Nya dagvattenledningar föreslås luta med minst 5 promille och vattengång på minst 

1,5 m under markytan. Anslutning till dagvattennätet föreslås ske i fyra punkter. Vid 

extrem nederbörd kommer dagvatten att rinna ytledes, vilket innebär att marken måste 

planeras så att vatten kan rinna till eller samlas på en plats där det inte orsakar skada 

på byggnader eller konstruktioner samt inte utgöra ett hinder vid evakuering.  

Dagvattenanläggningen är anmälningspliktig vilket innebär att en anmälan om dag-

vattenanläggningar ska göras till Miljöförvaltningen.  

Vatten och avlopp 

Planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät och kapaciteten på lednings-

nätet bedöms vara god. Ledningar finns utbyggt i Briljantgatan och Smaragdgatan och 

anslutningar kan ske till dessa.  
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Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten mot-

svarande områdestyp A:2. 

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg Vatten för 

information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Värme 

Uppvärmning avses ske med fjärrvärme. 

El och tele 

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 

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

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

vid elkablar följas. 

Som en del av ombyggnaden av Briljant- och Smaragdgatan så kommer befintliga el-

ledningar att flyttas till gatans östra sida. Flytten är en del av det pågående arbetet 

med att bygga samman Briljant- och Smaragdgatan med Opaltorget och utförs inom 

ramarna för genomförandet av Stadsutvecklingsprojekt för Opaltorget. 

Befintliga transformatorstationer har planlagts som kvartersmark på plankartan. 

Avfall 

Sophantering föreslås hanteras genom ett mobilt sopsugsystem.  

Inom planområdet finns två befintliga återvinningsstationer. Lämplig placering av 

dessa studeras vidare inför granskningsskedet. 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Vid byggnation i det mindre delområdet i väster kan byggnad med största sannolikhet 

grundläggas utan förstärkningsåtgärd. I samband med byggnation måste berget säkras 

mot blockutfall/ras. 

I övrigt förekommer berg i dagen som begränsade partier inom planområdet. Ingen 

risk bedöms föreligga för varken blockutfall eller bergras genom naturliga processer.  

De planerade byggnaderna inom planområdet behöver grundläggas till fast bot-

ten/berg. Beroende på befintliga jorddjup kan flera olika grundläggningssätt vara ak-

tuella. Med befintligt geotekniskt material är det svårt att bedöma om sprängningsar-

beten kommer att krävas. Om sprängningsarbeten för grundläggning av byggnader 

blir nödvändig ska en erfaren bergtekniker besiktiga berget före och efter spräng-

ningsarbeten. 

I de lägen där befintliga byggnader föreslås byggas på med en våning ska byggnads-

konstruktioner och grundläggning kontrolleras av en erfaren byggnadskonstruktör för 

att säkerställa att ytterligare belastning klaras. 

För att verifiera befintliga markförhållanden och kunna fastställa förutsättningarna för 

planerad bebyggelse angående grundläggning, sättningar och stabilitet krävs en ob-

jektsanpassad och platsspecifik geoteknisk utredning.  
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Markmiljö 

Planområdet är inget uppenbart riskområde. Föroreningar kan finnas i eventuella fyll-

nadsmassor eller i trafikområden.  I området kan även tjärasfalt förekomma.  

En vidare utredning kommer att ske till granskningsskedet.  

Buller 

Planområdet är utsatt för buller från framförallt Briljantgatan med intilliggande spår-

bunden trafik. Beräknade ljudnivåer vid befintliga bostadshus ligger för de flesta fa-

sader under 55 dBA och endast på gavlar som vetter mot öster ligger ljudnivåerna 

delvis över 55 dBA. Ljudnivåer från väg- och spårtrafik kan medföra bullerstörningar 

för planerad bostadsbebyggelse. För att utreda omfattningen av påverkan från buller 

har en bullerutredning tagits fram. 

