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Detaljplan för Bostäder m.m. vid Ärlegatan 
inom stadsdelen Majorna i Göteborg 

Samrådsredogörelse  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 29 april 2014 att genomföra samråd för detaljplaneförsla-

get. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, un-

der tiden 21 maj till 1 juli 2014. 

Förslaget har under samrådstiden varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på 

Majornas stadsdelsbibliotek. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hem-

sida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. Öppet hus om planförslaget hölls på 

Stadsbyggnadskontoret onsdagen den 11 juni kl. 17-19. 

Sammanfattning 
Sammanlagt har det kommit in yttranden från 14 kommunala nämnder och bolag, 3 stat-

liga och regionala myndigheter, 1 berörd fastighetsägare, 44 berörda boende och 15 

övriga personer och föreningar, varav en skrivelse med namnlistor innehållandes 1845 

namnunderskrifter.  

Allvarligaste invändningen bland remissinstanser är att den föreslagna övre byggnaden i 

område B inte klarar bullerkraven.  

Boende har i synpunkter på att grönytor ianspråktas och att dessa ytor är viktiga för djur 

och natur samt som grönstråk och vistelsekvalitet. Andra synpunkter från boende rör att 

utsiktsmöjligheter försvinner, att byggnaderna inte smälter in i området, att återvin-

ningsplatsen kommer att störa, att sprängningar kommer störa, att en redan ansträngd 

parkeringssituation blir värre samt att kommunen kraftigt frångått planprogrammet där 

det anges att ny bebyggelse ska vara lameller i fyra våningar. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att föreslagen bebyggelse är lämplig. En sammanväg-

ning har gjorts av behovet av nya bostäder i staden ställt mot platsens förutsättningar 

och konsekvenser av ett genomförande.  
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I planarbetet har programstudien varit vägledande och förslaget studerats vidare och 

preciserats tillsammans med den markanvisade exploatörer och kommunens förvalt-

ningar. Byggrätterna har placerats i syfte att bevara så mycket som möjligt av befintliga 

utsikts- och vistelseplatser och även så att inga grönstråk skärs av. Gråberget kommer 

även fortsättningsvis ha en stor andel grönska jämfört med andra liknande delar av sta-

den. Även upprustningsåtgärder sker i form av att vegetationen i naturområdet glesas ut 

för att förbättra utsikten och befintliga naturstigar förstärkas. Befintliga parkeringsplat-

ser kommer att ersättas i närområdet. 

Sedan samrådet har en utseendebestämmelse införts för område B som anger att tak-

täckning ske bestå av röda takpannor för att harmoniera med omgivningen. Solstudien 

har kompletterats med ytterligare dag och klockslag, u-område har införts och mindre 

redaktionella ändringar har gjorts av förslaget. Bullerutredningen kompletteras med en 

beskrivning av påverkan på befintliga närliggande bostadshus. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, markanvisade ex-

ploatörer och berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomfö-

rande. 

 

 

Illustrationskarta från samrådshandlingen.  

Område A till höger och område B till vänster. 

Sammanfattning av synpunkter och samlade  
kommentarer 
Inkomna yttranden från sakägare och övriga privatpersoner berör i stora delar samma 

frågor. Sådana frågor tas därför upp och kommenteras samlat under teman nedan. Vid 
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behov ges kommentarer även i anslutning till yttranden som redovisas under ”Inkomna 

synpunkter och stadsbyggnadskontorets kommentarer”.  

Kompletteringsbebyggelse 

Merparten som yttrat sig ifrågasätter byggnation i det aktuella området och den pågåen-

de förtätningen av staden. Flertalet anger att de bosatt sig på Gråberget p.g.a. lugnet, 

utsikten, grönskan och djurlivet. Dessa värden skulle påverkas mycket negativt. I stället 

ges förslag på andra platser mer lämpliga för bebyggelse, bl.a. längs älven och på andra 

ytor som inte består av orörd naturmark.  

Några är positiva till kompletteringsbebyggelse om det inte sker på bekostnad av natu-

ren. Andra är helt emot nybyggnation. Det är bra och fint som det är. Några påpekar att 

Gråberget redan är tätbebyggt med 5000 invånare och att ytterligare 200 bostäder inte 

kommer leda till mer service eller utökad kollektivtrafik. 

Någon efterfrågar en redogörelse kring detaljstudierna och hur man har kommit fram till 

att nybyggnationen kan tillåtas i de volymer som anges i detaljplanen. 

