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Samrådsredogörelse
Handläggning
Byggnadsnämnden beslöt den 27 september 2016 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga
1, under tiden 12 oktober till 22 november 2016.
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsbiblioteket vid Rymdtorget. Förslaget fanns även tillgängligt på Göteborgs Stads
hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/.

Sammanfattning
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller trafikbuller gentemot planerad punkthusbebyggelse i öster samt behovet av att redovisa hur dagvattenhanteringen
löses i förhållande till miljökvalitetsnormerna (MKN) för Säveån gällande ytvatten och
fisk- och musselvatten. Det har även framförts synpunkter kring vikten av att det går att
säkerställa att marken är lämplig utifrån stabilitetssynpunkt samt vilket återstående naturvärde som naturmarken kommer att få efter exploateringen med hänsyn till artskydd
för spillkråkan. Därutöver lyfts frågor kring gestaltningen av mötet mellan tillkommande bebyggelse och naturmarken i öster på grund av de stora nivåskillnaderna. Flera yttranden har även påpekat att byggrätten för bostäder på torgytan inte är lämplig.
Kontoret har bedömt att bostadsbebyggelsen inom planområdet klarar riktvärdena för
buller enligt den bullerutredning som arbetats fram. För punkthusbebyggelsen i öster har
exploatören redovisat planlösningar med genomgående lägenheter där minst hälften av
bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida med en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA samt maximal ljudnivå nattetid 70 dBA. Uteplats med ljudnivå högst 50 dBA och
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70 dBA maximal ljudnivå klaras med hjälp av bulleravskärmningar ovan föreslagna
parkeringsdäck.
Gällande dagvattnet och stabiliteten har en dagvattenutredning och kompletterande underlag visat att planförslaget inte bedöms påverka miljökvalitetsnormen (MKN) för Säveån då dagvattnet från allmän plats renas och fördröjs i öppna diken före anslutning till
dagvattennätet. Kvartersmarkens dagvatten renas på respektive fastighet. Markstabiliteten är tillfredställande då lerans utbredning är mer begränsad och förekommer inom
områden med mindre lutningar än tidigare befarat.
Naturmark tas i anspråk för exploatering. Föreslagna kompensationsåtgärder och förbättringsåtgärder för spillkråkan har av länsstyrelsen bedöms tillräckliga för att säkerställa förutsättningarna för spillkråkans fortlevnad. Även frivilliga kompensationsåtgärder är aktuella då ytorna för naturlek begränsas och naturupplevelser minskar i och med
planläggningen.
Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i
planhandlingarna.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande.
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Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.

Kommunala nämnder och bolag m.fl.
1. Fastighetsnämnden

Projektets planekonomi bedöms vara svag men bedöms med nuvarande förutsättningar
vara i balans. En bebyggelsesatsning i Bergsjön innebär samtidigt ett socialt bostadsprojekt där ekonomin utmanas av behovet att skapa god boendekvalitet och där trygghet är
extra betydelsefullt både för tillkommande bebyggelse men än mer för närmiljön och i
relationen med befintlig bebyggelsestruktur. Positivt med planförslaget är även att tillgänglighet till Rymdtorget nu kan uppnås även för de befintliga bostäderna i området.
Fastighetskontoret är dock tveksamt till placeringen av ett bostadshus på torgytan. Placeringen av huset medför höga exploateringskostnader då huvudledningar för el och VA
måste flyttas för att göra marken byggbar. Placeringen av huset skapar även skymda
hörn som begränsar överblicken så att torgytan kan upplevas otrygg.
Parallellt med detaljplanen utför Familjebostäder utvändiga renoveringar och tillbyggnader på det befintliga bostadsbeståndet i området.
Den utveckling som detaljplanen påkallar, är sammantaget ett led i att stärka områdets
och stadsdelens sociala kapital och en medveten satsning för att bryta negativa strukturer. Planeringen sker i medveten samverkan med boende i området genom en medborgardialog med återkommande träffar.
Fastighetskontoret tillstyrker planförslaget med ovan nämnda synpunkter och ser den
nya bebyggelsen som en bra komplettering med såväl nya bostadsrätter som nya hyresrätter i ett område med en stor dominans av äldre hyresrätter.
Kommentar:

Byggrätten för bostadshuset på torgytan har tagits bort av bland annat ovanstående skäl.
Även tillgänglighetskrav och parkeringsbehov samt konsekvenserna för intilliggande
befintlig och ny bebyggelse har vägts in, bland annat skuggning. Planbestämmelsen
TORG ger förutsättningar för en utevistelseyta för exempelvis plantering/stadsodling
med tillhörande allmänna byggnader. Övriga yttranden har även uttryckt behov av en
öppen yta som en neutral plats mellan befintlig och ny bebyggelse. Se även kommentarer till yttrandena från stadsdelsförvaltningen nr 9 och Familjebostäder nr 21 samt Masterstudenter vid Chalmers nr 23.
Gällande utformningen av torgytan se kommentarer till Park och naturförvaltningens
yttrande nr 8.
2. Göteborgs Energi

GENAB
Framhåller att för att tillgodose planerad bebyggelse krävs en förstärkning av befintlig
transformatorstation. Antingen som en utökning på befintlig plats eller i en ny lokalisering centralt i området eftersom signaler har givits att byggnaderna till stor del kommer
att värmas med värmepumpar. Förutsättningen för en ny lokalisering är att den får ett Eområde att lokaliseringen har tillgång till allmän plats och säkerställas som ett Eområde. Att platsen är permanent lättåtkomlig för stor lastbil med kran som kan ha utGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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rustning för att mäta fram fel på elektriska anläggningar eller från vilken man ska lyfta
ut och in tung elektrisk utrustning. Markområdet måste också vara fritt från vatten- och
avloppsledningar. Vidare måste det finnas plats för ett 2-4 meter brett ledningsstråk.
Med hänvisning till trafikkontorets regler kring maskingrävning i närheten av träd kräver vi att träd ska planteras med hänsyn till planerade/och eller befintliga ledningar placering.
Respektive byggherre förutsätts initiera och bekosta erforderliga flyttningar av befintliga anläggningar i samband med byggnationen. Befintlig nätstation är sakrättsligt skyddad av ett arrendekontrakt. Skall stationen rivas får beställaren stå för kostnaden att ersätta den i nytt läge. Vi förutsätter att ledningsrätt upplåtes för nya läget på vår nätstation och för våra ledningar inom kvartersmark. Ingen ersättning ska utgå och byggherren ska bekosta förrättningskostnaderna.
GENAB önskar en möjlighet att förlägga ledningar i den tillgänglighetsanpassade gångvägen ner till Rymdtorget. Kommer denna inte vara i kommunal ägo fordras ett uområde. Vi förutsätter att ledningsrätt upplåtes för våra nätstationer och för våra ledningar inom kvartersmark. Vi önskar delta vid detaljplanens slutarbete samt vid slutmöte eller liknande. Vi önskar få antagandehandling tillskickad oss när den finns tillgänglig.
Fjärrvärme

Inom detaljplanerat område har vi idag en fjärrvärmeledning i gångbanan norr om planerad förskoleområde, det är osäkert huruvida denna behöver flyttas på eller ej då vi har
svårt att se om den är placerad inom kvartersmark och huruvida den är i vägen eller ej
för framtida verksamhet. Denna fjärrvärmeledning förser byggnaderna längs Tellusgatan och Merkuriusgatan med värme. Vi bifogar ett utdrag ur vår lägeskarta så ni ser hur
det ser ut.
Göteborgs Energi har för avsikt att söka ledningsrätt på alla sina ledningar inom kvartersmark och vill om denna ledning är placerad inom kvartersmark få planstöd för detta
i planen.
För att kunna försörja de nya bostäderna med fjärrvärme så har vi kapacitet för detta i
gång och cykelbanan norr om Solbackeskolan, var ledningarna ska förläggas får en projektering visa då vi fått in mer effekter ifrån explotör/exploatörerna
GothNet

Har inget att erinra. Försörjer idag förskolan Merkuriusgatan 75. Önskar ansluta kommande verksamheter och de bostäder där intresse finns. Önskar bli kallade till framtida
möten vid genomförandet.
Kommentar:
GENAB

Befintlig transformatorstation flyttas och ersätts med en större transformatorstation
centralt i området. Ett E-område med måtten ca 8 x10 meter och med 3,2 meters byggnadshöjd medges i planen. Placeringen är tillgänglig från intilliggande boendeparkering
och gata.
Behov av ytterligare en transformatorstation har framförts vid genomförandemötena och
ett E-område har därför tillkommit i norr, utefter Merkuriusgatan.
Övriga synpunkter noteras.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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Fjärrvärme

Anpassning har skett till befintlig fjärrvärmeledning i den norra gångbanan. Ny föreslagen fastighetsgräns har förmedlats till Göteborgs Energi för godkännande. Området för
fjärrvärmeledningen ingår inte i planområdet och ges därför inte planstöd.
Exploatörerna har informerats vid genomförandemöten om två alternativa möjligheter
att ansluta till fjärrvärme.
3. Kretslopp och Vatten

Anser att det finns behov av ändringar, strykningar och tillägg, i planbeskrivningen efter
att projekteringen för VA har studerats vidare och dagvattenutredningen levererats.
- att dagvattendamm vid Bergsjövägen troligen inte anläggs.
- att pågående översyn av dagvattenarbetet kan leda till att KoV tar över ansvar inom
vissa delar från respektive förvaltare men att i avvaktan på ställningtaganden stryka
denna text i planbeskrivningen.
-att arbete pågår med att öppna upp och säkerställa reningsfunktionen i befintligt dike
utefter befintlig gångväg ner mot Bergsjövägen.
- att placera ett dike på västra sidan vid ny gångväg till Rymdtorget för att minimera
intrång i naturmarken
-att Räddningstjänsten snarast ska meddela om och var utbyggnad behöver ske gällande
huvudledningar för dricksvatten
-att detaljplanen behöver säkerställa att sopbilen kan angöra trafiksäkert till förskolans
avfallsutrymmen.
Bakgrund:

