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Samrådsredogörelse 

Genomförande 

Byggnadsnämnden beslöt 17 januari 2012 att genomföra samråd för 

detaljplaneförslaget. Planförslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över 

samrådskrets, bilaga 1, under tiden 8 februari – 20 mars 2012. 

Förslaget har varit utställt för granskning på Stadsbyggnadskontoret, Ica Kvantum i 

Origohuset, och på Askims bibliotek under samrådstiden.  

Sammanfattning 

Allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter gäller föreslagna hushöjder och 

dagvattenhantering, buller och ökade trafikflöden samt påverkan på Krogabäcken. 

Kontoret har bedömt följande i dessa frågor: 

 Det är befogat att se över hushöjderna i anslutning till Björklundavägen 

 Hur dagvattnet ska omhändertas ska tydligare redovisas i planhandlingarna 

 Bullerhanteringen och påverkan från trafiken utreds ytterligare. 

 Sektionen genom Billdalsvägen, östra rondellen - infart till Origohuset kommer 

att justeras med avseende på trafiklösning. 

 Påverkan på Krogabäcken kommer att behandlas i en särskild ansökan om 

vattendom. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom ytterligare 

utredningar samt 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. Flera yttranden har svarat på båda de 

planer som varit ute på samråd samtidigt. Alla ärenden som haft synpunkter som berört 

både aktuellt förslag till detaljplan samt Detaljplan för Närcentrum vid Brottkärrsmotet 

har diarieförts i båda ärenden och synpunkterna besvarats i respektive 

samrådsredogörelse. 

Alla yttranden har inte försetts med individuella kommentarer. Dessa synpunkter 

är då besvarade längst bak i samrådsredogörelsen under rubriken 

Stadsbyggnadskontorets kommentarer till de vanligast förekommande synpunkterna. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget till Detaljplan vid Brottkärrsmotet och 

godkänner detaljplanens genomförandebeskrivning. 

 

Billdal Fastigheter KB, Next Step Group Sverige AB och HSB Göteborg äger 

merparten av fastigheterna inom planområdet. 

Kommunen kommer att vara huvudman för allmän plats och därmed ansvara för 

utbyggnaden av anläggningarna samt dess framtida drift och underhåll.  

Kommunen och exploatörerna kan få bidra till utbyggnaden av ett extra körfält på 

trafikverkets väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet då framkomligheten för 

både bil och buss är begränsad. 

Exploatörerna svarar för alla åtgärder och kostnader inom kvartersmark. Exploatörerna 

skall även bekosta utbyggnaden av de allmänna anläggningarna inom planområdet samt 

ny av- och påfartsramp till väg 158.  

Innan detaljplanen antas ska genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Billdal 

Fastigheter KB/Next Step Group Sverige AB/HSB. Avtalen skall bland annat reglera 

utbyggnad och finansiering av de allmänna anläggningarna inom planområdet samt 

eventuellt åtgärder som berör väg 158. Mellan parterna skall dessutom en 

överenskommelse om fastighetsreglering träffas där inlösen och övriga 

fastighetsrättsliga frågor regleras. 

Dricks- och spillvattenledningar kommer att byggas ut inom allmän plats (gata) och 

ansluta till befintliga ledningar i Brottkärrsvägen. Befintligt spillvattensystem beräknas 

inte klara den ökade belastningen, utan behöver förstärkas med nya ledningar och 

pumpstationer. 

Avsikten med planen är att skapa möjligheter för ett boende med god tillgänglighet och 

närhet till kollektivtrafik. Tillsammans med den bebyggelse som planeras i anslutning 

till planområdet söderut, skapas det goda förutsättningar för ett väl fungerande område 

med olika typer av boende samt ett levande närcentrum med bra kollektivtrafik.    

 

Kommentar: Noteras. Yttrandet har vidarebefordrats till intressenterna. 

Kommunen och exploatörerna kan få bidra till utbyggnaden av ett extra körfält. Dricks- 

och spillvattenledningar kommer att byggas ut, nya ledningar och pumpstationer. Det 
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skapas goda förutsättningar för ett väl fungerande område med olika typer av boende 

samt ett levande närcentrum med bra kollektivtrafik. 

 

2. Trafiknämnden tycker att intentionerna med planen är bra. Tillräckligt utrymme 

måste säkerställas så att kollektivtrafiken garanteras god framkomlighet och att 

Billdalsvägens funktion som huvudgata bibehålls. För att kollektivtrafiken ska 

garanteras god framkomlighet är det av största vikt att man inte omöjliggör två körfält i 

vardera riktningen längs hela sträckan. Av samma vikt är det att ytterligare ett körfält 

byggs ut på Säröleden mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet i södergående riktning.  

I planarbetet har säkerställts yta intill Brottkärrsmotet för att möjliggöra hållplats för 

bussar i södergående riktning. Gång- och cykeltrafiken ges ett bra utrymme med egna 

banor på båda sidor av Billdalsvägen. Passagerna över gatan förenklas genom de 

förhöjda gångpassagerna som är föreslagna. Området rymmer många skolvägar och det 

är särskilt viktigt att beakta trafiksäkerhets- och trygghetssynpunkterna. Gjorda 

bullerutredningar bör ses över i takt med att förlaget förfinas så att Göteborgs stads 

riktlinjer säkert uppfylls.  

I det fortsatta arbetet behöver angöring och friytor för de föreslagna lägena för 

skola/förskola studeras och då även möjligheten att gå och cykla dit. Trafikkontoret 

anser att även andra platser i planområdet bör studeras. 

En del av angöringen till Origohuset har angetts som lokalgata. Trafikkontoret anser att 

den bör ingå som en del i kvarteret. Om den behövs för att nå och sköta parken ska den 

förses med vändmöjlighet inom det område som lokalgatan omfattar. 

På Billdalsvägen har i den östra delen planbestämmelsen rondell utlagts och i denna 

anges att det ska finnas ett ljusinsläpp till bäck. För att inte låsa marken mer än 

nödvändigt bör ytan kunna minskas och ytan för ljusinsläppet kunna preciseras. Ordet 

rondell bör strykas för att medge handlingsfrihet för utformningen i framtiden. 

Trafiknämnden förutsätter att det i samband med beslut om detaljplanen även fattas 

beslut om erforderliga drifts- och underhållsmedel för tillkommande anläggningar som 

trafiknämnden ska förvalta. 

 

Kommentar: Trafiknämnden tycker att intentionerna med planen är bra.  

Billdalsvägen som huvudgata, ytterligare körfält på Säröleden krävs, GC-väg på bägge 

sidor, förhöjda gångpassager, friytor för förskola/skola, lokalgata med vändmöjlighet.  

Precisera lägen för ljusinsläpp i Krogabäcken, stryk ”rondell”.  

Yttrandet har vidarebefordrats till intressenterna. 

 

3. Miljö- och klimatnämnden avstyrker förskola och sådan skolverksamhet som kräver 

lekyta inom den kvartersmark som har beteckningen CS. Miljö- och klimatnämnden 

tillstyrker i övrigt fortsatt planarbete under förutsättning att förvaltningens synpunkter 

beaktas. 

Miljöförvaltningen har följande synpunkter.  

Bullerskärmande byggnader och bebyggelse i övrigt ska utformas så att 

bullerexponeringen minimeras och att gårdsmiljöerna får en acceptabel ljudnivå.  

Förskola och skola som kräver lekyta lokaliseras till den kvartersmark som har 

beteckningen BHS. Den ger en bättre bullermiljö ute än den anslutande kvartersmark 
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som har beteckningen CS. Det utesluter inte att annan skolverksamhet kan bedrivas om 

byggnaden klarar riktvärden för buller inomhus. 

Parkeringsplatserna norr om Origohuset kan orsaka bullerstörningar i gårdsmiljön. 

Miljöförvaltningen föreslår att så många platser som möjligt samlas i parkeringshus, 

även för bilpooler. Stadens parkeringstal ska följas.  

Krogabäcken med dess höga naturvärden bör bevaras, och om tillstånd ges för 

omgrävning förordas den alternativa utformningen som ger bättre förutsättningar för 

dess naturvärden. Det återinträdda strandskyddet bör vara kvar i denna del för att 

långsiktigt säkra naturvärdena. Stadsbyggnadskontoret bör utreda behovet av 

kompensation utöver det som eventuellt följer av tillståndet till vattenverksamhet. 

Dagvattenhantering bör utformas enligt dagvattenutredningen. 

Kommentar: Miljö- och klimatnämnden avstyrker förskola och sådan skolverksamhet 

som kräver lekyta inom den kvartersmark som har beteckningen CS och beteckningen 

har tagits bort i aktuellt kvarter.  

Bullerskärmande bebyggelse krävs, alternativt bullerskärmar vilket kommer att medges 

i plankartan.  

Krogabäcken bör bevaras annars förordas den alternativa lösningen med utökning av 

parkmarken, strandskydd återinträder i del av planområdet. 

Dagvattenhanteringen i området ska vara så god att Krogabäcken inte ska förorenas 

eller flödet till bäcken öka. Dagvattenhantering enligt dagvattenutredning. 

 

Yttrandet har vidarebefordrats till intressenterna. 

 

4. Göteborg Vatten anser att ny bebyggelse kan anslutas till allmänt ledningsnät som 

placeras i lokalgatan, delar av kvartersmark och i Billdalsvägen. 

VA-ledningsutbyggnad inom planområdet bedöms till cirka 780 meter varav cirka 130 

meter byggs ut med anledning av Detaljplan för Bostäder norr om Uggledal, och utöver 

detta krävs byggnation av en tryckstegringsstation för dricksvatten inom planområdet, 

som förutom aktuell detaljplan även byggs ut med anledning av Detaljplan för Bostäder 

norr om Uggledal. 

Detaljplanen kräver utbyggnad av allmänna VA-ledningar på en sträcka av cirka 40 

meter utom planområdet. Utöver detta krävs utom planområdet en uppdimensionering 

av befintlig spillvattenpumpstation vid Klåvavägen samt en ny spillvattenpumpstation 

längs Säröbanan, som förutom aktuell detaljplan även byggs ut med anledning av 

Detaljplan för Bostäder norr om Uggledal. 

Göteborg Vatten anser att dagvattenhantering i området bör följa de råd som ges i 

dagvattenutredningen. Om det visar sig att svackdiken och andra föreslagna 

dagvattenanläggningar inte är genomförbara bör det utredas hur dessa anläggningar på 

annat sätt kan ersättas. Det är viktigt att flöden eller föroreningar till Krogabäcken inte 

ökar efter exploatering. 

Kostnadstäckningen för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen blir cirka 64 

procent.  

Göteborg Vatten tillstyreker planen under förutsättning att den finansiella 

täckningsgraden förbättras frö kommunens VA-verksamhet. Det kan ske via 

exploateringsavtal, särtaxa eller på annat sätt. 

Vid avsteg från grundregeln vid trädplantering om skyddsavstånd på fyra meter mellan 

trädets rotsystem och ytterkant ledning kan Göteborg Vatten komma att ställa krav på 
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skyddsåtgärder. Vidare ska avtal tecknas som anger att Göteborg Vatten inte svara för 

eventuella skador på träd eller ledningar, exempelvis vid rotinträngning.  

Göteborg Vatten önskar att plankartan kompletteras med U- och E- område enligt 

bilaga. Tryckstegringsstation krävs inom detaljplanen för närcentrum vid 

Brottkärrsmotet för att försörja planområdet och planområdet strax söder om 

Origohuset. Göteborg Vatten rekommenderar även att tryckstegringsstation ej placeras 

närmare bostadsbebyggelse än 50 meter.   

Kommentar: Plankartan kompletteras med E-område för en tryckstegringsstation, som 

rekommenderas ligga minst 50 m från bebyggelse, för dricksvatten och en 

spillvattenpumpstation vid Klåvavägen. Plankartan kompletteras med U-områden. 

Dagvatten enligt dagvattenutredning. Vid avsteg från grundregel om fyrameters 

skyddsavstånd vid trädplantering kan Göteborg vatten ställa krav på skyddsåtgärder 

 

5. Göteborg Energi 

Som vi tidigare har nämnt finns inte fjärrvärme i aktuellt närområde, varför vi föreslår 

att området försörjs med värme från en lokalt placerad biobränslebaserad anläggning.  

I ett närbeläget småhusområde (Hovås Kaveldunsstigen) finns idag en lokal panna som 

Göteborg Energi fått förfrågan om att ta över ägaransvaret, för panna och ledningar. 

Denna anläggning kan efter en eventuell ombyggnad försörja det aktuella 

detaljplaneområdet och detaljplaneområdet för bostäder norr om Uggledal. 

Om inte detta faller på plats finns det önskemål att en ordnas inom detta 

detaljplaneområde eller angränsande område. 

Kommentar: Göteborg Energi önskar att lokalt placerad biobränslebaserad anläggning 

ordnas inom detta detaljplaneområde eller angränsande område.  

 

6. Fortum Distribution AB 

Se bifogad pdf 

Fortum Distribution AB kräver en flytt av 40-kV kabel. U-område bredd 6 meter, 

ledningsrätt, krävs. Högspänningskablar kräver U-område, och förutom föreslaget E-

område i NV delen krävs ytterligare ett område i NO (bef station) och därtill tre nya 

nätstationer. För övrigt ingen erinran. 

 

Kommentar: U-område inom intilliggande plan. Plankartan kompletteras med E-

områden bredd 6 meter och ledningsrätt. 

 

 

7. SDN Askim-Frölunda-Högsbo 

Redogörelse 

Planområdet är till största delen obebyggt och delas av Billdalsvägen som går från 

Brottkärrsmotet i öster. I områdets södra del ligger Origohuset och i öster går Säröleden, 

väg 158. Detaljplanen ger förutsättningar för komplettering med cirka 400 tillgängliga 

bostäder i flerbostadshus med hiss, en ny förskola, utveckling av centrumfunktioner och 

service samt plats för verksamheter och kontor.  

Bostadshusen föreslås i fyra till sex våningar i kvarter längs med Billdalsvägen och i tre 

våningar mot Björklundavägen. Tanken är att det ska vara affärer/kontor i 

bottenvåningarna. Boendeparkering sker i parkeringsgarage under mark. I den norra 
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delen längs med Säröleden placeras verksamheter som fungerar bulleravskärmande för 

den nya bostadsbebyggelsen.  

Tillfart för biltrafik till området sker via lokalgator och gångfartsgator från 

Billdalsvägen. Gång- och cykelbanor anläggs i anslutning till Billdalsvägen och 

Brottkärrsvägen. Befintliga ramper väster om väg 158 föreslås flyttas närmare 

Säröleden och ansluta till en ny cirkulationsplats på Billdalsvägen. 

Detaljplanen föreslår att Krogabäcken flyttas norrut mot Billdalsvägen det medför att 

delar av bäckens kulvertsystem får en ny dragning. Ett allmänt parkområde 

iordningsställs i den sydvästra delen och längs den ombyggda Krogabäcken. 

Miljökonsekvenser 

Krogabäcken är klassad som länsintresse ur fiskesynpunkt och har ett värdefullt bestånd 

av havsöring. Krogabäcken har en känd översvämningsproblematik. Dagvatten ska tas 

omhand lokalt och ledas via fördröjningsmagasin eller dagvattendammar för att inte öka 

flödet i bäcken. En Dagvattenutredning och en Naturutredning om Krogabäcken har 

gjorts under planarbetet. I dem föreslås åtgärder för att minimera exploateringens 

negativa effekter i bäcksystemet. 

Planområdet är utsatt för buller från Säröleden, väg 158 och från Billdalsvägen. Delar 

av området är relativt bullerskyddat. Några bostadshus kan eventuellt få krav på tyst 

sida för att klara ljudnivåerna inne i lägenheterna. En trafikbullerutredning har tagits 

fram för planområdet. 

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

någon betydande miljöpåverkan. 

 

Sociala konsekvenser 

Det är stor brist på bostäder i Göteborg. Det är därför angeläget att finna lämpliga lägen 

för att kunna erbjuda fler människor tillgång till staden. Enligt översiktsplanen bör det 

befintliga bostadsbeståndet kompletteras med andra hustyper och upplåtelseformer för 

att få en mer blandad och integrerad befolkningssammansättning. 

Askim har en ung befolkning. Andelen småhus/bostadsrätter är mycket högt 83 % att 

jämföras med Göteborgsgenomsnittet på 53 %. Andelen bostäder med fyra rum och kök 

eller större är 68 % och snittet för Göteborg är 27 %. Andelen hyresrätter är 17 %. 