Kommentar: 

Vilken inriktning planeringen av staden ska ha bestäms i Översiktsplan för Göteborg, 

antagen i kommunfullmäktige 2009-02-26. Den anger att planering i första hand ska ske 

med inriktning mot komplettering av den byggda staden i kombination med byggande i 

strategiska knutpunkter. Genom att i första hand bygga i redan existerande stadsdelar så 

kan befintlig infrastruktur utnyttjas, såsom på Gråberget. Möjligheten blir större att nå 

miljöfördelar och minska klimatpåverkan genom att fler kan använda existerande kol-

lektivtrafik. Ett betydande tillskott av nya bostäder i ett centralt läge av staden, där en 

stor andel byggs på redan ianspråktagen mark, går helt i linje med målen i översiktspla-

nen.  

Stadsbyggnadskontoret har till uppgift att titta på möjlig förtätning i alla centrala delar 

av staden och många planarbeten pågår samtidigt. Stadsbyggnadskontoret upprättar år-

ligen planer för ca 3500 bostäder. Närmast i tid pågår planering och utbyggnad av Norra 

Masthugget och Skeppsbron. Inom Älvstaden planeras ett stort antal bostäder som 

kommer att byggas succesivt fram till 2035.  

Att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i stadens centrala delar är förstås en konfliktfylld 

fråga där avvägningar görs mellan allmänna och enskilda intressen. Markanvändning i 

stadens centrala delar är en avvägning. Fördelarna av att bo centralt väger till viss del 

upp de störningar som en stadsmiljö alltid innebär för de boende, i form av ökat buller 

och skymd utsikt. Fördelarna är bl.a. minskat resbehov, tillgång till stadslivet m.m. – 

och de rent planeringsmässiga fördelarna att motverka s.k. ”urban sprawl” (ung. urban 

utglesning), utnyttjande av infrastruktur, service och kollektivtrafik. 

Den föreslagna bostadsbebyggelsen är ett viktigt tillskott för staden och stadsdelen. Ge-

nom en komplettering av ett befintligt område utnyttjas befintlig infrastruktur och servi-

ce på ett bättre sätt vilket är positivt ur alla hållbarhetsaspekter. Föreslagen bebyggelse 

utformas med hänsyn till områdets karaktär och de kringliggande byggnadernas höjder. 

Höjderna underordnar sig även Gråbergets sammanhållna stadssiluett på så sätt att höjd-

sättningen i plankartan är angiven med hänsyn till detta. Områdets karaktär medför en 

högre produktionskostnad än normalt. Om exploateringsgraden minskas, kommer eko-

nomin att bli sämre och det uppstår en högre ekonomisk risk för byggherren vilket kan 

medföra att ingen byggnation påbörjas. Den exploateringsgrad som är föreslagen be-

döms av fastighetskontoret vara acceptabel ur en ekonomisk synvinkel. 
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Trafik 

Många anser att det inte är lämpligt att förlägga mer bebyggelse på Gråberget eftersom 

det kommer leda till ökad biltrafik. Gatorna vid bergets fot är mycket hårt belastade och 

eftersom det endast finns två tillfarter upp till berget är trafiken även omfattande där. 

Att biltrafiken ökar anses gå stick i stäv med modernt miljötänkande. Fartreducerande 

åtgärder föreslås på Ärlegatan som idag är smal, kurvig och i dåligt skick. Åtgärder för 

att underlätta för cyklister och gångare behövs, exempelvis cykelbana.  

Många är positiva till föreslagen upprustning av gångvägar. Kollektivtrafiken uppe på 

berget är otillräcklig idag och det är långt till spårvagnshållplats. Tätare bussturer upp 

till berget krävs. 

Kommentar: 

Trafikökningen bedöms bli måttlig. Förtätning kan ge en något högre trafikmängd 

lokalt, men ur ett perspektiv för hela staden minskar transportbehovet och bilberoendet. 

Inom Göteborg sker knappt 30 procent av resorna med kollektivtrafik, vilket är en jäm-

förelsevis låg andel. För resor till och från Göteborg är andelen kollektivtrafik ännu läg-

re. Planering i Göteborgs Stad ska i första hand ske med inriktning mot komplettering 

av den byggda staden. Den täta staden underlättar för kollektivtrafik, gång- och cykel-

transporter. Därigenom skapas förutsättningar för minskade transportbehov och mins-

kade luft- och bullerstörningar. 

Bullerutredningen kompletteras med beräkningar av bullersituationen för de befintliga 

bostäderna. Om värdena är över riktvärdena så görs åtgärder, vilket bekostas av Fastig-

hetskontoret. I bullerstudien ingår såväl kollektivtrafiken som beräknad trafikökning på 

grund av föreslagen bebyggelse. 