En damm nere vid Bergsjövägen kommer troligtvis inte att anläggas. Dels på grund av
den stora osäkerheten kring den nya vägen som planeras vid samma läge men mest på
grund av att den inte behövs om övrig fördröjning och rening fungerar. Rekommendation är att ta bort denna text helt då vilken väg dagvattnet ska avledas är ett beslut för
huvudmannen (Kretslopp och vatten).
Respektive förvaltare/fastighetsägare (gata, naturmark, privat mark) har ansvar för sitt
område. Kretslopp och vatten avleder sedan detta vatten vidare till recipient. En översyn
pågår kring dagvattenarbetet inom staden och detta kan mynna ut i att Kretslopp och
vatten tar över ansvar inom vissa delar från respektive förvaltare.
Kretslopp och vatten önskar lägga till en text
Längs befintlig gångväg ner mot Bergsjövägen finns det redan idag ett dike. Detta är
öppet och fungerande utefter sträckan som löper parallellt med Bergsjövägen. Övrig
sträcka längs gångvägen är detta dike antingen igensatt eller inte utbyggt. Arbete utförs
för att ytterligare öppna upp det fungerande diket och rensa övriga delar ner mot dagvattentrumman vid korsningen Bergsjövägen/Bergsjödalen. Vid den södra nyplanerade
gångvägen ner mot Rymdtorget föreslås att dike anläggs längs den västra sidan i samband med utbyggnad. Detta förslag minimerar den mängd naturmark som måste tas i
anspråk på grund av dagvattenhantering.
Utbyggnad av allmän VA kommer delvis att ske genom anslutning till befintlig huvudledning i Merkuriusgatan och Tellusgatan. Därutöver planeras bergborrning för att ansluta samtliga fastigheter där punkthusen ska stå och även Egnahemsbolagets blivande
fastighet ansluts på detta sätt. Systemlösning för detta redovisas nedan.
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Räddningstjänsten ombeds att snarast möjligt meddela om och var utbyggnad behöver
ske gällande huvudledningar för dricksvatten.
VA

Uppdämning i det allmänna spill- och dagvattensystemet kan ske till minst 0,3 meter
över markytans nivå vid förbindelsepunkten. Avloppsvatten från ytor lägre än denna
nivå måste pumpas. Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Lägsta
normala vattentryck i förbindelsepunkten motsvarar nivån +150 m (RH2000). I de fall
högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. Kapaciteten
på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A2 /VAV publikation P83. I samband med bygglov ska fastighetsägaren göra en
beställning till KoV och däri lämna den information som behövs för att kunna ge tekniska förutsättningar för VA-avslutning.
Ledningsbyggnad

Då planområdet ligger i ett område som mestadels består av berg är schaktning som
metod en dyr lösning. Området är även väldigt kuperat vilket gör att det är svårt att ansluta samtliga fastigheter genom självfall utan att göra stora ingrepp i naturmarken mellan planerade byggrätter och Bergsjövägen.
Utbyggnad av allmän VA kommer delvis att ske genom anslutning till befintlig huvudledning i Merkuriusgatan och Tellusgatan. Därutöver planeras bergborrning för att ansluta fastigheter där punkthusen ska stå och även Egnahemsbolagets blivande fastighet
ansluts på detta sätt. Systemlösning för detta visas nedan. Kapacitet på befintligt ledningsnät bedöms klara planerad exploatering.
Skyfall

Bedömningen är att planen går att genomföra utan större åtgärd.
Trädplantering

Grundregeln är att ett skyddsavstånd på 4 meter mellan trädets rothals och ytterkant
ledning ska hållas. Avsteg från grundregeln kan avgöras endast i speciella fall och efter
godkännande från Kretslopp och vatten som då kan komma att ställa krav på skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar.
Ekonomi

Kostnad för utbyggnad av allmänna VA-ledningar inom planområdet har beräknats till
6,1 miljoner kr. Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp har beräknats till 5,3 miljoner kronor enligt VA-taxa för år 2017. Mervärdesskatt tillkommer. Kostnadstäckning
för VA kollektivet vid genomförande av detaljplanen blir enligt ovan 87%.
Avfall

En hållbar avfallshantering bygger på sortering i flera fraktioner. Kretslopp och vatten
är därför positiva till att detaljplanen ger plats åt miljöhus med källsorteringsmöjligheter. Till granskningsskedet behöver även förskolans avfallshantering finnas med tillsammans med angöringsplats för sopbil. En trafiksäker angöring för sopbilen är särkilt
viktigt intill förskolan och längs Tellusgatan där hämtning och lämning av barn sker.
Detta behöver beaktas vid angöring till miljöhuset som har flyttats i södra delen av
planområdet. För de byggnader som ska innehålla både bostäder och centrumverksamheter är det viktigt att bestämma om avfallshanteringen ska organiseras gemensamt eller
i separata utrymmen. Exploatören bör även komma ihåg att avsätta ytor för källsortering
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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inne i lägenheter och lokaler. Vid detaljutformning kom ihåg att avståndet mellan miljöhus och angöringsplats vid kärlhantering ska vara så kort som möjligt, max 25 meter.
Manuell hämtning av sopkärl kräver jämn och hårdgjord dragväg utan trösklar eller
höga trottoarkanter. Tillgängligheten är viktig både ur arbetsmiljösynpunkt och för
människor med funktionshinder som ska lämna avfall. För miljöhuset längst i norr tänk
på att lutningen på dragvägen får vara max 1:12. Övriga riktlinjer och goda råd hittas i
”Gör rum för miljön” som finns på www.goteborg.se. Vägledning för avfall kan förebyggas i flerfamiljshus finns att få från Kretslopp och vatten.
Kommentar:

Planbeskrivningen ändras i enlighet med föreslagna formuleringar. Stadsbyggnadskontoret har även haft samråd kring övriga justeringar och tillägg föranledda av inkommen
dagvattenutredning och fortsatt arbete med projektering av gata/VA och byggnader i
och med BoStads 2021 parallella processer.
Byggherrarna har informerats om att ge plats för miljöhus och avsätta ytor för källsortering inne i lägenheter och lokaler.
Förskolans avfallshantering är inte möjlig att hantera med max 25 meter om inte backning får genomföras. Vid en placering av sopbilen utefter gatan är avståndet ca 33 meter
vilket ska jämföras med dagens avstånd för avfallshantering till befintliga 2 avdelningar
inne på bostadsgården som ligger på drygt 95 meter. I dialog med Kretslopp och vatten
samt anlitad entreprenör för avfallshanteringen kommer hämtning vid gata accepteras
inför bygglov.
4. Kulturförvaltningen genom Göteborgs Stadsmuseum

Anser att den nordligaste delen av planområdet som reserverats för bostadsbebyggelse
med centrumändamål bör förskjutas söderut för att undvika ingrepp i fornlämningen och
dess fornlämningsområde.
Samråd med Länsstyrelsen krävs för att fastslå fornlämningsområdets utbredning.
Då fornlämningen har en pedagogisk potential genom sin tydlighet och synlighet ovan
mark bör den i samband med detaljplanens genomförande skyltas och tillgängliggöras.
Fornlämningens värde kan då tas tillvara, genom att lämningen fungerar som en länk
bakåt i historien och därmed ger en förankring i platsen, vilket är av betydelse för lokalsamhällets sociala hållbarhet.
Om ingrepp i fornlämning eller fornlämningsområde inte kan undvikas måste en ansökan om arkeologisk undersökning inlämnas till Länsstyrelsen.
Kommentar:

Plangränsen i norr vid fornlämningsområdet justeras ytterligare 1 meter söderut. Befintligt korsprickat område görs i den östligaste delen närmast utpekade fornlämningar
prickad dvs ingen bebyggelse får uppföras. På detta vis möjliggörs plats för miljöhus
och andra komplementbyggnader närmast gatan samtidigt som respektavstånd skapas
gentemot fornlämning. Bostadsbebyggelsen har därmed anpassats efter fornlämningens
avgränsning och kulturförvaltningens synpunkt. Länsstyrelsen har i yttrande ( bilaga 2)
bedömt att tillräcklig anpassning skett. Frivilliga kompensationsåtgärder för den naturmark som tas i anspråk föreslås ske i form av naturstig inkl skyltning kring fornlämningen. (se även park och naturförvaltningens yttrande nr 8)
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5. Lokalförvaltningen

Anser att byggrätten för förskolan bör vara mer generell och ej formad efter illustrationsritningens skiss samt helst sammanhållen då en splittrad byggnation ej är önskvärd.
Byggnadsarean bör minst vara 1200m2 alternativt vara 700 m2 + 500 m2 om en uppdelning av byggrätterna är ett krav. Båda byggrätterna ska kunna uppföras i två våningar
till en byggnadshöjd om 8 meter. Om SBK förordar högsta nockhöjd bör den vara minst
105 meter över angivet nollplan. Angöring för att hämta och lämna barn bör utredas mer
i kombination med leveranser av varor och hämtning av avfall.
Kommentar:

Byggrätten görs mer flexibel med ett samlat byggrättsområde och byggnadsarean BYA
ovan mark sätts till 1100 kvm. Nockhöjden ökas till 105 m ö h. Ytterligare byggrätt och
högre höjder medges ej eftersom tillkommande byggnader inte ska uppta övervägande
del av föreslagen yta och kunna följa Stadens ramprogram för rekommenderade friytor.
I relation till planeringsunderlag1 ska en förskola med 8 avdelningar uppta en tomt på
5500-6000 kvm tomt och 1700 kvm BTA i två plan. Föreslagen byggrätt är större ca
2200 BTA i två plan. För att under byggnationen kunna bibehålla befintliga 2 avdelningar samt uppföra 6 nya avdelningar inom ramen för rekommenderad friyta på 35
kvm/barn får inte byggnadsarean överskrida 1100 kvm. Då återstår 5050 kvm vilket
innebär en friyta på drygt 80 % av planerad fastighet för förskola samt 35 kvm friyta per
barn räknat på 18 barn/avdelning.
Angöring för hämtning och lämning av barn sker utefter Tellusgatans västra sida som
kantstensparkering. Därifrån nyttjas trottoar och avskild gång-och cykelbana fram till
förskolans entré.
6. Miljönämnden
Ljudmiljö

Anser att en stor andel av lägenheterna i planförslaget inte klarar riktvärdena för trafikbuller. Ytterligare bullerstudier behöver göras och åtgärder såsom alternativ utformning
av hus och/eller lägenheter samt åtgärder vid källan måste övervägas.
Naturmiljö

Det är viktigt att man beslutar om tillräckliga förstärknings- och kompensationsåtgärder
så att man bevarar gynnsam bevarandestatus för spillkråkan och att man säkerställer att
åtgärderna genomförs innan exploatering startas.
Så många träd som möjligt ska behållas och träd som måste fällas bör ligga kvar inom
området.
Markmiljö

En översiktlig markmiljöundersökning behöver göras för förskoleområdet. I undersökningen ska även PCB inkluderas eftersom kringliggande hus har varit fogade med PCB.
Det finns risk för föroreningar där det befintliga parkeringsgaraget ligger och eventuella
föroreningar där ska hanteras vid rivningen.