De nya byggnaderna placeras med en L-formad struktur där långsidan vetter mot Bril-

jant- respektive Smaragdgatan. Byggnadernas placering medför att mer än hälften av 

befintliga bostäders bullerutsatta fasader skärmas och som bäst sänks ekvivalent ljud-

nivå med 4-8 dBA. Inga befintliga bostäder förväntas få ökade bullernivåer efter att 

den nya byggnationen uppförts. 

Även området och gårdsytorna innanför de tillkommande bostadshusen påverkas po-

sitivt med sänkta ljudnivåer av de nya byggnadernas placering. 

Tillkommande bostäder kommer att ha fasader och husgavlar som vetter mot Bril-

jantgatan och spårvägen vilka beräknas få ekvivalenta ljudnivåer som överskrider 

riktvärdet 55 dBA. Då riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids för 

samtliga fasader som vetter mot Briljantgatan och spårvägen måste samtliga lägenhet-

er i dessa hus utföras som genomgående och minst hälften av bostadsrummen vändas 

mot en sida där 55 dBA klaras i enlighet med gällande riktvärden. Tillkommande be-

byggelse bedöms ha stora möjligheter att utforma bostäderna så att kravet tillgodoses. 

Det kan vara svårt att klara riktlinjerna för några av de hörnlägenheter som kommer 

att finnas i fyra av de fem tillkommande byggnaderna, men med rätt utformning kan 

det vara möjligt eftersom ljudnivåerna på gavlarna endast delvis ligger över ekviva-

lent ljudnivå 55 dBA. 

För att undvika uppkomsten av de mer svårlösta hörnlägenheterna skulle den nya be-

byggelsen kunna utformas så att den inte byggs samman med befintliga bostadsbygg-

nader. Men då sammanbyggnaden innebär en fördel ut ljudsynpunkt för gårdsmiljöer, 

befintliga hus samt för möjligheten att utforma en tyst sida för tillkommande bebyg-

gelse bedöms den L-formade placeringen bidra till en bättre ljudmiljö för området 

som helhet. En annan möjlighet för hörnlägenheterna är att placera små lägenheter om 

högst 35 m2 i dessa hörn. Små lägenheter kan ha ekvivalent ljudnivå 60 dBA utanför 

fasad vilket klaras för alla planerade byggnaders fasader. 

För att skapa möjlighet för de lägenheter som placeras i bullerutsatta hörn att få till-

gång till fasad med högst 55 dBA kan tekniska lösningar användas som komplement. 

Detta innebär att ljudskydd skapas för bakomliggande fönster med hjälp av till exem-

pel burspråk, nischer eller balkonger med delvis inglasning. Tekniska lösningar be-

döms vara rimligt att använda då det enbart behövs för ett mindre antal lägenheter. I 

bostädernas närhet finns tillgång till rekreation i god ljudmiljö på de gemensamma 

gårdsrummen. 
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I planbestämmelser om buller finns riktvärden för ljudnivåer. Dessa riktvärden över-

ensstämmer med riktvärden i ”Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader” 

(2015:216). Definitioner och förklaringar till riktvärdena som finns i Förordningen 

om trafikbuller gäller även för planbestämmelser om buller.   

     
Ekvivalent ljudnivå väg- och spårvägs-     Maximal ljudnivå vägtrafik, framtid år 

trafik, framtid år 2040. Norconsult.     2040. Norconsult. 

    

Ekvivalent ljudnivå vägtrafikbuller,     Ekvivalent ljudnivå vägtrafikbuller, 

framtid år 2040. Norconsult.     framtid år 2040. Norconsult. 

Bostadsbyggnaden längst i söder har studerats för förskoleverksamhet i entréplan 

samt tillhörande utemiljöer. Beräknad ekvivalent ljudnivå för förskolans utemiljöer 

ligger mellan 50-55 dBA och inga bullersänkande åtgärder är därför nödvändiga. En 

förskola i detta läge bedöms klara riktvärden inomhus med fasader enligt BBR. Den 

yta som föreslås för förskola och bostäder samt tillhörande utemiljöer i västra delen 

av planområdet har inte ingått i bullerutredningen. Gällande riktvärden bedöms kunna 

klaras i delområdet. 

