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Sammanfattning: 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med planen är att pröva utbyggnad av en byggnad för bostäder med särskild 

service vid Uggledalsvägen i Askim. Planområdet omfattar en gräsbevuxen plan yta 

mellan Uggledalsvägen och befintlig radhusbebyggelse. Marken är i kommunal ägo. 

Planens innebörd och genomförande 

Detaljplanen innebär att bostäder kan uppföras med en total yta om maximalt 650 m² i 

en våning. Avsikten är att ett så kallat BmSS, gruppboende för särskild service, ska 

kunna uppföras. Ett hus med sex mindre lägenheter samt gemensamhetsytor och 

personalytor planeras. Vid placeringen av byggnaden har hänsyn tagits till befintliga 

bostadshus vars uteplatser vänder sig mot planområdet. Föreslagen byggnad placeras 

förskjutet från radhusen för att inte skugga och komma för nära inpå uteplatserna.  

 
Illustrationen visar ett exempel hur man kan lösa en gruppbostad med 6 lägenheter 

samt gemensamhets- och personalytor. Skala 1:1000. Illustration: KUB arkitekter. 

Överväganden och konsekvenser 

Behovet av mark för bostäder med särskild service i Göteborg är stor. Stadens önskan 

är att denna typ av bebyggelse ska integreras i befintliga bebyggelsestrukturer.  

Den yta som tas i anspråk utgör kommunal mark som i gällande plan är planlagd som 

allmän plats. Planområdet består av en slät gräsbevuxen yta mellan 

bostadsbebyggelsen och Uggledalsvägen. Enligt bullerberäkningar kommer inte 

planerad bebyggelse att störas av biltrafiken. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Planen överensstämmer med översiktsplanen. 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med planen är att pröva utbyggnad av en byggnad för bostäder med särskild 

service vid Uggledalsvägen i Askim. Byggnaden rymmer ca 6 lägenheter samt 

personalytor och får uppföras i en våning om max 650 m². 

 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget vid Uggledalsvägen, cirka 17 kilometer söder om Göteborgs 

centrum. Planområdet omfattar cirka 1 700 m² och ägs av Göteborgs stad. 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs stad anger bostäder, arbetsplatser, service, handel, 

mindre grönytor mm. Blandning av bostäder och icke störande verksamheter är 

önskvärd.  

För området gäller detaljplan F 3616, som vann laga kraft år 1983. Planens 

genomförandetid har gått ut. Planområdet är i gällande plan betecknat som ”allmän 

plats – park, plantering, lekplats och dylikt” och beskrivs i den till planen tillhörande 

beskrivningen som ”planteringszon utmed gatorna”. 

Mark, vegetation och fauna 

Området består av en gräsbevuxen plan yta, ca 70 x 25 m, utmed Uggledalsvägen. 

Gräsytan avgränsas från vägen med ett lågt trästaket och kantas av ett antal träd. Ett 

antal större grupper av buskar och träd skapar insynsskydd för angränsande 

radhusområde vars uteplatser vetter mot planområdet. 
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Geoteknik 

Planområdet utgörs i huvudsak av ett lerlager med ca 20 m mäktighet. 

Stabilitetsförhållandena inom det aktuella området är tillfredsställande goda. 

Området utgör lågriskområde för radon. 

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Planområdet omfattar inga eller ligger inte i anslutning till några kända 

fornlämningar. Nordöst om planområdet ligger Uggledals by, en oskiftad by med 

delvis äldre kulturhistoriskt intressant bebyggelse.  

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Området nås med bil från Billdalsvägen via Uggledalsvägen.  

Närmaste kollektivttrafikhållplats är belägen på Billdalsvägen, cirka 200 m från 

planområdet. Hållplatsen trafikeras med Rosa Express som går mellan Billdal och 

Gerrebacka via Nordstan. Turtätheten är 10 min under högtrafik och ca 20 min vid 

lågttrafik. En busstur till Göteborg centrum tar cirka 35 min. 

På andra sidan vägen planområdet ligger ett verksamhetsområde med blandat 

innehåll, exempelvis förskola och äldreboende, kontor etc. Vid Brottkärrsmotet, ca 

1 km norrut, finns livsmedelsaffär, blomsterhandel, vårdcentral, apotek och frisör. 

Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen innebär att bostäder kan uppföras med en total yta om maximalt 650 m² i 

en våning. Avsikten är att ett gruppboende för särskild service, så kallat Bmss, ska 

kunna uppföras. Ett hus med sex mindre lägenheter samt gemensamhetsytor och 

personalytor planeras. Vid placeringen av byggnaden har hänsyn tagits till befintliga 

bostadshus vars uteplatser vänder sig mot planområdet. Föreslagen byggnad placeras 

förskjutet från radhusen för att inte skugga och komma för nära inpå befintliga 

uteplatser.  

Lokalförvaltningen Göteborgs stad ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. 

Bebyggelse 

Planen medger en byggrätt på 650 m² för byggnad i ett plan. Bebyggelsen planeras 

innehålla 6 lägenheter samt gemensamma utrymmen för boende och personal. Högsta 

byggnadshöjd regleras till 4,5 m och en högsta nockhöjd på 7,0 m. Ambitionen är att 

det nya gruppboendet ska uppföras enligt riktlinjer i stadens program för 

miljöanpassat byggande. Byggrätten läggs i planområdets västra del. Möjlighet att 

uppföra komplementbyggnader för förvaring av utemöbler, sophantering mm finns 

inom byggrätten. 

Grundläggning 

Stabilitetsförhållandena inom det aktuella området är tillfredsställande goda och 

uppfyller gällande rekommendationer. Stabilitetsförhållandena i undergrunden anses 

inte påverka eller begränsa utformningen av detaljplanen och framtida exploatering.  
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Byggnader som utförs i ett plan bedöms kunna grundläggas med platta på mark.  

 

Exempel på utformning av bostäder med särskild service från Båtsman Lustigs gata. 

Bild: Lokalförvaltningen. 

Trafik 

Planområdet nås från Uggledalsvägen/ Uggledals byväg. För de 6 bostäder som kan 

uppföras bedöms förändringarna av trafikflödet som försumbara.  

Parkering / cykelparkering 

Bilparkering anordnas inom kvartersmark. Parkering bedöms främst behövas för 

besökare och personal. Illustrationen på sidan 1 visar fyra platser, varav en 

handikappanpassad plats i anslutning till entréerna. Utrymme för att ordna ytterligare 

ett par platser finns inom planområdet beroende på hur ytan disponeras. Det finns gott 

om plats för att skapa tillräckligt utrymme för cykelparkering inom tomten. 

Friytor 

Ytor för utomhusvistelse kommer finnas i direkt anslutning till den enskilda bostaden 

samt på gemensamma ytor för resterande delen av tomten. 

Naturmiljö  

Kommunal ägd allmän plats tas i anspråk för bostadsbebyggelsen. Ytan som tas i 

anspråk avgränsas mot gatan med ett staket och kan för den utomstående upplevas 

som en del av intilliggande bostadsrättsförening med radhusbebyggelse. Enligt 

uppgifter som framkommit i samband med samrådet används ytan för lek och 

rekreation av närboende. 
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Ytan som tas i anspråk har trädgårdskaraktär och kan för utomstående uppfattas som 

del av radhusbebyggelsens utemiljö. Bild: Sweco Infrastructure AB. 

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

I första hand ska dagvattnet tas om hand lokalt på kvartersmark genom infiltration, i 

andra hand kan tas om hand i befintligt dagvattenmagasin sydväst om planområdet, 

alternativt i magasin vid Uggledalsvägen innan det leds till dagvattenanslutning till 

allmänt ledningsnät i Uggledalsvägen.  

Vatten och avlopp 

Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Uggledalsvägen. Kapaciteten 

på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande 

nivån A1; VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt 

motsvarar nivån +65 meter. I de fall högre ledningstryck önskas får detta ordnas och 

betalas av fastighetsägaren. 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 

ledningar för dag-, drän- respektive spillvatten. Spillvattenanslutning kan ske till 

allmänt ledningsnät i Uggledalsvägen. Kapaciteten bedöms vara god. 

För att anslutning med självfall ska tillåtas, ska färdigt golv vara 0,3 meter över 

marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för fördämning i allmänt dag- och 

spillvattensystem. 

Värme 

Det är i dagsläget inte klart vilket värmesystem som ska användas. Fjärrvärme finns 

inte utbyggt i området. 
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El och tele 

Befintliga elledningar finns längs med Uggledalsvägens trottoar inne på tomtmarken. 

På plankartan är detta område markerat som mark som inte får bebyggas, samt 

markerat med beteckning  u – marken ska vara tillgänglig för allmänna ledningar. 

Räddningstjänst 

Detaljplaneområdet ligger utanför det område där räddningsinsats förväntas ske inom 

10 minuter. Utryckningsfordon ska i en akut situation kunna komma så nära den 

aktuell byggnaden att avståndet mellan fordon och byggnadens entré inte överstiger 

50 meter.  