1

Uppskattning av behov av förskola och skola i samband med utbyggnad av bostäder, FK och SK.
Utgåva 2014‐10‐30
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Dagvatten

Dagvattenutredningen som görs ska inkludera en belastningsberäkning och ska, om det
visar sig att dagvattnet är förorenat och behöver renas, utökas till att omfatta förslag på
reningslösningar för dagvattnet och vad dessa kan ge för reduktion av halter.
Störningar från industriområde

Öster om Bergsjövägen, i höjd med planområdet, finns ett industriområde. I den södra
delen av området finns verksamheter idag. Miljöförvaltningen gör bedömningen att avståndet dit från planerade bostäder är cirka 200 meter. I området finns bland annat en
plastindustri. Det finns inga större störningsmoment i fråga om buller och lukt från
verksamheten. 200 meter är det rekommenderade skyddsavståndet mellan boende och
plastindustri i Boverkets riktlinjer ”Bättre plats för arbete”. Publikationen är upphävd,
men kan användas som guide gällande skyddsavstånd. I den norra delen av industriområdet finns ingen verksamhet idag, men marken har fyllts ut för eventuell framtida användning. Beroende på om och i så fall vad området ska användas till kan det finnas risk
för framtida buller och andra störningar.
Magnetfält

Planen ska utformas så att normala magnetfältsnivåer klaras eller underskrids i bostäderna.
Miljömål

I den totala bedömningen anges att planförslaget medverkar till att miljömålen kan klaras men ett av målen ”Ett rikt växt och djurliv” kan påverkas negativt av exploateringen.
Beskrivningen av målet ”God bebyggd miljö” behöver kompletteras med att fler människor kommer bo där bullernivåerna är höga.
Kommentar:
Ljudmiljö

Östra delen av planområdet är bullerutsattt från Bergsjövägen och har en starkt kuperad
terräng. Utifrån dessa förutsättningar har huslägen, byggnadsform och planlösningar
arbetats fram.
Redovisade planlösningar för normalplanet klarar gällande riktlinjer i trafikullerförordningen (SFS 2015:216) genom att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet
vänder sig mot ljuddämpad sida. Även för souterrängvåningarna löses ljuddämpad sida
på motsvarande sätt. Dvs inga avsteg är nödvändiga. Se vidare kommentar till länsstyrelsens yttrande nr 17.
Bullerskärm utefter Bergsjövägen är inte aktuell främst på grund av att den hade behövt
vara förhållandevis hög för att få önskad avskärmande effekt och därmed riskerar att
påverka tryggheten. Se även skäl i planbeskrivningen.
Detaljplanen medger bulleravskärmning för bostädernas gemensamma uteplats, friytan
ovan parkeringsdäcken och därmed kan riktvärdena klaras.
Byggrätten på torgytan har tagits bort.
Naturmiljö

Länsstyrelsen har i lämnat beslut 2016-11-17, dnr 522-26507-2016 bedömt, mot bakgrund av vad som framkom i ansökan, att åtgärder inte riskerar påverka spillkråkans
bevarandestatus negativt. Se även Länsstyrelsens yttrande nr 17.
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Markmiljö

En översiktlig markundersökning är beställd av Fastighetskontoret för förskoleområdet
och resultatet tillförs handlingarna inför antagandet. Under rubriken Upplysning på
plankartan anges att en markundersökning för förskolan förutsätts.
Parkeringsgaraget som tidigare låg på fastigheten Bergsjön 767:279 revs 2013 och i
samband med rivningen upprättades en PM2 . Där står att provtagningen som genomfördes inför entreprenaden visade på värden understigande jämförelser med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM (känslig markanvändning). Bland annat kontrollerades betongen okulärt och inga föroreningar (exempelvis oljespill) noterades. Ett asfaltsprov analyserades avseende PAH och två betongprover avseende metaller och PAH. Jämförelser med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM visar att de analyserade parametrarna i betong understiger dessa riktvärden. Av försiktighetsskäl kommer inte asfalt att
ingå i fyllnadsmassorna. Jämförelsen med KM gjordes eftersom närområdet utgörs av bostäder och parkmark.
Dagvatten

Dagvattenutredningen3 innehåller en belastningsberäkning som konstaterar att exploateringen inte kommer att öka föroreningskoncentrationen för majoriteten av ämnena. Utbyggnaden kommer inte heller att försämra möjligheterna att nå gällande samt föreslagen MKN för Säveån. Tvärtom bör möjligheterna till en upprätthållen eller förbättrad
status kunna öka med föreslagna åtgärderna på både kvartersmark och allmän plats.
Störningar från industriområde

Noteras. Nya industrietableringar kommer att behöva ta hänsyn till planområdet när
bebyggelsen uppförts.
Magnetfält

Flytt av transformatorstationen innebär längre avstånd till bostadsbebyggelse, eller platser där man vistas stadigvarande, än med befintligt läge. För att klara 200 nT ska avståndet vara längre än 5 meter enligt Göteborgs Energi.
Miljömål

God bebyggd miljö förtydligas gällande att fler människor kommer att bo där bullernivåerna är höga.
7. Park- och naturnämnden

Nämndens huvudsakliga synpunkt handlar om hur naturvärdena säkerställs inom natur
som enligt förslaget avses sparas. I vilken omfattning naturmarken kan påverkas negativt av släntning vid byggnation, önskemål om en trädfri zon mellan natur och husfasad,
förändrade vindförhållanden efter nedtagning av skog, och säkring av bergsslänter för
att förhindra blockutfall.
Park och naturnämnden framhåller att det i området finns tecken på spillkråka som är
rödlistad och skyddad enligt Artskyddsförordningen. Föreslagen byggnation anses vara
möjlig genom att kompensations- och förstärkningsåtgärder vidtas, och under förutsättning att naturvärdena inom de ytor som i samrådshandlingen planlagts som natur inte
påverkas negativt. Föreslagna åtgärder ska godkännas av länsstyrelsen för att dispens
inte ska behöva sökas.
Nämnden anser att möjligheten till naturlek och tillgång till naturupplevelse minskar
genom planförslaget. Frivilliga kompensationsåtgärder har föreslagits för förlust av so2
3

PM: Rivning av p-däck, Merkuriusgatan 2 (Bergsjön 767:279), HIFAB, 2013-10-15
Dagvattenutredning Merkuriusgatan, 2016-12-05, SIGMA
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ciala värden såsom förbättringar av tillgängligheten till kvarvarande natur genom att
anlägga en enklare naturstig kring befintlig fornlämning. I så fall krävs ett släpp i bebyggelsen där område reserveras för gemensamhetsanläggning. I illustrationsritningen
finns här en väg.
Förvaltningen anser att;
• det finns behov av att en utredning tas fram för att bedöma hur träden inom den
natur som avses sparas kommer att påverkas av de förändrade vindförhållanden
som föreslagen exploatering innebär. Även möjlig påverkan på naturmarken i de
områden där bergsslänter behöver säkras mot framtida blockutfall behöver klargöras.
• släntning bör undvikas så långt det är möjligt vid byggnation som gränsar mot
naturmark. Att stor omsorg läggs på att åstadkomma ett bra möte mellan naturmark och föreslagen bebyggelse. I nordöstra delen av planområdet behöver tillräckligt med prickmarkerad mark planläggas mellan byggrätt och naturmark för
att undvika negativ påverkan på naturmark.
• utformningen av föreslagna parkeringsgarage är viktig för att undvika att skapa
en ogästvänlig baksida mot naturmarken. Fasad som vetter mot natur bör förses
med vegetation eller aktiveras på annat sätt.
• bjälklaget utformas för att tåla belastning av planteringar när bostadsgårdar planeras ovanpå parkeringsgarage. Växtbäddar för träd kräver minst 1m.
• GC-väg är en beteckning som bättre avspeglar hur ytan som möjliggör gångväg
mot Rymdtorget (jmf Natur2) kommer att kunna användas.
• att planförslaget behöver justeras för yta i nordvästra delen av planområdet som i
plankartan anges som gångväg så att denna överensstämmer med gångväg enligt
illustrationsritningen. Förvaltningen föreslår även att möjlighet att bygga in den
transformatorstation som ryms inom yta med beteckning E i plankartan ses över,
eftersom denna annars riskerar att skapa en otrygg baksida mot gångvägen.
• Föreslagen torgyta är i behov av en verksamhet med samlande verkan för att i
praktiken fungera som allmän plats. I det fortsatta arbetet behöver torgytans
funktion och innehåll preciseras, vilket även kan innebära att användning i plankartan kan behöva omprövas. Förvaltningen ser positivt på att flytta punkthuset
västerut för att möjliggöra en större torgyta och föreslår att en högre byggnadshöjd prövas.
• Planhandlingarna behöver samordnas i fråga om förhållningssätt till användning
av byggnader för centrumändamål inom föreslaget område.
Ekonomi

Planförslaget innebär kostnader för ny tillgänglighetsanpassad gångväg mot Rymdtorget, samt för befintlig gångväg mellan Merkuriusgatan och Bergsjövägen som rustas
upp och delvis får ny sträckning. Kompensationsåtgärder för värden som går förlorade
när naturmark tas i anspråk för bebyggelse innebär ökade kostnader. I planförslaget ingår även en torgyta som kan komma att förvaltas av park- och naturnämnden. För att
kunna bedöma investerings- och driftskostnad för torgytan behöver ytans storlek och
användning utredas.
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Investeringskostnad Driftskostnad/år
Park- och naturförvaltningen
Ny tillgänglighetsanpassad gångväg, samt
ny trappa, ny sträckning och upprustning
av befintlig gångväg

2,1 mkr

30 tkr

Kompensationsåtgärder för ökad tillgänglighet till natur

200 tkr

5 tkr

Förstärknings- och kompensationsåtgärder
avseende habitat för spillkråka

100 tkr

Totalt:

2,3 mkr

35 tkr

Logik i skötselytorna

Förvaltningen ser det som angeläget att stor omsorg läggs på att åstadkomma ett bra
möte mellan naturmark och föreslagen bebyggelse. Släntning bör undvikas så långt det
är möjligt eftersom detta kan resultera i att ett större område med naturmark påverkas än
vid val av annan anläggningsmetod. I nordöstra delen av planområdet behöver tillräckligt med prickmarkerad mark planläggas mellan byggrätt och naturmark för att undvika
ytterligare negativ påverkan på naturmark som blir resultatet om fler träd än vad som
föreslås behöver tas ned. Se vidare under Lokalklimat. Prickmarkerad mark saknas på
vissa ställen helt mellan byggrätt och naturmark.
Område som i plankartan anges Natur2 kommer att tas i anspråk för anläggning av gångoch cykelväg. Till följd av de stora nivåskillnaderna kommer denna sannolikt att behöva
byggas upp och förses med skyddsräcken varpå det förefaller orimligt att planlägga
denna som natur. Förvaltningen anser att GC-väg är en beteckning som bättre avspeglar
hur ytan kommer att kunna användas.
Gångväg mellan befintlig bebyggelse och föreslagen torgyta i västra delen av planområdet anges med breddmått som skiljer sig påtagligt mellan plankartan och illustrationsritningen. Av illustrationsritningen att döma kommer delar av det som anges som allmän plats gångväg att uppfattas som kvartersmark. Planförslaget behöver justeras så att
yta som anges som gångväg i plankartan överensstämmer med gångväg i illustrationsritningen. Förvaltningen föreslår även att möjlighet att bygga in den transformatorstation som ryms inom yta med beteckning E i plankartan ses över, eftersom denna annars
riskerar att skapa en otrygg baksida mot gångvägen.
Prickmarkerad mark mellan byggrätt och naturmark gör att träden hamnar mycket nära
fasad i den nordöstra delen av planområdet.
Lokalklimat