Med anledning av att tre av de befintliga byggnaderna avses byggas på med en indra-

gen vindsvåning så kan störningar i form av buller från ventilationsanläggningar före-

komma. Ljudnivåer från installationer studeras vidare i granskningsskedet i samarbete 

med Miljöförvaltningen och Bygglovsenheten. 
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Fastighetsindelning 

Inom planområdet finns inga gällande fastighetsplaner eller tomtindelningar. 

Fastighetsindelningen, servitut, gemensamhetsanläggningar, u-områden, mm, framgår 

av plankartan. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

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

utbyggnad och framtida drift och underhåll. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatören ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av anläggningar 

inom kvartersmark. 

Drift och förvaltning 

Trafiknämnden ansvarar för vändplatsen utlagd som lokalgata i planen. Vändplatsen 

är till för den förskola som ska byggas i samband med utbyggnad av Opaltorget etapp 

1. 

Park- och naturnämnden ansvarar för gång- och cykelstråken genom planområdet och 

för parkområdet.  

Kretslopp och vattennämnden ansvarar för allmänna va-anläggningar inom planområ-

det.  

Ledningshavare ansvarar för förvaltning av sina ledningar. 

Exploatör och fastighetsägare ansvarar för förvaltning av kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Detaljplanen medför en rättighet samt skyldighet för kommunen att lösa in mark utgö-

rande allmän plats. 

Fastighetsbildning 

Tidigt samråd har skett med lantmäteriet. 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen.  

De delar av planområdet som utgör allmän plats ska överföras till Tynnered 761:687 

som är en av kommun ägd fastighet. 

Kvartersmarken kommer troligen att delas in i olika fastigheter efter vad som bedöms 

lämpligt utifrån vilken upplåtelseform för bostäderna som väljs.  

Gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar bör bildas för parkering där olika fastigheter ska dela på 

parkeringsanläggningar, gemsamma grönområden och för gemensam sophantering i 

form av sopsug. 
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Servitut  

Servitut kan behöva bildas för enskilda ledningar och andra anläggningar. Behovet av 

servitut kommer att utredas närmare till granskningsskedet. 

Rättighet för att kunna tillgodose tillgänglig gång- och cykelväg för allmänheten bör 

ordnas genom servitut. 

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt 

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

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

med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare. 

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att exploatören 

utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer 

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

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

kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 

ledningsägare ansöker om ledningsrätt. 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas 

med ledningsrätt. 

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

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

Några befintliga ledningsrätter finns inte inom planområdet. Ledningsrätt bör skapas 

för de allmänna ledningarna som finns inom planområdet.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter. Ansvar 

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

nomförandeavtalet. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

(enligt blivande dp) 

Tynnered 761:687 72 kvm  Lokalgata (fig 1) 

Tynnered 761:687  110 kvm Kvartersgata (fig 2) 

Tynnered 761:687  877 kvm Kvartersgata (fig 3) 

Tynnered 13:2  72 kvm Lokalgata (fig 1) 

Tynnered 13:2 110 kvm  Kvartersgata (fig 2) 

Tynnered 13:2 877 kvm  Kvartersgata (fig 3) 
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Översiktsbild som visar vilka markområden som kommer att regleras. 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Avtalsservitut för allmänna ledningar finns inom området, Kretslopp och Vatten 

kommer att söka ledningsrätt för dessa. Några övriga avtal som berörs finns ej inom 

området.  

Avtal mellan kommun och exploatör  

Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband med 

detaljplanen genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan 

vara utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt mm. De-

taljplanens konsekvenser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden mm ska besk-

rivas. 

Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för exploaterings-

avtal, avtal tecknas mellan kommunen och exploatören angående genomförandet av 

planen. Genom exploateringsavtalet regleras bl a utbyggnaden av kommunaltekniska 

anläggningar inom avtalsområdet. Exploatören förbinder sig att betala ett exploate-

ringsbidrag till kommunen och att ställa en ekonomisk säkerhet i samband med avta-

lets tecknande. Exploateringsavtalet medför bland annat att planens genomförande 

säkerställs ekonomiskt samt att samordningen mellan exploatören och kommunen 

regleras avseende utbyggnad av kvartersmark respektive allmän plats. För exploatö-

ren innebär exploateringsavtalet att kostnader för planens genomförande tydliggörs 
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och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende utbyggnad av allmän 

plats mm. 

