Utställningsutlåtande

Koncept 2015-09-11
Datum: 2015-09-29
Diarienummer: 0544/12
Aktbeteckning: 2-5245

Hugo Lindblad
Telefon: 031-368 16 21
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Detaljplan för Bostäder mm i kv Makrillen
inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg, standard planförfarande

Utställningsutlåtande
Handläggning
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för
detaljplaneförslaget med normalt planförfarande. Planförslaget har sänts för samråd
under tiden 15:e augusti -25:e september 2012 och för granskning under tiden 13:e maj
– 9:e juni 2015. Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1.

Sammanfattning
Allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter är att det inte är tillräcklig
koppling mellan dagvattenutredningen och detaljplanen samt att kulturförvaltningen
anser att en arkeologisk utredning bör göras.
På plankartan har en upplysning införts om dagvattenhanteringen som bland annat säger
att dagvattnet ska hanteras lokalt och fördröjas ifrån hårdgjorda ytor. Stadsbyggnadskontoret bedömer inte att en arkeologisk utredning behöver göras. Länsstyrelsen har inte
ställt några krav på arkeologisk utredning.
Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingarna.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret samt berörda konsulter och förvaltningar för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande.
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Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.

Kommunala nämnder och bolag m.fl.
1. Fastighetsnämnden

Tillstyrker förslag till detaljplan för kv Makrillen. Nämnden anser att detaljplanen möjliggör en förtätning med bostäder och en förskola i centrumnära och väl kollektivtrafikförsörjt läge. Ett genomförande av planförslaget bidrar till en attraktiv förnyelse av
stadsmiljön i Gamlestaden. Planekonomin bedöms godtagbar där inkomsterna beräknas
överstiga utgifterna.
De informerar om att planen tidigare även innefattade Gamlestaden 3:5 men att den
fastigheten kommer att detaljplaneläggas i ett senare skede. Detta eftersom tomträttshavaren inte ser att planen är genomförbar på grund av gällande avtal med en av hyresgästerna.
Byggherren för tillkommande bostäder med mera inom del av kv. Makrillen är Bostadsbolaget Poseidon och Göteborgs Egnahems Aktiebolag, genom markanvisning från
kommunen. Byggherre för ny förskola inom kv Makrillen är lokalsekretariatet.
Vidare informerar nämnden om att kommunen är huvudman för allmän plats inom området. Fastighetsnämnden får inkomster från överlåtelse av kvartersmark inom kv Makrillen. Nämnden fått utgifter för utbyggnad av allmänplats, flytt av ledningar, eventuell
marksanering, lantmäteriförrättning mm. Utgifterna för dessa åtgärder bedöms uppgå
till ca 20 mnkr totalt. Beloppet avser utbyggnad inklusive projektering, byggledning
samt erfarenhetsmässiga tillägg för diverse oförutsett.
Projekteringen finansieras genom medel upptagna i kommunens budget, investeringsplan exploateringsinvesteringar, belastade projekt II211. Utbyggnad av de kommunaltekniska anläggningarna ska påbörjas när detaljplanen vunnit laga kraft. Genomförandeavtal, köpeavtal och/eller tomträttsavtal som reglerar utbyggnad av allmän plats med
mera, överlåtelse av mark och eventuell upplåtelse av tomträtt(avseende mark som ska
bebyggas med hyresrätter) ska upprättas mellan Poseidon respektive Egnahems Bolaget
och kommunen, genom fastighetsnämnden. Ett kommuninternt avtal avseende
markupplåtelse för förskola behöver upprättas mellan lokalnämnden och fastighetsnämnden, efter att detaljplanen antagits och ny fastighet bildats för ändamålet.
Kommentar:

Noterat.

2. Park och naturnämnden

Ser positivt på förslaget. De påpekar att träden vid Bunkebergets fot måste hanteras varsamt vid byggnation. Gångvägen som även ska fungera som tillfartsväg för sophantering från Bunkeberget, från Batterigatan mot Bunkeberget måste anpassas till de befintliga trädens placering och särskild övervakning vid anläggning av vägen måste ske. På
och runt hela Bunkeberget finns stora skyddsvärda träd som måste hanteras varsamt
sätt.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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På den yta som tillhör förskolan, på västra sidan av byggnaden bör det istället stå att
parkering får ske. Gårdens yta för förskolan är viktig att bevara så stor som möjligt för
barnen och inte tas i anspråk av parkering.
I dagsläget är det inte någon cykelbana utmed Bunkebergets fot. För detta krävs mer
ingående utredningar, det bör istället stå gångväg på kartan.
Planförslagets påverkan på befintliga värden/förvaltningens planering.
Träd i gatumiljö måste ges tillräckligt med utrymme i marken för att kunna utvecklas
bra, det handlar om att ledningsstråk inte placeras för nära träden.
Det skulle vara positivt om förskolegården skulle kunna användas när gården är stängd.
Det är positivt med kreativa och estetiska lösningar gällande dagvattenhantering. Drift
funktionen för öppna diken och dammar som ingår i dagvattensystemet tar förvaltningen inte ansvar för.
Barnperspektiv. Förskolan är placerad i ett lugnt område med mycket grönska runt omkring.
Miljöperspektiv. Att bygga bostäder så pass kollektivtrafiknära bidrar till bättre miljö då
det är enklare att ta buss/spårvagn istället för bil.
Utifrån omvärldsperspektiv, mångfaldsperspektiv och jämställdhetsperspektiv har inga
särskilda aspekter funnits.
Kommentar:

Texten på illustrationen där det står GC-väg har ändras så att det står gångväg och
beskrivningen av planbestämmelsen ”parkering” har ändrats till parkering får anordnas.
Hur förskolegården används är inget som kan styras i detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret delar åsikten om att det är positivt om gården kan användas även när förskolan är
stängd. Synpunkten har vidarebefordrats till lokalsekretariatet.
Övriga synpunkter är noterade.

3. Lokalförvaltningen

Har inget att erinra mot rubricerat ärende.
Kommentar:

Noterat

4. Kulturförvaltningen anser att föreslagen bebyggelse är anpassad till områdets skala

och karaktär. De anser att anpassningen till skala och karaktär är viktig. Med hänsyn till
fornlämningarna Göteborg 85 och 89 samt närheten till lämningen efter Nya Lödöse
(Göteborg 218) och i kombination till områdets storlek bör planområdet bli föremål för
en arkeologisk utredning. Det är länsstyrelsen som är beslutande myndighet i arkeologiska ärenden. Kulturförvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Kommentar:

Kontoret bedömer inte att en arkeologisk utredning behöver göras och Länsstyrelsen
har inte ställt några krav på det.
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5. Miljönämnden