Brandvattensförsörjningen bedöms vara tillgodosedd enligt konventionellt system. 

Räddningstjänsten har inte kännedom om några riskobjekt som skulle kunna påverka 

aktuell detaljplan. Utrymning för denna typ av bostad förväntas ske utan assistans av 

räddningstjänsten. 

Fastighetsindelning 

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

av plankartan. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. I anslutning till planområdet finns 

allmän plats som förvaltas av kommunen. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Lokalförvaltningen ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. Då kommunen äger all mark 

i planområdet skall all mark inom planområdet regleras till en nybildad fastighet.  

Före beviljande av bygglov ska fastighetsreglering vara genomförd. 

Ledningsrätt 

I områdets västra del kan ett u-område för ledningar komma att bildas. 

Vi ett eventuellt u-område är ledningsägare skyldiga att bevaka sina rättigheter och 

samråda med lokalförvaltningen avseende projektets påverkan på det egna 

ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar bör tecknas mellan 

ledningsägaren och lokalförvaltningen, innan detaljplanen antas av kommunen, för att 

säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt. 
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

Uggledal 1:5 - 1820 m² Allmän plats 

Ny fastighet 1820 m² - Bostäder 

 

Avtal 

Avtal ska upprättas mellan lokalförvaltningen och fastighetskontoret som reglerar den 

nya gruppbostadens upplåtelse. Detta sker antingen som en kommunintern 

markupplåtelse med fastighetskontoret eller genom avtal med utsedd exploatör.  

Vid eventuell markanvisning träffas avtal mellan kommunen och exploatören. Avtalet 

reglerar bland annat marköverlåtelsen, byggnationen av boende med särskild service 

och exploatörens ansvar för utbyggnad av kvartersmark samt eventuella servitut och 

gemensamhetsanläggningar.  

Avtal mellan ledningsägare och lokalförvaltningen 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med 

lokalförvaltningen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal 

avseende omläggning av ledningar skall tecknas mellan ledningsägaren och 

exploatören. I avtalet regleras åtaganden såsom kostnader, utförande samt ansökan 

om ledningsrätt. 

Tidplan  

Förslaget varit på samråd under tiden 20 februari – 2 april 2013. 

 Granskning: 4:e kvartalet 2013 

Antagande:  1 kvartalet 2014 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft fem veckor efter antagande. 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i 

enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 

föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills 

kommunen tar fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter 

genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som 

fanns i den ursprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

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

Överväganden och konsekvenser 

Behovet av mark för bostäder med särskild service i Göteborg är stor. Önskan är att 

denna typ av bebyggelse ska integreras i befintliga strukturer. Den yta som tas i 
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anspråk utgör kommunal mark som i gällande plan utgör allmän plats. Planområdet 

består av en slät gräsbevuxen yta som fungerar som mellanrum mellan 

bostadsbebyggelsen och Uggledalsvägen. Enligt bullerberäkningar överskrids inte 

gällande riktlinjer för trafikbuller för planerad bebyggelse. 

Nollalternativet 

Ett nollalternativ innebär att platsen förblir allmän plats. Det finns ingen gällande 

detaljplan med byggrätt. Kommunen måste då hitta en annan lämplig plats för 

bostäder med särskild service om planen inte genomförs. 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-

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

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

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

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen 

berörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän 

synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är 

förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

Behovsbedömning 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är 

avstämd med länsstyrelsen 2012-09-28.  

Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan 

följer därför en kort sammanställning av planens miljökonsekvenser. 

Kultur- och naturmiljö 

Inga höga kultur- eller naturvärden påverkas av planens genomförande. En del 

planterad vegetation inom planområdet kommer att avverkas för att ge plats för 

bebyggelse. Dock kommer det att återplanteras träd och planteringar som del av den 

trädgård som ska omge gruppboendet. 

Påverkan på luft och vatten 

Planförslaget bedöms inte skapa någon större mängd trafik då området främst 

kommer att trafikeras av personal och gäster. Planen bedöms inte påverka vatten. 

Avstämning mot lokala miljömål 

Med tanke på planförslagets begränsade omfattning bedöms den ha en marginell 

inverkan på Göteborgs lokala miljömål. 
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Störningar 

Buller 

Planområdet läge längs Uggledalsvägen medför viss utsatthet för buller. Trafiken 

längs Uggledalsvägen utgörs dels av arbetande och besökande till intilliggande 

verksamhetsområde samt av boende på Uggledals byväg och bostäderna längre in på 

gatan. Största trafikmängderna kan uppmätas på morgon och eftermiddag i samband 

med resor till och från skola/jobb.  