Allmännyttan har inga bostäder i Askim. Det behövs fler bostadsalternativ. Förslaget 

tillför cirka 400 tillgängliga lägenheter med hiss i flerbostadshus. En större variation 

behövs i lägenhetsstorlekarna vilket ger möjlighet för äldre och gruppen unga vuxna 

(18-29 år) att bo kvar eller att flytta in i Nya Hovås.    

En stadsmässig miljö skapas med förbättringar för gång- och cykeltrafikanter samt 

bättre kollektivtrafik vilket medför ökad tillgänglighet och trygghet i området. Utifrån 

ett folkhälsoperspektiv är det bra att den byggda miljön uppmuntrar till fysisk aktivitet i 

vardagslivet för att minska risken för vår tids vanligaste folksjukdomar.  

 

Barnperspektivet 

Lekytor för småbarnslek anordnas på kvartersmark. Vid Origohuset planeras även för en 

mindre lekplats. 

Utformningen av gångvägar är viktig för en säkrare och tryggare trafikmiljö för barn 

och ungdomar. Det är viktigt utifrån ett folkhälsoperspektiv att den byggda miljön 

underlättar för barn och ungdomar att kunna röra sig på egen hand både till skolan och 

till vardagsaktiviteter.   
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Förvaltningens överväganden 

 

Origohuset vid Brottkärrsmotet är idag ett etablerat närcentrum med ett relativt brett 

utbud av handel och service. Detaljplanen möjliggör nya bostäder, förskola, plats för 

verksamheter, kontor och utveckling av centrumfunktioner samt service. 

 

Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till att Askim kompletteras med ett 

välbehövligt tillskott av cirka 400 tillgängliga lägenheter med hiss. Det ensidiga 

bostadsutbudet med en hög andel stora bostäder gör det svårt för äldre, unga vuxna samt 

personer med funktionsnedsättningar att hitta en lämplig bostad i Askim. 

Bostadsutbudet påverkar åldersstrukturen. Det är angeläget att bostadsutbudet utökas 

med en hög andel mindre lägenheter som kan bidra till att ovanstående grupper både 

kan stanna kvar och flytta in i Nya Hovås. I Hovås saknas hyresrätter. Det planeras för 

ett antal hyresrätter i Detaljplanen för Bostäder norr om Uggledal men förvaltningen 

anser att hyresrätter inryms även i planområdet vid Origohuset. 

 

Stadsdelsförvaltningen bedömer att en ny förskolebyggnad med fyra avdelningar 

behövs för att kunna leva upp till KF:s prioriterade mål med full behovstäckning i 

förskolan. Det är därför mycket viktigt att avsätta mark för detta inom 

detaljplaneområdet. I första hand av miljöskäl reserveras en tomt för förskola i 

parkområdet i den sydvästra delen av planen och i andra hand föreslagen markyta norr 

om kulturhuset utmed Björklundavägen. Klåvavägens förskola med sex avdelningar 

ligger i anslutning till planområdet och ytterligare en förskola planeras i Detaljplanen 

för Bostäder norr om Uggledal.  

I det fortsatta arbetet måste barnens skolvägar till Nygårdsskolan och Brottkärrsskolan 

detaljstuderas. Det är betydelsefullt att barnen ska kunna ta sig över Billdalsvägen och 

Klåvavägen på ett tryggt och säkert sätt. Stadsdelsnämnden har i skrivelse till 

Trafikkontoret påtalat behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder utanför 

Brottkärrsskolan. Hastighetsmätningar på Klåvavägen har genomförts för att se vilka 

hastighetsnivåer det är utanför skolan. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av ett 

farthinder i höjd med Skogslyckevägen och markering ”SKOLA” på vägen utanför 

skolan anläggs inom kort. 

Detaljplanen framhåller vikten av god kvalitet i området beträffande socialt liv, 

kulturaktiviteter, tillgänglighet, trygghet och service. En närmiljö som uppmuntrar till 

möten mellan människor. Området ska utformas så att det blir levande och befolkat 

under dagar och kvällar. Det ska vara enkelt och tryggt att kunna förflytta sig mellan 

bostaden och vardagsaktiviteter utan bil. Det planeras för ett kulturhus inom 

planområdet med bland annat ett bibliotek, skola på dagtid och kursverksamhet samt 

olika kulturarrangemang på kvällstid. En social neutral mötesplats skapas för alla.  

Ett miljöanpassat byggande skall tillämpas vilket är av stor vikt med tanke på 

resurshushållningen. Byggnaderna ska vara genomtänkta och energisnåla med 

solfångare på taken. Bostadskvarteren har en insida med möjlighet för de boende att 

kunna odla i växthus och små planteringar. 

Krogabäcken klassas som länsintresse och har ett värdefullt bestånd av vandrande 

havsöring. Förvaltningen anser att fiskens vandringsmöjligheter inte får påverkas 

negativt av den föreslagna exploateringen. 

Kapaciteten på Säröleden, väg 158 måste i samband med exploateringen utökas med 

ytterligare ett körfält söderut från Hovåsmotet till Brottkärrsmotet. Brottkärrsmotet skall 

på sikt utvecklas till en viktig bytespunkt för kollektivtrafiken. Behovet av 
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pendelparkering måste tillgodoses och en ökad turtäthet är helt avgörande om fler ska 

ställa bilen och åka kollektivt in till city.  

Förvaltningen anser att exploatörerna har på ett föredömligt sett hanterat 

medborgardialogen och är ett gott exempel för hela staden.  

Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till Detaljplanen för Närcentrum vid 

Brottkärrsmotet. 

Askim-Frölunda-Högsbo Stadsdelsförvaltning 

 

Kommentar: Förvaltningen är positiv till planen. I planen avsätts plats för en 

förskolebyggnad med fyra avdelningar. Pendelparkering i närcentrumplanen. 

 
 

Yttrande ärende Nr 11 o 12               Dnr 117/11 

(M) (FP) (KD) 

 

Yttrande till BN över detaljplan för bostäder norr om Uggledal, samt detaljplan 

för närcentrum vid Brottkärrsmotet 

 

Efter många års misslyckande med att uppnå budgeterade bostadsvolymer i Göteborgs 

stad, tycks nu situationen vara något ljusare. Det är med stor tillfredställelse Alliansen 

konstaterar att med hjälp av privata entreprenörer ett större bostadsprojekt nu äntligen 

ser dagens ljus i stadsdelen Askim.  

 

Men eftersom även solen har sina fläckar, är det två områden i de bägge aktuella 

planerna som oroar oss. 

 

1. Olösta trafikfrågor. 

Vid de planpresentationer som SBK hållit, har både Trafikkontorets och Trafikverkets 

representanter lyst med sin frånvaro, vilket kanske har sin förklaring i bristande 

engagemang. Enligt planerna skall en ”stadsmiljö” skapas med affärer och bostäder där 

bilar och andra fordon förväntas angöra och uträtta ärenden. Detta medan en beräknad 

genomströmning av ca 12-14.000 fordon dagligen skall fungera är en ekvation som vi 

har svårt att få ihop. Här finns risk för långa köer både morgon och kväll.  

 

De uteblivna på- och avfartsramperna vid Hovåsmotet kommer även att väsentligt öka 

trafiken genom området och via Klåvavägen för söderifrån kommande trafik som har 

ärende till skolor, simanläggningar etc i norra Askim. Detta är redan idag ett stort 

bekymmer för framkomligheten och miljön. Hur Trafikverket och Trafikkontoret kunnat 

förbise detta är för oss en gåta, för att inte säga skandal. 

För att göra området till en kollektivtrafikknut krävs en storsatsning bland annat på 

pendelparkering. Vår uppfattning är att detta är en svaghet i planerna. 

 

2. Hushöjder och antal våningar. 

Vi ser positivt på att Askim får ett ”Centrum” med affärer, bostäder och verksamhet 

igen efter att Askims Torg förlorat sin roll som centrum. Dock tycker vi att den 

maximalt föreslagna hushöjden är för stor för att passa in i den för övrigt lantliga 

miljön. Askim attraktivitet består bland annat i frånvaron av hårdexploaterad 

tätortsbebyggelse. Risken finns att gamla tiders misslyckande med byggande av 

”satellitstäder” upprepas. 

 

Kommentar: -   
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8. Lokalnämnden 

Lokalnämnden anser att det behövs plats för en förskola i området med fyra 

avdelningar. 

 

Kommentar: Planen kompletteras med plats för förskola i nordöstra delen 

 

9. Park- och naturnämnden 

Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – samråd för Närcentrum vid 

Brottkärrsmotet 

Förslag till beslut 

Park- och naturnämnden beslutar 

att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden  

att omedelbart justera beslutet. 

Sammanfattning 

Planförslagets syfte är att skapa möjligheter för ett boende med god tillgänglighet och 

närhet till kollektivtrafik, och ett närcentrum vid Brottkärrsmotet. Ca 400 bostäder i 

flerbostadshus om 3-6 våningar planeras. 

Krogabäckens utformning är av största vikt för öringbeståndet och skall samrådas med 

park- och naturförvaltningen. Alternativet med ett bredare grönstråk utmed bäcken 

förordas. Även placeringen av träd utmed huvudgatan skall samrådas med förvaltningen 

i det fortsatta arbetet. Placeringen av den allmänna park- och lekytan skall ses över med 

hänsyn till biltrafiken i området. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planförslaget innebär att förvaltningen får ökade driftskostnader för den mark 

(allmänplats park/natur) som överförs till park- och naturnämnden. De ekonomiska 

konsekvenserna bör därför beaktas i den fortsatta beredningen av ärendet. 

Enligt genomförandebeskrivningen bekostar exploatören utbyggnad av de allmänna 

anläggningarna. Park- och naturnämnden belastas därmed inte med några 

investeringskostnader. 

Ärendet 

Byggnadsnämnden har gett park- och naturnämnden möjlighet att lämna synpunkter på 

förslag till detaljplan för närcentrum vid Brottkärrsmotet. Yttrandet ska lämnas senast 

2012-03-20. Förslaget finns tillgängligt på www.goteborg.se/byggabo Klicka på 

”Aktuella plan- och byggprojekt,” se ”Planer öppna för synpunkter”. 

http://www.goteborg.se/byggabo
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Bakgrund och redogörelse av förslaget 

Planförslagets syfte är att skapa möjligheter för ett boende med god tillgänglighet och 

närhet till kollektivtrafik, och ett närcentrum vid Brottkärrsmotet. Ca 400 bostäder i 

flerbostadshus om 3-6 våningar planeras. Denna typ av bostäder är det ont om i 

stadsdelen. Planområdet är beläget i södra Askim vid Origohuset och Brottkärrsmotet, 

ca 12 km söder om Göteborgs centrum. 

 

I Översiktsplan för Göteborg 2009 anges området norr om Origohuset som 

bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Inom denna benämning ryms både 

bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. I den fördjupade 

översiktsplanen för södra Askim beskrivs området som en blivande närcentrumpunkt i 

stadsdelen. Huvudinriktningen för området bör, enligt FÖP, vara en relativt tät 

bebyggelse med inslag av service och arbetsplatser. Bostäderna lokaliseras främst till 

delen norr om Billdalsvägen, verksamheter mot Säröleden och Origohuset. 

 

Fyra detaljplaner täcker största delen av planområdet. Genomförandetiden har gått ut för 

alla utom en, som närmast Origohuset anger centrum och småindustri. 

 

Idag upptas området söder om Billdalsvägen till stor del av parkeringsytor och ett 

grönområde genom vilket Krogabäcken som är känd för sitt öringbestånd rinner. 

Krogabäcken är klassad som länsintresse ur fiskesynpunkt. Krogabäcken är känslig för 

hydrologiska förändringar och föroreningsbelastning. Den har också en 

översvämningsproblematik och det är därför viktigt att planerat område inte får bäckens 

flöde att öka. Det är extra noga med fördröjning av dagvatten genom infiltration samt 

underjordiska fördröjningsmagasin eller öppna dagvattendammar. 

 

I närheten av det föreslagna området ligger mark som park- och naturnämnden förvaltar. 

Planen innebär att park- och naturnämnden får ytterligare ytor att förvalta. 

Allmänna platser utgörs av en sträcka med en ny dragning för en del av Krogabäcken 

och ett allmänt parkområde med plats för lekplats. 

Förvaltningens överväganden 

Förvaltningen föreslår att nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 

byggnadsnämnden. 

Planförslagets påverkan på befintliga värden 

Krogabäckens dragning och utformning behöver samrådas bl a med Park- och 

naturförvaltningen. Av de båda förslag som presenteras i planhandlingen förordar park- 

och naturförvaltningen det som kallas ”Alternativt utförande” för bäck/parkering med 

en bredare zon för bäckfåran. Detta alternativ borde ge större möjligheter att värna 

öringbeståndet genom att det blir lite mer plats att göra en utformning som stämmer mer 

överens med öringens behov. Detta och eventuellt även andra lösningar behöver 

studeras vidare. Park- och naturförvaltningen skall vara med från planeringsfasen till 

dess arbetena är slutförda. T ex skall arbetena anpassas till den tid på året då öringen 

inte är aktiv dvs under augusti-september och bäcken skall ha en utformning anpassad 

efter öringens livsbetingelser.  

Placeringen av ytan för allmänplats park med lekyta bör utredas vidare bl a med 

avseende på infarter till parkeringen. Parken bör kunna fungera som en bra yta för social 
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samvaro och ur barnperspektivsynpunkt och då kan en placering lite mer centralt i 

området och lite längre från vägen vara lämpligare. 

Trädens placering utmed huvudgatan skall samrådas med park- och naturförvaltningen 

inför nästa steg i planprocessen.  

Sociotopvärden tillkommer då en allmän parkyta iordningställs med en lekplats. 

Förmodligen kommer förslaget innebära att tillgängligheten till Krogabäcken ökar. 

 

 

Kommentar: Park- och naturnämnden anser att Krogabäckens utformning är av största 

vikt för öringbeståndet. Extra noga med fördröjning av dagvatten genom infiltration 

samt underjordiska fördröjningsmagasin eller öppna dagvattendammar. 

Alternativet med ett bredare grönstråk utmed bäcken förordas. Även placeringen av 

träd utmed huvudgatan skall samrådas med förvaltningen. Placeringen av den 

allmänna park- och lekytan skall ses över med hänsyn till biltrafiken i området. 

Sociotopvärden tillkommer. 

 

10. Kretsloppskontoret 

Förslag till beslut 

att  tillstyrka planen under förutsättning att den finansiella täckningsgraden för 

kommunens VA-verksamhet förbättras, 

att exploateringen inte får påverka Krogabäckens maxflöde, 

att översända kretsloppskontorets yttrande till byggnadsnämnden som sitt 

eget, 

att omedelbart justera ärendet. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för ca 400 bostäder i 

flerbostadshus. Området är beläget vid Brottkärrsmotet, Askim, där även befintligt 

närcentrum ingår i planen. Planen gränsar till en annan aktuell detaljplan, Bostäder norr 

om Uggledal. 

 

Planens syfte är att berika stadsdelen med ett gott tillskott på tillgängliga bostäder i ett 

strategiskt läge nära kollektivtrafik och service. Stort fokus ligger på det sociala livet 

där ambitionen är att området ska bli blandat och levande, befolkat av olika människor i 

blandade åldrar, ursprung och livssituation. Kollektivtrafik, boende, service, kultur och 

handel ska tillsammans ge underlag för ett närcentrum i stadsdelen. 

 

Samrådstiden är 7 februari 2012 – 20 mars 2012. Kretsloppskontoret har beviljats 

förlängd svarstid till den 27 mars 2012 eftersom ekonomiska uppgifter om uttbyggnad 

av vatten och avlopp saknades i samrådshandlingen. 

 

Handlingarna finns att läsa i sin helhet under Bygga och Bo/Aktuella plan- och 

byggprojekt på www.goteborg.se. Se även bilagd planbeskrivning. 

http://www.goteborg.se/
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Ekonomiska konsekvenser 

Göteborg Vatten har gjort en kostnadsberäkning av VA-kostnaderna för planområdet. 

VA-utbyggnaden medför en underfinansiering av VA-investeringarna med 2 080 t kr 

och en kostnadstäckning på 64 %. Se tabell nedan: 

 

Enhet Intäkt 

 

Kostnad 

utom plan 

Kostnad 

inom plan 

Total 

kostnad 

Täcknings-

grad (%) 

t kr 3 700 1 180 4 600 5 780 64 

Finansieringen av erforderlig VA-utbyggnad via VA-taxa (anläggningstaxa) ger en låg 

täckningsgrad. Den höga kostnaden för utbyggnad av VA-anläggningen beror på att det 

krävs omfattande sprängningsarbete vid ledningsbyggande. Höjdmässigt ligger området 

högt, vilket medför att det krävs en ny dricksvattenpumpstation för att erhålla 

erforderligt vattentryck i området. Intäkter från den planerade exploateringen via 

anläggningstaxan täcker inte va-utbyggnaden i området utan ger ett negativt resultat på  

-2 080 t kr. Förlusten innebär att VA-verksamhetens kapitaltjänstkostnad ökar vilket 

belastar VA-kollektivet via höjd förbrukningsavgift.   