Tillstyrker förslaget under förutsättning att deras synpunkter beaktas.
Buller: Synpunkterna från samrådet är omhändertagna då planbestämmelser om ljuddämpad sida, ljudklass B inomhus och ljudnivåer på uteplats införts. Bullerfrågorna har
i övrigt hanterats på ett bra sätt.
Luftföroreningar: Synpunkterna från samrådet är omhändertagna genom att en ny luftkvalitetsutredning genomförts som visar att MKN för partiklar kan klaras. De förutsätter
att den senaste beräkningen är den mest relevanta sett till indata.
Yt- och dagvatten: Mot bakgrund av Säveåns känslighet och värden anser förvaltningen
att planen ska kompletteras med en planbestämmelse för dagvatten i enlighet med de
förslag som ges i dagvattenutredningen. Det är viktigt att krav på dagvattenåtgärder
ställs i bygglovsskedet. De anser att det saknas en tydlig koppling mellan dagvattenutredningen och det slutgiltiga planförslaget.
Avfallshantering: Synpunkterna från samrådet är inte omhändertagna. Någon återvinningsstation är inte planerad och närmsta ligger ca 250 meter bort. Det är dock inte denna typ av hantering som synpunkten handlar om utan snarare hantering inom respektive
fastighet. De är medvetna om svårigheten att reglera detta i detaljplan vilket gör att synpunkterna inte är av sådan grad att detta föranleder ett avstyrkande eller behov av komplettering av planen.
Lokala miljömål: Synpunkten från samrådet om att planbeskrivningen skulle kompletteras med text om kopplingen till stadens miljömål är tillgodosett. Texten är övergripande
och de anser generellt att avstämning mot miljömålen bör fokusera på de målkonflikter
som eventuellt finns. Just i denna plan anses dock formuleringen vara tillräcklig för att
kunna tillstyrka planen.
Förorenad mark: Även om området har sanerats ner till mindre känslig markanvändning
kommer en fördjupad utredning av området med exempelvis platsspecifika riktvärden
och troligen viss efterbehandling dock att krävas för att användande för bostadsändamål
och förskola ska vara möjligt. De anser att det även fortsättningsvis ska finnas information i plankartan om markföroreningar. Det kan förslagsvis lyda: Fördjupad riskbedömning och eventuell efterbehandlingsåtgärd ska ske innan schaktningsarbeten påbörjas
och ske i samråd med miljöförvaltningen.
Kommentar:

Bestämmelse om dagvatten. Efter utställningen har planen kompletterats med information om att dagvatten ska hanteras lokalt och fördröjas från hårdgjorda ytor och om
möjligt rensas innan det avleds från fastigheten. Information har även införts om att
takmaterial som koppar och zink bör undvikas.
En detaljplan får enligt Plan- och Byggloagen(PBL) inte vara mer detaljerad än vad
som krävs. För att detaljplaner ska fungera över en längre tid behöver de också finnas
en viss flexibilitet. Många utredningar som tas fram till detaljplanen görs endast för att
säkerställa att en byggnation enligt planen är lämplig att genomföra. Flera utredningar
visar endast på en av flera olika lösning, att reglera planen så att bara en lösning kan
anordnas kan blir för detaljerat(olagligt) och leda till en icke flexibel detaljplan.
I detaljplaneskedet tas ofta en dagvattenutreding fram för att säkra att dagvattnet kan
hanteras. I detaljplanen för kv Makrillen har en dagvattenutredning tagits fram som
visar att dagvattnet kan lösas inom planområdet och att dagvattnet inte kommer att påverka Säveån negativt. Stadsbyggnadskontoret anser att det i den aktuella planen finns
flera olika sätt att hantera dagvattnet och att planen inte ska styra att endast förslaget i
dagvattenutredningen är möjligt.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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Information om att en fördjupad riskbedömning och eventuella efterbehandlingsåtgärder ska ske har förts in på plankartan.

6. Göteborgs stads Parkeringsaktiebolag

Bolagets övervägande över detaljplanearbetet har huvudfokus på tillgänglighet och mobilitet för bland annat bilburna och cyklister till området. Parkeringsbolaget ser det som
en förutsättning att i så stor utsträckning som möjligt planlägga för parkeringshus framför underjordiska garage för att skapa ekonomiskt hållbara, trygga och säkra samt flexibla och reversibla parkeringsanläggningar. Parkeringshus skapar dessutom möjlighet
att till att omvandlas till andra ändamål över tid. Det är också viktigt att planera för gemensamma p-hus som skapar möjligheten att samla flera fastigheters parkeringsbehov
för att möjliggöra för maximalt samnyttjande av platser.
Det är viktigt att se till helheten när parkeringsfrågan ska lösas. Att kunna nyttja befintligt ledig kapacitet i området och i intilliggande område är en möjlighet som borde beaktas mer i alla kommande planer. Parkeringsbolaget förespråkar att områdesplaner tas
fram för att en nulägesanalys av områdets tillgänglighet kan göras i form av hur
god/dålig kollektivtrafiken är, hur parkeringsbehovet ser ut och vad det finns för olika
lösningsförslag. Det är viktigt att ett större område än endast detaljplanen studeras då
bilisten ofta kan gå 500 meter för att parkera sin bil.
I Gamlestaden kan det också vid genomförandet av planen bli aktuellt att pröva samnyttjande i samlade parkeringsanläggningar som planeras i angränsande planer.
Kommentar:

Stadsbyggnadskontoret delar åsikten om att det ofta är bra att se över parkeringssituationen för ett större område. Inom utvecklingen av Gamlestaden samnyttjas parkeringsplatser på flera ställen. Det finns olika sätt att anordna parkering. Ibland är det att föredra parkeringhus, ibland underjordiska garage ibland markparkering. Inom det aktuella planområdet kan underjordiskt garage anordnas och parkering i ett närliggande
garage utnyttjas. På så vis löses det parkeringsbehov som parkeringspolicyn eftersträvar. Kontoret har bedömt det som en bra och effektiv lösning. Om det i framtiden finns
önskemål att omvandla det underjordiska garaget gör kontoret bedömningen att det
finns goda möjlighet att omvandla det till förråd eller dylikt för de boende och på så
sätt frigöra yta i andra delar av byggnaden.
Övriga synpunkter är noterade.

7. Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Tillstyrker förslaget till detaljplan.

I yttrande skriver förvaltningen en utförlig sammanfattning av planen.
I samrådet uttryckte förvaltningen att samrådsförslaget för kv Makrillen inte var tillräckligt utförligt för att kunna ta ställning till. I samrådet redovisades två olika alternativ
för utvecklingen av kv Makrillen. Stadsdelsnämnden förordade i samrådet förslaget med
en friliggande förskola.
Stadsdelsförvaltningen tillstyrker det nu utställda förslaget för kv Makrillen, då förslaget sedan samrådet har kompletterats med fördjupade utredningar och förtydligats på ett
positivt vis av stadsbyggnadskontoret. I det aktuella förslaget föreslås en friliggande
förskola.
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Kommentar:

Noterat

8. Trafikkontoret

Påpekar att planområdet ligger bra till avseende närheten kollektivtrafik, cykelstråk,
skola och service. Tillgängligheten till förskola är god med få höjdskillnader. Det finns
grönområden i närheten och det tillkommer hus och gator i detaljplaneområdet, enligt
detaljplanens intentioner borde tryggheten öka.
Trafiksituationen är ett problem, den är redan idag ansträngd. Efterhand som detaljplanen och de nya bostadsområdena i Kviberg byggs ut kommer trafiken öka. E20 har redan mycket trafik och det kan uppstå en situation där kapaciteten inte räcker till.
Inom delar av området kommer bullernivåerna att bli högre än gällande riktvärden. Under arbetets gång har mycket arbete lagts ner på att pröva olika bullerskydd. Delvis
framgångsrikt men vi nådde inte ända fram. Problemet är kommunen, för att få den
stadsmiljö och det gaturum som eftersträvas placeras huskropparna närmare Artillerigatan än vad som visat sig lämpligt ur bullersynpunkt.
Det låga bullerplank som föreslås längs Artillerigatan mellan gatan och spårvagnsspåren
minskar bara bullret på gatuplanet. Trafikkontoret anser ändå att det är viktigt att det
kommer till för att ge bättre ljudmiljö för de som går och cyklar (bullerplank kan inte
placeras så nära spåren som angivits i trafikbullerutredningen).Detaljplanen eller ett
genomförande avtal bör innehålla krav på att bullerplank längs med Artillerigatan anläggs för att bygglov ska kunna ges för byggnation av detaljplaneområdet utmed Artillerigatan. Varken TK eller SBK vill i den aktuella stadsmiljön ha de höga bullerskydd
som skulle krävas för att helt bli av med bullerproblemet. TK anser generellt inte att ny
kvartersstruktur, centralt i större tätort, är ett synnerligt skäl för att avsteg från gällande
riktlinjer för godtagbara bullernivåer, det handlar om hälsa för de boende.
Den aktuella detaljplanen är positiv för Gamlestadens utveckling och har bedömts som
ett område inom vilket en avvikelse från bullerriktvärdena kan motiverats. De nya riktvärdena som angivits av riksdagen gäller inte för denna detaljplan i detaljplaneskedet
men kan ev tillämpas i bygglovsskedet. Trafikkontoret vill därför att det i detaljplanen
införs en bestämmelse om att ekvivalent ljudnivån vid fasad inte får överstiga 70 dBA.
Bunkeberget är inte med i detaljplanen och bilburna som ska dit ingår därför inte i det
parkeringsbehov som stadsbyggnadskontoret har räknat fram.
Trafikkontoret har under planarbetet förordat att några få p-platser för det anställda i
verksamheterna i bergrummet skulle anläggas i närheten. Om detaljplanen träder i kraft
förlorar verksamheterna i berget parkeringen de fram tills nu haft, vilket innebär problem för personal och besökande. Vid en framtida bygglovsansökan kan det visa sig
svårlöst att klara de parkeringsbehov som finns för verksamheterna i berget. Angöringstrafiken kommer att försöka hitta plats på lokalgatorna. Trafikkontoret har bedömt att
angöringstrafiken till viss del kan ersättas genom ett slags samnyttjande av allmän plats.
Förskolans angöringsficka längs den nya lokalgatan kan skyltas P-30 min dyngnet runt
och skulle då kunna fungera som angöringsparkering till verksamheterna i berget kvällstid.En angöringsväg ska anläggas fram till Bunkeberget. Det är tänkt för godsleveranser
och funktionshindrade. Trafikkontoret önskar att plankartan kompletteras med text eller
beteckningar som tillåter att parkeringsplatser för rörelsehindrade får anläggas i naturområdet nära entréerna.
Trafikkontoret har godkänt att förskolefastigheten får tillgodoräkna sig parkeringar på
allmän plats för besökare. Detaljplanens parkeringsbehov är ca 130 platser. Antal platGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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ser kan variera beroende på hur fördelningen mellan kontoret och service/handel antas
vara vid beräkningstillfället.
Längs Artillerigatan är två parkeringsfickor planerade. De är främst tänkta för taxi
kvällstid då återvändande från festlokalen i Bunkeberget ska hem. Det finns risk för att
de boende i de närmsta bostäderna kommer att bli störda, alternativet skulle ha varit att
ha taxi på lokalgatorna i så fall skulle de ha stört fler. Trafikkontoret har samrått med
Park- och Naturförvaltningen och anpassat trafikförslaget för att kunna undvika skada
bevarandevärda träd.
Någon typ av servitut eller överenskommelse kan behövas som tillåter att sopskåp för
verksamheter i bergrummet placeras på kvartersmark för förskola. Sopskåpen ska placeras inom 25 meter dragavstånd från lokalgata där renhållningsfordon kan stanna.
Dagvattenutredningen behöver kompletteras då den saknar föroreningslösningar och
vald dagvattenhanteringslösning.
Trafikkontoret antar att det i samband med beslut om detaljplan även fattas beslut om
erforderliga drift- underhållsmedel för tillkommande anläggningar som Trafiknämnden
ska förvalta.
Kommentar:

Buller: Trafikbuller utredning visar att 70 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids. En
detaljplan får enligt Plan- och Bygglagen inte vara mer detaljerad än som behövs medhänsyn till planens syfte Kontoret bedömer inte att planbestämmelse om att bostäder
inte får byggas där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 70 dBA ska införas. Kontoret
har infört en planbestämmelse om att alla bostäder som har fönster mot fasad där den
ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 dBA ekvivalent ljudnivå även ska ha fönster mot en
tyst eller ljuddämpad sida.
Parkering: Det är inte möjligt att parkera på naturmark men planbestämmelsen är utformad så att angöringstrafik möjliggörs. Det finns möjlighet för verksamheter som
angränsar till detaljplanen att parkera i det närliggande parkeringshuset eller på gatan. Kommunens generella policy för parkering är att parkering ska anordnas inom den
egna fastigheten.
Sophantering. Sopskåpens exakta placering på förskoletomten är under utredning. Arrendeavtal mellan Fastighetskontoret och bergrummets verksamheter kommer att upprättas.
Om det i framtiden blir aktuellt med en försäljning av förskoletomten kommer sopskåpen att
tryggas fastighetsrättsligt innan försäljning.

Bestämmelse om dagvatten. Stadsbyggnadskontoret anser att dagvattenutredningen är
tillräckligt för att säkra att dagvattnet inom planområdet kommer att kunna hanteras på
ett tillfredsställande sätt. De kvarstående frågorna kommer att hanteras i bygglovsskedet. Vill man att dagvattenutredningarna ska kompletteras med t ex föroreningslösningar behöver detta framkomma i ett tidigare skede.
Övriga synpunkter är noterade.

9. Göteborg Energi (fjärrvärme) påpekar att det ligger en fjärvärmeledning inom de-

taljplaneområdet som måste flyttas om planen vinner laga kraft. Göteborg energi förutsätter att den nya ledningen skyddas med ledningsrätt och att kostnaden för detta samt
kostnaden för flytten bekostas av exploatören. Bifogar bild som visar den befintliga
ledningen.
Kommentar:

Noterat
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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10. Kretslopp och vatten påpekar att avfallsutrymmena i flerbostadshusen ska vara

rejält tilltagna så att sorteringen i flera fraktioner är möjlig. Det blir svårt att placera
avfallsutrymmen mot Artillerigtan eller mot torget väster om huset. Dessa begränsningar måste tas med i beaktandet när avfallsutrymmen placeras. De anser att vore bra att
komplettera planbeskrivningen med information om att avfallsutrymmen inte får placeras längre än 25 meter ifrån lämplig angöringsyta för sopbil och att max 10 meter bör
eftersträvas. Det bör även stå att avfallsutrymmen ska placeras mot gata där avfallsfordon kan stanna.
Även verksamheternas avfallsutrymmen bör tas med i beräkningarna. Om det först
byggs bostäder som sedan omvandlas till verksamheter kan det vara bra att redan nu
fundera över vart de ska placera sitt avfall. Ska restauranger anordnas ska de ha fettavskiljare, fettavskiljare töms med en slambil som har en slanglängd på 20 meter. Gatan
vid förskolan bör utformas med lastzon eller liknande.
Goda råd o riktlinjer finns i skriften Gör rum för miljön som finns på www.goteborg.se.
Kretslopp och Vatten står gärna till tjänst framöver vad gäller planeringen av soprum
och övrig avfallshantering.
Jämfört med Göteborgs vattens yttrande 2012-09-25 så behöver i den minskade planen
inga ledningar flyttas inom kvarteret Makrillen, däremot behövs fortfarande en utbyggnad av VA-anläggningar om ca 120 meter i lokalgata. Kostnaden för utbyggnaden av
allmänna ledningar beräknas till 1200kkr. Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp
har beräknats till 1902 kkr enligt VA-taxa för 2015. Mervärdesskatt tillkommer. Kostnadstäckningen för VA-kollektivet vid genomförandet av detaljplanen blir enligt ovan
158 %.
Kommentar:

I planbeskrivning har ett stycke lagts till om avstånd mellan avstånd mellan angöringsyta och avfallsutrymme. Planen möjliggör att en angöringsyta kan anordnas vid förskolan.
De aktuella frågorna om avfallshantering regleras inte i detaljplan men yttrandet har
vidarebefordrats till exploatörerna, fastighetskontoret och bygglovsavdelningen.

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
11. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap. 1 § PBL och nu
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av
Länsstyrelsen om den antas.
Länsstyrelsens yttrande i sin helhet har bilagts.
Kommentar:

Parkeringsinfart: Den östra parkeringsinfarten har i PM för gaturumsberäkningar
redovisats på ett felaktigt ställe. Utfarten kommer troligen bli i anslutning till den nya
gatan söder om förskolan. Den aktuella placeringen är således längre ifrån förskoletomten än vad som redovisats i PM:et. Detaljplanen tillåter inte parkeringsdäck under
förskoletomten.
Luft: Stadsbyggnadskontoret delar åsikten att det är viktigt med en god luftkvalitet. En
detaljplan får enligt Plan- och Bygglagen inte vara mer detaljerad än nödvändig. DeGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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taljplanen styr inte placering av friskluftsintag, Artillerigatans utformning eller trafikala åtgärder på Artillerigatan. Artillerigatan planeras att utformas med dubbla trädrader och fartbegränsande åtgärder. I dagsläget planeras inte införande av dubbdäcksförbud på Artillerigatan. Det är upp till exploatören att välja vart och om de vill uppföra balkonger. Detaljplanen styr att balkonger inte får sticka ut mer än 0,6 meter mot
Artillerigatan. Det finns krav på att en tyst uteplats måste finnas. Detta innebär att uteplats måste finnas på gårdarna där även luftkvaliteten är bättre än vid Artillerigatan.
Texten om luftmiljö i planbeskrivningen har färdigställts.
Trafik: Ett övergripande arbete har påbörjats för att studera hur den sammantagna
utvecklingen i öster påverkar trafiksituationen på E20 och vid Munkebäcksmotet. Trafiksituationen och dess utveckling kommer att beskrivas mer utförligt i detaljplanen för
kv Gösen.
Bestämmelse om dagvatten. Efter utställningen har planen kompletterats med information om att dagvatten ska hanteras lokalt och fördröjas från hårdgjorda ytor och om
möjligt rensas innan det avleds från fastigheten. Information har även införts om att
takmaterial som koppar och zink bör undvikas.
En detaljplan får enligt Plan- och Byggloagen(PBL) inte vara mer detaljerad än vad
som krävs. För att detaljplaner ska fungera över en längre tid behöver de också finnas
en viss flexibilitet. Många utredningar som tas fram till detaljplanen görs endast för att
säkerställa att en byggnation enligt planen är lämplig att genomföra. Flera utredningar
visar endast på en av flera olika lösning, att reglera planen så att bara en lösning kan
anordnas kan blir för detaljerat(olagligt) och leda till en icke flexibel detaljplan.
I detaljplaneskedet tas ofta en dagvattenutreding fram för att säkra att dagvattnet kan
hanteras. I detaljplanen för kv Makrillen har en dagvattenutredning tagits fram som
visar att dagvattnet kan lösas inom planområdet och att dagvattnet inte kommer att påverka Säveån negativt. Stadsbyggnadskontoret anser att det i den aktuella planen finns
flera olika sätt att hantera dagvattnet och att planen inte ska styra att endast förslaget i
dagvattenutredningen är möjligt.

12. Försvarsmakten Har inget att erinra i rubricerat ärende
Kommentar: Noterat

13. Lantmäteriet

Kartan: Fastighetsbeteckning saknas. Färgerna på plankartan täcker underliggande information. Ritordningen bör ändras så att fastighetsindelning mm syns.
Parkering: På plankartan står att p-behovet är 133-platser varav 15 kan lösas i det närbelägna parkeringhuset. Uppgifter saknas om hur dessa 15 platser ska säkerställas. Antigen bör servitut bildas eller långsiktiga avtal skrivas med P-husinnehavaren.
Idag används stora delar av planområdet för parkering för SKF anställda samt till butikslokalerna i områdets västra del. Det saknas uppgifter hur dessa platser ska ersättas. I
genomförandebeskrivningen står att ca 220 platser erfordras för att tillgodose behovet
för tillkommande bostäder och verksamheter, i planbeskrivningen 133 platser.
I planbeskrivningen står att i Bunkeberget finns lokaler. Planen ger förutsättningar för
att befintliga lokaler i bergrummet fortsättningsvis kan nås för angöring med bil och
transporter. Enligt genomförandebeskrivningen ska detta säkerställas med servitut över
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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Gamlestaden 5:2, det framgår inte var denna körväg ska anläggas. Det finns inget reservat utlagt i detaljplanen och Gamlestaden 5:2 är inte berörd av den nya planen såvitt kan
utläsas.
Kommentar:
Parkering: Det är 133 platser som erfordras och inte 220. Detta har ändrats i genomfö-

rande beskrivningen. Om behov föreligger att använda delar av parkeringsplatserna i
parkeringshuset kommer parkeringsavtal att upprättas i samband med bygglovet. Poseidon, som är en av exploatörerna är även ägare till parkeringshuset.
Den befintliga parkeringen har varit avsedd för anställda på SKF. SKF har idag inte
lika stor verksamhet i område som tidigare och behöver inte längre lika mycket parkering. SKF har tidigare arrenderat parkeringen av kommunen. För delar av SKF´s lokaler håller en detaljplan på att tas fram(kv Gösen), området kommer att omvandlas till
ett handel och bostadsområde. I det omvandlade området är ett parkerings garage planerat.
Fastighetsbeteckning: Plankartan har justerats och fastighetsbeteckning har lagts till
och ritordningen har ändrats så att fastighetsindelningen syns.
Servitut till bergrummet: Genomförandebeskrivningen har kompletterats med att det är
ett avtalsservitut som kan komma att bildas. Eftersom det inte är någon officialrättighet
så finns ingen tanke på att lägga ut reservat för servitut.
14. LFV

Har inget att erinra i rubricerat ärende. De påpekar att de i sitt yttrande inte har analyserat konsekvenserna för flygvägar till och från flygplatser samt om CSN-utrustning ägd
av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser ska därför alltid tillfrågas
som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planen. LFV skickar även med
information om hur och när man ska arbeta med remissförfrågningar om flyghinderanalyser.
Kommentar: Noterat