Utifrån ambitionen att uppnå goda solförhållanden är det olämpligt att möjliggöra för
byggnation enbart några få meter från uppvuxen skog, så som föreslås i de norra delarna
av planområdet. Bostäder som vetter mot öster kommer sannolikt att bli mycket mörka,
vilket kan föranleda klagomål från boende och i förlängningen önskemål om att ta ned
träd på allmän plats naturmark som enligt förslaget avses sparas.
Tillgänglighet

Mellan befintlig bebyggelse och Bergsjövägen går en gångväg som passerar genom
befintlig naturmark. Gångvägen är förhållandevis brant och förstudier har visat att det är
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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svårt att göra sträckan fullt tillgänglig. Planförslaget innebär att sträckningen delvis dras
om. I samband med detta föreslås komplettering av räcken och ny belysning. För att
förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik, handel och service inom angränsande områden anläggs en ny mer tillgänglig gångväg genom planområdet i riktning mot Rymdtorget.
Trygghet är en förutsättning för att en plats ska uppfattas som tillgänglig. Utformningen
av föreslagna parkeringsgarage är viktig för att undvika att skapa en ogästvänlig baksida
mot naturmarken. Fasad som vetter mot natur bör förses med vegetation eller aktiveras
på annat sätt. Det är från trygghetssynpunkt positivt att föreslagna punkthus uppförs i
suterräng då detta innebär en levande fasad mot naturmarken.
Förvaltningen ser att det hade varit önskvärt att ta ett större grepp på området och även
pröva lämplig markanvändning i ytan sydväst om planområdet som inbegriper befintligt
parkeringshus. Denna yta, som ligger mellan planområdet och Rymdtorget, skapar relativt stora restytor omkring sig och kan upplevas som en otrygg plats att vistas på och
omkring.
För att föreslagen torgyta invid eventuellt nytt punkthus ska upplevas som allmän plats
och fungera tillgänglighetsmässigt krävs noggrann gestaltning. Det är önskvärt att husets bottenvåning aktiveras med någon form av utåtriktad verksamhet som kan ge stöd
åt torgytan. Enligt plankartan tillåts centrumändamål i bostadshusens entréplan. I planbeskrivningen anges däremot att ”inga lokaler för verksamheter eller handel i bostadsbebyggelsens entréplan” medges i planförslaget, vilket motiveras med att framtaget
program för Bergsjön framför vikten av att förstärka befintliga torg, och i synnerhet
Rymdtorget. Här behöver planhandlingarna samordnas. Förvaltningen håller med om att
det är angeläget att stärka befintliga torg inom Bergsjön och tror samtidigt att föreslagen
torgyta i detta läge är i behov av en verksamhet med samlande verkan för att i praktiken
fungera som allmän plats.
I det fortsatta arbetet behöver torgytans funktion och innehåll preciseras, vilket även kan
innebära att användning i plankartan kan behöva omprövas. En stor del av ytan ser i
förslaget ut att upptas som gångyta och kan därför eventuellt anges som gångväg. Resterande yta, framför huset, är som torg betraktad liten. Förvaltningen ser att det finns utrymmet att flytta punkthuset västerut för att möjliggöra en större torgyta. I framtagen
visionsbild ser punkthuset ut att bli lägre än omgivande byggnader. Punkthusets centrala
placering i området med målsättningen att fungera som allmän plats skulle kunna motivera att huset istället får vara lite högre än omgivningen. Det är angeläget att torget får
en inramning som gör att det landar väl.
Dagvatten

Förvaltningen ser positivt på kreativa och estetiska lösningar gällande dagvattenhantering. Förvaltningen är ansvarig för växter och estetik i samband med dagvattenlösningar.
Dagvatten från allmän platsmark som eventuellt avleds på naturmark i öppen lösning
behöver utformas på ett sådant sätt att den smälter väl in i miljön och utgör ett tillskott i
landskapet. Det är också viktigt att ledningsdragningar görs på ett sådant sätt att negativ
påverkan på befintliga naturvärden undviks eller minimeras.
Konsekvensbedömningar

Park och naturförvaltningen sammanfattar konsekvensbeskrivningen med att barnperspektivet påverkas då Tellusgatan öppnas upp för genomfartstrafik, och att friytor för
lek och naturupplevelse i anslutning till befintlig bebyggelse försvinner. MångfaldsperGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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spektivet berörs då planförslaget möjliggör förbättrad tillgänglighet till Rymdtorget och
kollektivtrafik. Bättre tillgänglighet uppnås även genom att byggnader uppförs med
hiss. Blandade upplåtelseformer ger ett bostadsutbud som kan svara mot behoven hos en
bredare målgrupp.
Kommentar:

Information om grönområden och närhet till lekplatser mm har tillförts planbeskrivningen utan att ha presenterats ovan.
Naturvärde inom planlagd Natur

En exploatering innebär en tillfällig påverkan på kvarvarande planlagd mark för natur
då förutsättningarna förändras i närområdet. Stadsbyggnadskontoret instämmer i att det
finns risker för att dagens naturvärden förändras i samband med detta. En särskild utredning bedöms dock inte kunna ge tillräckliga svar som efterfrågas då det förutsätter en
bred kartläggning av trädens skick i relation till olika scenario om vindstyrkor och framtida klimatförändringar mm där osäkerheterna ändå blir stora. Avvägningen gentemot
kostnaden för en sådan utredning samt tidsaspekten har fällt avgörandet. Utgångspunkten är att med överenskomna kompensations- och skyddsåtgärder som diskuterats fram
och godkänts av länsstyrelsen (se yttrande 17) säkerställa de miljöer som är väsentliga
för spillkråkan på både kort och lång sikt. Tidigare kommunala insatser och skötselåtgärder i naturområdet har inriktats på att gallra och gynna ett större inslag av lövskog i
syfte att tillgodose en för området varierad naturmiljö och bidra till ökad upplevd trygghet längs befintlig gångväg. Slänter är tänkt att hanteras inom kvartersmark och stadsbyggnadskontoret instämmer i att det inom dessa ytor är svårt att behålla en högre trädvegetation . Fortsatt arbete har visat att den prickmarkerade marken kan ökas österut för
den norra punktbebyggelsen så att marginaler för slänter ges och avstånd till befintlig
naturmark och solinsläpp.
Inför byggskedet kommer behov av åtgärder till följd av risker för blocknedfall vara
framtagna, se även kommentar till SGI yttrande nr 18. Inför granskningsskedet och antagandet pågår parallellt bygglovsunderlag med utförligare byggnads- och markprojektering som mer detaljerat kan redovisa slänthantering mot naturmarken och föreslagna
parkeringsgarages möte mot naturmarken. Planområdet är så kuperat att slänter inte kan
undvikas. Kretslopp och vattens förslag till ledningsdragningar för VA har översänts till
Park och naturförvaltningen och berörda byggherrar kommer redovisa bebyggelsens
möte med naturmarken i fortsatt arbete.
En planbestämmelse anger att bjälklaget ska klara belastning av mindre planteringar (ej
träd) samt mindre komplementbyggnader (växthus, pergola, bulleravskärmning) för att
kunna fungera socialt som en utevistelseplats för de boende över tiden .
Planbestämmelsen NATUR2 ersätts av gång= tillgänglig gångväg med en bredd av 2
meter och en maxlutning 1:20 ska anordnas. Planbestämmelsen innebär krav på en förbindelse. Eftersom sträckan berör stora nivåskillnader görs avvägningen att begränsa till
2 meter bredd för att minimera intrånget i intilliggande naturmark, dagvattendiken placeras längs västa sidan i syfte att minimera markintrång och slänter. Det är möjligt att
nyttja gångvägen även för cykeltrafik. Däremot kan inte planbestämmelsen GC användas.
Gångvägens placering justeras. Befintlig transformatorstation flyttas till ett mer centralt
läge och utökas för att kunna försörja planförslagets samlade bebyggelse. Transformatorstationen ges ett E-område i direkt anslutning till föreslagna markparkeringsytor på
kvartersmarken.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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Torgytan med byggrätt

Byggrätten på torgytan tas bort. Se kommentar till Fastighetskontorets yttrande nr 1.
Torgytans gestaltning och utformning föreslås ske i form av medborgardialog. Samstämmighet kring kostnad och utformning sker i överenskommelse mellan Fastighetskontoret och Park- och naturförvaltningen i fortsatt arbete.
Torgytans syfte beskrivs i planbeskrivningen. Planbestämmelser på plankartan anger en
tillåten största sammanlagd byggnadsarea om 30 kvm för byggnader, till en högsta
nockhöjd om 3,2 meter över nollplanet.
Justering sker av planhandlingarna gällande förhållningssätt till användning av byggnader för centrumändamål inom föreslaget område.
Naturstig och Fornlämning

Frivilliga kompensationsåtgärder planeras i norr som ersättning för förlorad naturlek
och minskade naturupplevelser.
En naturstig föreslås för att förtydliga fornlämningsområdet. Placeringen arbetas fram i
samarbete mellan FK, PonF samt kulturförvaltningen så att minsta möjliga intrång sker i
terrängen. Naturstigen sammankopplas med allmänt gatunät via gemensamhetsanläggningen så att ett sammanhängande promenadstråk skapas.
Tillgänglighet och Trygghet

Planområdet utökas inte med områdena kring befintligt parkeringsdäck i söder. Åtgärder för att öka tryggheten är fullt möjliga att genomföra utan planändring inom befintlig
kvartersmark. Ökade kostnader för flytt av befintlig gångväg och allmän upprustning
med räcke och belysning mm får ske i överenskommelse med Fastighetskontoret och
tillföras projektbudget.
Dagvatten

Dagvattenhanteringen i öppna diken inom Naturområdet får samordnas mellan Kretslopp och Vatten och Park- och naturförvaltningen med kostnadsuppskattningar till Fastighetskontorets projektbudget så att samsyn sker mellan funktion och mellan att smälta
in och att utgöra ett gestaltningsmässigt tillskott i landskapet. Detta är ingen planfråga.
8. Räddningstjänsten

Anser att frågan gällande risker kopplat till transport av farligt gods bör beskrivas mer
utförligt i planbeskrivningen. Det ska även säkerställas att förutsättningar finns för uppställning av räddningsfordon inom 50 meter från byggnader och dess angreppspunkter
samt att tillgång till brandvatten finns i tillräcklig omfattning.
Bakgrund