Sammantaget gör detta att Kretsloppskontoret och Göteborg Vatten tillstyrker planen 

under förutsättning att den finansiella täckningsgraden förbättras för kommunens VA-

verksamhet. Det kan ske via exploateringsavtal, särtaxa eller på annat sätt. 

Ekologiska konsekvenser 

Kretsloppskontoret vill betona behovet av att avsätta mark för återvinningsplatser vid 

närcentrumet vid Brottkärrsmotet. Många människor strömmar genom området och det 

blir en naturlig plats för återvinning, även för dem som inte bor inom planområdet. De 

återvinningsplatser som idag finns i stadsdelen är mycket hårt belastade. 

 

Avfallsutrymmena i flerfamiljshusen bör vara lättillgängliga och dimensioneras för 

sortering i ett flertal fraktioner och ska planeras för god arbetsmiljö för både dem som 

lämnar och hämtar avfallet. Gemensamhetsanläggningar i form av miljöhus har visat sig 

fungera mycket bra i stället för flera soprum. Ett komplement i form av en 

återvinningsplats är att rekommendera. 

 

Enligt illustrationsritningen uppfyller vägarna och vändzonerna de krav och 

rekommendationer som ställs för fordon för avfallsinsamling. I det fortsatta planarbetet 

rekommeneras ändå skriften "Gör rum för miljön" som innehåller mer detaljerad 

information om hur man kan planera, projektera och bygga för en hållbar och effektiv 

avfallshantering. Gör rum för miljön finner man enklast genom att söka på titeln på 

www.goteborg.se 

 

Krogabäcken nedströms planområdet har en känd översvämningsproblematik. En 

dagvattenutredning har genomförts inom planarbetet. Utredningen visar att det är 

mycket viktigt att dagvattnet från planområdet fördröjs lokalt så att nuvarande 

vattenbalans inom området bibehålls. Dagens maxflöde i Krogabäcken får inte 

överskridas på grund av exploatering av planområdet. 

 

 

http://www.goteborg.se/
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Kommentar: Kretsloppskontoret tillstyrker planen under förutsättning att den 

finansiella täckningsgraden för kommunens VA-verksamhet förbättras, och att 

exploateringen inte får påverka Krogabäckens maxflöde. Behov av mark för 

återvinningsplatser och gemensamma miljöhus. 

 

 

11. Västtrafik AB 

Området försörjs väl med kollektivtrafik genom linje 80 som trafikerar hållplatserna 

Bassås och Lyckhem. Det finns anledning att, i genomförandet av planen, se över 

placeringen av hållplatser i området. Så som nu beskrivs i samrådshandlingen läggs 

ytterligare en hållplats till linjesträckningen på linje 80 vilket ger ohållbart korta avstånd 

mellan hållplatserna. I den beskrivna trafikeringen i handlingen nämns att området 

trafikeras av tre linjer men i verkligheten är det tveksamt om man kan anse att linje 58 

från Brottkärr, som angör hållplatsen Bassås två norra lägen, kan ses som ett reellt 

alternativ för det kommande närcentrumet. Avståndet mellan hållplatsen Bassås norra 

lägen och centrum av närcentrumet är 400 meter och 470 meter till entrén på 

Origohuset. Linje 89 som i dagsläget också trafikerar Bassås är under utredning för 

eventuell nedläggning. Vad beträffar expressbuss som går i väg 158, så är det inte 

aktuellt att anlägga en hållplats i anslutning till Brottkärrsmotet. 

Västtrafik ser, trots ovan nämnda synpunkter, positivt på detaljplaneförslaget. 

 

Kommentar: Västtrafik ser positivt på detaljplaneförslaget. Se över placeringen av 

hållplatser i området. Vad beträffar expressbuss som går i väg 158, så är det inte 

aktuellt att anlägga en hållplats i anslutning till Brottkärrsmotet. 

 

 

12. Kulturförvaltningen  
Framför att en arkeologisk förundersökning är genomförd och nya fornlämningar 

upptäcktes inom en del av planområdet. Planhandlingarna anger att en arkeologisk 

slutundersökning planeras. Vidare framför Kulturförvaltningen att planen inte berör 

någon kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Kulturförvaltningen har inget att erinra mot planförslaget. 

 

Kommentar: Kulturförvaltningen har inget att erinra mot planförslaget. 

 

 

13. Hyresgästföreningen Frölunda 

Kommentar: Har inget att erinra.  

 

14. Räddningstjänsten  

Kommentar: Har inget att erinra 

 

15. Polismyndigheten i Stor-Göteborg 

Kommentar: Har inget att erinra i stort 

 

16. Älvräddarnas samarbetsorganisation 

Yttrande angående vattenverksamhet i Krogarbäcken och Detaljplan för Närcentrum vid 

Brottkärrsmotet 
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Älvräddarnas samorganisation och Älvräddarna Göteborg ger här sina synpunkter på 

vattenverksamheten i Krogabäcken och Detaljplanen för Närcentrum vid 

Brottkärrsmotet. En sammanfattning finns längst ner i dokumentet.  

Inledning 

 

Krogabäcken är idag en av Göteborgs viktigaste reproduktionslokaler för havsöring. Bra 

leklokaler nära Göteborg är idag en bristvara och riskerar att försvinna om man inte tar 

hänsyn till dem. Redan idag har Krogabäcken påverkats negativt av dammar, dåligt 

anpassade kulvertar och senast exploateringen kring Brottkärsmotet. Det känns som att 

etablering av verksamheter ovanpå en bäck inte hör till 2000-talet men så är tydligen 

inte fallet. Detta är ett stort steg ifrån hållbar utveckling som är Miljöbalkens mål. När 

man nu prövar detta fallet är det viktigt att ha just miljöbalkens syfte i åtanke: 

..denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

  

Det enda förnuftiga alternativet om man kommer fram till att bostäderna och 

Krogabäcken inte kan samsas i en detaljplan är att dra bäcken norr om planområdet (se 

figur 1 och 2). Där kan bäcken meandra naturligt och det finns plats till att avsätta en 

kantzon med vegetation som skyddszon. På så sätt kommer bäcken att fungera som den 

gör idag. Det vill säga potentialen att producera havsöring kommer att behållas. Varför 

inte detta alternativ har utretts i underlaget till vattenverksamheten är ett stort 

frågetecken. Att det dessutom förekommer fel och brister i underlaget gör att det starkt 

kan ifrågasättas ifall det ska vara en grund för beslutsfattande.  

 

Översvämningsproblematiken har knappt nämnts i underlaget. Om man rättar ut en 

bäck, minskar strandflikigheten, tar bort kantzonen och murar in den så kommer dess 

kapacitet att ta emot vatten att minska. Istället för att låta naturen ta hand om stora 

vattenmassor där träden längs bäckens kanter ser till att vattnet dräneras ner söker man 

en ren artificiell lösning med resultatet att vattnet rinner fort förbi området. Där det 

sätter igen (och det gör det alltid någonstans) kommer man att få stora problem. Detta 

underlag som planförslag och vattenverksamhet är därför ett direkt hot mot människors 

hälsa och miljön. 

 

Bostäder behövs idag, det är inte det som är problemet. Vi anser att man har en stor 

möjlighet att ta till vara på bäcken inom planområdet och kanske till och med att öka 

dess naturvärden. Hur bra reklam hade inte det varit för en miljömedveten kommun och 

bostadsbolagen?  

Vattenverksamheten och vattendirektivet 

 

Krogabäcken i sig omfattas inte av miljökvalitetsnormer, men detta betyder inte att det 

den inte berörs av några normer. Då bäcken inte är så lång klassas den själv inte som en 

vattenförekomst men då den rinner ut i Askimsfjorden är det dess miljökvalitetsnormer 

som ska användas (uppgift från Västerhavets Vattendistrikt).  

 

Askimsfjorden har idag måttlig ekologisk status och risk föreligger att god status inte 

kommer att uppnås till år 2021. Idag är fjorden påverkad av betydande näringstillförsel 
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från dels punktkällor och diffust läckage från vatten. Flyginventeringar har funnit större 

mängder fintrådiga alger vilket bekräftar eutrofieringsproblem.  

 

Med tanke på det sätt verksamheten är utformad så kommer det nya detaljplanelagda 

området för 400 nya bostäder och 35 000 kvm verksamheter och vattenverksamheten 

bidra till att god ekologisk status till 2021 inte kommer att uppnås. Då Krogabäcken 

rinner ut i en grund vik vid Haga kile riskerar de lokala effekterna att bli ännu större. 

Enligt 5 kap 3§ miljöbalken ska myndigheter och kommuner visa att man följer 

miljökvalitetsnormerna. Det innebär att normerna ska tillämpas i tillståndsärenden.  

 

En studie gjord av Medins Biologi visar att Krogabäcken är betydligt påverkad av 

eutrofiering och dagvatten redan idag (undersökning av bottenfauna i sötvatten i 

Göteborg 2006, Medins Biologi AB). Trots den kraftiga belastningen visade Medins 

undersökning att bäcken idag har höga naturvärden och en stor diversitet. Vi anser att 

det är inte god planering att då öka mängden dagvatten och belastningen på denna 

känsliga recepient.  

Rättspraxis  

 

I en dom från Mark- och miljööverdomstolen 2010 (se dom M-568-11) avslår 

domstolen ansökan för vattenverksamhet då sökande i sin miljökonsekvensbeskrivning 

inte kan visa att miljökvalitetsnormerna kommer att uppnås till 2021. Sökande har i 

domen inte heller kunnat visa att vattendirektivets krav om icke-försämring följs.  

Verksamheten–tidpunkt och metodik  

 

Inledningsvis så nämns det att negativa effekter kommer att undvikas genom att 

byggnationen kommer att ske under en lämplig tidpunkt vilket ni menar är mellan 1:a 

juni och 15:e september. Förra året elfiskades en lokal nedströms dammen vid Billdals 

park i augusti och det observerades då öring som var på väg upp för lek. Fler 

observationer under augusti har gjorts under tidigare år på lekvandrande öring som har 

försökt vandra upp i fisktrappan. När fisken exakt börjar gå upp för lek i bäcken kan 

inte säkerställas men det ska inte uteslutas att de gör det ännu tidigare. Läggs 

byggperioden under den föreslagna tiden kommer lekvandrande fisk att påverkas. 

 

 Påverkan på havsöring som använder bäcken som uppväxthabitat kommer troligtvis att 

bli ännu större. Efter att ha kläckts så stannar ynglen kvar i bäcken mellan 1 och 5 år 

och vissa fiskar väljer dessutom att stanna i ån hela sina liv. Det innebär att om man 

flyttar bäcken så kommer dessa fiskar inte ha någonstans att ta vägen. Vad som händer 

med de fiskar som lever i vattendraget nämns inte i underlaget. Som 

vattenverksamheten ser ut idag kommer flera generationer av havsöringen på den 

planerade sträckan att slås ut. Detta i en bäck som redan idag är påverkad av dagvatten 

från verksamheten kring Brottkärsmotet.  

 

I underlaget nämns det att floran och faunan kommer att försvinna men för att motverka 

det så kommer ni flytta över bottensubstrat. Dessa vattenlevande organismer ställer 

stora krav på sin miljö; bland annat hög syrehalt och rinnande vatten. Troligtvis kommer 

dessa organismer att dö av uttorkning och syrebrist innan ni får flyttat över dem till den 

nya bäckfåran.  
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Översiktsplanen 

 

I översiktplanen nämns det att Krogabäcken ska ha en viktig funktion som grönområde 

och spridningsstråk. Att då flytta hela bäcken är inte i linje med översiktplanen. Varför 

inte ta bäckens läge i beaktande när man detaljplanelägger området och låta den vara en 

del av rekreationsområden och grönytor i området? Istället för att utgå från bostädernas 

placering och sedan förlägga bäcken till den sträcka som är mest ekonomiskt lönsam. 

Det är inte i linje med översiktsplanens syfte att skapa bostäder med rekreationsområden 

och grönytor. 

Kantzoner - Inga kantzoner = ingen fisk 

 

I underlaget så finns det stort fokus på att fisken ska kunna vandra upp till och även 

förbi planområdet vilket är bra.  Men för att en bäck ska fungera som uppväxtlokal är 

det väldigt viktigt med en fungerande kantzon. Till skillnad från en sjö har en bäck 

ingen egen produktion utan det är till stor del tillfört material från vegetationen som blir 

till näring för vatteninsekter som i sin tur blir mat för fisken. Dessutom är det strandens 

flikighet väldigt viktig. Alrötter och stenar längs kanten av ån blir till gömställen och 

uppväxthabitat för den mindre fisken. I underlaget tas det upp att den nya bäcken ska 

omges av spåntar och mur vilket gör bäcken till en väldigt modifierad miljö som är 

direkt olämplig som habitat för flora och fauna. 

 

Tyvärr tas det inte hänsyn till detta i underlaget utan det ges en bild av att det i stort sett 

blir lika stor del av bäcken som blir ”öppen” och därför kommer bäcken fungera lika bra 

som tidigare. Men enbart ljusinstrålning är inte bra för bäcken. Det kan tvärtom vara 

dåligt då en ökad instrålning ger en ökad algpåväxt vilket är negativt för fisken. Då 

Krogabäcken idag har höga närsaltsnivåer är detta ett troligt scenario om ni inte ser till 

att bäcken skyddas av vegetation genom att ha en fungerande kantzon.  

 

Som det har nämnts i översiktplanen så har det varit problem med översvämningar i 

området. Dessa kommer troligtvis att öka i framtiden. Med en fungerande vegetation 

minskar risken för dessa översvämningar. Trädens rötter längs ån dränerar marken 

vilket gör att ytvattnet går ner i marken istället. Det ger lägre flödestoppar och ett ökat 

basflöde vilket är bra både för havsöringen som växer upp i ån, den biologiska 

mångfalden och boende i närområdet. En fungerande kantzon skulle också skydda 

bäcken mot dagvatten och andra utsläpp som av misstag läcker ut.   

Underlaget och hänsynsreglerna 

Omvänd bevisbörda 

 

Enligt 2:1 Miljöbalken så gäller omvänd bevisbörda. Det innebär bland annat att det är 

verksamhetsutövaren som måste visa att det inte föreligger risk för hälsa eller miljö. 

Genom att bara behandla översvämningsproblematiken utifrån en ökad mängd 

dagvatten är långt ifrån tillräckligt. En rättad bäck, med minskad meandring, mindre 
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strandflikighet och inga kantzoner kan ta hand om mindre vatten. Det behandlas inte 

överhuvudtaget i underlaget. Lägg till en ökad mängd dagvatten från den redan idag 

exploaterade området kommer innebära att översvämningsriskerna ökar . Det gäller 

både för boende i området men kanske framförallt för boende nedströms. Med dagens 

klimatförändringar kommer nederbördsmängderna troligtvis inte att minska i framtiden 

heller snarare öka. Det är något man måste ta i beaktande vid sådana här viktiga 

planbeslut.  

 

Det som sväljer vatten allra bäst är en naturligt meandrande bäck, med kantzoner och 

områden som kan översvämmas. Då stora delar av området vilar på en lergrund så 

kommer en stor del av nederbörden vara ytavrinning. Utan kantzoner kommer en 

mindre mängd ytvatten att dräneras ner och tas upp av växtligheten. Mycket av dagens 

översvämningsproblematik grundas i att vi har tagit bort naturens egna möjligheter att 

buffra stora nederbördsmängder. Rensade diken och dammar gör att vattnet inte har 

någonstans att ta vägen. Ändå så vill man lösa översvämningsproblematiken och 

dagvattenhanteringen med att räta, dika och mura in bäckar och åar. Genom att mura in 

och sätta spång runt en bäck och bygga en dagvattendam har man inte löst 

dagvattenfrågan. Vi efterlyser därför en MKB där man gör klart att man har tagit hänsyn 

till översvämningar, dagvatten, lekbottnar, fiskens möjlighet att vandra osv.  

