Samrådsredogörelse

Datum: 2010-02-09
Diarienummer: 0798/05

Åsa Askergren
Telefon: 031-368 18 28
E-post: asa.askergren@sbk.goteborg.se

Detaljplan för Bostäder och handel inom Kv. Domherren
inom stadsdelen Johanneberg i Göteborg

Samrådets genomförande

Byggnadsnämnden beslutade den 10 mars 2009 att genomföra samråd om detaljplaneförslaget. Planförslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets,
bilaga 1, under tiden 15 april till 26 maj 2009.
Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningen Centrum. Samrådsmöte hölls på stadsbyggnadskontoret den 5 maj 2009.
Sammanfattning

Endast mindre ändringar och kompletteringar av planförslaget har skett för att tillgodose
synpunkter och önskemål från berörda förvaltningar. Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten av att tillåta bostadsanvändning inom byggrätten i korsningen Viktor Rydbergsgatan/Eklandagatan (hus C), då bostäder i detta hus kan få bullernivåer över riktvärdena
för buller.
Sakägare, huvudsakligen tillhörande angränsande bostadsrättsföreningar, yttrar sig
framför allt om försämrad boendemiljö i form av ökad insyn, mindre solinfall, ökad
trafik och därmed buller samt förlorat värde på bostadsrättslägenheter till följd av ett
genomförande av förslaget.
Synpunkter från såväl sakägare som boende och hyresgäster i området berör volymerna
av de föreslagna byggnaderna, framför allt det höga huset på 17 våningar. De boende
anser att förslaget medger en alltför hög exploatering jämfört med vad platsen tål.
Många anser att förslaget strider mot och påverkar riksintresset Övre Johanneberg negativt. Flera personer menar att det inte heller bidrar till att skapa den entrépunkt som beskrivs i förslaget.
De boende befarar även en försämring av trafik-, parkerings- och bullersituationen i
området. Synpunkterna handlar om den brist på parkering som råder i stadsdelen idag
och att de boende i de nya husen huvudsakligen kommer att nyttja egen bil och därmed
bidra till mer trafik och buller.
Synpunkter från boende i området beskriver även viljan av att utveckla platsen men
samtidigt bevara småskaligheten. De är oroade över att handeln blir mer omfattande, i
storleksordning som stormarknaderna vid Mölndalsvägen och därmed dra till sig ytterligare biltrafik till området.
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Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande inför utställning:

Att förtäta staden i centrala lägen med god kollektivtrafik är ett politiskt mål för att
minska trafikbelastningen och miljöpåverkan i staden och bidra till en hållbar utveckling. Den fysiska planeringen skall bidra till att uppnå dessa mål. Planområdet har ett
centralt läge i staden med god kollektivtrafik och det ställs därmed krav på en förtätning i samband med att området omdanas. Planförslaget innebär därmed en stor förändring jämfört med nuvarande nyttjande av planområdet. Ny bebyggelse enligt planförslaget förändrar stadsbilden i Övre Johanneberg. Stadsbyggnadskontoret har efter
noggranna överväganden, tillsammans med andra förvaltningar och Länsstyrelsen,
bedömt att ett genomförande i enlighet med planförslaget och tillhörande gestaltningsprogram kommer att ge ett positivt tillskott till stadsdelen.
Stadsbyggnadskontoret anser att planförslaget bygger på en rimlig avvägning mellan
allmänna och enskilda intressen samt mellan olika enskilda intressen. Stadsbyggnadskontoret bedömer inte att ett antagande av detaljplanen kan utlösa ersättningsskyldighet.
Den livsmedelsbutik som finns i området idag har hög kundtillströmning. Med ytterligare bostäder finns det behov av en permanent livsmedelsbutik med större yta jämfört med
nuvarande butik. Avsikten är dock att behålla småskaligheten med småbutiker och restauranger och skapa en attraktiv mötesplats i stadsdelen.
Stadsbyggnadskontoret anser att byggrätterna i förslaget har fått en placering och volym som är väl anpassade till stadsdelen i stort. Avståndet mellan befintliga byggnader
räknat från gavel Stuartsgatan mot Örnhufvudsgatans långsida är 35 meter vilket kan
jämföras med 31 meter mellan långsida von Gerdesgatan och gavel på hus B. Mellan
befintliga byggnaders längsgående fasader är avståndet ca 43 meter vilket kan jämföras
med avståndet mellan von Gerdesgatan och hus C som är 41,5 upp till 59 meter. Även
mellan Lemansgatan och hus B hålls ett jämförbart avstånd på 40 meter. Byggrätten för
hus A innebär att avståndet mellan gavel och befintligt hus på Lemansgatan blir 16 meter. Då den nya byggnaden placeras vinkelrätt minimeras påverkan på utsikten för befintliga lägenheter.
Stadsbyggnadskontoret är medvetet om att det förekommer problem vad gäller bilparkering i Övre Johanneberg. Vid nybyggnad ställer kommunen krav, i samband med
bygglovgivning, på att tillräcklig parkering tillskapas. I första hand ska parkeringen
ordnas inom den egna fastigheten. Detta är fullt möjligt i detta fall då befintligt garage
utnyttjas, idag finns totalt ca 200 platser. Planförslaget rymmer ca 135 lägenheter. Fler
än en bilplats per lägenhet är inte aktuellt. Det finns idag bilägare i Övre Johanneberg
som hyr plats i nuvarande Centralgaraget. Fortsatt uthyrning till boende i närområdet
är en fråga för fastighetsägaren.
Avsikten är att detaljplanens utformning skall vara flexibel vad gäller användningen
och hållbar för framtida förändringar i stadsmiljön. Detaljplanen innehåller planbestämmelser om högsta tillåtna ljudnivåer för bostäder, i enlighet med Göteborgs Stads
tillämpning av riktvärden för trafikbuller. Åtgärder inom trafikmiljön i kombination
med åtgärder inom byggnad och vid fasad är nödvändiga för att klara kraven med nuvarande trafikbullernivåer. Bostäder tillåts inte i bottenvåning och våning ett för det
mest bullerutsatta huset (hus C). Dessa våningsplan får istället nyttjas för en användning som ryms inom beteckningen C, dvs centrumändamål t ex kontor, hotell, service,
butiker och restauranger. Det är även möjligt att de två övre planen samt del av våningsplan 2-7 i hus C används till centrumändamål.
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Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och
berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande.
Frågor av större vikt som har utretts under samrådet

Trafikbullerfrågan har utretts ytterligare efter samrådet. En överenskommelse har träffats med Trafikkontoret om bullerdämpande asfaltsbeläggning på Eklandagatan förbi
planområdet. Bullerutredningen har reviderats och visar resultatet av föreslagna åtgärder, dvs sänkt hastighet till 40km/h och bullerdämpande asfalt i kombination med tekniska åtgärder vid fasad. Förslaget bygger även på att sovrum orienteras mot ljuddämpad sida. Ett utförande med bullerdämpande asfalt inklusive framtida underhåll har accepterats av Trafikkontoret.

Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.

Kommunala nämnder och bolag m fl

1.
Fastighetsnämnden ser positivt på den föreslagna bebyggelsen. Attraktiv bostadsbebyggelse med god service i de centrala delarna av staden är bra både ur bostadsförsörjningssynpunkt och ur miljösynpunkt. Omfattningen av erforderliga bulleråtgärder
och gatuarbeten samt kostnaderna för dessa måste utredas vidare. Nämnden har inte
godkänt genomförandebeskrivningen i detta skede utan avvaktar till utställningsskedet.
2.
Göteborg Energi fjärrvärme meddelar att det finns fjärrvärme i Lemansgatan och
Eklandagatan. I övrigt inget att erinra.
3.
Göteborg Energi GothNet vill bli informerade under fortsatt arbete för anläggande av bredband, IT-tjänster etc. om intresse finns.
Kommentar: Exploatören har informerats så att Göteborg Energi GothNet kan bli kontaktade i kommande skeden.
4.
Göteborg Energi Nät framför att GENAB tidigare har framfört en möjlighet att
utöka befintlig transformatorstation söder om Eklandagatan. Göteborg Energi begär en
anvisning av ett E-område inom planområdet och som redovisas på bifogad illustrationsritning. E-området behöver vara 6*8 m stort och vara tillgängligt för tung trafik.
Området ska placeras med beaktande av magnetfältsexponering och brandsäkerhet.
Kommentar: Detaljplanen kompletteras med ett läge för ny transformatorstation.
5.
Göteborg Vatten skriver att dricksvatten-, spillvatten och dagvatten anslutning
kan ske till allmänt ledningsnät med förbindelsepunkt i Viktor Rydbergsgatan för hus C
och i Eklandagatan för hus A och B. Kapaciteten på allmänt ledningsnät medger uttag
av brandvatten motsvarande områdestyp A2;VAV publikation P83.
Lägsta normala vatten tryck motsvarar +120m. I de fall högre tryck önskas får detta
ordnas och bekostas av exploatören.
Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem. Det allmänna ledningsnätet är kombinerat vilket innebär en risk för uppdämning i samband med kraftig
nederbörd. Avloppsinstallationer ska utformas med hänsyn till uppdämningsrisken.
Lägsta höjd på färdigt golv för att anslutning med självfall ska tillåtas är minst 0,3 meter
över marknivå i förbindelsepunkt.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret

3(23)

Dag- och dräneringsvatten ska i förstahand tas om hand lokalt inom kvartersmark genom infiltration eller fördröjas och vid behov avledas till allmänt ledningsnät.
Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön.
Träd får ej planteras närmare än 4 m från ledning, räknat från trädets rothals och ytterkant ledning.
Gryyab har en berganläggning på ca 55 m djup under befintlig planområde. Sprängning
och markarbeten ska utföras på ett sådant sätt att skador ej uppkommer på berganläggningen och i berganläggningens installationer. Skador på berganläggningen åtgärdas och
bekostas av exploatören. Kostnad för flytt av befintlig dricks- och spillvattenledning
längs von Normannsvägen bekostas av exploatören.
Kommentar: Plan- och genomförandebeskrivning kompletteras. Synpunkterna vidarebefordras även till exploatören. Bestämmelser om dagvatten respektive sprängning/markarbeten införs.
6.
Kulturnämnden har inget att erinra mot förslaget men vill understryka de höga
värden som finns i området. Övre Johanneberg är Göteborgs mest utpräglade funkisområde. Karaktäristiskt är de ljusa putsade bostadshusen, uppförda i 6-8 våningar med en
enhetlig utformning utan dekor men med omsorgsfullt utformade entrépartier. Byggnaderna ligger fritt, efter idealet ”hus i park” omgivna av gröna ytor.
Det är av vikt att tillkommande bebyggelse inordnar sig i befintligt bebyggelsemönster.
I programhandlingen föreslås att byggnaderna får en utformning som anknyter till funktionalismens ideal, genom en enkel utformning i helhet och med kvalitet och omsorg om
detaljer. Denna ambition bör tydligare knytas till plankartan exempelvis genom en hänvisning till gestaltningsprogrammet under punkt 6; placering, utformning utförande.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret instämmer i synpunkterna. Det är dock inte lämpligt att en planbestämmelse hänvisar till en annan handling/utredning som t ex Gestaltningsprogrammet. Plankartan med planbestämmelser blir en juridiskt bindande handling när planen vinner laga kraft, det innebär att bestämmelserna måste vara tydligt
formulerade för att fungera vid bl a bygglovgivning. Gestaltningsprogrammet skall ses
som en gemensam avsiktsförklaring kring projektet.
7.

Lokalförsörjningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

8.
Lokalsekretariatet har ett stort behov av bostäder med särskild service och är intresserade av att anordna 6-8 bostäder inom den nya bebyggelsen, om upplåtelseformen
ändras till hyresrätt.
Kommentar: Synpunkterna vidarebefordras till exploatören. Kommunen kan påverka
upplåtelseformen endast i de fall kommunen behärskar marken och gör en s.k. markanvisning. Så är inte fallet i detta område eftersom marken är upplåten med tomträtt. SBC
har i dagsläget inte för avsikt att ändra upplåtelseformen till hyresrätt för de planerade
bostäderna.
9.
Miljönämnden anser att aktuellt förslag har många goda fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Området är dock bullerutsatt och nämnden är positiv till den flexibilitet
som medges i detaljplanen.
Nämnden stödjer fortsatt arbete för att uppnå riktlinjerna för trafikbuller så att bostäder
kan skapas i största möjligaste mån inom projektet. Om det vid utställningen av detaljplanen konstateras att tillämpningen av bullerriktvärden för bostäder inte klaras kommer
nämnden att avstyrka bostäder i de lägen där bostäder bedöms olämpligt.
Nämnden vill understyrka vikten av kvaliteter på den gemensamma gården som ska
utgöra alternativ för boende med höga maxnivåer på balkongerna. Nämnden vill även
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att gemensamma uteplatser på taken övervägs eftersom avståndet till den gemensamma
gården kan upplevas som lång för många.
Nämnden poängterar att det är viktigt att den lokala prägeln i området bibehålls och att
parkering i markplan endast utgörs av korttidsparkering. Den föreslagna normen på 2,5
cykelplatser per lägenhet anser nämnden vara rimlig.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret instämmer i synpunkterna.
10. Park- och naturförvaltningen har inte några invändningar mot föreslagen detaljplan. Det framtagna soldiagrammet bör även studeras i detalj för att hitta optimalt läge
för den föreslagna lekplatsen som med nuvarande placering inte får mycket sol.
Hörnet Eklandagatan/Viktor Rydbergsgatan kommer att vara den mest solbelysta platsen inom detaljplaneområdet. Redan idag fungerar denna som en mötesplats. Förvaltningen föreslår en anlagd vindskyddad platsbildning med sittplatser, som kan förstärka
möjligheterna till spontana kontakter.
Sociotopvärden påverkas inte av den föreslagna detaljplanen.
Detaljplanen påverkar inte förvaltningens parkplanering. Sociotopvärden som exempelvis lek och rekreation finns inom räckhåll. Höjden på husen innebär att gården inte får
optimalt med solintrång.
Förvaltningen föreslår en översyn av lekplatsens placering med hänsyn till antalet soltimmar samt en platsbildning i södra delen av planområdet.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret instämmer i att det är viktigt att tillskapa en platsbildning/mötesplats i området och att korsningen Eklandagatan/Viktor Rydbergsgatan
har goda förutsättningar för detta. Det högre huset har därför placerats just så att en
”gosida” med plats för uteserveringar skapas mot väster.
Läget för lek inom bostadsgården regleras inte i detaljplanen, avsikten är att gården
ska nyttjas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar, bl a solljus.
11. Räddningstjänsten Storgöteborg anser att utrymningsstrategin för byggnaderna
bör klarläggas redan i detaljplanen eftersom detta kan påverka behovet av räddningsvägar i området. Om Räddningstjänstens stegfordon ska utgöra alternativ utrymningsväg
måste korrekt utformade räddningsvägar anordnas. I annat fall ska räddningstjänsten ha
tillträde till byggnaderna på sådant sätt att räddningsfordon kan placeras maximalt 50 m
från entréer. Utrymning från byggnader över 8 våningar ska kunna ske utan räddningstjänstens medverkan.
Kommentar: Diskussioner har förts med Räddningstjänsten under utarbetandet av detaljplanen. Avsikten är att utrymma byggnaderna via godkända trapphus.
12. Stadsdelsförvaltningen Centrum är positiv till utveckling av lämpliga platser i
stadsdelen som kan ge bättre service, exempelvis genom en utökad handel som riktar sig
till de boende i närområdet. Detsamma gäller förslag som syftar till lämpliga förtätningar av bostadsbeståndet. Förvaltningen anser att den nu aktuella platsen intill korsningen
Eklandagatan - Viktor Rydbergsgatan i Övre Johanneberg är en plats som länge har haft
behov av att förbättras och utvecklas. Den har sedan flera decennier tillbaka tjänat som
ett mindre handelscentrum för Johanneberg - Krokslätt med tidigare både post och bank
förutom en del mindre handelsverksamhet och handeln på platsen har på senare år växt
ut trots rumsmässiga begränsningar samtidigt som den till sitt innehåll förändrats en del.
Förvaltningen tycker att förslaget i huvudsak innehåller en bebyggelse som är möjlig att
åstadkomma på platsen och önskar att den innehåller butiker och övrig handel som motsvarar det behov som finns bland boende i närområdet. Det är fördelaktigt om människor kan uträtta en del av sina ärenden i anslutning till sina bostäder. Den föreslagna
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bostadsförtätningen ger dessutom ett ytterligare underlag för detta. Detaljplanens förslag
till gestaltning av bebyggelse och omkringliggande ytor som grönytor, gångvägar och
gator innebär enligt förvaltningen lösningar som väl smälter in i det unika funktionalistiska område som Övre Johanneberg utgör. Förvaltningen anser vidare att det är en fördel att den aktuella lokalgatan blir kvar och att ytor skapas som är avsedda för möten
och vistelser i det nybyggda området. Dock är förvaltningen tveksam till att ett av husen
byggs högre än de övriga, utan anser att det vore bättre att anpassa även höjden på detta
hus till de omgivande husens höjder. Övre Johanneberg ligger i ett höglänt område av
staden och dess silhuett markeras redan idag på ett tydligt sätt. Förvaltningen tror att
höghuset kan te sig för dominerande i förhållande till övriga bostadshus och den närliggande villabebyggelsen. Vi tror inte att det finns något behov av att på detta sätt markera en entré till området.
Förvaltningen tycker också att det är av stor vikt att en harmoni och funktionalitet skapas mellan de olika trafikslagen, gång-, cykel- och biltrafik och den öppna mötesplatsen
med tanke på att området är relativt tätt trafikerat via framförallt Eklandagatan. Beträffande bilparkering anser förvaltningen att det är bra att den även fortsättningsvis kan
lösas i det befintliga garaget och att man klarar gällande parkeringsnorm och att även
behovet av cykelparkering klaras vilket är nödvändigt då cykelåkandet tenderar att öka.
Slutligen vill förvaltningen för egen del framhålla vårt behov av att ett lämpligt antal
bostäder med särskild service för funktionshindrade skapas i de nya tillkommande bostadshusen.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret anser att platsen är lämplig för en förtätning med
den föreslagna bebyggelsen inklusive ett högt hus blir ett tillskott i området.
Vid projekteringen av cirkulationsplatsen ska funktionen för olika trafikslag studeras
mer noggrant.
Se även kommentar till Lokalsekretariatet.
13. Trafiknämnden: Stadsdelen är av riksintresse för kulturmiljövården och utgör idag
ett av Sveriges bäst bevarade funktionalistiska bostadsområden varför stora krav ställs på
att tillkommande bebyggelse inordnas i den befintliga bebyggelsestrukturen som består av
lamellhus. Detta innebär att framför allt det planerade huset nära korningen Eklandagatan –
Viktor Rydbergsgatan blir exponerat för höga bullervärden på husets båda sidor varför
extra åtgärder krävs. För att ge möjlighet att bygga bostäder är åtgärder för trafikmiljön i
kombination med åtgärder i byggnader och vid fasader nödvändiga. Bullerdämpande asfalt
och en fartbegränsning till 40 km/tim har föreslagits för att sänka bullervärdena till acceptabla nivåer. Erforderliga åtgärder på allmän plats i form av hastighetsdämpande och bullerreducerande åtgärder skall finansieras av fastighetsägarna. Framtida kostnader för underhåll är dock svåra att lösa juridiskt. Dessa kostnader kan inte belasta Trafikkontoret. En
sänkning av hastigheten till 40 km/tim är enbart under utprovning i Göteborg och är därför
tveksam i detta fall. En sänkning till 30 km/tim används mycket restriktivt i Göteborg och
då enbart vid skolor, dagis och sjukhus. Trafikkontoret har i planarbetet utrett möjligheten
till hastighetsdämpande åtgärder för att kunna skylta rekommenderad 30 km/tim. Ett trafikförslag som föreslår en cirkulationsplats i korsningen Eklandagatan – Viktor Rydbergsgatan ger en viss hastighetsdämpning och kan accepteras av Räddningsverket och Västtrafik
medan gupp inte accepteras på grund av att Eklandagatan är utryckningsväg. De korta insatstiderna, t.ex. till Sahlgrenska, får inte riskera att förlängas. Hastigheten kan därför inte
dämpas effektivt. Bullervärdena vid rekommenderad 30 km/tim räknas också utifrån den
gällande bashastigheten som är 50 km/tim. För att kunna bygga bostäder måste dessa problem lösas. Detta får utredas närmare i det fortsatta planarbetet. I övrigt har trafikkontoret
inga synpunkter på detaljplaneförslaget.
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Kommentar: Stadsbyggnadskontoret instämmer i synpunkterna.
Statliga verk, myndigheter och bolag