Ärlegatan är smal, kurvig och kuperad vilket brukar leda till relativt låga hastigheter. 

Att anordna separat cykelbana längs gatan har dock bedömts bli ett för stort ingrepp i 

naturområdet och innebära ytterligare sprängning, varför detta alternativ inte kommer 

att genomföras. Detaljplanen möjliggör dock en förändring av trottoarens bredd då den-

na är smal idag och breddas för att underlätta för gående.  

Västtrafik beslutar angående tidtabell och körväg för bussar så frågan ingår inte i 

planarbetet. Kollektivtrafikens halvtimmestrafik kan anses glest, en linjeöversyn pågår i 

de västra delarna av staden, vilket kan komma att förbättra linje- och turutbud. Ett ökat 

underlag i form av fler boende förbättrar möjligheterna till ett ökat kollektivtrafikutbud. 

Synpunkterna vidarebefordras till Västtrafik. 

Parkering 

Många av de boende anser att det är eller kommer att bli brist på parkeringsplatser. Det 

kommer bli värre för de som bor där idag när parkeringsplatser tas bort eller flyttas 

längre bort. Tydligare besked efterfrågas om hur parkeringsfrågan ska lösas. Hur och 

var tänker kommunen kompensera de parkeringsplatser som försvinner? Hur kommer 

parkeringen att lösas under ombyggnadstiden? Parkeringsnormen för nybyggnationen 

kan sänkas för att minska ingreppen och byggkostnaderna. 

Kommentar: 

Den nya bebyggelsens parkeringsplatser ska förläggas på kvartersmark. Boende i den 

nya bebyggelsen kommer inte att erbjudas boendekort för parkering på gatumark. Den 

nytillkommande bebyggelsen kommer därmed inte påverka belastningen av parkering 

på gatumark. Befintliga parkeringsplatser på kommunens mark, vilka tas i anspråk i 

samband med exploateringen, ersätts delvis längs Ärlegatan, delvis i det parallella pla-
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neringsområdet vid korsningen Kabelgatan/Stortoppsgatan. Detta kommer att innebära 

en minskad kapacitet under byggtiden, men kommunen har för avsikt att söka en god 

lösning under tiden. Kommunen kommer att föra diskussioner med de olika byggherrar-

na om hur de tidsmässigt planerar sina byggetapper. Det kommer uppstå olägenheter 

mot dagens situation under byggskedet. Efter byggskedet kommer samma antal parker-

ingsplatser att finnas kvar som tidigare, se utförligare i parkeringsutredningen. 

Som underlag vid bedömningen av lämpligt utrymme för parkering har Beräkning av 

Parkeringstal samt Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov (godkänd 

av Byggnadsnämnden i oktober 2011) använts. 

Bebyggelsetyper och upplåtelseform 

Många upprörs över att det i område B planeras för bostadsrätter, när det framför allt är 

hyresrätter som behövs och det till allra största del redan finns bostadsrätter på Gråber-

get. Det känns orättvist att få grönområden, natur och utsikt förstörd för att några som 

har mycket pengar ska kunna köpa sig utsikt på bekostnad av fattiga som bor i hyresrätt. 

Det påpekas även att det behövs stora lägenheter till familjer och små billiga lägenheter. 

Blir Gråberget en blandstad med fler bostadsrätter? Någon anser att det saknas en analys 

om vem som kan köpa och bo i de planerade bostäderna. 

Om detaljplanen ändå styrde att bostäderna skulle vara minst 3 och 4 rum så hade vi 

kunna få in fler barnfamiljer i området, men sådan styrning saknas.  

Kommentar: 

Behovet av nya bostäder är stort i Göteborg. Inför markanvisningen av marken har 

kommunen genom Fastighetskontoret utrett vilket behov som är störst i området vad 

gäller bostadsform. De två pågående planärendena på Gråberget markanvisades paral-

lellt. I samband med detta såg kommunen till att få en bredd i den nya exploateringen, 

då man markanvisade för såväl bostadsrätter, hyresrätter och en framtida byggemen-

skap. 

För planområdet vid Ärlegatan har två exploatörer markanvisats, en som avser att bygga 

lite större bostadsrätter och en annan som företräder en byggemenskap inför att den ge-

menskapen är bildad och kan ta över i processen. Kommunens avsikt är att skapa en god 

mix i området och att möta upp för de behov som finns och kan uppstå. Vem som kan 

köpa lägenheterna är ingen planfråga utan bevakas av exploatörerna.  

I en detaljplan finns ingen juridisk möjlighet att styra antal rum, upplåtelseform eller 

lägenhetsstorlek. Frågorna finns dock med i kommunens arbete och diskussion med 

exploatörerna. Synpunkter vidarebefordras även till exploatörerna. 