Stadsbyggnadskontoret har gjort en bullerberäkning för planerad byggnation. 

Ingångsdata för trafikmängder har på Billdalsvägen satts till 8000 fordon/dygn, på 

Uggledalsvägen 1500 fordon/dygn. Beräkningen visar att ekvivalent nivå vid fasad 

ligger på eller under riktvärdet 55 db(A). För ett par av de skissade uteplatserna mot 

Uggledalsvägen överskrids gränsvärdet för maxbullernivå, 70 db(A). Eftersom det 

planeras för gemensamma uteplatser och vistelseytor med god ljudmiljö kan en sämre 

ljudmiljö accepteras om det byggs uteplatser (enskilda per lägenhet) på den mest 

bullerutsatta fasaden mot Uggledalsvägen.  

Underlaget som ligger till grund för planförslaget utgörs av preliminära skisser och 

det byggda förslaget kan komma att se ut på annat sätt. Det finns många sätt att 

anordna goda uteplatser och vistelseytor beroende på hur tomten disponeras . Med 

hjälp av bra utformade plank och häckar kan tomten skyddas mot både insyn och 

buller. 

Beräkningspunkter och data från stadsbyggnadskontorets bullerberäkning. 

Skugga 

Solstudier visar att påverkan på intilliggande bostäders uteplatser kan minimeras med 

en medveten placering av gruppboendet. Byggrätten har placerats för att inverkan på 

befintlig bebyggelse ska bli så liten som möjligt. 
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Solstudie höst/vårdagjämning. Solens uppgång är ca kl 6.00 och dess nedgång strax 

efter 18. Därför är bilden kl 18 mörk, kontrasten mellan skuggad och oskuggad yta 

blir liten.  

Vår/Höstdagjämning kl 9.00 Vår/Höstdagjämning kl 12.00 

Vår/Höstdagjämning kl 15.00 Vår/Höstdagjämning kl 18.00 
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Solstudie midsommarafton. Solen står högt under sommaren och skuggorna blir 

därför korta. 

 
Sociala konsekvenser 

Den planerade gruppbostaden ligger nära befintlig bostadsbebyggelse, vilket är 

önskvärt för ökad integration mellan bostäder särskild service och befintlig 

bostadsbebyggelse.  

Gräsytan som tas i anspråk ligger på kommunal parkmark. En genomförande av 

planen innebär att en plan gräsyta som kan användas av allmänheten för lek delvis 

försvinner. 

Ekonomiska konsekvenser 

Fastighetsnämndens inkomster och utgifter 

Vid en kommunintern upplåtelse får fastighetsnämnden inkomster i form av årliga 

avgifter. Fastighetsnämnden får, i egenskap av fastighetsägare, utgifter för 

fastighetsbildning.  

Midsommarafton kl 9.00 Midsommarafton kl 12.00 

Midsommarafton kl 15.00 Midsommarafton kl 18.00 
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Trafiknämndens utgifter 

Trafiknämnden får inga utgifter till följd av detaljplanen. Då de redan i dag sköter 

lokalgatorna i anslutning till planområdet medför detta inte någon extra ekonomisk 

belastning för trafiknämnden. 

Park- och Naturnämnden utgifter 

Park- och Naturnämnden får inga utgifter till följd av detaljplanen 

Nämnden för Göteborg Vattens inkomster och utgifter 

Nämnden för Göteborg Vatten får inkomster i form av anläggningsavgifter samt 

utgifter för utbyggnad av den tillkommande bebyggelsen. 

Kretsloppsnämndens inkomster 

Kretsloppsnämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter.  

Lokalnämnden 

Utbyggnad av gruppbostaden finansieras med medel som beviljas av 

kommunstyrelsen efter investeringsprövning.  

Lokalnämnden får kostnader för upplåtelse av gruppbostaden. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Planen är överensstämmande med översiktsplanen . 

 

 

För Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Maria Lissvall 

Tf planchef 

 

 

Eva Aronsson 

Radar arkitektur & planering AB 

 

 

 

Sirpa Ruuskanen Johansson 

Konsultsamordnare 

 

 

 

 

 

 

 

För Fastighetskontoret 

 

 

Charlotta Cedergren  Tomas Freiholtz 

Distriktschef   Exploateringsingenjör 
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