14.

Polismyndigheten i Västra Götaland har inget att erinra.

15. Länsstyrelsen Västra Götaland anser att det förslag som presenteras behöver bearbetas för att åstadkomma bästa möjliga lösning vid förtätning.
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu
kända förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet måste lösas på ett tillfredställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas
av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresset enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig eller att miljökvalitetsnormerna enligt miljöbalken inte kan iakttas. Däremot befarar Länsstyrelsen att en plan med den
användningen som presenteras kan komma att påverka människors hälsa negativt.
Länsstyrelsen befarar trots de åtgärder som föreslås, att hus C inte kommer att klara
uppställda riktvärden för buller för bostäder utan föreslår en annan användning i denna
byggnad.
Länsstyrelsen anser att en luftigare utformning av bebyggelsen än det föreslagna skulle
samspela på ett bättre sätt med befintliga hus i området och därmed vara ett bättre
tillägg till riksintresset. Den bebyggelse som föreslås kommer dock inte att påtagligt
skada riksintresset för kulturmiljön
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 1.
Kommentar: Förslaget håller ungefär samma avstånd mot omkringliggande bebyggelse
som mellan befintliga byggnader i stadsdelen idag. Stadsbyggnadskontoret anser därmed att förslaget har en utformning som är väl anpassad till stadsdelen.
Avsikten är att detaljplanens utformning skall vara flexibel vad gäller användningen
och hållbar för framtida förändringar i stadsmiljön. Detaljplanen innehåller planbestämmelser om högsta tillåtna ljudnivåer för bostäder, i enlighet med Göteborgs Stads
tillämpning av riktvärden för trafikbuller. Det innebär att bostäder inte kan tillåtas i de
lägen där tillåtna ljudnivåer överskrids och därmed säkerställer detaljplanen en god
boendemiljö vad gäller störningar från trafikbuller. Åtgärder inom trafikmiljön i kombination med åtgärder inom byggnad och vid fasad är nödvändiga för att klara kraven
med nuvarande trafikbullernivåer. Ett utförande med bullerdämpande asfalt inklusive
framtida underhåll har accepterats av Trafikkontoret. Bostäder tillåts inte i bottenvåning och våning ett för det mest bullerutsatta huset (hus C). Dessa våningsplan får istället nyttjas för en användning som ryms inom beteckningen C, dvs centrumändamål t ex
kontor, hotell, service, butiker och restauranger. Även de två övre våningarna samt del
av våning 2-7 i hus C kan användas för centrumändamål.
16. Skanova bifogar karta över aktuella ledningsstråk i området. Skanova påpekar att
genomförandebeskrivningen bör kompletteras med följande:
Minst 4 månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Skanovas anläggningar ska
beställning på eventuella undanflyttningar ha inkommit till Skanova.
Eventuella undanflyttningar av Skanovas anläggningar inom exploateringsområdet
kommer att debiteras fastighetsägaren/exploatören.
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Kommentar: Exploatören och fastighetskontoret kommer att kontakta Skanova för att
diskutera eventuellt behov av flyttning av ledningar. Om ledningar behöver flyttas regleras kostnaden för detta i ”Markavtal för Skanovas ledningar i Göteborg Stad”
17.

Vägverket har inget att erinra.

18.

Svenska Kraftnät har inget att erinra.

19. Göteborgsregionens kommunalförbund vill framhäva kvarteret Domherren som
ett bra exempel på stadsutveckling. Det ligger väl i linje med intentionerna i både Strukturbild för Göteborgsregionen och kollektivtrafikprogrammet K2020.
20.

Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter:

Genomförandebeskrivningen ska angående fastighetsplaner kompletteras med ”tomtindelningarna 1480K-III5499 och 1480K-III4486 inom kvarteret 18 Domherren och som
fastställdes 1963-12-20 resp. 1953-03-28 upphör att gälla i sin helhet när detaljplanen
vinner lagakraft.
Vad gäller gemensamhetsanläggningar ska genomförandebeskrivningen revideras enligt
följande ”Vid bildande av 3D-fastigheter behöver även diverse rättigheter tillskapas
såsom gemensamhetsanläggning/ar och/eller servitut för vissa typer av anläggningar.”
Plankartan ska kompletteras med följande text:
Tomtindelning 1480K-III 5499 inom kvarteret 18 Domherren i Johanneberg som fastställdes 1963-12-20 upphör att gälla i sin helhet.
Tomtindelning 1480K-III4486 inom kvarteret 18 Domherren i Johanneberg som fastställdes 1953-03-28 upphör att gälla i sin helhet.
Skrivning angående gemensamhetsanläggning ska tas bort då gemensamhetsanläggning
för gårdsytor mm inrättas på fastighetsägarens begäran, även om detta inte framgår av
plankartan.
Kommentar: Plankarta, plan- och genomförandebeskrivning har reviderats enligt
Lantmäteriets önskemål.
Sakägare