Bergsjövägen som passerar detaljplaneområdet är sekundär väg för transport av farligt
gods. Enligt Göteborgs Översiktsplan fördjupad för sektorn transport av farligt gods
(FÖP99) ska tät stadsbebyggelse inte placeras närmare än 100 meter från väg utpekad
för transport av farligt gods. Att vägen endast är sekundär samt att området är placerat
10-14 meter högre än vägen är positivt ur riskhänsyn. Riskerna bör dock utredas och
beskrivas mer utförligt och områdesspecifikt i planbeskrivningen. Det finns en tidigare
utförd riskbedömning för området i samband med detaljplan för kulturhus på Rymdtorget, utförd av COWI 2014-08-25. Resultat och slutsatser från denna riskbedömning kan
användas förutsatt att förhållandena inte har förändrats sedan dess.
Tillgänglighet för räddningsfordon ska säkerställas även om utrymning sker utan hjälp
av räddningstjänstens maskinstege. Vägar ska finnas i den utsträckningen att uppställningsplats för räddningsfordon finns inom 50 meter från byggnadernas samtliga anGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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greppsvägar, och de ska då utformas i enlighet med Räddningstjänsten Storgöteborgs
Råd och anvisningar nr 110 se www..rsgbg.se/ra.
Synpunkter gällande tillgång till brandvatten som lyfts under startmöte har inarbetats i
planbeskrivningen och behovet av komplettering undersöks. Riktlinjerna beskrivs i
VAV P83.
Kommentar:

Planbeskrivningen har kompletterats med resultat och slutsatser från riskutredningen för
detaljplan vid Rymdtorget. Tidigare bedömning att det inte föreligger risker med att
bygga enligt planförslaget bekräftas varför inga krav gällande riskfrågorna lyfts in i
plankartan.
Byggherrarna ansvar för att i fortsatt arbete med bygglovhandlingar ta hänsyn till räddningstjänstens tillgänglighet.
9. Stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsförvaltningen förordar fortsatt arbete med detaljplan för bostäder och förskola
vid Merkuriusgatan, och ser mycket positivt på att fler bostäder byggs i Bergsjön. Lokaler för centrumverksamhet i bostadshusens bottenvåningar föreslås, därför vill förvaltningen påminna om att det närbelägna Rymdtorget är utpekat som ett torg som behöver
stärkas för att behålla och utveckla sin centrumfunktion med service, handel och aktiviteter. Det är viktigt att inte utarma kundunderlaget för service och handel vid Rymdtorget, genom ytterligare handelsområden i närheten.
I stället för en byggrätt på ytan där Merkuriusgatan och Tellusgatan möts ser förvaltningen gärna en öppen yta. En väl gestaltad mötesplats här kan fylla en viktig funktion
som neutral plats mellan befintlig och ny bebyggelse. En trivsam plats att vila på ökar
även tillgängligheten för gående, då området har utmanande nivåskillnader.
Förvaltningen är tveksam till placeringen av den nya förskolan, då storlek på byggnad
och gård blir dominerande på det som idag är en väl avvägd och uppskattad gårdsmiljö
för de kringboende. Leveranser och avfallshantering via öppningen mot Tellusgatan
riskerar att medföra en ökning av störande trafik för bostäderna i området.
Merkuriusgatans förskolebuss har inte behov av den parkeringsplats som föreslås.
Mycket viktigt är däremot att det finns en trafiksäker och tillgänglig ”lastplats” för bussen så nära förskolan som möjligt när bussen ska fyllas med material och barn för dagens aktiviteter. Ju närmare bussen kan stanna intill förskolan desto bättre.
Kommentar:

Markanvändningen centrumändamål är inte tvingande. På samma vis kan inte en bygglovansökan för en verksamhet eller handelsetablering avstyras om C med betydelsen
centrumändamål kvarstår. Detaljplanen ingår i BoStad2021 där bygglovprocessen pågår
parallellt med framtagandet av granskningshandlingarna. Inga lokaler föreslås i nuläget
då inriktningen är bostadsändamål.
Med bakgrund i nyligen antaget program för Bergsjön (feb 2016) är det istället betydelsefullt att stärka Rymdtorget och befintliga lokaler i detta centrum. Stadsbyggnadskontoret kompletterar dock markanvändningen till Bostäder med bostadsanknuten verksamhet för att möta inriktningen mot en blandstad utan att åsidosätta ställningstagandet
att stärka Rymdtorget. I begreppet bostadsanknuten verksamhet åsyftas, service som
stödjer boende i området, exempelvis frisör, fotvård, cykel/reparationsverkstad, mindre
café och kontor. Verksamheter som generellt bedöms som enklare att samordna med
huvudändamålet bostäder. Eftersom det inte ställs krav på verksamhetslokaler i detaljplanen och att redovisade bygglovhandlingar inte innehåller lokaler får centrumändamålet snarare ses som en framtida möjlighet.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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Byggrätten på torgytan har till granskningen tagits bort, dels av ovanstående skäl i yttrandet samt med bakgrund i att placeringen av byggnaden på föreslagen plats medför
höga exploateringskostnader då ledningar för dagvatten och el måste flyttas för att göra
marken byggbar. Se även kommentar till fastighetskontorets yttrande nr 1.
Gällande utformningen av torgytan se kommentarer till Park och naturförvaltningens
yttrande nr 7.
Förskolans fastighet upptar en yta på ca 6200 kvm varav ca 80 % bibehålls som friyta
inom fastigheten. Placeringen är fördelaktig utifrån ett barnperspektiv då närmiljön är
bilfri. Eftersom ny byggrätt för förskola kommer att ersätta befintliga baracker med två
avdelningar ingår samtidigt en avvägning gentemot dagens situation där leveranser och
avfallshantering sker med ett avstånd på ca 95 meter. Med föreslagen backvändning
klaras 25 meter. Ska avfallshanteringen ske utan backning gäller istället placering längs
gata med ett avstånd på ca 35 meter. I sammanhanget en minskning med mellan 60-70
meter i förhållande till dagens situation. Se även kommentar till Kretslopp och vattens
yttrande gällande avfallshanteringen nr 3.
Förskolebussen kan tilldelas en särskild plats under vissa tider på för- och eftermiddag
inom området med kantstensparkering längs Tellusgatan. Illustrationskartans placering
stryks.
10. Trafikkontoret

Anser att all parkering av bilar och cyklar, för tillkommande bebyggelse ska tillgodoses
inom planområdet enligt gällande p-tal. Endast korttidsparkering tillåts på vissa sträckor
av gatan. Trafikkontoret tydliggör att boende inom föreslagen bostadsbebyggelse inte är
behöriga till Göteborgs stads boendeparkeringssystem.
Planen möjliggör en tillgänglig gångförbindelse från området ner till Rymdtorget,den
förbindelsen ska säkerställas.
Förskolans placering inne på gården möjliggör ingen vändplats för leveranser och sophämtning. Trafikkontoret ställer sig tveksamma till backvändningen vid sophämtning
och leveranser till förskolan.
Ekonomi

Planens genomförande finansieras av exploateringen genom fastighetskontoret och innebär därmed inga investeringskostnader för trafikkontoret. Kostnad för utbyggnad av
allmän plats har bedömts till ca 13 miljoner kronor. Kostnader för drift och underhåll av
tillkommande ytor med ca 165 kkr per år.
Kommentar:

Parkeringsnormen följs med öppningen att 12 lägenheter som arbetas fram i diskussion
med jagvillhabostad.nu enligt trafikkontoret tillåts utgå från parkeringsnormen för små
lägenheter. Detta då de presumtiva boende utgör kategorin 16-30 år. Lägenheterna kan
inte jämföras med studentbostäder där de boende i större utsträckning har ett lägre
bilinnehav. Familjebostäder har valmöjligheten inför bygglovet.
Plankartan har tillförts planbestämmelse med största lutning för gångvägen.
Avfallshanteringen kommer enligt överenskommelse att ske genom sopbilshämtning
längs gata utan backrörelse, se även Kretslopp och vattens kommentar nr 3.
Uppgift om bedömda kostnader har vidarebefodrats till Fastighetskontoret.
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11. Göteborgs Stads parkering

Parkeringsbolaget har inga synpunkter på förslaget eftersom parkering löses på egen
tomtmark och mobilitetsfrågan är tillräckligt omhändertagen.
Kommentar:

Noteras
12. TeliaSonera Skanova Access AB

Anser att det inte finns något att invända på planförslaget. Befintliga två anläggningar
inom planområdet är ej i bruk och kan raseras om så erfordras.
Kommentar:

Noteras.
13. Svenska kraftnät

Har inga anläggningar i området och därför ingen erinran. Önskar inte medverka i fortsatt remisshantering.
Kommentar:

Noteras. Svenska kraftnät stryks ur remisslistan.
14. Swedegas

Har inga anläggningar i närheten och därför ingen erinran.
Kommentar:

Noteras.
15. Vattenfall distriution

Har inga anläggningar i området och därför ingen erinran.
Kommentar:

Noteras.

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
16. Lantmäterimyndigheten
Plankarta

Påpekar att de administrativa bestämmelserna u och g ska redovisas med administrativ
gräns samt att huvudregeln är att kommunen är huvudman och att det därför inte behöver särredovisas.
Planbeskrivning

Komplettera planbeskrivningen med information om att fastighetsindelningsbestämmelserna fortsätter att gälla utanför planområdet för Bergsjön 2:1 och 2:36. Bergsjön 2:8
ligger helt inom planområdet. Bergsjön 2:1 och 2:36 bedöms som fortsatt lämpliga fastigheter i sin nya utformning.
Fråga ställs hur bildning av fastigheter ska vara genomförd före beviljande av bygglov
och på vilket sätt syns denna bestämmelse i så fall syns på plankartan? Ifall det menas
att kvartersmarken ska skiljas från allmänplatsmarken, bör det framgå.
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Ordvalet ”omprövning” av Bergsjön s:36 är inte möjlig då det inte går enligt anläggningslagen. Är tanken att antalet delägare i marken ska utökas till att innefatta ytterligare en fastighet, löses detta genom fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen. En
marksamfällighet kan även avstå samt förvärva mark, enligt samma lag.
Det finns inte några befintliga ledningsrätter inom planområdet, vilket framgår av fastighetsförteckningen. Det står även att genomförandeavtalet ska reglera ersättning för
upplåtelse av ledningsrätt till förmån för bl.a. kommunala bolag och privata ledningsägare. Notera att ett sådant avtal inte är gällande mellan parter som inte har undertecknat avtalet. Alltså, ifall inte behörig firmatecknare för berört kommunalt bolag och privat ledningsägare också undertecknar genomförandeavtalet, är det ingen överenskommelse om ersättning som kan läggas till grund för ersättningsbeslut i fastighetsbildning.
Det verkar som om det är flera områden som har bestämmelsen E. På plankartan återfinns endast ett E-område.
Önskar ett förtydligande kring fastighetsrättsliga konsekvenser för att förstå vilka områden som åsyftas där konsekvenser för varje fastighet separat redovisas. Detta gärna med
koppling till kartbild för att få en förståelse över vilket område som avses.
Det verkar som att Bergsjön s:36 kommer att avstå mark till intilliggande fastighet, vilket säger emot det som står under ”Gemensamhetsanläggningar och servitut”
samma sida, om att även ny bostadsfastighet ska bli delägare i s:36.
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra mot förslaget
Kommentar:

Plankartan och planbeskrivningen justeras enligt begäran och har stämts av vid möte
med lantmäteriets handläggare inför granskningen.
Två E-områden för transformatorstation redovisas inom planområdet till granskningen.
Fastighetsreglering sker av Bergsjön s:36 där andelsägandet utökas med ytterligare två
parter, ny bostadsfastighetsägare för norra punkthuset samt för kommunens fastighet
Hjällbo 67:293.
17. Länsstyrelsen

Har följande synpunkter som behöver klarläggas i det fortsatta planarbetet:
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2.
Markstabiliteten i hela planområdet.