 

Kunskapskrav 

 

Kunskapskravet enligt 2:2 innebär att man som verksamhetsutövare måste veta 

effekterna av vad man gör. Genom att bara behandla fiskens möjlighet att vandra utan 

att ens nämna biologisk mångfald i underlaget visar man att man saknar kunskap vilka 

effekter verksamheten kommer att få på miljön. Strandskyddet gäller i utgångspunkt 

100 meter åt varje håll från bäcken. Ändå är man inte beredd att avsätta några meter till 

kantzoner. Dessa behövs för att bäcken ska kunna fungera som spridningskorridorer 

vilket man eftersträvar i översiktplanen. Det finns inte heller någon plan hur man ska 

sköta slitsrännan. Artificiella fiskvägar kräver alltid skötsel och inspektion. Vi tycker att 

man tydligt visar att man inte besitter den kunskap som krävs för att utreda effekterna 

av verksamheten. 

Försiktighetsmått 

 

Innebär bland annat att man ska använda bästa möjliga teknik. Ur 

översvämningssynpunkt och för att bäckens naturvärden ska kunna behållas så är en 

naturlig bäckfåra den bästa lösningen. Att man inte diskuterat det är anmärkningsvärt.  

Det nämns att parkförvaltningen rensar bäcken vilket minskar risken för översvämning. 

Detta är ett väldigt gammalt synsätt. Rensa och räta ut gör bara att vattnet rinner fortare 

och att översvämningarna blir värre där det sätter till. En naturligt meandrande bäck 

behövs för att klara översvämningsproblematiken och framtidens ökade 

nederbördsmängder. Det kan bli väldigt dyrt för Göteborgs kommun och folk som bor 

nedströms. Planen och vattenverksamheten visar att man inte har tagit de 

försiktighetsmått som krävs för att minimera risken för människors hälsa och miljön. 

Val av plats 
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Här har man bara utgått från att här ska bostäderna ligga och så för bäcken anpassa sig. 

Detta är inte i linje med god samhällsplanering. Man har här en utmärkt möjlighet att 

avsätta en spridningskorridor längs bäcken och ge de boende ett grönområde att vistas 

kring. Eller varför inte dra bäcken nor om Billdalsvägen, norr om hela bostadsområdet.  

 

I 2:6 Miljöbalken går det att läsa att man ska välja ”en plats som är lämplig med 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människor och 

miljön” Den bästa lösningen är en naturligt meandrande bäck med kantzon och som inte 

mörkläggs. Alla de alternativ som tas upp i inderlaget gör bäcken mer artificiell och 

minskar dess möjlighet att producera havsöring och kommer att minska den biologiska 

mångfalden. Vid sträckan vid Origohuset har fiskevårdsåtgärder gjorts som 

kompensation för det tidigare bygget. Nu ska också denna sträcka exploateras. Här 

saknas det långsiktighet.  

 

Rimlighetsavvägning 

Miljömålen 

 

Vattenverksamheten i Krogabäcken berör flera miljömål.  

 

4.   En giftfri miljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

När man anlägger ett bostadsområde direkt ovanpå en bäck så kommer det vara väldigt 

svårt att undvika att kemikalier läcker ut i bäcken. För att minska påverkan av 

kemikalier behövs skyddszoner. I dagsläget är vattenverksamheten inte i linje med en 

giftfri miljö. En dagvattendam och en bäck med spång och mur längs sidorna skyddas 

inte från påverkan av kemikalier. I höstas så upptäcktes ett dieselutsläpp i bäcken vilket 

visar på bäcken redan idag är utsatt.  

 

Förslaget 
 

Förslaget kommer också innebära att den idag jämna lutningen av bäcken görs om så att 

en stor fallhöjd måste passeras genom fiskvägen och resten av sträckan lutar betydligt 

mindre än idag. Det innebär att bäckens lämplighet som uppväxtområde kommer att 

sjunka då flödet minskar. Dessutom kommer en damm att byggas som är ett utmärkt 

habitat för gädda som gillar långsammare vatten. Detta ökar predationen på 

havsöringen. Just stilla vatten har visat sig ha en stor effekt på vandrande havsöring. 

Känsliga populationer kan riskeras att helt slåss ut vid anläggandet av stilla 

vattensamlingar i fiskens vandringsväg.  
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Sammanfattning 
 

 Sökande måste komplettera sin ansökan med en MKB som visar att 

verksamheten ser till att verksamheten inte bidrar till att miljökvalitetsnormerna 

för år 2021 ej uppnås. 

 Sökande måste visa att man följer icke-försämringskravet i EU:s vattendirektiv. 

 Underlaget fokuserar inte på bäckens produktionsvärde som leklokal för 

havsöring och ingen hänsyn till den biologiska mångfalden har tagits i 

underlaget. 

 Vi föreslår en nordligare dragning av bäcken där man låter den meandra 

naturligt och avsätter plats för vegetation som kan fungera som en buffertzon 

mot föroreningar, dagvatten, översvämning, övergödning etc. 

 Kompensationsåtgärder bör utföras där de har mest effekt. Därför anser vi att 

dammen bör tas bort och en naturlig bäckfåra bör återställas. 

 Årlig ersättning bör utgå för att kompensera det årliga bortfallet av smolt. Dessa 

pengar ska öronmärkas till fiskevård först och främst till bäcken i fråga. I andra 

hand till närliggande vattendrag. 

 Bäckens möjlighet att ta emot vatten bör ökas med tanke på att det redan idag 

finns problem med översvämningar och det faktum att framtidens ökande 

nederbördsmängder kommer försvåra dessa problem. Ökad meandring inom 

planområdet, vegetation längs bäcken och buffertzoner är en del av lösningen. 

 Fler elfisken krävs i planområdet innan man kan gå vidare för att kunna 

utvärdera effekterna av verksamheten. 

 

 

Kommentar: Möjlighet till förändringar och förbättringar i Krogabäcken tas upp som 

en separat fråga i pågående ansökan om vattendom. 

 

17. Fiskevårdsnätverket i Göteborg 

Bifogar synpunkter på vattenverksamhet och planer ang Brottkärr 

 

Krogabäcken och Osbäcken är viktiga vattendrag för havsöringens reproduktion. Att 

göra ingrepp reproduktionen måste undvikas. Visad plan kommer att minska antalet 

lekplatser och ta bort viktiga kantzoner. 

En nordligare dragning av bäcken föreslås, norr om Billdalsvägen. Samtidigt kan man 

leda dagvattnet från parkeringsytorna till en sedmenteringsdamm och vidare ner i 

dagens bäckfåra. 

Fiskevårdsnätverket föredrar att man tar upp höjdskillnaden på ett naturligt sätt på en 

längre sträcka och inte med en fisktrappa. Det största vandringshindret idag är dämmet 

och fisktrappan vid Billdals park. 

Nätverkets förslag på kompensationer:  

Rivning av dämmet i Billdals park. Öka antalet lekplatser nerströms och uppströms 

samt åtgärda vandringshinder upp mot Oxsjön. Åtgärda partiella hinder som raserade 

stenbroar. Underhåll inventering och elfiske under en längre tid. 

Kommentar: Möjlighet till förändringar och förbättringar i Krogabäcken tas upp som 

en separat fråga i pågående ansökan om vattendom. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

18. Länsstyrelsen har följande synpunkter:  

Länsstyrelsens samlade bedömning.  

Länsstyrelsen har i tidigare skede uttryckt sig positivt till en komplettering i form av 

bostadstyper som saknas i stadsdelen. Att skapa förutsättningar för ett minskat/hållbart 

resande är en nödvändighet i det fortsatta planarbetet, vilket bl a beror av bebyggelsens 

täthet, men även planens strukturella utformning. Planens utformning måste också 

beakta följande. Att trafikmängden på väg 158 inte ökar, och att planen utformas med 

hänsyn till hälsa och säkerhet(buller, risk, översvämningsrisk, geoteknik) och 

dokumenterade samt skyddade natur och kulturvärden på land och i vatten 

(Krogabäcken, strandskydd, fornlämningar). 

Länsstyrelsen anser att trafikverkets synpunkter som berör riksintresset måste beaktas. 

Fortsatt diskussion måste föras, så att man kan visa att riksintresset inte allvarligt 

skadas.  

Länsstyrelsen anser att den bullerutredning som är utförd måste kompletteras och öras 

mer utförlig. Länsstyrelsen kommer inte att acceptera bullervärden på den bullriga sidan 

upp till 65 dBA. Strävan bör vara att ljudnivåer på den bullriga sidan inte ska överskrida 

60 dBA. Planen bör också säkerställa att bullerskydd i annan form än byggnader tillåts. 

Länsstyrelsen har erhållit ett yttrande från SIG där institutet pekar på nödvändiga 

förtydliganden och revideringar av planen för att kunna se att stabiliteten i området är 

säkerställd. 

Länsstyrelsen kan inte se om avståndet mellan bebyggelse och befintlig bensinstation är 

minst 40 meter. 

Krogabäckens översvämningsrisk gör att fördröjning av dagvatten blir en viktig fråga. 

Man bör även visa hur man löser eventuella översvämningssituationer för entréer i 

marknivå, källarplan samt parkeringsgarage. 

Länsstyrelsen har strukit under vikten av att få en tillräcklig täthet i bebyggelsen vid ett 

fåtal knutpunkter för att få ett bra underlag för kollektivtrafik. Hänsyn till geotekniska 

faktorer kontra behovet av skydd för naturvärden i vatten och en avvägning mot 

strandskyddets syfte måste också tas. Planbeskrivningen bör förtydliga hur goda 

kollektivtrafikmöjligheter tillskapas. Ett rimligt avstånd för att resa kollektivt är ett 

avstånd på max 500 meter till närmaste hållplats. Det är slutligen viktigt att tydligt 

redovisa hur säkra och gena skolvägar för barn ska åstadkommas. 

Beträffande strandskyddet så anser Länsstyrelsen att planförslagets nuvarande 

utformning i alldeles för liten grad tar hänsyn till Krogabäcken och dess dokumenterade 

värden och att exploateringsgraden intill Krogabäcken är för hög. 

Beträffande dagvatten så anser Länsstyrelsen att omhändertagandet bör utvecklas i 

planen. Kommunen bör överväga om fördröjningsytor behöver avsättas i planen. 

Länsstyrelsen ställer krav på en arkeologisk slutundersökning av fornlämningen Askim 

298.  

Kommentar: Kapacitetsberäkningar visar att även om trafikmängden på väg 158 ökar 

så klarar man trafikflödet söderut och vid avfarten till Billdalsvägen. 

Planen bör också säkerställa att bullerskydd i annan form än byggnader tillåts. 

Kommunen bör överväga om fördröjningsytor behöver avsättas i planen 
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19. Trafikverket har följande synpunkter: 

 

Stråket Kungsbacka – Särö – Askim – Göteborg  

Väg 158 Kungsbacka – Göteborg utgör riksintresse för kommunikationer och är även ett 

utpekat prioriterat stråk i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland. 

På sikt kan vägen behöva byggas ut med körfält för kollektivtrafiken. I den fördjupade 

översiktsplanen för södra Askim har Brottkärrsmotet pekats ut som ett tänkbart läge för 

en ny hållplats för expressbussar. Ett spårreservat som löper parallellt med väg 158 

finns utpekat i översiktsplanen för Göteborg, där Brottkärrsmotet framhålls som ett 

potentiellt läge för en framtida pendelstation på lång sikt. 

Trafikverket ser det som positivt att det finns en långsiktig planering för detta stråk. 

Dessvärre riskerar detaljplaneförslaget att motverka en framtida utveckling av 

infrastrukturen i stråket, och därmed strida mot intentionerna i både den 

kommuntäckande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Södra Askim. 

Behovet av mark för en framtida utbyggnad av infrastrukturen i stråket måste utredas 

ytterligare och säkerställas inom ramen för planprocessen.  

Kollektivtrafik 

Trafikverket delar uppfattningen om att området har förutsättningar för en god 

kollektivtrafikförsörjning. En eventuell hållplats för expressbussarna bör studeras 

närmare och inkluderas i detaljplanen avseende utformning och markbehov. Eftersom 

det i planbeskrivningen finns en intention att utveckla Brottkärrsmotet till en mindre 

knutpunkt bör också planhandlingarna illustrera en idé om hur det är tänkt att 

busstrafiken skall angöra området. Ett sätt att minska bilåkandet är att erbjuda en 

bilpool, vilket kan säkerställas inom planprocessen i samverkan med exploatörerna.  

Buller 

Trafikverket bedömer att det inte går att hitta stöd för avsteg enligt Boverkets riktlinjer 

för buller. Bullerunderlag bör alltid utgå ifrån beräknade trafikflöden på längre sikt. Det 

skall också framgå tydligt vilket årtalberäkningarna avser. Planerade byggnader som är 

reglerade i detaljplanen får inte användas som förutsättningar i bullerberäkningar, då det 

inte finns någon garanti för att dessa byggrätter blir bebyggda.  

Väg- och gatunät 

Förändringar av på- och avfarter till väg 158 och en oklar trafikutformning kring 

Brottkärrsmotet gör att riksintresset kan påverkas negativt. Frågan om en ändrad 

utformning av Brottkärrsmotet bör diskuteras först när det finns ett tillräckligt underlag 

som redogör förutsättningarna för framtida trafiklösningar i området.  

Upp till 900 nya bostäder planeras i området Kring Brottkärrsmotet och Uggledal. På 

illustrationskartan visas nästan 300 biluppställningsplatser i anslutning till 

handelsområdet. Trafikverket befarar att detta leder till en kraftig ökning av biltrafiken i 

området. Både väg 158 och Billdalsvägen är idag hårt trafikerade.  

Därför behövs det ett bredare underlag som beskriver hur befintligt vägnät påverkas av 

exploateringen. Vägledning finns, bland annat i publikationen Lokalisering av extern 

handel (2008:34). 

Trafiksäkerhet 

Trafikverket anser att det är mycket olämpligt att placera en förskola i enlighet med 

planförslaget, då platsen är utsatt för höga bullervärden, luftföroreningar och stora 
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trafikflöden. Barnens färdvägar till och från skolan måste studeras närmare så att 

potentiella konfliktpunkter kan identifieras. En osäker trafikmiljö i anslutning till skolor 

och förskolor riskerar att leda till att barnen blir skjutsade med bil av sina föräldrar.  

Avtal 

Avtal mellan kommunen och Trafikverket kan komma att behövas som reglerar 

störningsåtgärder och lämplig trafiklösning för stråket längs väg 158 på kort och lång 

sikt samt en tidplan för åtgärderna. Förstudie och arbetsplan krävs om ny mark tas i 

anspråk för en eventuell ombyggnad av Brottkärrsmotet. Finansiering, genomförande 

samt drift och underhåll skall regleras i avtal.  

Trafikverket utesluter inte att riksintresset för väg 158 kan komma att hävdas.  

 

Kommentar: Trafikverket har följande synpunkter; Stråket Kungsbacka – Särö – Askim 

– Göteborg, på sikt kan vägen behöva byggas ut med körfält för kollektivtrafiken, och 

behovet av mark för en framtida utbyggnad av infrastrukturen i stråket måste utredas 

ytterligare och säkerställas inom ramen för planprocessen.  

Inom planens genomförandebeskrivning ligger ett genomförande av ytterligare en 

södergående fil mellan Hovås nedre och Brottkärrsmotet. 

 

 

20. Naturskyddsföreningen 

 

Naturskyddsföreningen i Göteborg påpekar att detaljplanen för Brottkärsmotet är viktig 

för att skapa lokala sammanhang och därmed lokal service. Planen gör även en ansats 

till blandning av den annars homogena bebyggelsen. 

Naturskyddsföreningen pekar också på att det är viktigt med energieffektivt byggande 

exempelvis med passivhus-krav. Att medge odling är också positivt.  

Krogabäcken är en stor tillgång och bör ges bättre möjligheter att fungera so ett 

ekosystem. Att flytta bäcken kan ge stora skador på ekosystemet och det vore bättre att 

bevara och utöka den öppna sträckningen mot nordost. Planen bör inte genomföras i 

dagens form utan att den bättre anpassas till ekosystemet. 

 

Trafiksituationen i området bör prioritera kollektivtrafikresenärer. Anläggande av en 

stadsboulevard kan göra att genomfarten genom området saktas ner. 

 

Pendelparkering nämns men specificeras dåligt. All utveckling i området bör ställas i 

relation till en framtida spårbunden trafik. Kollektivtrafiken bör vara av det slaget att 

man kan arbeta under transporterna  

 

Planen bör ta större hänsyn till Krogabäckens ekosystem där bland annat vandrande 

öring förekommer. 

 

Kommentar: Naturskyddsföreningen har följande synpunkter; Energieffektiv byggande, 

trafiklösningen bör prioritera kollektivtrafikresenärer, pendelparkering. Krogabäckens 

ekosystem bör det tas stor hänsyn till. 