21. Brf Lemansgatan 6,8 & 10, Johanneberg 19:2 samtycker med stadsbyggnadskontorets vision om att utveckla och förädla Övre Johanneberg, dock anser föreningen
inte att förslaget möter upp mot kraven på bevarande av områdets karaktär och motsvarar deras förväntningar på förnyelse. Föreningen anser att förslaget inte är förenligt med
NRL 2 kap 6§. Föreningen anser att Stadsbyggnadskontoret går Sveriges Bostadsrätts
Centrum (SBC) till mötes med för hög exploatering och vill istället se ett förslag som
förbättrar platsens funktion och estetik.
Föreningen är kritisk till konsekvensbeskrivningen som anger att påverkan sker på ett
begränsat område och på begränsade intressen.
Föreningen anser att Centralgaraget idag utgör en välkomnande entrépunkt till stadsdelen och att förslaget skulle förstöra det. Ett högt hus skulle enligt föreningen locka till
sig besökande från andra delar av staden och konkurrera med ICA Maxi vid Mölndalsvägen. Föreningen anser inte att parkeringen är dimensionerad efter det. Föreningen är
även kritisk till den återvinningscentral som är placerad vid infarten till Lemansgatan.
Föreningen anser att föreslagen bebyggelse skulle ta bort den rymd och harmoni som
råder i området och dominera över befintlig bebyggelse. Föreningen är huvudsakligen
negativ mot hus A och B som påverkar lägenheterna mot Lemansgatan
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Varuintaget mot Lemansgatan kommer att innebära oljud. Vidare anser föreningen att
trafikbullret i området kommer att öka som en följd av förslaget men välkomnar bullerdämpande åtgärder.
Föreningen påpekar att delar av den parkering de arrenderar utmed Lemansgatan kommer att försvinna och att de tvingas hyra dyrare platser. De ställer frågan varför de inte
erbjudits att köpa till denna mark då den nu är till salu.
Föreningen anser att solstudier borde ha genomförts även för vinterhalvåret.
Föreningen påpekar att särskild hänsyn bör tas till bostäderna vid Lemansgatan vid en
eventuell rivning av Centralgaraget.
Kommentar: Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en
lämplighetsprövning enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3
och 4 kapitlen miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5§ förordning om hushållning med mark och vattenområden mm.
Naturresurslagen, som hänvisas till, samt naturvårdslagen har ersatt av Miljöbalken
mot vilken förslaget har prövats.
Påverkan på den nära miljön är stor. Ett projekt som detta ska vägas utifrån olika intressen. Man pratar ofta om "det stora Göteborg" och "det lilla Göteborg" och hur de
ofta kommer i konflikt med varandra. Vägningen mellan intressena "Det stora Göteborg" och "Det lilla Göteborg" liksom mellan allmänna och enskilda intressen görs i
planeringsprocessen av Byggnadsnämnden och Kommunfullmäktige.
Avsikten med utvecklingen av handel inom området är att kunna svara upp till det behov
som finns i stadsdelen och att utveckla den typ av livsmedelshandel som finns på platsen
idag. Storleken på föreslagen livsmedelshandel samt utbudet i butikerna skiljer sig stort
från livsmedelsbutikerna vid Mölndalsvägen och konkurrerar därför inte med dessa.
Parkeringen är med avsikt inte dimensionerad efter stormarknadshandel då handeln i
detta läge i huvudsak riktar sig till boende i närområdet och stadsdelen, som med fördel
kan gå eller cykla till butiken.
Det är inte en allmän återvinningsstation som föreslås vid infarten till Lemansgatan
utan ett miljöhus för bostäderna inom Kv. Domherren. Placeringen följer de riktlinjer
som angavs för miljöhus i programmet för Övre Johanneberg.
Varuintaget vid Eklandagatan kommer att ligga ca 6 m lägre än Lemansgatan. Stadsbyggnadskontoret anser att med åtgärder, i form av skydd och planteringar i anslutning
till Lemansgatan, kan inte detta påverka bostäderna vid Lemansgatan avsevärt negativt.
En del av arrendeområdet behövs för att kunna genomföra föreslaget bostadsprojekt.
Detta ändamål är mer angeläget ur allmän synpunkt än BRF Lehmansgatan behov av
billiga P-platser. Bostadsrättsföreningen kommer att erbjudas att förvärva återstående
del av arrendeområdet (servitut eller äganderätt). Fastighetsägaren har sagt sig vara
villiga att hyra ut ytterligare P-platser i blivande garage.
Planförslaget innebär fler trafikrörelser till och från området. Trafikökningen blir dock
marginell i förhållande till de trafikmängder som går på Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan i dag.
Solstudier har genomförts för höst och vår samt sommarmånaderna. Redan i studierna
av mars och september är det svårt att få några tydliga svar då befintliga hus redan
idag skapar långa skuggor i området. Stadsbyggnadskontoret bedömer utifrån genomförda studier att största förändringen kommer att vara under de ljusa månaderna, dock
påverkas naturligtvis förändrad utsikt och därmed upplevt solinfall under hela året.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret

9(23)

22. Fastighetsägare Johanneberg 19:4 (Lemansgatan 4) anser att förslaget är till
fördel för några hundra personer som erbjuds köpa lägenheter här medan det försämrar
för flera tusen boende i området. Angränsande fastigheter och bostadsrätter kommer att
minska i värde och det kan inte uteslutas att kommunen blir skadeståndsskyldig.
Fastighetsägaren anser inte att förslaget står i samklang med arkitekturen i Övre Johanneberg.
Kommentar: En avvägning mellan det allmänna intresset och det enskilda görs i detaljplaneprocessen. Att grannen bebygger sin fastighet i enlighet med en lagakraftvunnen
detaljplan utlöser ingen ersättningsskyldighet för vare sig grannen eller kommunen.
Se även kommentar till 6. Kulturnämnden samt 25. Brf von Gerdesgatan 3.
23. Fredrikssons Förvaltnings AB, Johanneberg 19:5 (Lemansgatan 2) anser att
höjden på hus A och B bör sänkas så att den har samma förhållanden som övrig bebyggelse i Johannberg, däremot kan det högre huset vara ännu högre. Vad gäller gården
anser Fredrikssons Förvaltning att det är viktigt att den är lika offentligt tillgänglig som
resten av grönytorna i Johanneberg. I övrigt är fastighetsägaren positivt inställda till en
förändring av området och välkomnar tillskapandet av bostäder, butiker, inte minst serveringslokaler som främjar en vitalisering av områdets offentliga liv.
Kommentar: Hus A och B är suterränghus som är 9 våningar mot von Normannsvägen
och 8 våningar mot Lemansgatan. Gestaltningsprogrammet har reviderats angående
skrivelsen om gården. Dock kommer tillgängligheten inte regleras som planbestämmelse i detaljplanen.
24. Brf Örnen, Johanneberg 47:2 (Örnehufvudsgatan 1-3) genom ordförande motsätter sig inte en förtätning men anser att det måste ske på de villkor som varje område
tillåter.
Föreningen menar att det i första hand finns behov av hyresrätter för unga och ställer sig
frågande till om det behövs ytterligare närservice i området.
Föreningen anser att stadsbyggnadskontoret i allt för hög grad låter de privata intressena
gå före bevarandeintresset i stadsdelen. Trafiksituationen bör utredas ytterligare och
konsekvenser för buller, luft och parkering.
Föreningen anser därför att förslaget bör dras tillbaka och ett nytt förslag tas fram som
bättre harmonierar med befintlig områdeskaraktär. Byggnader i max 7-8 våningar som
följer terrängen på samma sätt som övrig bebyggelse i området. Byggnaderna bör utformas så att fasader, balkonger och fönsterpartier smälter in i den befintliga miljön.
Kommentar: Handlingen har reviderats och kompletterats med utredningar kring trafik
och bullerfrågor. Se även kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan.
25. Brf von Gerdesgatan 3, Johanneberg 48:2, styrelsen anser att förslaget bryter för
mycket mot den riksintressanta funkisbebyggelsen. Varför ett 17 våningar högt hus och
två niovåningar höga lamellhus frågar sig föreningen. Vid förtätning bör hushöjden
stämma med de omgivande husens höjd och vara av samma hustyp. Husen i Johanneberg är placerade snett mot Viktor Rydbergsgatan med mycket luft mellan husen. Den
föreslagna placeringen tyder på okunskap. Alla hus längs med Viktor Rydbergsgatan
står med kortsidan mot gatan.
Förslaget innebär även att de boende som är mest berörda går miste om flera soltimmar
per dag. Under vintern kommer inte solen över det 17 våningar höga huset. Nästan alla
lägenheter i föreningen har bara fönster åt ett håll. Förslaget kommer även att ge insyn i
lägenheterna vilket skapar otrygghet. Bara på von Gerdesgatan kommer 200 lägenheter
få negativa konsekvenser av förslaget. Föreningen anser att om det bor två personer i
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varje lägenhet och att de har en bil var så kommer inte föreslagen parkering att räcka
till.
Föreningen anser att Centralgaragets ursprungliga fasad borde tas fram och bevaras som
ett exempel på sin tids arkitektur. Planera istället för ett trevligt torg framför och runt
Centralgaraget i solen.
Föreningen frågar sig även varför nya hus ska ”bullersäkras” och ingen hänsyn tas till
de befintliga bostäderna. Montaget på framsidan av handlingen är missvisande eftersom
det inte syns att det höga huset är dubbelt så högt. Ett nytt samråd krävs.
Protest med namnlista bifogas, även hänvisning till hemsida www.bevarajohanneberg.se
Kommentar: Planförslaget innebär en stor förändring av Övre Johanneberg vilket förändrar stadsbilden. Stadsbyggnadskontoret har efter noggranna överväganden tillsammans med andra förvaltningar och Länsstyrelsen bedömt att ett genomförande, i enlighet med planförslaget och tillhörande gestaltningsprogram, kommer att ge ett positivt
tillskott till stadsdelen utan att skada riksintresset.
Stadsbyggnadskontoret anser att byggrätterna i förslaget har en placering och volymer
som är väl anpassat till stadsdelen i stort. Förslaget skapar inte mer insyn för boende
mot von Gerdesgatan jämfört med andra hus i stadsdelen. Avståndet mellan befintliga
byggnader räknat från gavel Stuartsgatan mot Örnhufvudsgatans långsida är 35 meter
vilket kan jämföras med 31 meter mellan långsida von Gerdesgatan och gavel på hus B.
Mellan befintliga byggnaders längsgående fasader är avståndet ca 43 meter vilket kan
jämföras med avståndet mellan von Gerdesgatan och hus C som är 41,5 upp till 59 meter. Även mellan Lemansgatan och hus B hålls ett jämförbart avstånd på 40 meter.
Byggrätten för hus A innebär att avståndet mellan gavel och befintligt hus på Lemansgatan blir 16 meter. Då den nya byggnaden placeras vinkelrätt minimeras påverkan på
utsikten från befintliga lägenheter.
Vid nybyggnad ska parkeringsbehovet lösas inom fastigheten. Boende i kvarteret har
inte rätt att ansöka om boendeparkering i stadsdelen. Förslaget räknar med ca 1 plats
per lägenhet vilket är högre än vad som dimensioneras för vid hyresrätter. Att bygga i
centrala lägen med god kollektivtrafik och nära service är ett politiskt mål eftersom det
bidrar till en lägre trafikbelastning och miljöpåverkan i staden. Dock kan sägas att de
boende kan förväntas ha bil men att den nyttjas mer sällan. I programmet för Övre Johanneberg redovisades förslag på hur fler parkeringsplatser kan tillskapas i stadsdelen
såväl genom markparkering som i garage. Förslaget som fortfarande är aktuellt bygger
på samverkan mellan fastighetsägare i området.
Vid nybyggnad av bostäder ställs högre krav vad gäller högsta bullernivåer jämfört
med bostäder i befintliga hus. Vid nybyggnad ska de regler och lagar som gäller vid
den aktuella tidpunkten följas. Kraven för bostadsbebyggelse skiljer sig därmed över
tid. Detaljplanen har därför bestämmelser om på högsta tillåtna ljudnivåer utomhus vid
fasad, utanför sovrum samt inomhusnivåer. Åtgärder utomhus för att sänka bullernivåerna i området kommer även befintlig bebyggelse tillgodo.
Stadsbyggnadskontoret har studerat föreslagen bebyggelse genom olika volymstudier
och redovisad bild stämmer volymmässigt. Det finns därmed inga motiv till att genomföra samrådet på nytt.
26-29. Fastighetsägare (4 delägare) Johanneberg 48:3 protesterar mot den tänkta
byggplanen som saknar all förankring kring tidigare tankegångar om stadsdelen och all
nuvarande kunskap om stadsdelen. Boendemiljön för hyresgästerna på von Gerdesgatan
blir ett mörk och solfattigt betongkonglomerat. Centralgaragets mosaikfasad ska tas
fram och bevaras.
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Se kommentar till Kulturnämnden samt 25. Brf von Gerdesgatan 3 ovan.
30. Fastighetsägare Johanneberg 48:4 genom Palmeby & Elving arkitekter anser
att förslaget är välstuderat och, trots sin storlek, har relativt liten påverkan på omgivningen. Fastighetsägaren är dock oroade över parkeringssituationen i området med den
tillkommande bebyggelsen och önskar en kompletterande utredning angående detta.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 ovan.
Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende

Med hänsyn till personuppgiftslagen, PUL, anges inga personnamn i denna version av
samrådsredogörelsen. Personnamn har ersatts med ”boende” oavsett om personen är
bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller boende.
31-70. Boende (39 yttranden + 6 st med oläsliga underskrifter)
Se sammanfattning av synpunkter och kommentarer till 21. Brf Lemansgatan 6, 8 & 10
(under rubriken Sakägare).
71. Boende, Lemansgatan 6 anser att förslaget är ett skamgrepp och undrar hur politikerna kan medverka till att förstöra Göteborgs kulturmiljöer och påpekar att de boende i
området känner sig maktlösa och överkörda. Förslaget kommer att påverka befintliga
bostäder negativt med minskad utsikt, solinfall och ökat buller från trafik och fläktar.
De boende kan begära ersättning för värdeminskning för lägenheterna. Servicen är fullt
tillräcklig idag och ska det byggas något kan det möjligen vara en mindre ombyggnad
av det befintliga centralgaraget. Hur ska begränsningar i framkomligheten och en hastighetssänkning fungera med tanke på räddningstjänstens krav.
Kommentar: Föreslagen utformning av Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan har
skett i samråd med Räddningstjänsten samt Västtrafik för att tillgodose deras önskemål.
Se även kommentar till yttrande 83 nedan.
72. Boende, Lemansgatan 6 är emot förslaget då det kommer att skymma utsikt och
solinfall i lägenheten, samt sänka värdet på bostadsrätten. Stilen på byggnaderna smälter
inte in i funkismiljön och att ett 17-våningar högt hus passar inte i Johanneberg.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 och 21. Brf Lemansgatan (under rubriken
Sakägare).
73. Boende, Lemansgatan 6 anser att förslaget har många och allvarliga brister och bör
omarbetas samt genomgå ett lagenligt programskede.
Det är tveksamt om det finns ett behov av utökad handel och service i stadsdelen då det
idag finns ett relativt stort utbud. Det är viktigt att ett större handelskomplex inte förstör
den småskaliga handeln i området. Det är bättre att ge befintlig livsmedelsbutik ett permanent bygglov. Något tillskott av bostäder för en förbättrad service i området behövs
inte.
Syftet med en förtätning på detta sätt ska inte komma ur behovet av att annonsera Johanneberg som stadsdel utan det ska vara helt andra drivkrafter som styr. Förslaget förhåller sig mycket märkligt till de befintliga kvarteren och dominerar snarare än överrensstämmer med dem. Övre Johanneberg har redan sina landmärken i form av kyrkan
och vattentornet och stadsdelen i sig är ett viktigt landmärke.
Det påpekas att en plan ska grundas på ett program, men att denna plan grundas på en
av politikerna icke godkänd strategihandling för stadsdelen. Förslaget strider både mot
riksintresset och mot kulturmiljön då det inför en helt ny täthet, höjd och planmönster i
området.
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Platsen tål inte ett högt hus. Det sker på bekostnad av befintliga bostäders kvaliteter, bl
a sämre utsikt och parkeringsplatser utmed Lemansgatan som försvinner.
Det borde finnas politiska beslut om att denna markanvändning är den mest lämpade ur
allmän synpunkt. Vidare bör en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Vad gäller konsekvensbeskrivningen framförs synpunkter på bullernivåer, minskat solljus. Utöver det redovisade alternativet samt nollalternativet finns fler alternativ som bör
utredas.
Kommentar: Den befintliga livsmedelsbutiken går mycket bra och har behov av att expandera. Ett tillfälligt lov har getts för en expansion. Stadsbyggnadskontoret anser på
grund av det stora besökstrycket på livsmedelsbutiken idag att det, med de i närområdet
föreslagna bostäderna, kommer att behövas en permanent livsmedelsbutik med större
ytor än dagens. Avsikten är att livsmedelsbutiken i kombination med småbutiker och
restauranger kan skapa en attraktiv mötesplats i stadsdelen och upplevas som en attraktiv stadsmiljö. .
Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med
5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden mm. Stadsbyggnadskontoret har även gjort en behovsbedömning som har stämts av med Länsstyrelsen. Detta
ligger till grund för det förslag till samrådshandling som politikerna tar ställning till.
Frågan har på så sätt tydliggjorts och ett politiskt ställningstagande har skett.
Se även kommentar till yttrande 83 (under rubriken Bostadsrättsinnehavare…).
74. Boende (2 personer), Lemansgatan 8 föreslår att en upprustning sker av platsen
med den handel och service som finns. En påbyggnad av befintliga hus bör ej överstiga
6-7 våningar.
Se kommentar till yttrande 73 ovan.
75. Boende, Lemansgatan 8 anser att förslaget innebär en förvanskning av området och
att de föreslagna husen är fula. Förslaget innebär även ökad insyn som leder till olustkänsla och otrygghet samt minskar utsikten och solinfallet från lägenheten. Förslaget
kommer att innebära ökade buller och avgasnivåer inte minst från den föreslagna infarten till parkering och lastzonen.
Se kommentar till yttrande 73 ovan.
76. Boende (2 personer),, Lemansgatan 2 anser att deras boendesituation kommer att
försämras med ökad insyn, minskad utsikt och mindre solljus. Ett bygge av denna storlek i ett redan kraftigt bebyggt område är omotiverat. Skapandet av en entré till stadsdelen är endast teoretisk. Den höga byggnaden skapar ett avbrott och saknar respekt mot
området. Hänsyn bör tas till PBL 3:2 beträffande olägenheter. Väsentliga olägenheter
under byggtiden kommer att uppstå. Förslaget innebär försämrade trafiksituationer. De
hoppas att beslut fattas enligt försiktighetsprincipen och proportionalitetsprincipen.
Se kommentar till yttrande 73 ovan.
77. Boende, Lemansgatan 2 anser att lastzonen att hamnar för nära Lemansgatan, vilket
ger störningar. Den bör flyttas. Markytan öster om höghuset bör flyttas så att den hamnar på solsidan. De högteknologiska glasfasader som föreslås passar inte in i Johanneberg. Hänvisar till ett studentboende i Skövde med höga bullernivåer och anser att bullerfrågan går att lösa på annat sätt.
Se kommentar till yttrande 73 ovan.
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78. Boende, Lemansgatan 6 anser att förslaget med tre massiva och höga huskroppar på
en liten yta inte främjar och bevarar den påstådda värdefulla kulturmiljön. Vattentornet
och kyrkan är viktigare som landmärken än ett högt bostadshus och hela stadsdelen utgör ett landmärke på grund av dess höga och efter naturen anpassade läge.
Hus A kommer att försämra utsikt och tillgången till sol för boende på Lemansgatan
med följd att värdet sjunker för bostadsrätterna. Grönområdet borde utökas.
Är positiv till att platsen utvecklas med centrum och bostäder men tycker att byggnaderna är för höga. Nya byggnader ska följa terrängen och inte påverka omgivande hus
vad gäller utsikt och solljus.
Se kommentar till yttrande 73 ovan.
79. Boende, Lemansgatan 10 anser att förslaget inte möter upp mot kraven på bevarande av områdets karaktär. De föreslagna husen utmärker sig genom en för området
främmande orientering, placering och proportion. Förslaget skapar total dominans över
befintlig intilliggande bebyggelse och fördärvar den balans som råder i existerande bebyggelsestruktur. Hus A och B ligger för nära Lemansgatan och de grundläggande tankarna i Uno Åhréns plan går förlorade.
Yttrandet hänvisar till skriften Stadsbyggnadskvaliteter i Göteborg där det anges att
höga hus kan vara en lämplig lösning i enstaka fall, efter att andra lösningar har studerats. Kan inte se att detta är ett undantagsfall eller att andra lösningar har studerats.
Anser vidare att de genomförda solstudierna är bristfälliga och att situationen för Lemansgatans solförhållandena under vintertid ska redovisas.
Området är redan idag stört av trafikbuller, inom- eller utomhusmiljön klarar inte belastningen från dagens trafik. Det framförs kritisk till beskrivningen av trafikkonsekvenserna av förslaget och att detaljplanen saknar uppgifter kring trafikstudier samt beskriver en orealistisk bullerbekämpning. Konsekvenserna av de olika möjliga markanvändningarna inom området behöver beskrivas.
Påpekar att gestaltningsprogrammet innehåller en ofullständig illustration.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 och 21. brf Lemansgatan (under rubriken
Sakägare).
80. Boende, yttrandet är oläsligt.
81. Boende, von Gerdesgatan 3 har lämnat ett yttrande med synpunkter lika de som Brf
von Gerdesgatan 3 framfört.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
82. Boende, von Gerdesgatan 7 anser med hänsyn till att området är av riksintresse att
detta bör beaktas och byggnaderna därför inte ska vara högre än 4 våningar. I förslaget
står att husen ska utgöra en entré till området. För vem?
Nuvarande bebyggelse är placerad för att följa terrängen och skapa goda solförhållanden, det nya förslaget går emot detta och hindrar ljuset. Gården som föreslås kommer att
ligga i skugga stora delar av dygnet.
Frågar sig även hur parkeringen ska lösas och var de som idag hyr in sig i Centralgaraget kan parkera i framtiden.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
83. Boende, von Gerdesgatan 3 anser att en utbyggnad totalt kommer att förstöra stadsbilden och beklagar att bevarandet av en stadsdel som är av riksintresse för kulturmiljövården inte är av vikt vid nybyggnad av ett helt kvarter.
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Undrar om det är det kommunens intention att öka parkeringsproblematiken i området.
Med tanke på att de parkeringsplatser som finns i Centralgaraget idag inte räcker till så
undrar han hur kommunen ska klara det drastiskt ökande behovet av parkeringsplatser
till följd av exploateringen.
Är det kommunens intentioner att ändra stadsbilden så drastiskt så att stadsdelen förlorar sin ”funktionalistiska stil” och förstör stadsbilden? Stadsbyggnadskontoret skriver
om ”grindstolpe” och att byggnaden har för avsikt att ”knyta an till bostadsbebyggelsen i stadsdelen”. Byggnaden på 3-D bilden där ett 17 våningar högt hus skall ”knyta
an” med vanliga 7-8 våningshus, visar att den kommer att ha en extremt negativ påverkan för de boende och för stadsbilden som helhet.
Är det kommunens intention att låta ny bostadsbebyggelse gå ut över de boendes bostadssituation och levnadsmiljö? Det kommer ha en extremt stor påverkan på omkringliggande bostadshus, boende på von Gerdesgatan kommer att påverkas hårt, då utsikten
kommer att blockeras av ett 17våningars malplacerat glasmonster, ljustimmarna kommer att drastiskt reduceras under årets vintermånader. Parkeringssituationen som idag är
ansträngd kommer att helt resultera i kaos med påföljden att man ökar antal parkeringsvakter, kraftigt ökat buller/störningar i samband med utbyggnad samt förstöra samspelet
mellan byggnader och friyta.
Avser kommunen att följa ”Program för Övre Johanneberg ” eller bryta mot det i och
med detta nya förslag om Kv. Domherren? Bostadsrättsföreningen har tagit hänsyn till
den funktionalistiska stilen vid val av kulör, balkong och entré, allt i enlighet med detaljplanen och för att bevara stadsbilden.
Är det kommunens intention att skapa 130 dyra lägenheter på bekostnad av värdet för
samtliga omkringliggande lägenheter? Då bostadssituationen kommer att försämras liksom utsikten, så blir värdeminskningen dramatisk för alla mot söder vettande lägenheter. Detta kommer att bli en direkt följd av att man avser bygga ett kvarter som inte är
avsett att passa in i stadsbilden. Representanter från värderingsinstitutet har uttalat sig
om värdet på de lägenheter som vetter mot den planerade bebyggelsen. Lägenheterna
bedöms inte öka i den omfattning som resterande lägenheter i området, eller till och
med falla i värde i jämförelse.
Kommentar: Det ligger inte i kommunens intresse att öka de problem som finns med
bilparkeringen i Övre Johanneberg. Vid nyproduktion är grundkravet från kommunen
att en exploatör/fastighetsägare ska lösa sin parkering inom sin egen fastighet. Detta är
fullt möjligt i detta fall då befintligt garageutnyttjas och som idag totalt innehåller ca
200 platser. Mer än en bilplats/lgh är inte aktuellt. Det finns idag bilägare i Övre Johanneberg som hyr p-platser i nuvarande Centralgaraget. Huruvida dessa även i framtiden kan göra detta är en fråga som måste tas upp med ägaren till Centralgaraget/ Kv.
Domherren.
Det är inte kommunens ambition att förstöra den stadsbild som finns, tvärtom. I detta
fall kan en analys leda till olika slutsatser. Stadsbyggnadskontoret har dragit den slutsatsen att Övre Johanneberg kan kompletteras med den bebyggelse som reovisas i planförslaget. Detta förslag innebär en stor förändring av Övre Johanneberg och stadsbilden. Stadsbyggnadskontoret har haft underhandskontakter med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet som har uppfattningen att detta förslag inte innebär ”en påtaglig skada på
riksintresset”. Stadsbilden påverkas både på håll och i den nära miljön och just på
grund av detta vill kommunen ha in så mycket synpunkter som möjligt.
Påverkan på den nära miljön är stor. Ett projekt som detta ska vägas utifrån olika intressen. Man pratar ofta om ”det stora Göteborg” och ”det lilla Göteborg” och hur de
ofta kommer i konflikt med varandra.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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”Det stora Göteborg” handlar om stadens utveckling i stort. Stadens planerande instanser, inkl Stadsbyggnadskontoret, har ett övergripande politiskt krav/uppdrag som
handlar om att planera för att tillskapa attraktiva boenden i attraktiva lägen/stadsdelar
i vår stad som gör att staden kan utvecklas. Förtätningsprojekt finns i flera stadsdelar,
inte enbart i centrala staden.
”Det lilla Göteborg” handlar om stadsdelen, gatan, den egna bostaden. Intressena som
”Det stora Göteborg” har får inte tillgodoses på bekostnad av stora kvaliteter i ”Det
lilla Göteborg”. Därmed inte sagt att inte ”Det lilla Göteborg” kan/får förändras och
utvecklas. Utveckling handlar om att tillföra kvaliteter.
Vägningen mellan intressena/konflikterna mellan ”Det stora Göteborg” och ”Det lilla
Göteborg” liksom mellan allmänna och enskilda intressen görs i planeringsprocessen
av Byggnadsnämnden och Kommunfullmäktige.
Programmet för Övre Johanneberg som genomfördes ett samråd kring hösten 2005 är
fortfarande fullt aktuellt. Detta program handlar om de mycket stora kvaliteter som
stadsdelen har och definierar också ett antal problem i den fysiska miljön som SBK
måste arbeta vidare med: parkering, sophantering, dagvattenhantering. Programmet
visar på möjligheter att lösa dessa problem som bygger på samarbete mellan fastighetsägarna och kommunen.
Programmet pekar på Centralgaraget som den möjliga platsen för en förtätning i Övre
Johanneberg, dock utan att gå in på hur utan mer peka ut möjligheten till komplettering
med bostäder och kommersiella lokaler. Vi följer programmet för Övre Johanneberg
både vad gäller platsen och, som vi menar, intentionerna i programmet vad gäller utformning och innehåll.
Programmet tar också upp vården och utvecklingen av de befintliga husen. Flera hus
har de facto genomgått olyckliga förändringar i form av tilläggsisoleringar och fönsterbyten mm. Dessa hus har dock den stora kvaliteten att de står kvar. Det som gjorts
går att i en framtid förändra till det bättre. Flera hus har vårdats och vårdas, och förändrats helt i linje med sina värden och är förebildliga för andra som står i begrepp att
göra på samma sätt. När det gäller tillkommande, ny bebyggelse i Övre Johanneberg så
måste det ställas så höga krav på denna att den, oavsett höjd mm, arkitektoniskt blir ett
tillskott för stadsdelen. Denna fråga är av yttersta betydelse både för stadsdelen och för
staden i stort. Kontoret har inte ändrat inställning i denna fråga. Det går att bygga nya
hus med så hög arkitektonisk kvalitet att de blir detta tillskott och som inordnar sig i
Övre Johannebergs funktionalistiska karaktär. Med ”inordna” menar stadsbyggnadskontoret att de tar upp karaktärsdrag i den befintliga bebyggelsen så att de inte blir
pastischer utan att de klart visar att de är ett nutida tillägg. De skisser som redovisas
just är skisser som illustrerar en bebyggelse och som inte på något sätt är färdiga underlag för vare sig bygglov eller bygghandlingar.
Den vägning mellan olika intressen som måste göras är det till sist byggnadsnämnd och
kommunfullmäktige som gör när de tar beslut.
84. Boende, von Gerdesgatan 1 protesterar mot det höga 17 våningshuset som skymmer ljus och utsikt.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
85. Boende, von Gerdesgatan 1 protesterar mot förslaget då det påverkar många boende, bl sämre dagsljus och utsikt. Trafiksituationen kommer att förvärras med mer avgaser och buller som följd.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
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86. Boende, von Gerdesgatan 3 påpekar att redan boende i området inte har något att
vinna på förslaget. Förslaget grundar sig endast på det ekonomiska intresset från exploatören och ett lägsta antal bostäder för att få vinst i projektet. Påpekar även att bostäderna
kommer att föra med sig fler bilar i området. Ett 17 våningar högt hus minskar solinfall
och utsikt från befintliga hus och förstör boendemiljön för de redan boende i området.
Se kommentar till yttrande 73.
87. Boende anser att det föreslagna 17-våningshuset strider mot rådande miljö i Johanneberg med en känsla av luft mellan husen. Huset kommer att hindra solinfall under
vinterhalvåret för bostadshusen på von Gerdesgatan och bör därför begränsas till max
10 våningar.
Se kommentar till yttrande 73.
88. Boende, von Gerdesgatan 3 menar att förslaget inte alls smälter in i stadsdelen utan
att det istället borde byggas något i stil med befintlig bebyggelse eller ett museum/konstutställning med en piazza. Är boende i en enkelsidig lägenhet vänd mot Viktor
Rydbergsgatan och är kritisk mot redovisade solstudier. Påpekar att solljuset i lägenheten kommer att försämras drastiskt.
Trafikökningen pga bostäderna och transporter till butikerna kommer att försämra miljön för de befintliga bostäderna. Parkeringssituationen är redan idag katastrofal.
Förslaget innebär en värdeminskning av befintliga bostäder och fråga ställs om kommunen ersätter detta.
Se kommentar till yttrande 73.
89. Boende är positiv till ett tillskott av bostäder men negativ till det högre huset som
kommer att ge stora nackdelar för de boende i området idag och föreslår därför att bebyggelsen sänks till 7 våningar.
Se kommentar till yttrande 73.
90. Boende anser att ett höghus förstör hela området.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
91. Boende, Örnehufvudsgatan 5 anser att illustrationerna i planhandlingen är felaktiga
och att de ej redovisar den verkliga skalan. Det höga huset förstör stadsbilden, högre än
8 våningar bör ej accepteras på platsen.
Se kommentar till yttrande 73.
92. Boende, Eklandagatan 72 är positiv till förändringar inom planområdet men motsätter sig så höga hus.
Se kommentar till yttrande 73.
Övriga