Planområdet anges ha olika markförhållanden och SGI, se yttrande 18 )anser inte att
stabiliteten för området är tillräckligt utredd avseende skred, ras och erosion. De geotekniska aspekterna ska klarläggas i planskedet både för de befintliga förhållanden samt
för de framtida förhållandena som föreslås byggas.
Trafikbullerstörningar för boende i de föreslagna punkthusen

Länsstyrelsen ställer sig tveksam till att avsteg från trafikbullerförordningen (SFS
2015:216) ska genomföras för de föreslagna enkelsidiga 3:orna i souterräng där ljudnivån i vissa fall överskrider 55 dBA. Av bullerberäkningen framgår att bullernivån för
lägenheterna underskrider 60 dBA. För de här lägenheterna kan trafikbullerförordningen
uppfyllas t ex genom anordnande av lägenheter under 35 m2. Det skulle också kunna
vara möjligt att en bullerskärm ut med Bergsjövägen innebär att ljudnivån vid lägenheGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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terna underskrider 55 dBA. Länsstyrelsen vill i granskningen se en beskrivning av vilka
åtgärder som ska vidtas för att uppfylla trafikbullerförordningens riktvärden för
souterränglägenheterna.
Länsstyrelsen vill att granskningshandlingen ska redovisa, t ex med planlösningar hur
trafikbullerförordningens riktvärden kan uppfyllas för punkthusen, eftersom det även
framgår att ljudnivån mot Bergsjövägen samt i vissa fall del av gavlar mot norr och söder överskrider 55 dBA för samtliga punkthus.
Bullerstörningar motorbana

Göteborgs Speedwayklubb ligger nordost om planområdet. Eventuella störningar från
motorbana behöver utredas, vilka tider och när i veckan verksamhet på motorbanan bedrivs.
MKN för ytvatten och för fisk- och musselvatten

Planområdets recipient är vattenförekomsten”Säveån – Olskroken till Brodalen”
(SE640726-127722). Enligt 2 kap. 10§ PBL får planläggning inte medverka till att en
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB överträds. Enligt planförslaget bedöms planen inte
bidra till att MKN för vatten överskrids med motiveringen att vattensituationen bedöms
bli förbättrad efter föreslagen förändrad markanvändning. Eftersom Säveån är Natura
2000-område, vandringsled för lax och utpekat som skyddat fiskvatten (NFS 2002:6) får
planförslaget inte heller medföra att MKN för fisk- och musselvatten överskrids. I förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten anges vilka riktoch gränsvärden för olika kemiska och fysikaliska parametrar som gäller. Länsstyrelsen
bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet eller miljökvalitetsnormer för vatten måste
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med motiv till bedömningen för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Under råd enligt PBL och MB sägs att en dagvattenutredning inför granskningsskedet
behöver klargöra behov av fördröjning av dagvatten samt behov av rening utifrån bedömd föroreningsinnehåll i relation till befintliga förhållanden. Detta för att kunna bekräfta kommunens bedömning av planområdets påverkan på MKN för vatten. Mark
avsedd för dagvattenhantering bör reserveras och i möjligast mån förses med bestämmelse på plankartan. Länsstyrelsen påpekar att eventuella anläggningar för fördröjning
och rening ska ingå i planområdet. Detaljplanen behöver visa hur kommunen avser att
säkerställa att hanteringen medför att MKN för ytvatten samt MKN för fisk- och musselvatten kan nås.
Kommentar:
Markstabilitet

Ett kompletterande utlåtande kring planområdets geotekniska och bergtekniska förhållanden har gjorts4 till följd av SGI:s yttrande. Se kommentar till SGI:s yttrande nr 18 .
Slutsatsen är att stabiliteten inom området bedöms vara tillfredställande för både befintliga och blivande förhållanden för den nya detaljplanen
Trafikbullerstörning punkthus

Att anordna en bullerskärm vid Bergsjövägen har utretts och valts bort av hänsyn till att
skärmen behöver vara förhållandevis hög för att göra nytta. Orsaken är stora nivåskillnader, vilket gör en sådan lösning kostsam. En bullerskärm med avskärmande effekt
4

Geotekniskt och bergtekniskt utlåtande, Fastighetskontoret, 2016-12-14, Andris Vilmunson
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bedöms inte heller gynnsam ur stadsbildssynpunkt och det finns en uppenbar risk att
trygghetsaspekten påverkas genom att höjden skapar en avskärmning för innanförliggande naturområde. Även oklarheten kring placeringen av framtida ny bussgata och
dess anslutning/korsningspunkt mot Bergsjövägen har bidragit till att bullerskärm utefter Bergsjövägen inte bedömts som aktuell.
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Redovisade planlösningar för normalplanet visar att gällande riktlinjer i trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) klaras genom att minst hälften av bostadsrummen vänder sig
mot ljuddämpad sida. Även för souterrängvåningarna löses ljuddämpad sida på motsvarande sätt. Dvs inga avsteg är nödvändiga. Se bullerutredning5 för genomförda beräkningar.

Ovan: Planlösning för souterrängvåning,
Hus 3. Ljuddämpad sida om 55dBA sker
mot röd inringad sida.

Ovan: Planlösning för normalplan, Hus 3
Ljuddämpad sida om 55dBA sker mot röd
inringad sida.

5

PM-buller SBK 2017-01-21
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Figur ovan: Ekvivalent ljudnivå, trafikprognos år 2035. Vy från sydväst, Alternativ c inkl åtgärder rev 2016-12-14,. Beräkning genomförd 2017-01-12

Figur nedan: Maximal ljudnivå, trafikprognos 2035. Vy från nordväst, Alternativ C inkl åtgärder rev 2016-12-14. Beräkning genomförd 2017-01-12.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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Trafikbullerstörning motorbana

Diskussioner har i tidiga skeden förts med Göteborgs Speedwayklubb kring ett läge
nordost om planområdet. Kommunen äger området och har rådighet över marken. En
etablering är inte aktuell.
MKN ytvatten och fisk – och musselvatten

Dagvattenutredningen6 beskriver dagvattnets teoretiska föroreningsinnehåll före exploatering, efter exploatering utan åtgärder resp med åtgärder. Från både allmän platsmark
och kvartersmark ökar föroreningshalterna efter exploatering. Sammantaget kan det
dock konstateras att exploateringen med föreslagna åtgärder inte kommer att öka föroreningskoncentrationen för majoriteten av ämnena. Utbyggnaden kommer inte att försämra möjligheterna att nå den i dagsläget gällande samt även föreslagna MKN för Säveån utan möjligheterna till en upprätthållen eller förbättrad status är möjlig förutsatt att
fördröjning och reningsåtgärder utförs.
Dagvattnet avleds till recipienten Säveån. I enlighet med PM7 utgör Säveån en ”känslig
recipient” och planförslagets allmänna ytor bedöms som ”Mindre belastad yta” eftersom gatorna inte når upp till 2000 ÅDT. Sammantaget ges åtgärdsklass "fördröjning"
dvs inte rening. Eftersom dagvattenavledningen kommer att ske i längre öppna diken
inom Naturmarken sker rening där. Föreslagen lösning bedöms vara tillräcklig för att
MKN för ytvattnet och fisk- och musselvattnet inte påverkas.
Dagvattnet från kvartersmarken ska renas, t ex genom föreslagna åtgärder som dagvattenutredningen redovisar. Skillnaden i bedömning, att rening krävs på kvartersmark,
ligger i att flerfamiljsområden klassas som ”Medelbelastad yta” och därför ger bedömningen "enklare rening". Dagvattnet från kvartersmarken ansluts till det allmänna dagvattennätet och enligt beskrivningen ovan sker sedan ytterligare rening.
Ekologisk status för Säveån är i dagsläget bedömd som måttlig och nuvarande miljökvalitetsnorm samt föreslagen miljökvalitetsnorm för 2021 är satt till god ekologisk status.
Att den ekologiska statusen idag är måttlig beror på att olika fysiska förhållanden i och
omkring vattendraget inte uppnår tillräcklig kvalitet. I detta fall är orsaken framförallt
att det förekommer störningar i bottenfaunans livsmiljöer, att spridningsförutsättningar
för djur, växter, sediment och organiskt material är försämrade samt att närområdet runt
vattendraget tappat sina naturliga funktioner. Säveån har däremot inga problem med
övergödning och har god status m.a.p näringsämnen. En huvudregel i vattenförvaltningen är att ingen status på vattendragen får försämras. I detta fall bedöms inte den risken
föreligga i och med att utbyggnaden kommer att minska halten av näringsämnena för
forsfor och kväve. Halten kvicksilver i vattnet kommer att öka något från allmän platsmark, men minskar från kvartersmark. Även om kvicksilverhalten ökar något ligger den
under miljöförvaltningens krav. Ingen vattenförekomst i Sverige bedöms kunna klara
kvalitetskraven för kvicksilver. Därför har vattenmyndigheten för Västerhavet i enlighet
med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön beslutat att
vattenförekomsterna i distriktet, inklusive Säveån, har ett mindre strängt krav för kvicksilver. De höga halterna av kvicksilver kommer från atmosfärisk deposition från långväga globala utsläpp. Det har sedan ackumulerats i humuslagret på marken varifrån det
sker kontinuerligt läckage till ytvatten. Bedömningen är att problemet har en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att lösa det.