 

 

21. Luftfartsverket  

LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot planerad etablering. Med 

CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och radar  

 

Kommentar: Inget att erinra mot planerad etablering. 
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22. Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra avseende rubricerat ärende. 

 

Kommentar: Inget att erinra. 

 

23. SGI Statens geotekniska institut 

Se separat pdf. Skredrisker, dagvatten, geotekniska utredningar. 

 

Kommentar: SGI har följande synpunkter. Man bör ytterligare utreda och beakta 

skredrisker, dagvatten, geotekniska utredningar. För planen har detta tagits upp i 

tidigare geoteknisk utredning. 

 

24. Vattenfall Eldistribution AB  
har inget att erinra då de inte har några anläggningar i området 

Kommentar: Inget att erinra 

 

25. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR 

Detaljplan för Närcentrum vid Brottkärrsmotet inom stadsdelen Askim i Göteborg 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i inbjudan från Göteborgs Stad beretts 

tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Samrådstiden medger inte att planförslaget 

tas upp till politisk behandling i GR:s styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad. 

 

Vi noterar dock från kansliets sida att planförslaget är ett bra exempel på 

centrumutveckling i anslutning till god kollektivtrafik, vilket är i linje med intentionerna 

i GR:s mål och strategidokument Uthållig tillväxt och Strukturbild för 

Göteborgsregionen. GR har tidigare yttrat sig över den fördjupade översiktsplanen för 

Askim och konstaterade då att det är positivt att de i planen utpekade 

centrumbildningarna stärks, vilket tillsammans med god kollektivtrafik kan bidra till en 

hållbar regional struktur.  

 

Kommentar: GR noterar från kansliets sida att planförslaget är ett bra exempel på 

centrumutveckling i anslutning till god kollektivtrafik, vilket är i linje med intentionerna 

i GR:s mål och strategidokument. 

 

 

26. Svenska Kraftnät  
Har tagit del av handlingarna och har inget att erinra mot upprättat förslag. 

 

Kommentar: Inget att erinra. 

 

27. TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova)  

 

Skanova Access AB har kanalisation/kablar i det aktuella exploateringsområdet. Se 

bifogad lägesinformation. Särskild hänsyn bör tas till dessa kabelstråk, i det fortsatta 

planarbetet. Skanova har inget mer att erinra förutom att Skanova är intresserade av att 

bli informerade längre fram i planarbetet för eventuell fiberanslutning av tänkt 

närcentrum/bostadsområde. Eventuella undanflyttningar av Skanovas anläggningar 

bekostas av exploatören.  

 

Kommentar: Skanova framför att eventuella undanflyttningar av Skanovas 

anläggningar bekostas av exploatören.  
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Sakägare 

 

28. Fastighetsägare  
 

Den yttrande anser att byggnationen av ett köpcentrum med olika affärsverksamheter 

som ligger så nära bostaden kan påverka negativt familjens frihet, trygghet, husets utsikt 

och at de kommer att få insyn. De blir begränsade i vårt eget hus och vår egen gård.  

 

Den yttrande anser även att familjens trygghet negativt på grund av olika 

affärsverksamheter och aktiviteter som drar till sig många främmande människor. 

 

Kommentar: Noteras 

 

29. Fastighetsägare  

Den yttrande fick 2010 besked om att det endast skulle vara enstaka småindustri, handel 

och hantverk kontor på området söderut. Kulturhistoriskt värde med Krogabäckens 

närhet.  

Den yttrande anser även att planerad bebyggelse är en fullständigt avvikande miljö mot 

vad som finns idag. Skälig hänsyn till befintlig bebyggelse är inte tagen. En så stor 

förändring kan innebära att man tvingas att flytta. Fastigheterna påverkas negativt om 

utsikten över dalen ersätts med ett höghusområde. Byggnation är ok om man planerar 

småhusbebyggelse. Bevara Krogabäcken och sätt ut bord och soffor till människorna. 

Planera även för ett äldreboende.  

Den yttrande skriver att det trafikmässigt är en dålig lösning. Är trafikmängden i 

bullerutredningen uppmätt eller antagen? 

Den yttrande anser att byggnation norr om Billdalsvägen innebär att man kommer att se 

in i en husvägg istället för en utsikt utöver ett lummigt grönområde. Enligt tidigare 

detaljplan från 1994 så får man inte bygga högre än åtta meter. Enligt förslaget kommer 

den nya bebyggelsen att bli 25 m hög. 

Den yttrande anser också att ekorrar, hackspettar, ringduvor och andra fåglar som finns i 

området kommer att försvinna och sammantaget innebär planen ett allvarligt intrång i 

boendemiljön och en avsevärt ökad trafik på Billdalsvägen med en försämrad 

pendelparkering. 

Den yttrande frågar om hur fördröjning av dagvatten i Krogabäcken ska ske. Hur ska 

allmänheten få tillgång till Krogabäcken i framtiden?  Var finns pendelparkeringar? 

Den yttrande kräver större arkeologisk slutundersökning före beslut.  

 

Kommentar: Området kring Brottkärrsmotet anges i den fördjupade översiktsplanen 

som ett område för ny bebyggelse. Brottkärrsmotet och området strax väster om, 

beskrivs som en blivande närcentrumpunkt i stadsdelen som även kan utvecklas till en 

viktig bytespunkt i kollektivtrafiken på sikt. Huvudinriktningen för området bör, enligt 

den fördjupade översiktsplanen, vara en relativt tät bebyggelse med inslag av service 

och arbetsplatser. Bostäder lokaliseras främst till delen norr om Billdalsvägen, 

verksamheter mot Säröleden och Origohuset. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 26(48) 

För att bygga ut södra Askim fullt ut enligt förslaget i den fördjupande översiktsplanen 

krävs en ombyggnad av Brottkärrsmotet, ökad framkomlighet för kollektivtrafiken från 

Brottkärrsmotet och norrut och en framtida breddning till 2+2 körfält söderut. 

Den nya bebyggelsen avses kunna bli fyra till sex våningar mot Billdalsvägen för att 

sedan minska i våningsantal mot Björklundavägen i nordväst. 

Kapacitetsberäkningar och trafikförslaget visar att Billdalsvägen kommer att klara en 

trafikökning, och att man med förändring av vägsträckan kommer att få en bättre 

trafikmiljö för alla trafikanter. Trafikmängder är uppräknade och hänsyn har tagits till 

framtida utbyggnad i Södra Askim. 

Fördröjning av dagvatten ska ske enligt dagvattenutredningen.  

Allmänheten kommer att ha tillgång till Krogabäcken i den park som planeras 

Pendelparkering kommer att placeras i anslutning till busshållplatser på Billdalsvägen. 

Arkeologisk slutundersökning kommer att genomföras i samband med bygglov i de fall 

där Länsstyrelsen har påpekat detta.  

 

30. Fastighetsägare  

 

Den yttrande har med stor oro tagit del av detaljplanen. Bebyggelsen som planeras 

liknar inget som nu finns i Hovås, utan liknar mer kvarter som normalt återfinns mycket 

närmare centrum av Göteborg. Inte bara mängden byggnader, utan även höjden är klart 

avvikande för de villaområden som Hovås består av.  

 

Den yttrande anser att den ökande trafiken kommer att innebära katastrofala köer varje 

morgon och kväll med ökade utsläpp och belastning på närområdet. En bättre lösning 

för den ökande trafiken måste tas fram innan man börjar bygga, inte när katastrofen är 

ett faktum.  

 

Den yttrande påtalar att vid samrådsmötet framkom att finansieringen av förbättring av 

trafiksituationen inte är klar, utan byggherrarna måste skjuta till pengar. Är inte detta en 

angelägenhet för samhället eller måste vi lita på privata byggherrar? 

 

Den yttrande skriver även att för drygt ett år sedan nekade stadsbyggnadskontoret en 

ansökan om utbyggnad av befintligt bostadshus på Björklundavägen med motiveringen 

att området är utsatt för buller och på sikt enbart skall innehålla verksamheter som 

småindustri, hantverk och kontor. Vad har gjort att stadsbyggnadskontoret ändrat 

uppfattning angående området?   

Den yttrande frågar även om det har genomförts någon miljökonsekvensutredning i 

samband med detaljplanen?  

 

Den yttrande anser att det på mötet med byggherrarna sades dels att Björklundavägen 

skall behålla sin nuvarande sträckning och att alla träd norr om vägen skall stå kvar 

orörda, dels att utsikten från fastigheterna på Skogslyckevägen inte kommer att 

påverkas av den planerade bebyggelsen.  

 

Den yttrande anser att om Björklundavägen flyttas enligt förslaget måste man spränga, 

schakta, fälla träd och på så sätt skapa ett stup på 2 till 3 meter precis utanför 

tomtgränserna. Detta är oacceptabelt!  
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Den yttrandes önskan är att maximal höjd på byggnaderna skall vara i nivå med 

nuvarande detaljplan, 8 meter. Dessutom vill man att det regleras i detaljplanen vilken 

höjd taken skall ha, antingen i meter eller som maximal lutning i grader. Önskan är att 

taken skall vara så låga som möjligt för att inte förstöra utsikten. 

Kommentar: Se punkt 29. Beträffande miljökonsekvensutredning i samband med 

detaljplanen så har frågan tagits upp vid möte med Länsstyrelsen och då inte bedömts 

vara nödvändig för planen. 

31. Fastighetsägare  

 

Den yttrande ser positivt på det sätt som ärendet hanteras av exploatörer/stdbk men har 

en del synpunkter. 

 

Bullerhantering mot Öst.  

Den yttrande föreslår utökad miljö/bullerkonsekvensutredning med tanke på byggnation 

och ökad trafikmängd på väg158 och Billdalsvägen öst om motet/påfarten mot lv158. 

 Den yttrande föreslår även bullerplank mot öst längs väg 158 vid motet (nära källan) 

till exempel av plexiglas/plåt med min1,5 m höjd längs med vägbanan. Detta eliminerar 

nerfall från väg ner på cykelbana/väg nedan. 

 

Höjd på tilltänkta hus.  

Den yttrande förslår att man vidare utreder konsekvenser och möjlighet att istället bygga 

lägre hus/kontors/affärsfastigheter med fokus social mötesplats. 

 

Byggnations intentioner (rondell, avfart mm) på fastigheter.  

Den yttrande vill att man tar bort detta ur dokumentation om inte det ska finnas med 

som del av föreslagen plan. 

 

Trafik på 158.  

Dagvattenhantering, flytt/omdragning av bäck.  

Den yttrande förslår att man reviderar utförd dagvatten utredning och adderar in 

befintliga brunnar och rördragning utanför planområdet i dagvattenutredning. 

Den yttrande anser att man inte ska gräva om befintlig ljusöppning i Krogabäcken 

(bredvid väg 158), då dagvattenutlopp ligger draget dit. 

 

Cykel/gångvägar till/från Billdal.  

Den yttrande önskar en mer detaljerad utredning för att säkerställa förbättrad situation 

för gång- och cykelvägar till/från Lyckhem-Billdal, och att man tar fram vilka 

varningsalternativ som kan behöva tas med för att öka säkerhetsgraden för cykel och 

fotgängare. 

 

Pendelparkering, parkering för besök till affärer etc.  

Den yttrande föreslår en mer detaljerad studie av vilken omfattning på parkering krävs 

för alla syften och att man givetvis ej avgiftsbelägger en pendelparkering. 

 

Ungdomsytor. 

Den yttrande föreslår vidare utredning för att integrera in ytor/platser för aktivitetsytor 

för framtida bruk och eventuell byggnation. 

 

Kommentar: Se punkt 29. Beträffande rondeller, avfarter och liknande så ligger dessa 

på trafikområde tillhörande väg 158. 
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32. Fastighetsägare  

 

Den yttrande påpekar att när de köpte fastigheten på Skogslyckevägen 10 för cirka 11år 

sedan, sa detaljplanen att området vid Björklundavägen skulle omfatta småindustri, 

hantverk och kontor. De räknade då inte med att det inte skulle bli någon högre 

byggnation. Vid möte med Next step group och HSB, skulle husen ligga under nivån för 

våra hus. Nu verkar det kunna bli hus som blir 12+6m, vilket är helt oacceptabelt, då det 

råder upp mot 5-6m över vändplan på Skogslyckevägen. 

Den yttrande är motståndare till flytt av Björklundavägen, vilket kommer att medföra 

ytterligare avverkning av det lilla skogsområde som i dagsläget finns kvar, och 

förmodligen också sprängning av de fina bergsformationer som finns. Denna väg skulle 

också enligt uppgift inte bli någon bilväg, utan endast gång och cykeltrafik.  

Den yttrande anser att det som först och främst måste åtgärdas är trafiksituationen. Idag 

är det långa köer både morgon och kväll, från och till Brottkärr, och det lär bli kaotiskt 

om det blir ytterligare belastning, när bostäder i Billdal, Uggledal, 

Brottkärr(tennishallen), Hovås med mera byggs ut. Vägar/gator måste lösas först. 

 

Den yttrande anser att all avverkning av befintliga träd, som idag ger ett litet 

grönområde som skydd, måste stoppas och dragning av Björklundavägen lösas på ett för 

godtagbart sätt. Ingen mer trädfällning! 

 

Kommentar: Se punkt 29. 

 

33. Fastighetsägare  
 

Den yttrande har med stor oro vi tagit del av ovanstående detaljplan. Bebyggelsen som 

planeras liknar inget som nu finns i Hovås, utan liknar mer kvarter som normalt 

återfinns mycket närmare centrum av Göteborg. Inte bara mängden byggnader, utan 

även höjden är klart avvikande för de villaområden som Hovås består av.  

 

Den yttrande anser att den ökande trafiken kommer att innebära katastrofala köer varje 

morgon och kväll med ökade utsläpp och belastning på närområdet. En bättre lösning 

för den ökande trafiken måste tas fram innan man börjar bygga, inte när katastrofen är 

ett faktum.  

 

Den yttrande påtalar att vid samrådsmötet framkom att finansieringen av förbättring av 

trafiksituationen inte är klar, utan byggherrarna måste skjuta till pengar. Är inte detta en 

angelägenhet för samhället eller måste vi lita på privata byggherrar? 

 

Den yttrande skriver även att för drygt ett år sedan nekade stadsbyggnadskontoret en 

ansökan om utbyggnad av befintligt bostadshus på Björklundavägen med motiveringen 

att området är utsatt för buller och på sikt enbart skall innehålla verksamheter som 

småindustri, hantverk och kontor. Vad har gjort att stadsbyggnadskontoret ändrat 

uppfattning angående området?   

Den yttrande frågar även om det har genomförts någon miljökonsekvensutredning i 

samband med detaljplanen? 

Den yttrande anser även att det för närliggande grannar kommer detta även att innebära 

trafik dygnet runt inklusive helger jämfört med småindustri, hantverk och kontor, då 
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trafiken och övrig aktivitet endast förekommit under och runt kontorstid. Den föreslagna 

nybyggnationen skiljer sig också kraftigt från tidigare detaljplan i omfattning och 

storlek. 

Den yttrande anser att det på mötet med byggherrarna sades dels att Björklundavägen 

skall behålla sin nuvarande sträckning och att alla träd norr om vägen skall stå kvar 

orörda, dels att utsikten från fastigheterna på Skogslyckevägen inte kommer att 

påverkas av den planerade bebyggelsen.  

Den yttrande anser att om Björklundavägen flyttas enligt förslaget måste man spränga, 

schakta, fälla träd och på så sätt skapa ett stup på 2 till 3 meter precis utanför 

tomtgränserna. Detta är oacceptabelt! 

Den yttrandes önskan är att maximal höjd på byggnaderna skall vara i nivå med 

nuvarande detaljplan, 8 meter. Dessutom vill man att det regleras i detaljplanen vilken 

höjd taken skall ha, antingen i meter eller som maximal lutning i grader. Önskan är att 

taken skall vara så låga som möjligt för att inte förstöra utsikten. 

 

Den yttrande anser att de dramatiska förändringarna av detaljplanen med avseende på 

bygghöjd, typ av bebyggelse (bostäder istället för småindustri/hantverk) och en annan 

vägsträckning för Björklundavägen (trädridå elimineras), gör att förutsättningarna 

kommer att ändras radikalt.  