93. Boende anser att förslaget strider mot Åhréns ursprungliga planer och att man borde
återgå till dessa. Vidare anser han att ett stadsdelscentrum är bra men att det borde ligga
vid matematiskt centrum i korsningen Eklandagatan/Gibraltargatan.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
94. Boende, Stuartsgatan anser att det är bra att nya bostäder byggs men att det inte
passar in med ett 17 våningshus i denna miljö som är av riksintresse för kulturmiljövården. Förslaget känns både kvävande och oestetiskt.
Se kommentar till yttrande 73.
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95. Boende (2 personer) anser att ett 17 våningshus brutalt kommer att förstöra helheten
och anser att husen bör vara max 7-8 våningar. En mötesplats med restauranger skulle
dock uppskattas.
Se kommentar till yttrande 73.
96. Boende är positiv till och välkomnar planförslaget. Förändringen skulle bidra till att
småstadsgöteborg försvinner men främst att människor kan bo och arbeta inne i staden
vilket minskar trafiken. Önskar även att de fyra höghusen på Heden byggs.
Synpunkterna noteras av Stadsbyggnadskontoret.
97. Boende anser att Johanneberg är ett centrum utanför stan i en lugn stadsdel. Detta
har ändrat sig på senare tid och nu finns en oro för att gå ut på kvällarna på grund av
stök och bråk i området. Påpekar även att Eklandagatan används som passage för biltrafikanter och att trafiken kommer att öka med förslaget. Det är även svårt att få parkeringsplats i området. 4-5våningshus passar bättre.
Se kommentar till yttrande 73.
98. Boende, Bergsprängaregatan 8A menar att förslaget innebär en ”gettisering”, förslumning och en estetiskt och arkitektonisk förfulning av en stadsdel som i dag är av
riksintresse för kulturmiljövården. Anser sig vara direkt berörd och anser sig vara sakägare och att Byggnadsnämnden därmed borde ha begärt skriftliga synpunkter. Projektet
innebär inte en förädling och utveckling av platsen utan skapar en hyreskasern, en symbol för anonymitet och fattigdom i moderna städer. Då området är av riksintresse, bland
annat för planformen som ger goda ljusinfall, strider förslaget mot detta då det kommer
att hindra ljus och sol. Den enhetlighet som beskrivs är felaktig då området inte bara
består av lameller utan även av villor. En stadsdel inte kan ha en entré, endast stadsgetton kan ha entréer. Platsen ligger mitt i staden. Den föreslagna lamellstrukturen är inte
en anpassning till platsen då området även består av villor. Övergången mellan den högre och den lägre bebyggelsen bör ske genom 3-4 våningsbebyggelse.
Kommentar: Lantmäteriet upprättar en fastighetsförteckning där sakägare ingår. Planförslaget samråds med sakägare under samråds- och utställningstiden. Övriga boende
och berörda får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under samma tid. Lantmäteriet har inte bedömt boende/fastighetsägare på den aktuella adressen som sakägare i
detta ärende på grund av det avstånd som är mellan fastigheten och planområdet.
Den enhetlighet som syftas på i beskrivningen syftar på riksintresset. Stadsbyggnadskontoret är medvetet om den variation och brott mellan olika bebyggelsetyper som finns
på platsen och även detta beskriv i handlingarna.
Se även kommentar till yttrande 73.
99. Boende m fl är positiva till att förtätning sker i innerstaden men anser att höghus
inte är lämpligt i detta område. 5-6 vånings hus är välkommet.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret har bedömt att förslagen bebyggelse är lämplig.
100a. Boende, Gibraltargatan anser att förtätning bör ske utmed Gibraltargatan för att
skapa en mer stadsmässig känsla där. Vattendragen i staden bör tas till vara bättre och
förstärka känslan av att Göteborg ligger vid västkusten. Anser vidare att Göteborg bara
blir fulare och fulare. Johanneberg är fel plats för ett höghus.
Synpunkterna noteras av Stadsbyggnadskontoret.
100b. Boende med familj, Gibraltargatan anser att förtätning bör ske i området men att
förslaget är en skam. De vill se förtätning likt de nya husen längre ner på EklandagaGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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tan/Gyllenkroksgatan. De önskar brutna tak som harmoniserar med villorna på ena sidan
och den ganska rena strukturen på andra sidan.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret har bedömt att förslagen bebyggelse är lämplig på
platsen.
101. Boende, Rosensköldsgatan 11 anser att förslaget är ett misstag på grund av de
omgivande byggnaderna endast är 4-8våningar, husen skuggar omgivningen på ett betydande och negativt sätt. Parkeringsbehovet kommer att öka och det blir mer trafik i
stadsdelen.
Se kommentar till yttrande 73.
102. Boende protesterar mot förslaget och vill ha en allmän plats/park med ett levande
torg med torghandel. Ska det byggas bör det vara lägre byggnader med mindre butiker i
bottenplan, ej stora livsmedelskedjor. Helst små lägenheter.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken sakägare).
103. Boende, Spaldingsgatan 11 anser att de två föreslagna 9 våningshusen passar in
bra i stadsdelen men att det högre 17våningshuset avviker. Om ett av husen ska vara
högre än de andra borde det vara det mittersta då det blockerar sikten minst kring Tkorsningen.
Se kommentarer ovan till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
104. Boende, Gibraltargatan 21 A anser att förslaget helt och hållet avviker från planmönstret i Johanneberg och att förslaget leder till en försämring för de närboende pga
mindre solinfall och ökad trafik. Föreslår att det byggs lägre hus med större avstånd.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
105. Boende, Endahlsgatan 4B anser att det är viktigt att bevara stadsdelens kulturmiljövärden, bl a ljusinfallet mellan byggnaderna. Fler boende skulle öka biltrafiken och
växthusgaserna. Med Matematisk centrum blir det ett tillskott på över 1000 pers i stadsdelen.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
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106. Boende, Brushanegatan 5B anser att förslaget endast är en lösning på ett exploateringsbehov och illa anpassat till platsen. Redovisar ett motförslag med en sammanhållen
byggnad och en innergård.