Även ett avtal om fastighetsbildning kommer att upprättas för att reglera marköverfö-

ringen mellan kommunen och exploatören. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelse-

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

cernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

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

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

omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommu-

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

ledningsrätt. 

Dispenser och tillstånd 

Ansökan om dispens från biotopskydd för nedtagning av alléerna som står utmed par-

keringsytorna ska skickas in till Länsstyrelsen.  

Tidplan  

Samråd:       4 kvartalet 2016 

Granskning: 1 kvartalet 2017 

Antagande:  3 kvartalet 2017 

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 4 kvartalet 2017 

Färdigställande: 4 kvartalet 2021 

Genomförandetid 

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

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

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

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

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

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

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

Överväganden har gjorts mellan olika intressen: 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att planområdet används som det gör idag. I nollalternativet 

kvarstår markparkeringarna utmed Briljant- och Smaragdgatan och de biotopskyd-

dade trädraderna kan vara kvar i befintligt läge. Det tillkommer inga fler bostäder, 

service, förskola eller parkeringshus i området. Briljant- och Smaragdgatan länkas 

samman med Opaltorget och öppnas upp för genomfartstrafik. I samband med om-

byggnaden av gatorna anläggs en gång- och cykelväg utmed gatans västra sida. Käns-

lan av otrygghet kring stråk och hållplatser i området finns kvar och otydligheten i 

gaturummen kvarstår.  

Ljudnivåer för delar av de befintliga bostädernas gavlar mot öster kommer överstiga 

55 dBA. Delar av gårdsrummen mot Briljantgatan kommer att ha en ekvivalent ljud-

nivå mellan 50-55 dBA vilket är högre än Göteborgs Stads riktvärde på 50 dBA för 

rekreativa utemiljöer i bostäders närhet. 

I nollalternativet kvarstår skogsdungen i väster i nuvarande omfattning och naturvär-

dena i delområdet påverkas inte av tillkommande byggnation. 

Återvändsgatorna i anslutning till Briljantgatan kvarstår i kommunal ägo och vändy-

tan längst i söder kvarstår i privat ägo. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

De sociala konsekvenserna och barnperspektivet har studerats utifrån att området 

kompletteras med nya flerbostadshus längs med Briljant- och Smaragdgatan med 

plats för verksamheter i entréplan samt uppförandet av ett parkeringshus vid Briljant-

gatan. I studien har även ingått byggnation av flerbostadshus med BmSS i grönområ-

det öster om Rubingatan, detta delområde har utgått ur detaljplanen.  

I samband med planarbetet har en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

genomförts i samarbete med berörda förvaltningar. Där framkom att större valmöjlig-

heter med fler lägenhetsstorlekar och blandning av gammalt och nytt kan skapa förut-

sättningar för fler att bo kvar men att en utveckling av området också kan leda till 

gentrifiering. Flerbostadshus längs med Briljant- och Smaragdgatan ökar tryggheten 

vid hållplatser, gator och gångstråk samtidigt som gårdarna blir mer definierade vilket 

ökar orienterbarheten och skapar tryggare miljöer för barn. Ett helhetstänk som om-

fattar även den östra sidan av spårvägen efterfrågas.  

Det finns en risk för att parkeringshuset blir otryggt, det är viktigt med liv och rörelse 

och att aktiviteter tillskapas i byggnaden.  