 

Den yttrande tror att de förändringar som föreslås kommer att påverka trivsel och miljö 

avsevärt. Från att tidigare varit närmast helt insynsskyddat och med fri utsikt, kommer 

deras hus snarare liknas vid ett akvarium för närliggande bostäder, speciellt med tanke 

på den nya föreslagna tillåtna bygghöjden. Utsikten kommer att blockeras och kraftigt 

försämras på grund av den nya byggnationen. Föreslagen detaljplan och byggnation 

kommer att påverka värdet på huset/fastigheten drastiskt i negativ riktning, vilket är helt 

oacceptabelt.  

  

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

 

34. Fastighetsägare   
 

Den yttrande har med stor oro tagit del av detaljplanen. Bebyggelsen som planeras 

liknar inget som nu finns i Hovås, utan liknar mer kvarter som normalt återfinns mycket 

närmare centrum av Göteborg. Inte bara mängden byggnader, utan även höjden är klart 

avvikande för de villaområden som Hovås består av.  

 

Den yttrande anser att den ökande trafiken kommer att innebära katastrofala köer varje 

morgon och kväll med ökade utsläpp och belastning på närområdet. En bättre lösning 

för den ökande trafiken måste tas fram innan man börjar bygga, inte när katastrofen är 

ett faktum.  

 

Den yttrande påtalar att vid samrådsmötet framkom att finansieringen av förbättring av 

trafiksituationen inte är klar, utan byggherrarna måste skjuta till pengar. Är inte detta en 

angelägenhet för samhället eller måste vi lita på privata byggherrar? 

 

Den yttrande skriver även att för drygt ett år sedan nekade stadsbyggnadskontoret en 

ansökan om utbyggnad av befintligt bostadshus på Björklundavägen med motiveringen 

att området är utsatt för buller och på sikt enbart skall innehålla verksamheter som 

småindustri, hantverk och kontor. Vad har gjort att stadsbyggnadskontoret ändrat 

uppfattning angående området?   
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Den yttrande frågar även om det har genomförts någon miljökonsekvensutredning i 

samband med detaljplanen?  

 

Den yttrande anser att det på mötet med byggherrarna sades dels att Björklundavägen 

skall behålla sin nuvarande sträckning och att alla träd norr om vägen skall stå kvar 

orörda, dels att utsikten från fastigheterna på Skogslyckevägen inte kommer att 

påverkas av den planerade bebyggelsen.  

 

Den yttrande anser att om Björklundavägen flyttas enligt förslaget måste man spränga, 

schakta, fälla träd och på så sätt skapa ett stup på 2 till 3 meter precis utanför 

tomtgränserna. Detta är oacceptabelt!  

 

Den yttrandes önskan är att maximal höjd på byggnaderna skall vara i nivå med 

nuvarande detaljplan, 8 meter. Dessutom vill man att det regleras i detaljplanen vilken 

höjd taken skall ha, antingen i meter eller som maximal lutning i grader. Önskan är att 

taken skall vara så låga som möjligt för att inte förstöra utsikten.  

 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

 

35. Skrivelse från Utsökt mat   

Den yttrande tycker att detaljplanen kring Origohuset ser bra ut men att det måste 

prioriteras fler parkeringsplatser annars kommer handeln aldrig att fungera. 

 

Kommentar: Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2011, ligger till 

grund för parkeringsytorna i planen. 

 

36. Skrivelse från Ica Kvantum  

Den yttrande anser att om handelsplatsen långsiktigt ska bli framgångsrik och attraktiv 

hos de kringboende krävs det en god tillgänglighet i form av fungerande kollektivtrafik, 

och lättåtkomliga marknära parkeringsplatser i tillräcklig mängd. 

Den yttrande har under året haft ett framgångsrikt projekt tillsammans med 

Trafikkontoret och Västtrafik, där de upplåtit en del av parkeringen till pendelparkering 

under den tiden då kundbelastningen är lägre (kl 06-17), vilket fungerat mycket bra. En 

förutsättning för detta är ljusa synliga parkerkeringsplatser med mycket passerande 

människor. Inte undangömda i nergrävda parkeringshus. Behovet av fungerande 

pendelparkeringar kommer naturligtvis att öka med införandes av trängselskatt i 

Göteborgs centrum till årsskiftet. 

Den yttrande påpekar att det idag finns 200 parkeringsplatser som de fyller fredag och 

lördag och att färre än 300 marknära parkeringar skulle enbart innebära att man i 

framtiden får ett utflöde av handel till externa handelsområde, med fler 

parkeringsplatser. 

 

Den yttrande anser att man ska tänka på att service är grunden för ett trivsamt 

bostadsområde, och sörj för att tillgängligheten med bil inte försvåras på grund av 

någon illusion av minskat bilåkande.  
 

Kommentar: Se punkt 35 
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37. Skrivelse från Vassa Saxar  
Den yttrande anser att det som är mycket viktigt är parkeringar. I stort sett är alla våra 

kunder bilburna, därför behövs det många parkeringsplatser på markplan för dessa.  

 

Kommentar: Se punkt 35 

 

38. Skrivelse från Billdals Blommor   
Den yttrande ser väldigt positivt på utbyggnaden och framtida inflyttning i området. 

Det är också av högsta vikt om vi ska behålla våra kunder här att tillgången till 

parkering i markplan är god. 

 

Övervägande delen av kunderna är bilburna och redan idag är tillgången till 

parkeringsplatser lite knapp. 

 

Kommentar: Se punkt 35 

 

39. Skrivelse från Capio vårdcentral  
Den yttrande önskar fler tillgängliga parkeringsplatser i markplan 

För de patienter varav en del går med hjälpmedel samt är rullstolsburna är det enormt 

viktigt att på ett enkelt och nära och ibland snabbt (då det är akut) vis kunna ta sig fram, 

utan besvärliga refuger, trottoarkanter och övriga hinder fram till oss.  

 

Kommentar: Se punkt 35 

Övriga 

40. Lyckhems samfällighetsförening  
 

Den yttrande anser att bullernivåerna från lv158 är betydande framförallt för 

fastigheterna på Hovås Kabbelekastig.  

Den yttrande önskar även säkra passager över bilvägarna och att man skapar säkra 

cykel- och gångbanor. 

Den yttrande representerar 82 fastigheter i en samfällighet (Hovås Kabbelekastig till 

Hovås Vårlökstig) 

 

Kommentar: Noteras 

 

41. Hovås Mullbärsgångs samfällighet  

Den yttrande vill framföra ett önskemål om GC-bro över väg 158 vid Hovås 

Snöbärsväg. Gångväg till köpcentret och till en ny knutpunkt för kollektivtrafiken gör 

miljön i området bättre.  

Den yttrande påpekar även att Årekärrsvägens dagis har ett trafikkaos varje morgon. 

Trafiken med hästkärror till stallarna i Årekärr är tidvis intensiv. 

Kommentar: Gång- och cykelväg över väg 158 har studerats i samband med planen för 

Bostäder norr om Uggledal. 

 

42. Boende på Vidsundsvägen.  

Dubblett med 44? 
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Kommentar: - 

 

43. Boende på Furuslätten .  
Den yttrande hoppas att nya Hovås utvecklas på ett bra och trivsamt sätt med nya 

byggnationer fler boende med mera, men är rädd för och tror att det kommer att bli stora 

problem med bil och busstrafiken in mot centrum morgon och tillbaka på 

eftermiddag/kväll 

Den yttrande ber Statsbyggnadskontoret och Trafikkontoret snarast planera/besluta och 

bygga extra körfält från Brottkärr och in mot centrum. För att klara den kraftigt ökande 

trafiken bör även stora pendelparkeringar byggas där busstrafiken har hållplatser. 

Pendelparkeringarna skall vara avgiftsfria. Väg 158 från söder mot norr måste få en 

uppfart vid Hovåsmotet. 

Den yttrande anser även att kollektivtrafiken i området Billdal, Skintebo, Brottkärr är 

eftersatt vilket gör att många väljer bilen istället för att åka kollektivt. För att få en 

ändring på detta måste turtätheten ändras till fler och tätare turer morgon och kväll.  

Kommentar: Se punkt 29 och 30. Beträffande turtäthet så går buss 80 idag med 

femminuterstrafik. 

 

44. Boende på Vidsundsvägen.  

Den yttrande anser att exploateringen är mycket hög och bryter starkt mot omgivande 

landskapsbild. Planen tar inte skälig hänsyn till befintlig bebyggelse. Gaturummet 

kommer att upplevas som mycket trångt. Centrumhus med bibliotek och förskola är 

olämpligt då det saknas lekplats i markplanet. Bebyggelse nordost om Origohuset är 

olämplig i avvaktan på utredning av bussterminal och reservat för kollektivtrafik på väg 

158. 

Den yttrande anser även att reservat för bussterminal eller byte mellan expressbussar 

saknas. Billdalsvägen bör ha en säkerhetszon på tre meter på ömse sidor och att 

kanstensparkering är olämplig. 

Den yttrande anser att trafikrytmen blir förstörd på väg 158 på grund av 

ihopträngningen på Billdalsvägen. GC-banor bör skiljas från gatan med gräsremsa. 

Infarter till bebyggelsen nordväst om Billdalsvägen medför olycksrisker för 

cykeltrafiken. Den yttrande saknar redovisning av pendelparkeringar. Lämplig mark är 

på olämpligt vis utnyttjad för bebyggelse.  

Den yttrande anser att kollektivtrafik ska ges bättre förutsättningar, kundparkering 

framför Origohuset bör utökas och göras med synlig, Origohuset bör ges rejäla 

tillbyggnadsmöjligheter mot nordväst och möjlighet till skärmtak längs hela huset. 

Bäcken bör flyttas till nytt läge strax nordväst om Billdalsvägen och bebyggelsen flyttas 

för att ge plats för den nya bäckravinen. Bebyggelsen bör ha tillfart från 

Björklundavägen. Hushöjden begränsas till tre våningar med inredd vind. 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. Förslag till reservat, i utredningen Spår 2050, för 

kollektivtrafik ligger på östra sidan av väg 158. 
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45. Boende på Sveagatan.  

Den yttrande anser att det är bra att man bygger bostäder. 

Den yttrande tycker även att det är tråkigt att man ska förstöra den fina bäcken som 

producerar mycket fin havsöring. Måste man bygga på bäcken? Borde finnas annan 

plats!  

Kommentar: Noteras 

 

46. Boende på Uggledalsvägen.  

Den yttrande saknar gångtunnel under den nya stadsgatan. Det är ej tryggt för gående att 

ta sig över en hårt trafikerad gata. Inte bra miljömässigt att bilar och bussar måste stanna 

för att släppa fram personer på övergångsställen. Tunneln bör vara bred, kort, ljus och 

vacker. Bra exempel är tunneln vid Hjalmar Brantingsplatsen. 

Kommentar: Trafikreglering med trafikljus vid avfarten väg 158/Billdalsvägen och 

fartdämpning på sträckan fram till Brottkärrsvägen planeras. 

 

47. Boende på Hovås Kaveldunsstig.  

Den yttrande anser att buller från 158 är redan idag är ett problem i Lyckhemsområdet. 

Det är viktigt att adekvata åtgärder vidtas för att inte förvärra situationen för befintlig 

bebyggelse  

Kommentar: Noteras 

 

48. Boende på Hedeforsvägen.  

Den yttrande misstycker till byggplanerna och anser att reducera fiskens möjlighet till 

reproduktion är knappt någon bra idé speciellt i dessa tider när fiskebestånden är 

utrotningshotade.  

 

Kommentar: Påverkan på Krogabäcken och dess fiskbestånd, samt eventuella åtgärder 

i samband med detta kommer att behandlas i pågående ansökan om vattendom.  

 

49. Boende på Hovås Pilbladsstig.  

Den yttrande anser att hus så höga som fem våningar hör inte hemma i denna del av 

staden.  Den yttrande frågar även hur man ska komma till rätta med biltrafiken? 

 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

50. Boende på Uppstigen.  

 

Den yttrande anser att planen inte tar tillräcklig hänsyn till att Krogabäcken är en såpass 

viktig havsöringsbäck. Att ha ett stadsnära fiske som tusentals göteborgare varje år 

ägnar sig åt är ett viktigt sätt för folk att komma ut i naturen.  

Den yttrande skriver vidare att mycket öring stiger i laxtrappan (Billdals park) redan i 

augusti. Flodnejonöga sägs ha siktats i Billdalsviken. Viktigaste kompensationsåtgärden 

skulle kunna vara att öppna upp dammen helt i Billdals park. 
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Den yttrande ställer sig kritisk till hela bygget och tycker det borde finnas mark att 

bygga bostäder på någon annanstans med samma avstånd till stadskärnan som det inte 

ligger en otroligt viktigt lekbäck vid. 

 

Kommentar: Se punkt 29, 30 och 48. 

 

51. Boende på Lilla Hovåsvägen  
  

Den yttrande frågar vad som gäller för bullerbekämpning från väg 158 mellan Brottkärr 

och Hovåsmotet? De har fått information att bullerbekämpning ligger i framtida etapper.  

Frågan om avgaser? Vilka hastighetsgränser är föreslagna efter breddning av väg 158 

mellan Brottkärr och Hovåsmotet?  

 

Den yttrande anser att det skulle strida mot Miljöbalken att inte åtgärda dessa 

olägenheter. 

 

Den yttrande föreslår att bullerplank uppsätts mellan Brottkärr och Hovås och utformat 

så att även problemen i Skalldalen mildras och att hastigheten begränsas till 50 km/tim 

mellan Brottkärr och Hovås. 

Kommentar: Noteras 

 

52. Boende på Västra Kopparkärrsvägen  

Den yttrande tycker att det är positivt att området exploateras och nya bostäder och 

närcentrum byggs men är orolig för buller. 

Den yttrande anser att man måste ta med Lyckhem och de som bor på östra sidan av väg 

158 i bullerutredningen. Inget annat är accepterat. Jag är orolig att allt fokus kommer 

ligga på de nya bostäderna. Ingenstans kan jag hitta något för vår sida. Jag skulle vilja 

se bullerplank, sänkt hastighet och andra åtgärder. Vi vill kunna bo kvar och våra barn 

ska kunna vara ute utan att buller ska vara ett hinder.  

Kommentar: Noteras 

 

53. Boende på Hovås Hagstig  
 

Den yttrande anser att man bör ta in en miljöprofil i området. Bygg i trä, tegel och sten. 

Undvik att förtäta alltför mycket, det behövs grönytor. Lämpligt är högst 3 våningar.  

Den yttrande anser även att man ska säkerställa att hastigheten på 158:an hålls till 70 

km/h. 

Kommentar: Noteras 

 

54. Boende på Brännemysten   
 

Den yttrande motsätter sig byggnadshöjder över 8 meter och förespråkar en varsam och 

anpassad utbyggnad. 

Den yttrande anser vidare att om Göteborg skall förtätas enligt tidigare besked så bör 

man bebygga centrala områden i Göteborg som till exempel Ringön. Infrastruktur finns 

och miljön sparas då tillfartsresor begränsas. 
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Den yttrande anser även att man bör utnyttja tillgängliga stora markområden och bygga 

samma antal lägenheter men anpassade till befintlig landskapsbild. Gärna hyresrätter 

och andra upplåtelseformer. 

 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

55. Boende på Hovås Kärrviolsstig  

Den yttrande anser att planförslaget fullständigt bortser från närmiljö och typbyggnation 

till förmån höghus, av vars like det saknas helt i hela stadsdelen, liknar mer ett 

övergrepp på området som helhet.  

Den yttrande anser även att det är besvärande med den beräknade trafikökningen. Mer 

trafik medför ökade störningar, ökade föroreningar (buller och avgaser) och ökade 

olycksrisker.  

Den yttrande skriver också att finansiering för en utbyggnad av 158:an saknas, en 

förutsättning för att kunna hantera trafikökningen. Sydliga av och påfarter till 

Hovåsmotet har efterlysts i över 30 år.  

Den yttrande anser att förslaget är ogenomtänkt och mer politiskt än eftertraktat av 

medborgarna. 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

56. Boende på Stålhandskegatan  

Den yttrande hoppas att han en dag kommer att få uppleva ett samhälle där kortsiktig 

ekonomisk vinning inte motiverar folk att syssla med sådana här galenskaper.  

Kommentar: Noteras 

 

57. Boende på Hovås Vårlöksstig  
 

Den yttrande var inledningsvis väldigt positiv till projektet men efter samrådsmötet 

ändrade de helt uppfattning.  

Den yttrande motsätter sig högre hus än tre våningar. 900 bostäder i detta område är för 

mycket.  

Den yttrande anser även att trafiksituationen kommer att bli ohållbar. Många bilar 

bromsar givetvis in här för att välja vilken av affärerna de skall uppsöka, funderar vad 

de kan parkera. Bilarna måste ju givetvis även stanna för fotgängare som skall gå över 

vid övergångsställen. Under tiden matar det bara på med bilar från pärlbandet på 158 

an. Beakta även att boende söder om vårt område åker ju av för att handla på ICA.  