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna.
107. Boende, Meijerbergsgatan 2? anser att förslaget förstör den fina stadsbilden och
påpekar att det inte finns hus högre än 7 våningar i stadsdelen. Förslaget kommer att
bidra till ökad trafik och förstöra lugnet i stadsdelen. Mindre affärer har aldrig fungerat
på denna plats.
Se kommentar till yttrande 73.
108. Svensk Handel är positiv till förslaget och påpekar att området under en längre tid
saknat ordentlig planerad handel med bra innehåll för de närboende. Svensk Handel
påpekar att det är viktigt att ta kontakt med etablerarna för att bestämma hur lokalerna
ska se ut samt att parkeringsfrågan löses på ett sätt som är tillfredställande för de närboende.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret instämmer i påpekandet.
109. Boende (2 personer), Bergsprängaregatan 4A protesterar mot det höga 17våningshuset som skulle förstöra den unika miljön i Övre Johanneberg. De anser att
trafikmängder och utsläpp skulle öka dramatiskt och att varken en cirkulationsplats eller
farthinder kan avhjälpa detta.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
110. Boende är positiv till förslaget och tycker det är en viktig del i förtätningen av Göteborg och för en livskraftig framtid.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret noterar.
111. Boende (2 personer) protesterar mot 17våningshuset som enligt dem för tankarna
till miljonprogramsarkitektur. Däremot ser de gärna att det byggs bostäder och lokaler
för handel och service men enligt ett nytt förslag.
Se kommentar till 25 Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
112. Föreningen bevara Johanneberg protesterar mot det föreslagna höghuset. Föreningen anser att det vore bättre att bygga bostäder på Mossen. Menar att det märks att
det saknas en stadsarkitekt och påstår att det är tydligt hur korrumperade politiker och
tjänstemän är.
Se kommentar till JoKro Hemvärn nedan.
113. JoKro Hemvärn motsätter sig den massiva bebyggelsen och anser att en uppfräschning och viss bebyggelse kan vara motiverad samt att centralgaragets vackra exteriör bör återskapas. Nya hus orsakar mer skugga vintertid än solstudien visar. De begär
ett nytt förslag enligt dessa riktlinjer. De anser att samrådet är ett spel för gallerierna och
att kommunen redan gett klartecken till den nu föreslagna graden av exploatering.
Stadsdelscentrumet är tillräckligt som det är idag men de saknar den gamla bensinstaGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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tionen och bankerna. Förslaget kommer att medföra ökat trafikbuller trots föreslagna
åtgärder och hänsyn tas inte till ljudnivåer vid befintliga bostäder. Tryggheten ökar inte
i området som en följd av förslaget utan att Johanneberg är ett bostadsområde som ska
vara lugnt och tyst nattetid utan folk som drar runt.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret påpekar att planprocessen är en demokratisk process genom vilket förslaget till bebyggelse prövas. Besluten fattas av folkvalda politiker
i Byggnadsnämnden. Stadsbyggnadskontoret hoppas att en utveckling av platsen kan
leda till att banker åter igen etablerar sig på platsen. Dock är inte en bensinstation på
detta avstånd från bostäder lämpligt med hänsyn till risker för närboende.
Se även kommentar till yttrande 73.
114. Boende, Wallenbergsgatan 1B har handlat i området i 35 år men kommer inte att
handla här mer om det blir ett höghus eftersom hon tycker att det är otäckt att vara nära
höga hus.
Synpunkten noteras.
115. Boende, Hjulmakaregatan 35 anser att hänsyn bör tas till berörda människor och
inte till en enskild exploatörs egen vinning. Gör sanningsenliga perspektiv och solstudier. Föreslår att en arkitekttävling utlyses.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
116. Boende, Borrsvängsgatan 8 är positiv till att förnya bebyggelsen och anser att
även den nedlagda bensinstationstomten i korsningen Eklandagatan/Gibraltargatan borde tas med. Motsätter sig den höga bebyggelsen och menar att den skapar avskärmande
väggar utan mänsklig skala. Istället borde det byggas lägre hus med hyresrätter för att
inte öka segregationen i staden ytterligare.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
117. Boende, Ljusstöparegatan 2 anser att förslaget är alldeles för kompakt och kommer att upplevas som brutalt och skrämmande inte minst från Krokslätts villaområde
som dessutom ligger lägre och kommer att få minskat solinfall. Anser att hus C och A
borde byta plats och det högre huset sänkas med 5 våningar. Ett lägre hus i A-läget kan
dras in mer från Viktor Rydbergsgatan för att ge en bättre utomhusmiljö.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
118. Boende, Hjulmakaregatan 33 anser att idén att skapa en grindstolpe till stadsdelen
är förödande. Förslaget skapar inte luft och ljus till alla. Husen vid Eklandagatan ligger
redan idag lägre och kommer få det ännu sämre. Det är bra med en utveckling och förtätning men inte helt grundat på ekonomiska intressen. Infarten från Eklandagatan borde
läggas längre söder ut och en trevlig plats borde skapas nedanför hus A. Vidare ställs
frågan om det genomförts någon ekonomisk beräkning för ett affärscentrum i området.
Se kommentar till yttrande 73.
119. Boende protesterar mot ett högt hus som försämrar utsikten och hela planbilden av
stadsdelen.
Se kommentar till yttrande 73.
120. Boende, Wallenbergsgatan 4D är positiv till en förändring av området och utökad
service. Det behövs större lägenheter och inte bara lägenheter till studenter i området
och de föreslagna husen bör vara 7 våningar. Högre hus bidrar till alldeles för mycket
trafik i området.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
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121. Boende anser att det är bra med förtätning men att förslaget innebär för mycket på
för liten yta och att det borde anpassas till befintlig bebyggelses skala och placering. Är
i egenskap av busschaufför kritisk till de föreslagna farthindren.
Se kommentar till yttrande 73.
122. Boende är positiv till förtätning i området men vill se byggnader i funkisstil som är
lägre än de omgivande husen på von Gerdesgatan, Mackliersgatan och Lemansgatan.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret bedömer att föreslagna hushöjder är anpassade
till omgivande bebyggelse samt att ett högre hus passar på platsen.
123. Boende är inte kritisk till att förnya området men protesterar till ett höghus på 17
våningar som kommer ge ökad trafik och skymd sikt.
Se kommentar till yttrande 73.
124. Boende anser att skisser och fotomontage är felaktiga och att höghuset borde illustreras dubbelt så högt. Anser att kommunen är en samling bluffmakare och är inte intresserad av att samråda med kommunen.
Se kommentar till yttrande 73.
125. Boende protesterar mot höghusbebyggelse i Johanneberg.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
126. Boende, Johanneberg anser att stilen på bebyggelse inte ska brytas med ett jättehus enligt förslaget. Vidare ställs frågan om hur parkeringssituationen ska lösas då parkeringsgaraget försvinner.
Se kommentar till 25. Brf von Gerdesgatan 3 (under rubriken Sakägare).
127. Boende anser att det bör byggas på platsen men att de arkitektoniska kvaliteterna
inte ska dribblas bort. Ifrågasätter att illustrationen av 17-våningshuset är verklighetstroget. Johanneberg behöver inte en ”skrapa” lik Turning Torso.
Se kommentar till yttrande 73.
128. Boende överklagar förslaget och kommer att dra ärendet till EU-domstolen om det
behövs. Bifogar tre egna förslag till utformning av området. Första förslaget redovisar
en park, i förslag två och tre renoveras Centralgaraget och marken framför omvandlas
till park alternativt att även denna byggnad bevaras men rustas upp.
Se kommentar till yttrande 73.
129. Boende är kritisk till ett höghus i området och anser att det inte är en bra idé att
bygga så högt.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret bedömer att föreslagna hushöjder är anpassade
till omgivande bebyggelse samt att ett högre hus passar på platsen.
130. Boende stöder Brf Lemansgatans yttrande angående förslaget.
Kommentar: Se kommentar till 21. Brf Lemansgatan (under rubriken Sakägare)
131. Boende är positiv till förtätning i området men anser att 17 våningar är för högt.
Tycker att 9 våningar räcker. Önskar mer information om vad som händer med handeln
och kollektivtrafiken i området.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret bedömer att föreslagna hushöjder är anpassade
till omgivande bebyggelse samt att ett högre hus passar på platsen.
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Ändringar i förslaget inför utställning