15. Svenska kraftnät har inget att erinra i rubricerat ärende. De önskar att inte medver-

ka i det fortsatta remissförfarandet, förutsatt att planområdet inte ändras. För övergripande information rörande svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för el hänvisar de till Perspektivplan 2025.
Kommentar: Noterat

16. Västtrafik har tagit del av detaljplanen och har inga synpunkter. De är positiva till

områdets direkta närhet till god kollektivtrafik och vill vara med i det fortsatta arbetet i
de frågor som rör kollektivtrafiken.
Kommentar: Noterat

17. Trafikverket påpekar att området ligger ca 500 meter norr om E20, Västra stamba-

nan och Sävenäs rangerbangård som är utpekade som riksintresse för kommunikation
enligt miljöbalken. I samrådet påpekade TrV att planförslagets konsekvenser för trafikGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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situationen behöver utredas vidare. De anser att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om
trafiksituationen i området och att den kommande trafikutredningen för kvarteret Gösen
belyser de båda detaljplanernas sammantagna effekter på den statliga infrastrukturen.
TrV anser att det är positivt med förtätning av staden. Samtidigt är Artillerigatan hårt
trafikerad och några av bostäderna närmast gatan kommer att bli utsatta för ekvivalent
buller som överskrider 65 dBA vid fasad. TrV anser att det bör i planbestämmelserna
framgå att 70 dBA maximal ljudnivå inte får överskridas för att uppnå definitionen av
ljuddämpad sida. De anser även att det är viktigt att skapa en god utomhusmiljö för barnen på den nya förskolan.
Det anser att det är positivt om kommunen i det fortsatta arbetet jobbar aktivt med åtgärder som främjar ett hållbart resande. Exempel på det är säkra cykelparkeringar nära
bostadsentréer, tillgång till bilpol, gratis kollektivtrafikkort i inflyttningspresent
Kommentar:

Stadsbyggnadskontoret delar åsikten om att det är viktigt med en god utemiljö för barnen på förskolan. Förskolan är placerad i direkt anslutning till Bunkeberget, förhoppningen är att detta grönområde ska kunna användas för utflykter mm.
Trafikbuller utredning visar att 70 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids. En detaljplan får enligt Plan- och Bygglagen inte vara mer detaljerad än som behövs medhänsyn
till planens syfte Kontoret bedömer inte att planbestämmelse om att bostäder inte får
byggas där den ekvivalenta ljudnivån överskrider 70 dBA ska införas.
Inom detaljplanen finns möjlighet att anordna cykelparkeringar, både på gården och i
byggnaderna. I Göteborgs stads parkeringspolicy finns krav på antalet cykelparkeringar, detta regaleras i bygglovsskedet. Stadsbyggnadskontoret uppmuntrar till ett användande av bilpool samt resande med kollektivtrafik. Detta är dock inget som kan regleras
i detaljplan. Yttrandet kommer att vidarebefordras till de planerade exploatörerna.
Trafik: Trafik: Ett övergripande arbete ska påbörjas för att studera hur den sammantagna utvecklingen i öster påverkar trafiksituationen på E20 och vid Munkebäcksmotet.
Trafiksituationen och dess utveckling kommer att beskrivas mer utförligt i detaljplanen
för kv Gösen.

18. Swedegas påpekar att de inte har några högtrycksledningar eller planerad utbygg-

nad för energigas i anslutning till planområdet. Därav har Swedgas inget att erinra mot
erhållet detaljplaneförslag.
Kommentar: Noterat

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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Sakägare
19. SKFs Anställdas Bostadsrättsförening kräver att anförda olägenheter ska mini-

meras och ett yrkande är att bli kompenserad för olägenheter som inte kan undvikas.
Fysisk påverkan: generellt ökad trafik i Gamlestaden med ökad negativ miljöpåverkan.
En stor del av arrendemarken tas bort. Gamla träd samt häck tas bort, vilka har förhindrat insyn och varit ljuddämpande. Staket måste flyttas. Ökad fordonstrafik närmast huset
ny garageutfart från kv Makrillen. Ökad fordonstrafik till lokalkörbanan från Artillerigatan som genomfart till Gamlestadsvägen. Ökad trafik förstärker problematiken vid
föreningens parkeringsutfart mot Skaragatan. Den högre bebyggelsen skymmer sol och
ljus vilket ger mörkare lägenheter. Förslaget om betydligt högre bebyggelse ger genom
sin närhet insyn i lägenheterna som inte funnits tidigare. Lång tids kraftigt störande
byggnadsarbete särskilt i samband med pålningarna. En olägenhet som redan tillkommit
är att enkelriktningen tagits bort från Batterigatan vilket innebär att trafiken ökar på
både fram och baksidan av huset.
Det är uppenbar risk att det uppstår sättningar i huset på grund av pålningsarbetet och
utgrävningar till parkeringsplatser under markplan. Detta kan också påverka grundvatten nivån vilket kan leda till ytterligare sättningar eftersom huset står på blålera. Genom
att bygget håller på en längre tid är det stor risk för värdesänkningar av lägenheterna.
Risk för värdesänkning finns också pga den helt nyinkomna insynen. En kommande
högre ljudnivå kommer att ha negativ påverkan i huset som färdigställts 1949 och inte
byggts för att klara detta. När häcken och träden tas bort kommer även det att höja ljudnivån i lägenheterna. Detta förstärks av den ökade biltrafiken från de nya bostäderna
och från genande trafik Bellevuehållet. Utfarten från föreningens parkeringsplats är från
Skaragatan. Redan idag är det tidvis köer från Götaholmsgatan-Skaragatan-Treriksgatan
till trafikljusen vid Artillerigatan. Den ökade trafiken gör det svårt att komma in och ut
från parkeringsplatserna samt för sopbilen att hämta soporna från sopskjulet bredvid pplats utfarten Skaragatan. Det är uppenbar risk att trafikanterna på Artillerigatan väljer
att köra in på lokalkörbanan istället för att välja höger vid trafikljusen för att komma till
Konsum eller Gamlestadsvägen.
Föreningens yrkande/krav
Att genomfartstrafiken mellan Artillerigatan-Treriks-Brahe-Nylösegatan stoppas.
Att trafikräkning görs och redovisas per dag på Treriksgatan och Brahegatan. Att husen
närmast Brahegatan 1 får vara högst 3 våningar. Att grönytor skapas framför de nya
husen för att öka avståndet till föreningens hus. Att det blir minst 25 meter mellan huskropparna, föreningens hus och de nya husen. Att lokalkörbanan enkelriktas alternativt
delas så att genomfarttrafik stoppas. Att farthinder sätts vart tionde meter för att minska
fordonens hastigheter och förhindra genomfartstrafik. Att kontinuerliga mätningar görs
för att upptäcka ev skador på huset. Att skydd sätts upp runt byggarbetsplatsen så att
spriding av damm, sand och andra partiklar förhindras. Att Göteborgskommuen, alternativt byggherren ombesörjer och bekostar alla skador som uppstår, tex sättningsskador,
förändrad grundvattennivå, pålningsarbete, dränering och garage under marknivå i kv
Makrillen. Som exempel kan nämnas sprickor i väggar och tak, såväl invändiga som
utvändiga.
Att Göteborgskommun alternativt byggherren ombesörjer och bekostar flyttning av
häck. Uppsättning av nya träd och staket till den nya arrendegränsen samt flyttning av
redskapsskjul och uteplats. Att Göteborgskommun alternativt byggherren ombesörjer
och bekostar flyttning av p-platsinfarten till matarleden för trafiksäkerhetens skull i och
med den ökade trafiken och kommande minskade trottoar ytan vid in- och utfart. Det
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kan också bli aktuellt att flytta sopskjulen från Skaragatan till matarleden benämnd lokalgata på baksidan.
Föreningen förbehåller sig rätten att återkomma på olika sätt om de framställda yrkandena/kraven inte hörsamman eller besvaras på ett av föreningen godtagbart sätt eller
erbjuds alternativa lösningar.
Kommentar:
Samhällen blir aldrig färdigbyggda och de förändras ständigt. Göteborg är en växande stad
och en utveckling sker hela tiden. I Göteborg finns en brist på bostäder och man arbetar med
att bla komplettera staden med bostäder. Främst kompletteras de områden som översiktsplanen
anger som lämpliga för utveckling av bostäder. Att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i stadens
centrala delar är en konfliktfylld fråga där olika intressen vägs mot varandra. Att bo i en stad