 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

58. Boende på Västra Kopparkärrsvägen  

Krav på bullerplank öster om 158:an mitt emot Origohuset! 

 Den yttrande är inledningsvis positiva till ett utvecklat centrum i Hovås/Brottkärr, men 

kräver ett bullerplank öster om väg 158. 

Kommentar: Noteras 
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59. Boende på Hovås Granerås väg  

Den yttrande tycker att mycket verkar bra men en sak oroar mycket. Trafiken är redan 

idag mycket intensiv. Dels förväntas tätare kollektivtrafik lösa detta problem, dels att 

man genom datasimulering bevisat att trafiken inte behöver bli något problem. 

Tveksam. Kollektivtrafiken kommer säkert att göra en del men simuleringarna kan 

säkert få det hela att se bra ut. Bara genom att välja rätt storheter på valda parametrar 

bevisar man lätt det man vill uppnå. 

Man planerar övergångsställen i samma plan som huvudgatan. Dessa kommer att stoppa 

upp trafiken på huvudgatan genom området. Olycksrisken ökar och miljön försämras av 

stillastående trafik. Vore det inte lämpligt att planera för en väl upplyst tunnel eller bro? 

 

Den yttrande föreslår ett annat, radikalare förslag, att flytta dagens Brottkärrsmot ett 

antal 100 m söderut och göra en avfart söder om dagens Origohus. Därigenom kan man 

lättare uppnå den sökta annorlunda, harmoniska och naturvänliga miljön runt 

Origohuset som eftersträvas, befriad från mycket av den farliga genomgångstrafiken! 

 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

60. Boende på Oxforan  

 

Den yttrande är mycket positiva till de planer som finns för vidare byggnationen kring 

brottkärrsmotet (diarienummer 0453/08?). 

 

Den yttrande förutsätter att det byggs ett bullerplank i direkt anslutning till östra sidan 

av lv158 för hela sträckan mot Lyckhem. Om det inte kommer byggas något 

bullerskydd mot öst måste det det bevisas att vi inte får något mer buller på grund av de 

höga husen och det extra antalet förbipasserande fordonen. Om det inte kan bevisas att 

bullernivån inte kommer påverkas borde man inte få bygga och det vore väldigt synd. 

 

Den yttrande ställer en fråga som rör barns resa från Lyckhem till Brottkärrsskolan.  

Hur bedöms trafikläget från väst längs Billdalsvägen öka? Kommer vi komma ut från 

Lyckhem med bil för att åka österut och lämna våra barn eller behövs det en rondell 

eller liknande? Hur har planeringen av gång-/cykelbana gjorts? Kommer det finnas 

trafikljus eller något som gör färden till skolan säkrare för barnen? 

 

Den yttrande hoppas även att det i den goda ambitionen som finns i att bygga en 

mötesplats/närcentrum kommer att finnas ytor för spontana aktiviteter både för gamla 

och unga.  

  

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

61. Boende på Uggledalsvägen  

 

Den yttrande är för en viss förtätning i området och välkomnar ett utbud av fler 

lägenheter/ radhus i olika upplåtelseformer samt ett utökat serviceutbud men totalt 900 

nya bostäder i de aktuella planerna är alldeles för mycket.  

Den yttrande anser att antalet bostäder bör kraftigt revideras, främst på grund av 

trafiksituationen på väg 158 och det lokala vägnätet så som Billdalsvägen, Gamla 

Särövägen och Klåvavägen. 
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Totalt 550 bostäder i Närcentrumplanen och Uggledalsplanen kan accepteras men inte 

mer.  

Den yttrande kräver att gestaltningen av nya byggnader ska ta större hänsyn till 

områdets nuvarande kvaliteter och utformning. Max hushöjd bör vara 3 - 4 våningar 

med endast något/några enstaka undantag. 

 

Den yttrande påpekar att detaljplanen ska vara utformad med skälig hänsyn till 

befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på 

planens genomförande. 

  

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

62. Boende på Hovås Hagstig  

Den yttrande frågar om det finns en plan för buller på insidan Väg 158? (östra sidan) 

Buller studsar ju som bekant och buller nivåerna på insidan Väg 158 kommer öka 

dramatiskt om dessa byggnader uppförs. 

Kommentar: Noteras 

 

 

63. Boende på Hovås Hagstig 

Den yttrande motsätter sig kraftigt att låta bygga 6-8 våningshus i detta område. Inget 

mot att det byggs bostäder förutsatt att man bygger bort buller, båda inåt och åt havet 

för väg 158 och löser trafiksituationen. 

Kommentar: Noteras 

 

 

64. Boende på G:a Brottkärrsvägen  

Den yttrande anser att parkeringsplatserna är för få både för handel och kommande 

boende. 0,7 ev 1 parkeringsplats per lägenhet räcker inte.  

Den yttrande anser även att man bör bygga en busstation likt Torslanda krysset vid OK 

macken där alla busslinjer kan sammanstråla inkl. "mjölklinjen" 58 från Brottkärr.  

 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

65. Boende på Södra Särövägen  

 

Den yttrande har stora problem med bland annat översvämningar i källare och på 

tomten och kan inte nog betona att bäcken inte tål ett ökat tillflöde. Man måste lösa de 

problem som redan finns. Även om man bygger vatten fördröjningar så fungerar inte 

detta.  

Den yttrande anser att man inte ska tillåta mer byggnation som kan påverka 

Krogabäckens vatten flöde innan man har tagit fram en fullgod lösning.  

 

Kommentar: Noteras 
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66. Boende på Brännemysten  
 

Den yttrande är mycket positiv till stadsutveckling kring Brottkärrsmotet/Origohuset. 

Det är helt rätt att bygga tätt kring en kollektivtrafikknutpunkt och att blanda boende 

med handel, service och verksamheter.  

 

Tätheten och byggnadshöjderna på kvarteren kring Billdalsvägen är mycket viktig. Om 

man begränsar till tre våningar och bygger mindre tätt blir resultatet mer bilberoende 

och utarmad service.  

 

Den yttrande anser att det är bra att bullerdämpa 158:an med höga byggnader närmast, 

men man bör även sätta upp bullerskärmar längs 158:an. Busshållplatserna bör utformas 

så att två ledbussar kan stanna samtidigt vid hållplatserna. 

 

Det bör öppnas en gång/cykel förbindelse mellan Björklundavägen och 

Lyckhemsvägen.  

 

Delen av Billdalsvägen söder om rondellen vid Brottkärrsvägen bör byggas om. Vägen 

bör smalnas av och förläggas på den östra halvan, närmast berget som skall bebyggas. 

Då kommer även bullerförhållandena förbättras för många av de nya lägenheterna. Den 

yttrande anser att man bör bygga bussfil norrut mot rondellen.  

Man bör utforma Björklundavägen samt vägen upp på berget bakom Origohuset så att 

det finns gott om plats för korttids-/besöksparkering.  

 

Den yttrande anser att man bör bygga en portal i den tilltänkta byggnaden som är 

planerad i anslutning till Origohusets sydöstra gavel, samt förbereda för att göra en 

bilväg som ansluter parkeringen öster om Origohuset med uppfartsvägen till bostäderna 

på berget (söder om Origohuset).  

 

Tvärförbindelser för gång och cykel är viktigt för området. Den yttrande föreslår en bro 

över Billdalsvägen och en bro över 158:an. 

 

Den yttrande föreslår en bilpool med många p-platser, centralt i området och med tak.  

 

Reglera buller från t ex ventilationsanläggningar, AC och dylikt. En butik får inte 

tillåtas sätta upp aggregat på sin baksida som stör de boende. 

 

Vid hållplatsen in mot centrum bör man upplåta ett mindre väntrum i den intilliggande 

byggnaden. Ett uppvärmt rum ger helt nya möjligheter att locka bilfolk till bussen.  

Skapa rikligt med möjlighet till regnskydd längs trottoarer och gångvägar, så att det 

underlättas att röra sig och vistas i området oavsett väder 

 

Västergaveln mot Klåvavägen (mittemot den befintliga förskolan) är bästa läget för 

kvällssol. Här måste man planera för restaurang med uteservering. Klåvavägen och 

rondellen bör byggas om så att det blir mer gårdsgata/torgkänsla. Intill rondellen 

Billdalsvägen/Brottkärrsvägen är också solläge. Här bör ett Espresso house eller 

liknande ligga med närheten till busshållplatsen. Även här måste utrymmet utformas för 

att ge mer plats för uteserveringar och cyklar.  

 

Det yttrande ifrågasätter att 158:an skall breddas från Hovåsmotet och söderut till 

Brottkärrsmotet. Det är svårt att hitta några exempel på trevliga kvarter som ligger intill 
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en högtrafikerad motorväg. Bredda endast med en bussfil söderut. Alla framgångsrika 

stadsmiljöer har kollektivtrafik som bas. 

 

Ta ut svängarna full ut. Förbjud tråklådor och likformighet. Låt området leva, från 

helhet till minsta detalj 

 

Kommentar: Noteras 

  

67. Boende på Kofferdalsvägen  
 

Den yttrande anser att påståendet att planen inte bedöms negativt påverka möjligheten 

att uppfylla nationella och regionala miljömål eller ge upphov till betydande 

miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, fornlämningar, vatten etc. endast är ett 

subjektivt tyckande. 

Den yttrande anser vidare att påståendet att planen inte ger upphov till betydande risker 

för människors hälsa eller för miljön eller påtagligt påverkar några områden eller natur 

som har erkänd nationell eller internationell skyddsstatus t ex riksintressen eller 

naturreservat, samt att planens genomförande ger upphov till påverkan på ett begränsat 

område och begränsade intressen är helt felaktigt. 

Den yttrande anser att redan nu är en trafikinfarkt de facto. Planen borde inte 

genomföras utan en rejäl konsekvensutredning rörande trafikfrågorna. 

Den yttrande anser även att eventuella fornlämningar behövs utgrävas och karteras i 

samband med utbyggnad, Krogabäcken borde lämnas orörd och att planerna borde 

(skall) inte genomföras innan trafikfrågorna är totalt lösta. 

 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

68. Boende på Sösbacken  

Den yttrande anser att det är viktigt att infrastruktur byggs ut längs 158:an i samband 

med etablering av bostäder. Samtliga in- och utfarter från bostadsområdet bör vara 

rondeller. Nuvarande parkeringen rakt utanför ICA omvandlas till torg och gångstråk. 

Kommentar: Noteras 

 

69. Boende på Vidsundsvägen 

Den yttrande anser att det är fel att fylla igen det vackra området kring Krogabäcken, låt 

det istället bli ett torg för gemenskap, med parksoffor nära bäcken osv. Bygg inte bort 

den vackra naturen! Bygg inte för stort/högt och hoptryckt runt omkring! Nåbarheten till 

området, affärer, träning mm är viktig! 

Den yttrande anser även att man inte bör vänta med ramper i södergående riktning. 

(Gäller förmodligen motet Hovås Södra) 

Kommentar: Noteras 
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70. Boende på Hallekullevägen  
 

Den yttrande skriver att Krogabäcken är boplats för Forsärlan.  

Den yttrande anser också att byggande av 8-våningshus i detta område är helt fel, 4 

våningar lämpligt. Parkeringar ska finnas i markplan intill butikerna.  

 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

71. Boende på Björcksgatan  

Den yttrande anser att flytta på en bäck för att bygga bostäder verkar vara en dålig idé. 

Varför anpassar man sig inte efter hur naturen ser ut och bygger bostäder efter det. 

Kommentar: Noteras 

 

72. Boende på Björcksgatan - dubblett?  

 

73. Boende på Billdals Hagenväg   

Den yttrande anser att på- och avfart söderut från Hovåsmotet måste byggas innan man 

går vidare med planen för Brottkkärrsmotet  

Kommentar: Noteras 

 

74. Boende på Uggledals byväg  

Den yttrande anser att 8-våningshus känns helt absurbt. Finns ingen sådan bebyggelse i 

Billdal. Har svårt att förstå K-märkningen/Q-märkning av Uggledal, då det skall byggas 

på detta sätt precis intill. Önskar lägre bebyggelse om det är nödvändigt att bygga 

överhuvudtaget på berget vid Brottkärr. 

Kommentar: Noteras 

 

75. Boende på Askims Stationsväg  

Den yttrande protesterar mot nybyggnation innan trafiksituationen i Askim har blivit 

löst och kräver att Askims Stationsväg byggs i den nya sträckning som detaljplanen 

säger, innan ytterligare byggnation i Hovås/Brottkärr sker. 

Kommentar: Noteras 

 

 

76. Boende på Uggledals byväg  

 

Den yttrande anser att 3-8 våningshus vid Billdalsvägen och på berget, låter helt 

förfärligt. Vill behålla bykänslan som finns och anser att en begränsad bebyggelse med 

låg höjd runt Origohuset skulle vara okej.  

Dessutom är det viktigt att natur och djurliv bevaras i skogen uppe på berget. 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 
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77. Boende på Hovås Kaveldunsstig  

 

Den yttrande anser att bullerutredning och bullerdämpade åtgärder måste göras även på 

östra sidan. Den yttrande ifrågasätter även så höga bygghöjder, 5-7våningar.  

Säkra passager över bilvägar måste skapas. Den yttrande saknar även ytor i planen där 

man inbjuder barn och ungdomar att vistas utomhus. Var finns lekplatser, ytor för 

fotboll, basket, ringbandy, skateboard med mera. 

Kommentar: Noteras 

 

78. Boende på Södra Särövägen  

Den yttrande ifrågasätter den utförda dagvattenutredningen i samrådshandlingen och 

anser att det inte är tillräckligt att skriva att flödet i Krogabäcken inte får öka. 

 

Den yttrande uttrycker oro för hur Krogabäckens flöde kommer påverkas om 

utvecklingsområdena i den fördjupade översiktsplanen byggs ut.  

 

Den yttrande motsätter sig varje form av byggnation och anläggande av hårdgjorda ytor 

inom det föreslagna området om inte samtliga vattenhinder i Krogabäckens nedre del 

åtgärdas först. 

 

Kommentar: Ett arbete med att hitta orsaker till översvämningsproblematiken i 

Krogabäcken har inletts mellan Göteborg Vatten och Fastighetskontoret. Syftet med 

utredningen är även att hitta sätt att åtgärda dessa problem. 

 

79. Boende på Uggledalsvägen 101  

Den yttrande har inget emot att centrumet kring Origohuset byggs ut men anser att sex - 

åtta våningar är på tok för höga hus. Känner också stor oro för all trafik som kommer 

uppstå med den stora mängden nya bostäder/invånare. 

Kommentar: Noteras 

 

80. Boende på Vidsundsvägen  

Vi läser med fasa hur man tänker fylla igen det vackra området kring Krogabäcken! 

Nej, låt det istället bli ett TORG för gemenskap, med parksoffor nära bäcken  osv. Bygg 

inte bort den vackra naturen! 

Och bygg inte för stort/högt och hoptryckt runt omkring! Nåbarheten till området, 

affärer, träning mm är viktig! 

Se på Frölunda Torg – blev det bättre? Tveksamt, det tar längre tid att handla och trots 

mängden av affärer så finns ändå inte allt, tex en järnaffär. 

Att man dessutom för 158:an väntar med ramper i södergående riktning är  ju  skandal! 

Att arbete pga betalstationer, som vi INTE vill ha, skall gå före är ju  tragiskt. 

Betalar vi Askims-/Billdals-/Hovåsbor inte tillräckligt med skatt? Det tror jag vi gör! 

Låt oss få samma standard som övriga infarter till Göteborg!  

Kommentar: Noteras 
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81.  Boende på Hovås Vårlöksstig 9 

 

När projektet Nya Hovås startade var vi väldigt positiva. Vi såg framför oss en Bygata 

med lägre hus högst 3 vån med bostäder och service. 

Tanken var att vi själva eventuellt skulle kunna flytta in i en lägenhet när vi tyckte att 

vårt hus blev för stort. Efter samrådsmötet i Origohuset ändrade vi helt uppfattning.  

Det var en förort man skulle bygga. Dit skulle vi aldrig vilja flytta. Höjden på husen går 

att jämföra med hus i innerstan. Vi bor här ute för att vi inte vill omge oss med höghus 

som  

är 5 till 8 våningar. Att lägga 5 vånings hus längs med Billdalsvägen är bedrövligt, 17 

meter hög vägg på båda sidor om Billdalsvägen ger ingen gemytlig stämning som 

beskrivs i Nya Hovås 

närcentrum. Det hjälper inte att ni nu beskriver att ni tänkt lite olika höjder på husen. Att 

många av husen kommer vara 5 våningar är alldeles för högt. Max 3 vån! 