•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Plankartan kompletteras med ett E1-område för en transformatorstation i anslutning till infarten till garage och inlastning vid Eklandagatan.
Planbestämmelsen B och C revideras för att inte tillåta bostadsanvändning i bottenvåning mot gata (hus A, B, C) samt våning ett (hus C). Centrumändamål tilllåts till högst 40% av våningsytan för våning 2-7 samt hela ytan på våning 16-17
i det högre huset (hus C).
Användningsbestämmelsen G (garage) utgår.
Viktor Rydbergsgatan ändras från lokalgata till huvudgata.
En bestämmelse om plantering och ej parkering införs på gården till hus A och
B.
Bestämmelsen om buller kompletteras med inomhusnivåer.
En bestämmelse införs om att staket etc inte får uppföras i gräns mot gata.
Plushöjder införs på allmän platsmark Huvudgata.
En bestämmelse införs om sanering av förorenad mark.
En bestämmelse införs om fördröjning av dagvatten.
En bestämmelse införs om försiktighet i samband med sprängning och markarbeten med hänsyn till befintligt bergrum på 55 meters djup.
Cirkulationsplatsen införs på illustrationskartan.

Därutöver görs några omformuleringar av planbestämmelser för att förtydliga. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning uppdateras.

Birgitta Lööf
Planchef
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