
Förslag till
Program för bostäder vid Grässkärsgatan 
inom stadsdelen Önnered

Dnr 0930/04
Sirpa R Johansson
tel. 031-61 17 87

Bakgrund
Ägare till fastigheten Önnered 762:259 har framfört önskemål om att få uppföra villor på fastighe-
ten. Byggnadsnämnden har uppdragit åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för området. 
Detta måste ske med normalt planförfarande vilket innebär att processen startar med ett program-
arbete som efterföljs av detaljplan. I planarbetet kommer det även att prövas om det är lämpligt att 
uppföra villor på den i norr angränsande marken som ägs av kommunen.

Service
Avståndet till Frölunda Torg, där det finns kommersiell och social service, är ca 3 km.
     
Kollektivtrafikförsörjning
Bussförbindelse finns i närområdet. Närmaste busshållplats ligger på ca 200 – 400 meters 
gångavstånd.

Tidsplan
För ärendet gäller följande tidsplan:

Programsamråd  2:a kv 2006
Detaljplanesamråd  3:e kv 2006
Utställning   4:e kv 2006
Antagande   2:a kv 2007

Malin Häggdahl   Sirpa R Johansson
Planchef    Planingenjör

Fotomontage



Sektion

Läge och avgränsning
Området för de planerade enbostadshusen utgörs av fastigheterna Önnered 762:259, 67:13, 762:40 
och 762:4. Området omfattar ca 8200 kvm och är beläget strax norr om Önnereds Hamnväg och 
väster om Önneredsvägen. I väster finns ett kvarter bestående av flerbostadshus i form av terass-
hus. I öster finns ett antal enbostadshus. Området angränsar i norr till ett höglänt parti bestående av 
berghällar med sparsam vegetation.

Gällande planer
Översiktsplanen ÖP 99 anger grönområde och övriga betydelsefulla kulturvärden.
Gällande detaljplan (FII 3470 lagakraft 19781207) anger allmän plats: park, plantering, lekplats 
o.dyl.

Markägoförhållanden
Fastigheten Önnered 762:259 och 67:13 är i privat ägo. De övriga i programmet ingående fastighe-
terna Önnered 762:40 och 762:4 ägs av kommunen.

Natur och topografi
Marken inom programområdet består av berg i dagen som sluttar mot söder. Nivåskillnaden är 
ca 10 – 15 m till Grässkärsgatan. Vegetationen är sparsam i området.

Fornlämningar 
I närområdet finns tre kända fornlämningar, ett röse och två stensättningar. Göteborgs Stadsmu-
seum har meddelat att inga fornlämningar berörs av förslaget.

Föreslagen nybyggnation
Inom programområdet föreslås 4 alternativt 5 nya fristående villor.
Omfördelning av mark mellan fastigheterna måste göras vid plangenomförandet.
En av villorna som föreslås, ligger inom utlagt intresseområde för fornminne.
Husen avses placeras och utformas så att de harmonierar med omgivningen.

Tillfarter
Föreslagen tillfart till de nya villorna sker som en förlängning av den befintliga Grässkärsgatan 
norrut via fastigheten Önnered 67:13.
För att få en acceptabel lutning på vägen krävs ingrepp i terrängen.