Att bygga 900 lägenheter samt ca 30.000m2 för handel, service & kontor på denna lilla 

yta som det är tal om kommer att skapa en enorm ökning av bilar, bussar, 

varutransporter, cyklar och gående. Det kommer bli kaos vid vissa tider på dygnet! Hur 

skall barnen kunna förflytta sig i detta virrvarr! Det är väl inte många föräldrar som 

vågar släppa iväg sina barn i denna trafiksituation. Och detta skall vara ett "gemytligt 

närcentrum/mötesplats". Tänk bara när alla dessa bilar snurrar omkring för att hitta en 

parkeringsplats.  

Det kommer troligtvis bli ca drygt 100 meter mellan den nya rondellen vid avfart 158 an 

och den som redan ligger På Billdalsvägen. Vid rusningstid kommer det bara matas på 

med bilar och många bussar (de skall ju gå riktigt tätt vid dessa tider) som kommer i ett 

pärlband från 158 an. Hur skall det kunna bli en bra genomströmning (som ni påstår att 

det skall bli), mellan dessa två rondeller? Många bilar bromsar givetvis in här för att 

välja vilken av affärerna de skall uppsöka, funderar vad de kan parkera, Bilarna måste ju 

givetvis även stanna för fotgängare som skall gå över vid övergångsställen. Under tiden 

matar det bara på med bilar från pärlbandet på 158 an. Beakta även att boende söder om 

vårt område åker ju av för att handla på ICA. Redan idag är det ju knökigt vid vissa 

tider på dagen. Glöm ej att det kommer att bebyggas i själva Brottkärrsområdet vilket 

kommer att belasta trafiksituationen ytterligare. 

  

    - VI MOTSÄTTER OSS HÖGRE HUS ÄN TRE VÅNINGAR! 

    - 900 LÄGENHETER I DETTA OMRÅDE ÄR PÅ TOK FÖR MYCKET! 

    - TRAFIKSITUATIONEN KOMMER ATT BLI OHÅLLBAR! 

    - ANVÄND LITE SUNT FÖRNUFT NÄR NI PLANERAR DETTA OMRÅDE  

      OCH TÄNK PÅ MILJÖN FÖR ALLA INVÅNARE RUNT DETTA OMRÅDE! 

 Kommentar: Noteras 

 

 

82. Skrivelse utan adress  
Den yttrande undrar om ett bullerskydd är planerat mot den östra sidan av väg 158:a 

inom ramen för det positiva utvecklingsprojekt som drivs vid Brottkärrsmotet.  

Kommentar: Noteras 

 

 

83. Skrivelse utan adress 

Den yttrande anser att 6-8 våningar är fullständigt oacceptabelt. Dessutom blir 

trafiksituationen ohållbar.  

Kommentar: Noteras 
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84. Skrivelse utan adress 

Den yttrande anser att det kommer att inte kommer att fungera med allt nytt som 

planeras för Brottkärr/Nya Hovås utan att trafikfrågan är löst? 

Det är ju redan i nuläget långa köer morgon och kväll. Vänta med byggandet tills väg 

158 är breddad med flera körfiler.  Dessutom måste stora pendelparkeringar byggas för 

bilar nära busstationer så att det blir möjligt att där parkera bilarna och sedan åka 

kollektivt till och från centrala delar av Göteborg. 

Varför följs inte den ursprungliga planen när det gäller byggnationer av lägenheter,  

nu plötsligt talas det om sex-åttavåningshus vilket det aldrig varit tal om tidigare. 

Kommentar: Noteras 

 

 

85. Skrivelse utan adress  
 

Den yttrande anser att de som bor i Hovås inte vill ha ett nytt centrum med 7-8 

våningshus, allehanda affärer, banker med mera. Det kommer helt att förstöra områdets 

karaktär. Byggandet av hyresrätter i Askim kommer inte att bidra till att "vem som 

helst" kan flytta hit. Trafiksituationen med proppen vid Hovåsmotet söderöver bidrar ju 

redan till oändliga köer vid kvällsrusningen.  

 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

86. Skrivelse utan adress  
 

Den yttrande anser att tanken med att låta de bosatta i sydvästra Göteborg tycka till var 

en utmärkt ide men vad har det blivit av detta kan man undra. Att det byggs ett centrum 

med olika servicefunktioner känns bra men att klämma in 1000-talet bostäder på denna 

lilla yta så långt utanför Göteborgs centrum känns malplacerat, med de våningshöjder 

som det talas om. Parkeringen vid Origohuset är redan för liten och dåligt disponerad. 

Att behöva bygga parkeringshus ute på ”landet” och att delvis fylla över den fina 

Krokabäcksravinen med anledning av parkeringsbekymmer känns tragiskt.  En stor 

pendeltrafikparkering är ett måste för alla de busslinjer som kommer att passera 

Brottkärrsmotet.  

 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

87. Skrivelse utan adress  
 

Den yttrande anser att husen bör inte vara högre än tre våningar. Parkeringen vid 

ingången till Oxsjöns friluftsområde behöver utökas. 

 

Kommentar: Parkeringsplatsen vid Oxsjöns friluftsområde ingår inte i arbetet med 

detaljplanen. 
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88. Skrivelse utan adress  
 

Den yttrande anser att liten eller ingen särskild hänsyn tagits till pendelparkering eller 

till utformningen av hållplatser. En säker pendelparkering - gärna i ett garage. Åtta 

våningars hus är åtminstone två för många. 

Kommentar: Noteras 

 

 

89. Skrivelse utan adress  

Den yttrande undrar om det har gjorts en utredning gällande buller, partiklar och 

luftföroreningar?  Bullerplank mot öster längs väg 158, nära källan av pleiglas/plåt. 

Viktigt att man på ett säkert sätt kan röra sig gående eller med cykel i närområdet. 

Viktigt att skapa ytor för spontana aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.  

Den yttrande anser även att hus på 7-8 våningar passar inte in här utan skapar en 

förortskänsla. Utred byggande av lägre hus/kontor/affärsfastigheter. 

Revidera dagvattenhantering och tag med befintliga brunnar som tar hand om avrinning 

från öster och ändra ej den öppna dragningen av Krogabäcken då befintligt dagvatten är 

draget dit. 

Vidare går det inte att se var tillräcklig gratis pendelparkering finns.  

 

Kommentar: 

Vid exploatering av ett område tillkommer vanligtvis hårdgjorda ytor vilket gör att 

dagvattenavrinningen från ett område ökar. Anläggningar för omhändertagande av 

dagvatten utformas så att dagvattnet fördröjs, men den totala avrinningen till 

recipienten kommer att öka. 

Normalt dimensioneras fördröjningsanläggningar i Göteborgs stad för 

omhändertagande 

av motsvarande 10 mm nederbörd på anslutna hårdgjorda ytor. I detta fall 

föreslås dock utjämningsanläggningar dimensioneras så att framtida maximala 

utgående flöden inte överstiger de befintliga. Således har, med hänsyn till känd 

översvämningsproblematik, ett strängare krav än normalt krävts på utjämning. 

Åtgärder som ligger utanför en detaljplan kan inte regleras i denna. 

 

 

90. Skrivelse utan adress  

Den yttrande anser att det är för stor exploatering, infrastruktur och skolor är inte redo 

för detta. Med tanke på miljön så bör man bygga energieffektiva hus.  

Sen borde man överväga att bygga ut en spårvagnslinje längst med 158 med 

gräsdämpning för att minska utsläppen från bussarna samt att minska ljudet från 

trafiken. Bullerstaket måste sättas upp längst med hela 158 och inte bara på vissa delar 

som nu.Den yttrande anser även att ny sporthall borde byggas eller bygga ut Askims 

sporthall. Sandåsskolan kan man kanske renovera och göra om till en mötesplats för 

unga.  

Pendelparkeringen är för liten och man ska först bygga ut skolor och infrastruktur innan 

man bygger bostäder. Viktigt att bygga bostäder för äldre. 

Kommentar: Noteras 
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91. Skrivelse utan adress  
 

Den yttrande protesterar mot nybyggnation innan trafiksituationen i Askim har blivit 

löst. Det gäller speciellt väg 158 och framför allt Askims Stationsväg.  

 

Den yttrande kräver att Askims Stationsväg byggs i den nya sträckning som 

detaljplanen säger, innan ytterligare byggnation i Hovås/Brottkärr sker. 

 Kommentar: Noteras 

 

 

92. Skrivelse utan adress  

 

Den yttrande anser att man ska stoppa exploateringen av Hovås 

Framför Ica kvantum finns en liten dal med en å och en mycket gammal stenbro, där är 

det fela att bygga parkeringsgarage.  

Att bygga höghus skapar kraftiga vindar emellan husen och blir en stadsmiljö som vi 

inte vill ha härute. Varken på bergen eller på ängarna. 

Kommentar: Noteras 

 

 

93. Skrivelse utan adress 

 

Den yttrande anser att trafiksituationen in till Järnbrott måste lösas i båda riktningar 

innan ytterligare bostadsbyggnation. 8-våningars hus hör inte hemma i aktuell miljö. 

Kommentar: Noteras 

 

 

94. Skrivelse utan adress  
 

Den yttrande anser att sammantaget skapas ett ökat behov av ett förbättrat vägtrafiknät, 

och ett förbättrat kollektivtrafiknät. Kring centrumbildningen vid Origohuset finns 

också en bra förutsättning för växling från bil till kollektivtrafik för många boende. Den 

saknade av- och påfarten från söder i Hovåsmotet ger en helt orimlig trafikökning på en 

lilla smala Klåvavägen. Privat- och kollektivtrafiken bromsas upp och stoppas vid 

Hovåsmotet där väg 158 söderut minskar. Fortsätt de tre södergående filerna från 

Askimsbadet – Hovåsmotet till Brottkärrsavfarten. 

Kommentar: Se punkt 29 och 30. 

 

95. Skrivelse utan adress  

Den yttrande anser att det är positivt att bebygga berget och det ganska trista området. 

Bra med varierade upplåtelseformer. 

Ett kulturhus i området måste vara för medborgare i alla åldrar, med lokaler som passar 

en stor mängd intressen och föreningar.  

Vägfrågan, väg 158, måste lösas innan byggnation påbörjas.  

Kommentar: Noteras 
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96. Anonym 

Åsikter gällande planen för "Nya Hovås"  

Den yttrande anser att det är en enorm överexploatering av området. Fel att det planeras 

upp till åttavåningshus! En enorm ökad belastning av våra naturområden och känslan av 

att verkligen vara utanför stad och förort kommer garanterat att försvinna. 

Kommentar: Noteras 

 

 

 

97. Skrivelse utan adress 

Hela trafiksituationen in till Järnbrott måste lösas i båda riktningar innan ytterligare 

bostadsbyggnation kan beslutas. 

 8-våningars hus hör inte hemma i aktuell miljö. 

Kommentar: Noteras 

 

 
 

98. Skrivelse utan adress 

Hur kan Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret på fullt allvar tro att det kommer att 

fungera med allt nytt som planeras för Brottkärr/Nya Hovås utan att trafikfrågan är löst? 

Att bygga är en sak men hur skall alla kunna ta sig till och från Brottkärr/Hovås?? 

Det kommer att bli enorma problem med alla bussar och bilar. Det är ju redan i nuläget 

långa köer morgon och kväll. Hur skall man kunna passa viktiga tider i centrum som 

tågtider, skoltider, sjukhusbesök o.s.v. ? Vänta med byggandet tills väg 158 är breddad 

med flera körfiler.  

Dessutom måste stora pendelparkeringar byggas för bilar nära busstationer så att det blir 

möjligt att där parkera bilarna och sedan åka kollektivt till och från centrala delar av 

Göteborg. Varför följs inte den ursprungliga planen när det gäller byggnationer av 

lägenheter? Nu plötsligt talas det om sex-åttavåningshus vilket det aldrig varit tal om 

tidigare. Det är verkligen att förstöra den vackra naturen. Är det verkligen o.k. att inte ta 

hänsyn till vad vi som sedan länge har bott och bor här i området tycker? 

Inte skall vi väl behöva uppleva något som är dåligt och ogenomtänkt. 

Kommentar: Noteras 
 

 

 

 

99. Skrivelse utan adress 

Näää, 6-8 våningar är fullständigt oacceptabelt, vad hände? Det har väl aldrig varit tal 

om sådana höghus tidigare - i lilla Hovås!? Varför ska denna harmoni och bykänsla 

förstöras och bli ett höghusområde? Inte ens i Askim finns mer än 3 våningar. Varför 

ska ekonomiska intressen förstöra allt för oss som bor här? 

Dessutom blir trafiksituationen ohållbar: Jag pendlar genom hela stan till Gamlestan via 

E6 eller Götatunneln varje dag och värst köer är mellan Askim och Brottkärrsmotet. 

Redan nu. 

Tänk om! 

Kommentar: Noteras 
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer till de vanligast 
förekommande synpunkterna 
 
Hushöjder och antal bostäder 

Många synpunkter gäller höjder på föreslagen bebyggelse. Bebyggelsen har justerats 

något efter samrådsförslaget. Planförslaget baseras på Översiktsplan för Göteborg - 

Fördjupad för Södra Askim och den anger detaljplaneområdet som en framtida 

centrumpunkt. Det är prioriterat att få ett gott tillskott på en typ av bostäder som saknas 

i stadsdelen och dessutom få ett gott underlag till kollektivtrafik och service. Kontoret 

har bedömt att höjden på bebyggelsen är väl avvägd och anpassad. 
 
Trafik 

Trafikkontoret har gjort bedömningen att den tillkommande trafikmängd planområdet 

uppskattas alstra inte kommer att förorsaka några framkomlighetsproblem på 

Billdalsvägen. 

En kritisk punkt för trafikutvecklingen i Askim är den samlade vägkapaciteten genom 

norra Askim. Där är trafikvolymerna som störst samtidigt som utrymmet är begränsat. 

Trafiken uppgår här för närvarande till drygt 31 000 fordon per dygn (åmvd 2008). 

 

Detaljplanen utgår ifrån Översiktsplan för Göteborg - Fördjupad för Södra Askim. I 

denna beräknas antalet fordon, när alla föreslagna bebyggelseområden, Brottkärr, 

Svindal, Gatersered är utbyggda. Strax norr om Brottkärrsmotet blir det cirka 42 000 

fordon per dygn och på sträckan mellan Brottkärrsmotet och det föreslagna 

Lyckekärrsmotet till cirka 29 000 fordon. Söder om motet är siffran 18 000 fordon. 

 

Detta innebär att Säröleden kommer att behöva breddas från 2+1 körfält till 2+2 mellan 

Brottkärrsmotet och Lindåsmotet. Dessutom kan åtgärder krävas på längre sikt i norra 

Askim, som att ersätta dagens signalreglerade korsningar med planskilda. 
 
Pendelparkering 

Pendelparkering är en viktig del av vardagsresandet i framtiden. Det är väsentligt att 

dessa parkeringsplatser placeras så nära kollektivtrafikhållplatser som möjligt, 

företrädelsevis inte längre än 250 m. Pendelparkeringsplatser planeras därför in i 

detaljplanen för Närcentrum vid Brottkärsmotet. 
 
Buller 

En mer detaljerad bullerutredning har utförts i utställningsskedet och bilagts 

planhandlingarna. 
 
 
 
Dagvatten 

Den dagvattenutredning som utförts under plan- och programarbetet gäller och ska 

följas. Utredningen har genomgått viss bearbetning under utställningsskedet framför allt 

vad gäller översvämningsproblematik i nedströms belägna fastigheter. 
 
Djur och natur 

En bedömning av områdets naturvärden har gjorts. Områdets naturvärden har 

omsorgsfullt inventerats både avseende flora och fauna. Se bifogade naturinventeringar. 

Bedömningen är att inga särskilda naturvärden kommer till skada i och med uppförandet 

av föreslagen bebyggelse. 
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Ändringar 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

Planområdets östra trafikdel har arbetats om; det är nu en ljusreglerad korsning. 

Kvarteren närmast OrigoHuset har arbetats om för att ge större möjligheter för 

torgbildning och park/bäck- område. 

I nordöstra delen har en yta reserverats till förskola. 

Hushöjder har justerats och Björklundavägen flyttats tillbaka till ett sydligare läge för 

att minska påverkan på småhus i norr. 

 

 

 

 

 

Åsa Swan 

Planchef 

Per Osvalds 

Planarkitekt

 