innebär för- och nackdelar. Fördelar kan vara närhet till service och kollektivtrafk mm.
Nackdelar kan vara insyn, buller mm.
Insyn: Den föreslagna bebyggelsen kommer som närmast kunna placeras ca 20 meter
ifrån befintlig bebyggelse. Med tanke på bebyggelsens placering i staden bedömer kontoret att det är ett accepterat avstånd och att den nya bebyggelsen kommer vara anpassad till den befintliga. Det kommer att innebära en viss insyn från den föreslagna bebyggelsen men inte så pass stor att den bedöms ge betydande olägenheter.
Skugga: Den föreslagna bebyggelsen är lägre mot norr(närmast den befintliga bebyggelsen) och högre mot söder(mot Artillerigatan). Anledningen att bebyggelsen är lägre
mot norr är för att skalan har anpassats till den befintliga. En gavel på den föreslagna
bebyggelsen tillåts mot norr vara 5 våningar, övriga delar av den föreslagna bebyggelsen tillåta mot norr vara 4 våningar. Stadsbyggnadskontoret bedömer inte att skuggningen i det föreslagna projektet kommer att ha en betydande påverkan på befintlig
bebyggelse och den bedöms inte innebära några betydande olägenheter för befintlig
bebyggelse.
Trafik: Ny bebyggelse innebär i regel mer trafik, de nya lokalgatorna i området innebär att viss trafik kommer att flyttas närmre den befintliga bebyggelsen. Den största
mängden trafik i området kommer dock att finnas på Artillerigatan. Den föreslagna
bebyggelsen är placerad mellan Artillerigatan och befintligbebyggelse vilket kommer
att leda till mindre störningar från Artillerigatan. De nya lokalgatorna i öster kommer
troligen främst bara få lokaltrafik, fordonsrörelserna under kväll och natt bedöms bli få
och ljudnivån bedöms kvällar och nätter bli bättre för de boende. Kontorets sammanvägda bedömning är att befintlig bebyggelse, efter en exploatering av detaljplanen, troligen kommer uppleva mindre störningar från trafikbuller.
En detaljplan får enligt Plan- och Bygglagen inte vara mer detaljerad än vad som är
nödvändigt. En detaljplan kan inte heller inte styra något som är utanför planområdet.
Hastighetshinder mm styrs inte i detaljplanen och kan komma att variera övertid. Trafikkontoret planerar för närvande inte att bygga farthinder, eller stoppa genomfarts
trafik på de gator som nämnts i yttrandet.
Bostadspris: Vad bostadspris exakt beror på går inte att svara på. Generellt sett har
bostadspriserna gått upp i Göteborg sedan mitten av 90-talet. Kommunen subventionerar inte eventuella förändringar av bostadspriset.
Kommer befintlig byggnation bli skadad under byggtiden? Exploatörerna ansvarar för
byggnationen samt för att inte befintlig bebyggelse och mark kommer till skada under
byggnationen.
Kostnader för flytt av träd, buskar mm: Frågorna hanteras enligt reglerna för arrende.
De boende kommer att kontaktas av fastighetskontoret.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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Övriga
20 YIMBY GBG noterar med glädje att planen har flera positiva kvalitéer. Förslaget bygger på
ett bra sätt vidare på den utmärkta planen för Gamlestadstorget med blandstad genom tät kvartersstruktur. De anser att det är glädjande med höga bottenvåningar och ingång till trapphus från
gatan men anser att kraven på verksamheter i bottenvåningen är vagt formulerade och bör skärpas. De ger i yttrandet förslag på en ny formulering av planbestämmelse samt anser att bestämmelsen C ska ändras så att det står ”ska inrättas” istället för medges. Kommersiella lokaler i
bottenvåningen är särskilt viktigt i kv Makrillen(som vetter mot gata). Dessa gator kommer
utan verksamheter i bottenvåningarna inte att ge ett stadsmässigt intryck utan upplevas ödsliga
och otrygga, vilket ger en konflikt mot det trygghetsmål som anges under ”sociala konsekvenser” i planbeskrivningen.
De anser att det är oroande att det planeras för en bullerskärm i anslutning till spårvagnsspåret.
Vid Bellevue och Kviberg finns skräckexempel på hur dåligt det kan bli med bullerplank i vägen. Detta bör rättas till i den slutgiltiga versionen, bullerutmaningen bör lösas på annat sätt tex
med lägre hastighet eller med mycket låga skärmar med absorption
Det är viktigt att kvarteren utformas på ett sätt som säkrar en god ljudmiljö, kvarteren bör därför
slutas helt( de tänker särskilt på kvarteret närmast Bellevue). De anser också att en ökning av
våningsantalet närmast Artillerigatan bör betraktas som en bullerskärmande åtgärd.
De anser också att förskoleverksamheten ska inordnas i bostadshus. Det medför en ökad flexibilitet för lokalnyttjande i framtiden och fler boende i området.
I norr upptas en stor yta av parkering samtidigt som planlagd ”natur” endast blir en smal remsa
nedanför berget. De föreslår att markparkeringen blir en mikropark. Med denna mikropark kan
även kvarteret närmast Bellevue slutas med en mindre innegård då de boende i hög grad kan
använda mikroparken. Antalet parkeringsplatser minskas och anläggs som kantstensparkering
utmed gatorna.
Kommentar:

Service i entréplan: Stadsbyggnadskontoret delar åsikten om att lokaler i botten våningen ofta bidrar till tryggare miljöer, verksamheter i entréplan bidrar också ofta till
ett bättre serviceutbud för de boende i området. Att skapa trygga miljöer är särskilt
viktigt längs större stråk. Stadsbyggnadskontoret anser att Artillerigatan är del av ett
viktigt stråk för att binda samman olika stadsdelar. Därför ställs i det delar av planen
krav på verksamheter i entréplan. Kommunen bedömer att det inom aktuellt planområde
finns förutsättningar för service. Kommunen är medveten om att det finns en begränsad
efterfrågan på lokaler och därför ställs inte krav i alla entréplan. Att i detaljplanen ställa krav på verksamheter har blivit vanligare under de senaste åren. Eftersom det i dagsläget är så fördelaktigt att bygga bostäder väljer många bort att bygga verksamhetslokaler.
Planen möjliggör service i entrévåningen i alla bostadshusen inom området. Planen
kräver service i områdets västra del, mot platsen väster om planområdet samt mot Artillerigatan. I de östra delarna, längs med Artillerigatan, finns krav på att det i entrévåningen ska vara en fri höjd till överliggande bjälklag på minst 3,5 meter, detta underlättar om man i framtiden vill omvandla från bostäder till servicelokaler.
Struktur och förskola: Det finns för och nackdelar med att samordna förskola och bostäder i samma byggnad. Som nämnt kan en samordning bidra till en ökad flexibilitet
och fler boende i området. Det kan också innebära problem i form av störningar och
svårigheter med samutnyttjning av gårdar mm. I den aktuella planen möjliggörs inte
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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bostäder och förskola i samma byggnad men förskolan har inordnats i en kvarterstruktur. Byggnaderna skapar tillsammans med Bunkeberget ett gårdsrum som kan användas
både av de boende och av förskolan. Både exploatören som planerar uppföra bostadsbyggnaden och lokalsekretariatet är nöjda med den aktuella lösningen.
Om man i den östra delen skulle göra ett helt slutet kvarter skulle gården bli för liten
för förskoleverksamheten, det skulle också innebära en väldigt mörk gård. Det finns ett
behov av förskolor i området. Kontoret bedömer att den föreslagna lösningen innebär
en effektiv markanvändning och bidrar till en god bebyggd miljö.
Buller: Planområdet utsätts för mycket buller. Det fördelaktiga läget med närhet till
service, kollektivtrafik och grönska i samband med vikten av att stärka stråket som Artillerigatan är en del av har gjort att kontoret bedömer att området lämpar sig för bostadsbebyggelse.
Med anledning av trafikbullersituationen har kontoret gjort utredningar och åtgärder
för att säkra att en tillfredsställande ljudmiljö ändå skapas för de som kommer att bo i
området. Kontoret har kontoret tagit fram ett buller PM som beskriver hur vi har arbetat med buller frågan. I PM:et beskrivs vilka bland annat åtgärder som har diskuterats,
vilka åtgärder som valts samt vilka åtgärder som inte valts. Alla bostäder inom planområdet kommer att få fönster mot en tyst- eller ljuddämpad fasad. Buller PM:et finns som
bilaga till planhandlingarna.
Kontoret delar åsikten om att byggnationen närmast Artillerigatan verkar bullerdämpande mot innanliggande bebyggelse och kan således betraktas som en bullerdämpande
åtgärd för boende dessa byggnader.
Parkering: På de områden på plankartan där det står parkering innebär det endast att
parkering får anordnas, områdena är således inte bara avsedda för parkering. Formuleringen på plankartan har ändrats för att tydliggöra detta. Området i norr(brevid naturmarken) är planerad för förskoleverksamhet. Troligen kommer området utvecklas
med både grönska, personalparkering och lekplatser. Detaljplanen styr inte exakt hur
området kommer att utformas och utformningen kommer troligen att variera över tid.
Skala: I arbetet med detaljplanen har en viktigtaspekt varit att få till en hög exploatering. Det har också varit viktigt att anpassa den föreslagna bebyggelsen till den befintliga samt att skapa en god bebyggd miljö med till exempel solbelysta gårdar för de boende som är trevliga att vistas på. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det befintliga
förslaget både innebär en hög exploatering och bidrar till en god bebyggd miljö.

21 Anonym anser att man ska bygga högre för att skapa fler bostäder. Personen skriver

under med namnet Bostadslös.
Kommentar:

En arbetet med att ta fram detaljplaner finns det ofta olika intressen som strider mot
varandra och detaljplanen är i regel alltid en avvägning mellan olika aspekter. Att få
till fler bostäder i Göteborg är ett politiskt högt prioritera. I arbetet med detaljplanen
har det varit viktigt att få till en hög exploatering, det har också varit viktigt att anpassa
den föreslagna bebyggelsen till den befintliga samt att skapa en god bebyggd miljö med
till exempel solbelysta gårdar för de boende som är trevliga att vistas på. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det befintliga förslaget både innebär en hög exploatering och
bidrar till en god bebyggd miljö.
22 Boende på Fyrisvägen 18 skriver att ingen byggnation ska tillåtas förrän trafikfrå-

gorna är lösta. Genom trafiksanering på Artillerigatan har kapaciteten minska i hög
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grad. Dessutom ska man bygga ut med kanske 3500 lägenheter och annan verksamhet.
Kvibergsområdet har bebyggts med mängder av lägenheter och mer är på gång: Fd Kvibergsområdet byggs ut och gamla Fjällboområdet ska byggas ut.
Detta leder till ökad trafik på Kvibergsvägen och Utbyvägen. Kvibergslänken är överbelastad och mer trafik kör på Lemmingsgatan. Det är mer tung trafik på vägarna trots att
det är ett villa område med många barn. Kräver att trafiken ska lösas innan någon utbyggnad tillåts i Gamlestaden.
Vill se ett mot vid Bergsjövägen/Mellbyleden, det ska gå via gränsen mot Partille(ev
Vagnmakaregatan), med bro över Säveån och järnvägen och anslutas via Industrivägen
och med ett mot som ansluter till E20. Då kan all tung trafik gå till industriområdet och
all trafik kan anslutas till E20 som får mer ökad kapacitet genom Röde orm och sedan
Marieholmstunneln. Det ska vara utbyggt och klart innan området exploateras mer. Det
är också viktigt att Kvibergslänken byggs ut.
Kommentar: Mellbyledens förlängning och anslutning till E20 finns med i kommunens

översiktsplan men för närvarande pågår inte vidare planering för utbyggnad av Göteborgs kommun. Frågan är dock av regional betydelse och Trafikverket håller på att
göra en åtgärdsvalsstudie för östliga tvärförbindelser. I detta sammanhang är det möjligt att ifrågavarande väglänk åter diskuteras. Tidigare har länken studerats i flera utredningar, senast i en trafikutredning som Partille kommun utförde 2006. Förbindelsen
har också funnits med som förslag i Trafikverkets nationella plan för år 2010-2021 dock
utan att prioriteras.
Utbyvägen, Kvibergsvägen, Regementsvägen och Kvibergs broväg är exempel på kommunala huvudgator avsedda också för genomfartstrafik. Gatorna i och kring området
kommer att belastas med mer trafik till följd av utvecklingen av Gamlestaden och Kvibergsområdet . Trafikkontorets följer denna utveckling, (se ovan nämnda trafikanalys
för Gamlestaden) och arbetar aktivt för att resbehoven också ska kunna hanteras med
förstärkningar i kollektivtrafiken och i gång- och cykelvägnätet. Planområdet har ett
kollektivtrafiknära läge och närhet till kommunala pendlingscykelstråk vilket skapar
goda förutsättningar för ett hållbart resande. Synpunkten har vidarebefordrats till trafikkontoret.