6
7

Dagvattenutredning Merkuriusgatan, 2016-12-05, SIGMA
PM reningskrav för dagvatten 2016-10-31, Göteborgs stad
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Flödestopparna vid stora regn kommer ligga kvar på nuvarande nivå efter utbyggnad
och fördröjning.
18. SGI

De bedömningar som gjorts i det översiktliga geotekniska och bergtekniska utlåtandet
bygger på information från okulärbesiktning och kartmaterial, bl a SGU:s jordartskarta
och berggrundskarta. Inga geotekniska undersökningar har gjorts i området.
Geotekniskt utlåtande anger att vid okulärbesiktning av området kunde det konstateras
att bergets utbredning inom området verkade större än vad jordartskartan visar, området
där jordartskartan visar lera förefaller därmed mindre. Då inga undersökningar är utförda finns inga uppgifter på den eventuella lerans utbredningsområde, mäktighet eller
egenskaper. Utlåtandet anger även att i samband med planeringenn för huslägen, höjdsättning av blivande marknivåer mm ska en kontroll av stabiliteten ingå som en naturlig
del i projekteringen. SGI har inget att invända mot valt tillvägagångssätt under förutsättning att utredning avseende kontroll av stabiliteten utförs inom ramen för det fortsatta planarbetet.
SGI delar Fastighetskontorets uppfattning om att marken utgörs av berg och fastmark är
områdets totalstabilitet tillfredsställande för befintliga förhållanden. SGI anser dock inte
att stabiliteten för områden som enligt jordartskartan utgörs av lera är tillräckligt utredd.
SGI vill påminna om att geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras
och erosion ska klarläggas i planskedet för befintliga förhållanden men även för de förhållanden som planen medger. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och
entydigt kan uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. Stabilitetsförhållandena ska klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alterantivt IEG
Rappport 6:2008 Rev 1. Framkommer det att det erfordras åtgärder eller restriktion för
att marken ska vara lämplig efter utredning ska dessa regleras i detaljplanen.
Fyra områden har enligt geotekniskt och bergtekniskt utlåtande identifierats med branta
bergsslänter. Tre av områdena bedöms enligt utlåtandet vara instabila med risk för
blockutfall. Det anges i geoteknisk och bergtekniskt utlåtande att bergslänterna måste
säkras inför ny detaljplan. Lämplig metod bestäms då höjdsättning och placering av
blivande byggnader bestämts. Det fjärde området bedöms i dagsläget som stabilt men
inför eventuell utbyggnad av området inför eventuella närliggande sprängningsarbeten
bör bergsslänten besiktigas för bedömning om förstärkningsåtgärder kommer att bli
nödvändiga. I det geotekniska och bergtekniska utlåtandet har ett antal risker identifierats som måste beaktas både under byggskede och för de slutliga färdigställda anläggningarna bl a gällande sprängningsarbeten. Det rekommenderas i utlåtandet att både före
och efter sprängningsarbeten ska en erfaren bergtekniker besiktiga berget för kontroll
om det kommer att krävas bergsförstärkningar. SGI delar fastighetskontorets bedömningar och betonar vikten av att detta säkerställs i kommande planskeden på ett plantekniskt godtagbart sätt.
Kommentar:
Markstabilitet

Ett kompletterande utlåtande kring planområdets geotekniska och bergtekniska förhållanden har gjorts8 till följd av SGI:s yttrande. Efter påpekandet att stabiliteten och lerans utbredningsområde inte utretts i tillräcklig omfattning gjordes ett nytt platsbesök
för att med markundersökningskäpp kartera in fastmarks och lermarksgränser. Resulta8

Geotekniskt och bergtekniskt utlåtande, Fastighetskontoret, 2016-12-14, Andris Vilmunson

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

25(29)

tet av undersökningen visar att gränsen mellan fastmark och lermark i stort sett ligger
inom en plan yta med en marklutning <1:10. Enligt tidigare geo rapport utgörs de naturligt avsatta jordlagren utmed Bersjövägen (där de största mäktigheterna kan förväntas)
av ca 2 m fast lagrad sandig siltig lera samt att grundvattennivån ligger drygt 2 m under
markytan. Med utgångspunkt från tidigare befintliga och nu framtagna nya uppgifter om
jordarterna utbredning bedöms därmed stabiliteten inom områdets vara tillfredställande
för både befintliga och blivande förhållanden för den nya detaljplanen.
19. Trafikverket

Har följande synpunkter:
Trafikverket ser positivt på förtätning i lägen med nära till kollektivtrafik och service.
Härigenom kan man minska bilberoendet och nå mål om en minskad klimatpåverkan.
Trafikverket kan inte ta ställning till planförslagets påverkan på statligt vägnät då ingen
trafikalstringsberäkning har bifogats. Trafikverket tror dock att förslaget kommer att ge
en begränsad påverkan på statligt vägnät då kollektivtrafikförsörjning är god och det
finns alternativa vägar till troliga målpunkter såsom centrala Göteborg.
Generellt ska en Lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) göras av LFV vid etablering av byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20 meter. För mer information, se
under fliken ”Tjänster” på www.lfv.se.
Kommentar:

Stadsbyggnadskontoret har utgått från ett trafikunderlag med prognosvärden för framtida trafikmängder år 2035 på omkringliggande gator från Trafikkontoret. Prognosen visar att trafikalstringen ökar med ca 420 fordon/dygn i trafikkorsningen Tellusgatan/Rymdtorget/Bergsjön och med ca 480 fordon/dygn i korsningen Merkuriusgatan/Ljusårsvägen, prognosåret 2035. Dessa tillkommande trafikmängder bedöms inte ge
kapacitetsbrister i respektive korsningar.
Enligt rutinerna i samband med remisshanteringen av detaljplaner ansvarar länsstyrelsen
för att bevaka master, vindkraftverk och andra byggnadsverk över 20 meter och samråda planer med sådant innehåll med LFV. Direkt samråd från kommunen sida ska ske om
bullerzonen runt Säve berörs. Länsstyrelsen har inte inkommit med synpunkter från
luftfartsverket kring byggnadernas höjder. Bebyggelsen tillåts enligt detaljplanen uppgå
till som högst 26-28 meter i relation till befintlig marknivå för punkthusen i öster. Befintlig lamellhusbebyggelse utefter Tellusgatan och Merkuriusgatan ligger som högst på
ca +108 meter över havet och föreslagen ny bebyggelse tillåts som högst ligga på +119
meter över havet dvs ca 10 meter högre.
20. Västtrafik

Västtrafik har inget att erinra mot planen. Området är väl försörjt med kollektivtrafik.
Vi vill påminna om vikten av att skapa trygga och säkra gångvägar till hållplatserna.
Kommentar:

Noteras.
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Sakägare
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har
inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogörelsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade
till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.
21. Familjebostäder

Anser att planen ger förutsättningar för mycket god tillgång på parkeringsplatser. Gällande parkeringstillgången för de 12 lägenheter i ett av Familjebostäders punkthus bedömer vi att det är tillräckligt med endast någon eller ett fåtal parkeringsplatser. Vår
målgrupp som är unga vuxna i sitt första egna boende har litet behov av parkeringsplatser. Vi utvecklar byggnaden genom en boinflytandedialog med föreningen ”jagvillhabostad.nu”. På Guldmyntsgatan i Högsbo har vår markanvisning i samverkan med ”Boihop” kopplats till endast 6 parkeringsplatser för 40 lägenheter efter en gemensam analys.
Vi är tveksamma till om en byggnad på torgytan är den mest effektiva markanvändningen så som förslaget nu utformats. Platsen används troligen bättre som en allmänplatsyta med en öppen programmering i ett inledande skede.
Gällande innehållet i ett kommande avtal mellan kommun och exploatör önskar vi att
kostnader snarast tas fram och preciseras. Detta för att vi ska kunna bedöma projektets
genomförbarhet.
Familjebostäder såsom ägare till Bergsjön 767:279 vill i samband med den nya detaljplanen att gällande fastighetsindelningsbestämmelse 1480-K-III-5778 upphävs i sin
helhet. Gällande fastighetsindelningsbestämmelse har spelat ut sin roll och det torde inte
innebära några som helst konsekvenser med att fastighetsindelningsbestämmelsen för
fastigheten i sin helhet upphävs.
Kommentar:

Trafikkontoret har meddelat exploatören att parkeringsnormen för små lägenheter gäller
för de 12 lägenheter som utvecklas i boendeinflytandeprojektet. Även om målgruppen
utgörs av unga vuxna så är det inte jämförbart med studentbostäder där större reducering av p-tal tidigare har accepterats eftersom unga vuxna i detta fall i högre grad kan ha
försörjning och därmed även ett högre bilinnehav.
Byggrätten på torgytan har tagits bort, dels av ovanstående skäl samt med bakgrund i att
placeringen av byggnaden på föreslagen plats medför höga exploateringskostnader då
ledningar för dagvatten och el måste flyttas för att göra marken byggbar. Se även kommentar till Fastighetskontorets yttrande nr 1.
Fastighetskontoret ansvarar för genomförandefrågor och upprättande av exploateringsavtal. Dessa diskussioner har nu påbörjats.
För att upphäva en fastighetsindelningsbestämmelse behöver det område som omfattas
av denna i sin helhet ingå i detaljplanen. I detta fall omfattas så stora områden att det
med föreliggande tidshorisonter inte är möjligt att genomföra.
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Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
22. Boende på Teleskopgatan 14

Anser att planförslaget är bedrövligt. 60-tals bebyggelsen i väster på Merkuriusgatan/Tellusgatan är ju bättre än detta strössel!
SCAFT regerar ännu. Det blir inte ens bilförbindelse genom området från söder till norr.
Trodde det ingick i den nya given att bryta upp SCAFT-områdena. Med genomfart kunde linje 57 köra den vägen från Rymdtorget istället för nuvarande omväg BergsjövägenLjusårsvägen.
Vad säger polisen om denna stadsplanering?
Kommentar:

Med stöd i programmet för Bergsjön har ingångsvärdet i planläggningen varit att exploateringen i området ska tillföra det som inte finns idag avseende boendeformer och upplåtelseformer. Exploateringen ska även ge en ökad variation i bebyggelsestruktur och
bebyggelseform. Den tillkommande bebyggelsen ska i huvudsak orienteras längs gaturum och stråk. Med denna bakgrund har bebyggelsen medvetet en annan karaktär jämfört med befintlig bebyggelse och i planläggningen har genom en lokalgata sammanbundit Merkuriusgatan och Tellusgatan.
Detaljplanen utgår från en genomgående lokalgata. Busslinje 57 avses inte trafikera
lokalgatan eftersom det skulle medföra ökad bullerpåverkan på befintlig och ny bebyggelse. Däremot medger gatornas sammanlänkning att mindre bussar exempelvis elbussflexlinje, i en framtid kan trafikera sträckan.
Länsordningspolisen har givits möjlighet att yttra sig över samrådsförslaget men inga
synpunkter har inkommit.

Övriga
23. Mastersstudenter vid Chalmers, projektledaren från föreningen ”jagvillhabostad.nu” samt projektledaren för ”Så ett frö” (västsvenska handelskammaren)

Anser att det vore väldigt olyckligt om en byggrätt för bostäder tilläts på torgytan, då
det är en strategiskt viktig plats för att knyta samman den befintliga och den nya bebyggelsen. I planen står det att byggrätten skulle placeras på ett torg. Skulle en byggnad för
bostäder med de dimensioner som presenteras i illustrationsritningen uppföras på platsen skulle torgytan endast ha storleken av den befintliga gångvägen, vilket inte kan anses vara en tillräckligt stor yta för att fungera som en offentlig mötesplats.
Att istället använda platsen som en publik torgyta skulle skapa en mötesplats och en
koppling mellan det befintliga och det nya bostadsbeståndet i området. Då den har en
central placering i området anser vi den vara strategiskt viktig för att möjliggöra möten
mellan de boende i området. Den är lokaliserad på en plats många kommer att passera
och bör därför utnyttjas på ett sätt där den kan nå sin fulla potential. Skulle en byggrätt
för bostäder istället tillåtas missar man helt de möjligheter platsen har. Vi lämnar härmed in en vädjan om att låta denna plats bli en publik mötesplats och vill uppmärksamma att ett alternativt förslag på hur denna plats kan användas kommer att presenteras i
Bergsjön den 14:e december.
Kommentar:

Byggrätten på torgytan har till granskningen tagits bort, dels av ovanstående skäl samt
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ringskostnader då ledningar för dagvatten och el måste flyttas för att göra marken byggbar. Se även kommentar till fastighetskontorets yttrande nr 1.
Gällande utformningen av torgytan se kommentarer till Park och naturförvaltningens
yttrande nr 8.