Sammanhållen stad 

Fler lägenhetsstorlekar och blandning mellan gammalt och nytt skapar möjlighet för 

mångfald och möten mellan människor vilket kan motverka segregation. Området får 

en annan karaktär som kan attrahera fler grupper. Befintliga stråk har inte utformats 

med fokus på attraktivitet och trygghet. Tunnlarna och spårvagnshållplatserna i områ-

det upplevs som otrygga. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  40 (43) 

Samspel  

Gårdsrum och stråk definieras vilket förbättrar orienterbarheten, ökar känslan av 

trygghet och definierar gränsen mellan privat och offentligt. Tydligt avgränsade 

gårdsrum skapar ökad trygghet för barn. Ett tillskott av bostäder bidrar till att fler 

människor rör sig i området över dygnets alla timmar. Känslan av trygghet längs Bril-

jant- och Smaragdgatan samt spårvagnshållplatserna förbättras och gatumiljöns karak-

tär förstärks. 

Vardagsliv 

De stora markparkeringarna längs med Briljant- och Smaragdgatan är prioriterade för 

biltrafik vilket bidrar till att förstärka den barriäreffekt som gatan och spårvägen inne-

bär. Ett genomförande av planen innebär att dessa ytor ersätts med bostäder. En 

blandning av boendeformer och lägenhetsstorlekar bidrar till att fler har möjlighet att 

bo kvar i området även om familjeförhållanden eller livssituation förändras. Lokaler 

och förskoleverksamhet i entréplan bidrar till mer liv utmed gatan samt att förutsätt-

ningarna för service i närområdet stärks. Lokaler i entréplan kan även användas för 

samlingslokaler, föreningsliv etc.  

Identitet  

Området har ett starkt socialt liv och många av de boende trivs i området men det är 

också segregerat och upplevs ha ett dåligt rykte. Markparkeringarna längs Briljant- 

och Smaragdgatan gör att gatan upplevs som otrygg. Ny bebyggelse kan tillföra nya 

värden genom att stärka upp gaturummet och skapa en varierad miljö mot gatan sam-

tidigt som gårdarna får en tydligare avgränsning. Bebyggelsen placeras i huvudsak på 

befintliga markparkeringar.  

Hälsa och säkerhet 

Föreslagen bebyggelse erbjuder gårdar i skyddat läge med plats för lek. Gång- och 

cykelstråket längs med Briljant- och Smaragdgatan underlättar för arbetspendling 

med cykel. Möjlighet för trafikseparerad undergång finns under Briljant- och Sma-

ragdgatan. Trafiksäkra passager för barn finns till närliggande skolor och förskolor. 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-

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

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

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

Planområdet berörs av Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. miljöbalken. 

Planförslaget bedöms inte medföra påtaglig skada på natur- och kulturvärden. 

Planområdet ligger inom influensområdet för Västerleden. Påverkan bedöms vara 

marginell men frågan utreds i ett större sammanhang i åtgärdsvalsstudie Södra Mel-

lanstaden.  

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 

mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 
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bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig 

med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

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

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

Den största negativa miljökonsekvensen är att detaljplanen medför att biotopskyddade 

trädrader tas ner. Trädraderna kommer att ersättas med nya trädrader längs Briljant- 

och Smaragdgatan vilket begränsar omfattningen av den negativa miljöpåverkan.  

Den tillkommande bebyggelsens placering medför att bullret till befintliga bostäder 

och gårdsrum minskar i jämförelse med dagsläget.  

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

någon betydande miljöpåverkan.  

Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats 

och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger endast en mindre komplette-

ring i befintlig sammanhållen bebyggelse. Planförslaget medger i övrigt inte använd-

ning av planområdet för de ändamål som anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i 

MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen: 

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

MB 7 kap. 28 §. 

 Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 

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

 Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 

miljömål. 

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

landskap, fornlämningar, vatten etc. 

 Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

 Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

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

internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 

till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är 

avstämd med länsstyrelsen 22 april 2016. Följderna av planens genomförande ska 

dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av pla-

nens miljökonsekvenser. 
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Miljömål 

Planförslaget har stämts av mot de lokala miljömålen. Planområdet ligger strax utan-

för den yttre mellanstaden och ingår i det prioriterade utbyggnadsområde som pekas 

ut mellan Opaltorget och Frölunda torg i Strategi för utbyggnadsplanering. Detaljpla-

nen är utformad i linje med stadens övergripande målsättning att staden ska komplett-

eras med ny bebyggelse i närhet till god kollektivtrafik. Förslaget innebär att ca 250 

bostäder tillförs i närhet av kollektivtrafik, befintlig infrastruktur, service och med 

tillgång till rekreationsområden. 