23 Boende på Fanjunkaregatan instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland

annat föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar,
en integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
24 Boende på Arsenalsgatan instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland an-

nat föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar, en
integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
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25 Boende på Julianska gatan instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland

annat föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar,
en integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
26 Boende på Flötevägen Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat

föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar, en
integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark. Den boende bifogar
yttrandet från Yimby. För att läsa en sammanfattning av Yimbys yttrande, se yttrande
nummer 20.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
27 Boende på Brahegatan instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat

föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar, en
integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
28 Boende på Färgfabriksgatan instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland

annat föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar,
en integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
29 Skrivelse utan angiven adress instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland

annat föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar,
en integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
30 Skrivelse utan angiven adress instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland

annat föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar,
en integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
31 Boende på Bangårdsgatan instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland

annat föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar,
en integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
32 Boende på okänd adress instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat

föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar, en
integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
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33 Boende på okänd adress instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat

föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar, en
integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
34 Boende på Teleskopsgatan instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland

annat föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar,
en integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
35 Boende på Storhöjdsgatan instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland an-

nat föreslår tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter, fler våningar, en
integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
36 Boende på Gamlestadstorget önskar barnvänlig större park med lekplats och gär-

na en plaskdam likt Plaskis i Majorna. Det finns mycket barn i området men få/inga bra
lekplatser och grönområden. Tror det hade lockat fler människor till stadsdelen och
även fått mig att vilja bo kvar med barn.
Kommentar:

Inom planområdet är ingen större lekplats planerad. Närmsta kommunala lekplats finns
direkt norr om Bunkeberget. Yttrandet är vidarebefordrat till park och Natur förvaltningen som ansvarar för skötseln av de kommunala lekplatserna.

37 Boende på Storhöjdsgatan anser att det är bra med slutna kvarter på den aktuella

tomten. Bebyggelsen stämmer bra överens med omkringliggande bebyggelse och kommer öka stadskänslan längs Artillerigatan. Hoppas att fasaden på de lägre husen blir
moderna landshövdingehus, tegel på bottenvåningen.
Kommentar:

Detaljplanen kommer inte styra utformningen av fasader. Synpunkten är vidarebefordrad till exploatören. Övriga synpunkter är noterade.

38 Boende på Anders Mattsonsgatan anser att planen har flera positiva kvaliteter

och att förslaget bygger vidare på den utmärkta planen för Gamlestadstorg. Den boende
anser även att kravet på verksamheter i bottenplan bör skärpas och ger i yttrandet förslag på en ny bestämmelse. Bullerplank vid spårvagnsspåren kan få en negativ effekt på
stadsmiljön och det är olyckligt att det planeras. Vid Bellevue och Kviberg finns
skräckexempel på hur dåligt det kan bli med bullerplank i vägen.
Det är viktigt att säkerställa en god ljudmiljö och kvarteren bör därför slutas helt(tänker
framförallt på det östra kvarteret). Våningsantalet bör ökas, framförallt mot Artillerigatan. Den boende förordar även en lösning där förskoleverksamheten inordnas i kvartersstrukturen, det ger en ökad flexibilitet för lokalutnyttjande i framtiden samt medger fler
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bostäder i området. Den boende påpekar också att hen noterat att det blir obligatoriskt
med lokaler i bottenplan närmast torget men att det bara blir bostäder längre österut.
Inget är mer effektivt för att ta död på ett levande stadsrum, hoppas detta kan justeras.
Kommentar:

Se svar till yttrande nummer 20.
39 Boende på Brahegatan anser att det är bra med: hiss, bastu för boende medlem-

mar, parkeringsplatser, fin innegård med lekplats för barn, inte för höga hyror, mm.
Kommentar:

Innegårdens utformning, bastu för boende, hyra, mm styrs inte av detaljplanen. Dessa
kan komma att variera övertid beroende på vad boende och fastighetsägare har för
önskemål. Detaljplanen är utformad så att gårdar för de boende skapas. Parkering för
de boende kommer främst att finnas i underjordiska garage.

Ändringar
Mindre revideringar har gjorts på plankartan och illustrationkartan. Bland annat har information om dagvattenhanteringen och markmiljö införts på plankartan.
I planbeskrivningen har text om luftmiljö och avfallshantering kompletterats.
I genomförande beskrivningen har mindre revideringar gjorts i texten, bland annat servitut och parkering.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är lämpligt att gå vidare med förslaget.

Gunnel Jonsson
Planchef

Hugo Lindblad
Planarkitekt
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klarlagda inom planområdet. Länsstyrelsen har inget att erinra vad gäller
halter i luft av NO2 i planområdet, bortsett från att en av områdets parkeringshusinfarter är belägen alldeles intill den planerade förskolan. Placeringen kan inte anses vara lämpligt med tanke på att barn är känsligare än
vuxna för luftföroreningar och att barnen kan komma att vistas relativt långa
dagar på förskolan.
Trafikflödet på Artillerigatan är relativt stort och med dubbelsidig bebyggelse riskerar halter i luft att bli högre jämfört med enkelsidig bebyggelse.
Beräkningar av partikelhalter visar att halterna av PM10 kan uppgå till drygt
45 µg/m3 som 98-percentil för dygnsmedelhalter under ett år, vilket ska
jämföras med MKN på 50 µg/m3 och preciseringen för miljömålet på 30
µg/m3. Halterna beräknas ligga under MKN, men marginalerna är relativt
små. Det är därför enligt Länsstyrelsen angeläget att planera för att minska
riskerna för de boendes hälsa genom att t.ex.:
 Säkerställa så stort avstånd som möjligt mellan gatan och husen.
 Plantera växtlighet, träd och buskar, mellan Artillerigatan och GCbana/bostäderna.
 Placera friskluftsintag högt upp på husen och så långt bort som möjligt från Artillerigatan.
 Företrädesvis placera balkonger på andra fasader än de mot Artillerigatan.
 Fartbegränsande åtgärder på Artillerigatan.
 Införa dubbdäcksförbud på Artillerigatan.
Längre in i planområdet beräknas halterna av partiklar vara lägre, men trots
det beräknas inte miljömålet för partiklar klaras år 2020.
Dagvattenhantering
I dagvattenutredningen finns flera bra förslag på dagvattenrening och fördröjning. Enligt genomförd beräkning måste dagvattenmagasin rymma 150
kubikmeter, vilket bedöms möjligt av kommunen, men inte säkerställt med
bestämmelse på plankartan. Det är dock positivt att mark lämplig för dagvattenhantering avsatts med prickmark på plankartan, Byggnad får inte uppföras. Kommunen skulle också kunna överväga att införa planbestämmelse
om att byggnadstak inte får beläggas med koppar eller zink, för att begränsa
spridningen av förorenat dagvatten. Det är sammanfattningsvis viktigt att
kommunen tar ställning till dagvattenutredningens förslag på skyddsåtgärder
och säkerställer dem med bestämmelser på plankartan, för att inte öka belastningen på Säveån och MKN för vattenförekomsten.
Övrigt
Kommunens val att dela detaljplanen i kv. Makrillen och kv. Gösen kan
försvåra möjligheterna till en gemensam helhetsbild och hållbara lösningar
för dagvattenhantering, MKN för vattenförekomsten, Natura 2000 – Säveån,
trafiksituationen etc. Nu hänskjuts de större frågorna till nästa detaljplan, kv.
Gösen.
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Beredning
Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning.

Roger Lind

Johanna Severinsson
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