Ändringar
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare
med förslaget.
Utöver mindre justeringar föreslås följande:
•

BC1 har ändrats till: Bostäder med bostadsanknuten verksamhet. Centrumändamål
tillåts i entréplan.

•

Utökning av planområdet med NATUR i nordöstra delen samt i sydöstra delen i
syfte att skapa en lämpligare anpassning till omkringliggande gällande och pågående detaljplaner.

•

Byggrätten för bostäder på torgytan har utgått. Syftet med torgytan beskrivs i
planbeskrivningen. Planbestämmelser på plankartan anger en tillåten största sammanlagd byggnadsarea om 30 kvm för byggnader, till en högsta nockhöjd om 3,2
meter över nollplanet.

•

E-området för transformatorstation har flyttats till ett centralare läge för exploateringen. Ytterligare ett E-område har tillkommit.

•

Byggrättsområdet för förskola har utökats och gjorts mer generell.

•

Släntlutning för gångbanan har tillkommit för att säkerställa tillgängligheten ner
till Rymdtorget.

•

Ett något längre avstånd har skapats till fornlämningen i norr genom prickmarkerad mark och flytt av byggrättsområde.

•

Justering av nockhöjder för parkeringsgaraget har skett för att få en mindre dominerande gestaltning mot gata.

Karoline Rosgardt
Planchef

Agneta Runevad
Biträdande projektledare BoStad2021
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Sändlista
Kommunala nämnder och bolag m.fl.
Fastighetsnämnden
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme)
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborgs Stads Parkerings AB
Kretslopp och Vatten
Lokalnämnden
Miljö- och klimatnämnden
Namnberedningen

Bostadsrättshavare, hyresgäster,
boende
Hyresgästfören. Region V Sverige

Övriga
Förvaltnings AB Framtiden
Handikappfören. Samarbetsorgan
Naturskyddsfören.i Gbg
Swedegas
Svensk Handel
Tillgänglighetsrådgivare

Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Social resursnämnd
Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg
Stadsledningskontoret
Lokalsekretariatet
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
Lantmäterimyndigheten
Länsordningspolisen
Länsstyrelsen
PostNord Produktion VO Göteborg (fd.Posten AB)
Skanova Nätplanering D3N
Svenska Kraftnät
Swedavia AB
Trafikverket
Vattenfall Eldistribution AB
Västfastigheter Ledningsstab, Flygplatschefen
Västtrafik AB

Grannkommun
Partille kommun

Sakägare
Utsänt enligt fastighetsägarförteckningen
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Göteborg Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se

Förslag till detaljplan för bostäder och Förskola vid
Merkuriusgatan inom stadsdelen Bergsjön i Göteborg Stad,
Västra Götalands län
Handlingar daterade i September 2016 för samråd enligt 5 kap 11 och 11 a § plan- och bygglagen
(PBL 2010:900), utökat förfarande

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen välkomnar förtätning i Bergsjön enligt planförslaget. För att
det som föreslås byggas ska bli en hållbar utveckling inom stadsdelen
behöver följande förutsättningar klarläggas vid det fortsatta planarbetet.




Markensstabilitet i hela planområdet
Bullerstörningar för boende i de föreslagna punkthusen mot
Bergsjövägen. Eventuella störningar från motorbana som ligger
Nordost om planområdet.
MKN för ytvatten och för fisk- och musselvatten

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

Markensstabilitet
Planområdet anges ha olika markförhållanden. De bedömningar som har
gjorts i det översiktliga geotekniska och bergtekniska utlåtande är baserad
på okulärbesiktning och kartmaterial, bl.a., jordartskarta och
berggrundskarta. Det framgår att delar av området utgörs av utbreddberg
och delar med lera. Branta bergsläntar har också identifierats. Inga
c:\program files (x86)\formpipe software ab\document converter by formpipe\app_data\batch\batch_c5fbea6080ed476d86c212e7b3dd7ed1\5acc47c6-2dfa-497a-ac180d027366dc71.docx
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geotekniska utredningar har utförts. Statens Geotekniska Institut (SGI) anser
inte att stabiliteten för område är tillräckligt utredd. SGI anser att
geotekniska aspekter som avser skred, ras och erosion ska klarläggas i
planskedet för både de befintliga förhållanden samt för de framtida
förhållanden enligt det som föreslås byggas. SGI:s yttrande med ref nr: 5.21610-0620 dt 15 november 2016 bifogas i sin helhet.
Trafikbullerstörningar
Av planbeskrivningen framgår att det i de fyra punkthusen planeras
suterrängvåningar mot Bergsjövägen. I dessa planeras enkelsidiga 3:or där
ljudnivån i vissa fall överskrider 55 dBA. För dessa planeras avsteg från
trafikbullerförordningen (SFS 2015:216). Av bullerberäkningen framgår att
bullernivån för lägenheterna underskrider 60 dBA. Länsstyrelsen ställer sig
tveksam till att avsteg ska genomföras. För de här lägenheterna kan
trafikbullerförordningen uppfyllas t ex genom anordnande av lägenheter
under 35 m2. Det skulle också kunna vara möjligt att en bullerskärm ut med
Bergsjövägen innebär att ljudnivån vid lägenheterna underskrider 55 dBA.
Länsstyrelsen vill i granskningen se en beskrivning av vilka åtgärder som
ska vidtas för att uppfylla trafikbullerförordningens riktvärden för
suterränglägenheterna.
Av bullerförordningen framgår det att ljudnivån mot Bergsjövägen samt i
vissa fall del av gavlar mot norr och söder överskrider 55 dBA för samtliga
punkthus. I granskningshandlingen ska det redovisas hur
trafikbullerförordningens riktvärden kan uppfyllas i punkthusen, t ex genom
att redovisa planlösningar.
Motorbana
Nordost om planområdet finns en motorbana, som verkar tillhöra Göteborgs
Speedwayklubb. Eventuella buller som motorbanan ger upphov till vid
planerade bostäder behöver utredas. Det behöver också beskrivas vilka tider
på dygnet och under veckan som verksamheten på motorbanan bedrivs.
Miljökvalitetsnormer (MKN)

För ytvatten och för fisk- och musselvatten
Den aktuella vattenförekomsten är ”Säveån – Olskroken till Brodalen”
(SE640726-127722). Enligt 2 kap. 10§ PBL får planläggning inte medverka
till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB överträds. Enligt planförslaget
bedöms planen inte bidra till att MKN för vatten överskrids med
motiveringen att vattensituationen bedöms bli förbättrad efter föreslagen
förändrad markanvändning.
Eftersom Säveån är Natura 2000-område, vandringsled för lax och utpekat
som skyddat fiskvatten (NFS 2002:6) får planförslaget inte heller medföra
att MKN för fisk- och musselvatten överskrids. I förordning (2001:554) om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten anges vilka rikt- och
gränsvärden för olika kemiska och fysikaliska parametrar som gäller.
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Råd enligt PBL och MB
Dagvatten
Planerad dagvattenhantering beskrivs översiktligt i planhandlingen.
Länsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att en dagvattenutredning tas
fram till granskningsskedet som inte bara klargör behov av fördröjning av
dagvatten utan även behov av rening. För att kunna bekräfta kommunens
bedömning av planområdets påverkan på MKN för vatten är det viktigt att
dagvattenutredningen innehåller en bedömning av föroreningsinnehåll i
dagvatten från planområdet efter exploatering jämfört med befintliga
förhållanden. Mark avsedd för dagvattenhantering bör reserveras och i
möjligast mån förses med bestämmelse på plankartan.
I planbeskrivningen skrivs att anläggningar för fördröjning och rening av
dagvatten kan bli aktuella utanför planområdet. Det är viktigt att
dagvattenutredningen inkluderar även dessa anläggningar. Oavsett var
dagvattnet hanteras behöver planen visa hur kommunen avser att säkerställa
att hanteringen medför att MKN för ytvatten samt MKN för fisk- och
musselvatten kan nås.
Allmänna intressen
Klimatanpassning/ skyfall
Kommunen bör beakta hur extrem nederbörd påverkar området. Om det inte
föranleder några stora problem kan detta då konstateras i planhandlingarna.
Naturmiljö
Separat samråd angående skyddsåtgärder för spillkråka hanteras i ärende 52226507-2016. Länsstyrelsen gör bedömningen att artskyddsförordningens förbud
inte kommer att aktualiseras vid genomförandet av planen i sin nuvarande
utformning.
Av planhandlingen framgår att kommunen avser att söka dispens från
”biotopskyddsbestämmelserna” för spillkråka. Länsstyrelsen antar att kommunen
menar att söka dispens från artskyddsbestämmelserna och inte
biotopskyddsbestämmelserna. I enlighet med Länsstyrelsens bedömning ovan
krävs inte någon artskyddsdispens för att genomföra planförslaget.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen noterar att planområdet är avgränsat och håller utanför
skyddsområde för fornlämning Göteborg 124:1 i enlighet med ny
avgränsningskarta .
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Trafik
Farligt godsled
Det avståndet som råder (70-80 meter mellan etablering och farligt godsled)
och den gynnsamma topografi med stor höjdskillnad samt med tanke på de
ämnen som främst transporteras på Bergsjövägen, instämmer Länsstyrelsen
i Kommunens bedömning att, är samt
Social hållbarhet
Länsstyrelsen instämmer i Kommunens bedömning att utveckling i enlighet
med planförslaget kommer att positivt gynna stadsdelen.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Grundvatten
Länsstyrelsen upplyser, eftersom underjordiska garage planeras, om att
åtgärder som kan innebära bortledning av grundvatten innebär en
vattenverksamhet som regleras i 11 kap Miljöbalken. Bortledning av
grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att varken allmänna
eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena. I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska
samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det
är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Detta yttrande har planhandläggare Anna Hendén beslutat och
arkitekt Nirmala Blom-Adapa föredragit. I den slutliga
handläggningen har företrädare från miljöskydd, vattenvård,
samhällsskydd och beredskap/ Tvärgrupp Göteborg deltagit.
Anna Hendén
Nirmala Blom-Adapa
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, Dnr 5.2-daterat 15 nov. 2016
Kopia till:
SGI
Trafikverket
Länsstyrelsen/
Miljöskyddsavdelningen
Naturavdelningen
Kulturmiljö
Vattenavdelningen
Enheten för skydd och beredskap
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