Tillkommande byggnader sluter befintliga gårdsrum och skapar sällskapsytor med 

plats för möten för boende i befintliga och nya byggnader. Bebyggelsen placeras så 

att utblickar skapas mot spårvagnshållplats och gaturum vilket ökar tryggheten. 

Byggnadernas placering medför att bullret till befintliga bostäder och gårdsrum mins-

kar jämfört med i dagsläget. Stora delar av de tillkommande byggnadernas fasader 

beräknas få en ekvivalent ljudnivå som överskrider riktvärdet 55 dBA och som mest 

uppgår till 60 dBA. Detta innebär att flera av bostäderna måste utformas med hälften 

av bostadsrummen mot en sida med högst 55 dBA. Möjligheterna för detta bedöms 

vara goda även om tekniska lösningar för bullerdämpning kan behövas för ett mindre 

antal lägenheter. 

Riktvärden för luftkvalitet klaras i planområdet.  

Naturmiljö 

Naturmiljön påverkas framförallt genom att stora delar av befintliga trädrader kom-

mer att tas ner. Träden kommer att ersättas med nya trädrader längs med Briljant- och 

Smaragdgatan. Plats för trädrader regleras i plankarta samt att fällning av dessa träd är 

lovpliktigt. 

Det mindre delområdet i väster som föreslås för förskoleverksamhet och bostäder kan 

innebära en negativ inverkan på de naturvärden som finns i den angränsande skogs-

dungen. Dungen bedöms ha påtagliga till höga naturvärden och innehåller ett flertal 

element som är värdefulla för biologisk mångfald och kan ha funktion som sprid-

ningslänk. Inga rödlistade eller fridlysta arter har påträffats i området. Möjligheten att 

begränsa en eventuell negativ inverkan på befintliga naturvärden kommer att studeras 

vidare inför granskningsskedet. 

Kulturmiljö 

Den nya byggnationen innebär att bebyggelsestrukturen mot gaturummet delvis sluts 

mot Briljant- och Smaragdgatan och området får en mer kvartersliknande struktur. 

Kvartersstruktur anses idag skapa gaturum som ger en tryggare karaktär och kan 

bättre hantera bullerstörningar samt skapa tryggare lekmiljöer för mindre barn. Områ-

dets öppna karaktär och möjligheten att röra sig genom de sammanbundna gårdarna 

kommer att finnas kvar. 

Påverkan på luft 

Den goda tillgången till kollektivtrafik och serviceutbudet i närheten av planområdet 

skapar goda förutsättningar för att begränsa bilberoende och trafiknivåer. Den på-

gående omvandlingen av Opaltorget till ett levande stadsdelstorg ökar tillgången till 

service i närområdet. Den nya gång- och cykelväg som kommer att anläggas i sam-
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band med att Briljant- och Smaragdgatan byggs om innebär bättre förutsättningar för 

gång- och cykeltrafikanter. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

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

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

Inför antagande av detaljplanen ska dessa eventuella åtgärder så långt som möjligt 

beskrivas och dess finansiering klargöras. Kostnader kan komma att belasta såväl 

kommunen som exploatören. 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av marken som idag är lokalgata 

men som i och med planen övergår till kvartersgata. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter. 

Lokalnämnden får utgifter för byggnation av förskola.  

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi  

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan.  

Lokalnämnden får kostnader för kommunintern markupplåtelse, ränta och avskriv-

ningar samt ökade driftskostnader för förskola.  

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Exploatören ska bekosta markförvärv samt alla åtgärder inom kvartersmark, inklusive 

erforderliga avgifter för bygglov, anslutning av el, tele, va mm, geotekniska under-

sökningar samt lantmäterikostnader. 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplanen. 
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