Detaljplanen syftar till att skapa olika boendeformer; bostadsrätter och byggemenskap 

med nya möjligheter för eventuellt annan målgrupp. Båda kvarteren ligger intill befint-

liga hyreslägenheter, så det kan bli en blandning i närmiljön, liksom i stadsdelen Major-

na i stort där det finns mest hyresrätter. På Gråberget är dock merparten, ca 80 %, av 

bostäderna bostadsrätter med små lägenheter.  

Bebyggelsens utformning  

Flera boende framför att ny bebyggelse måste placeras med hänsyn till naturen så att 

bostäderna smälter in i naturområdet. Några anser att ny bebyggelse kommer att förstöra 

områdets enhetliga och sammanhållna karaktär, och kommer smälta in dåligt i den kul-

turhistoriska miljön. Om man överhuvudtaget måste bygga i området så bör det vara 

lägre hus om 3-4 våningar, som man tidigare sagt.  
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Någon framför att huset i område A kommer att ha ett platt tak, synas mellan befintliga 

hus och bryta av mot symmetrin på ett mycket förfulande sätt. Någon annan menar att 

ett sätt att inte bebygga område B är att ha fler våningar i område A och på detaljplan 

för Kabelgatan/Stortoppsgatan. 

En boende anser att den högre delen av området inte är tillgängligt för alla. Tillgänglig-

het bör väl gälla både i husen och till husen? Någon undrar när boende på Gråberget kan 

få se ritningar på kommande hus för att kunna ta ställning. 

Kommentar: 

Den befintliga bebyggelsen har ett tydligt förhållningssätt till berget och omgivningen, 

vilket har tagits hänsyn till i planförslaget. Ny bebyggelse ska vara väl anpassad till om-

givande bebyggelse. I planarbetet har de markanvisade exploatörerna deltagit och stude-

rat respektive förslag i detalj tillsammans med kommunens förvaltningar. Avvägningar 

har gjorts med hänsyn till platsens specifika förutsättningar. De förslag som nu varit på 

samråd ligger i linje med kommunens ambition att bygga fler bostäder. I planarbetet har 

programstudien varit vägledande och förslaget studerats vidare och preciserats. 

Vid utformningen av byggrätten inom område A har hänsyn tagits till såväl parken i 

söder som till den bergsrygg som löper längs områdets nordöstra gräns. Detta för att inte 

påtagligt förändra upplevelsen längs stigen i grönområdet eller vid vistelse vid lekplat-

sen. Byggrättens utbredning i söder slutar i linje med befintlig bergskant för att anpassas 

till platsen. I samband med utbyggnaden inom området föreslås inom ramen för planar-

betet ett antal upprustningsåtgärder att ske för att förbättra såväl för redan boende i om-

rådet som nyinflyttade. Vissa av åtgärderna ligger intill område A och innebär att den 

befintliga lekplatsen får en ny entré. Gångvägen flyttas och platsen får en grön inram-

ning mot den nya exploateringen. Takformen på husen i område A är inte reglerad i 

plankartan. De illustrationer som visas är bara exempel på hur bebyggelsen kan komma 

att se ut. En byggemenskap avses att bildas för att ta fram ett förslag på bebyggelse.  

Byggrätterna inom område B har anpassats till de vistelseplatser och stråk som finns på 

berget. De tre byggnadskropparna lämnar fri sikt i mellanrummen mellan Ärlegatan och 

berget/naturområdet, till skillnad från lameller som istället hade skurit av kontakten 

mellan gatan och naturområdet. Även upprustningsåtgärder sker i form av att vegetatio-

nen i naturområdet/berget som vetter mot syd och sydväst glesas ut för att förbättra ut-

sikten från fler platser. Befintliga naturstigar förstärkas och naturmarken gallras ur för 

att underlätta framkomligheten.  

Att bygga bostäder i läge B har bedömts lämpligt då området ligger intill en utbyggd 

gata, nära Mariaplans service och övrig infrastruktur. Bebyggelsen blir ett komplement 

till bebyggelsen på andra sidan gatan och skapar en mer stadsmässig karaktär på nedre 

delen av Ärlegatan och kan bidra till öka upplevelse av trygghet i och med att fler män-

niskor befolkar gatan om det byggs fler bostäder. Höjden på bebyggelsen i område A 

har anpassats till intilliggande bebyggelse och bedöms inte vara lämplig att öka på. Att 

bygga mer i området A för att på så sätt inte exploatera inom område B är därför inte 

lämpligt. 

Gråberget har stora höjdmässiga utmaningar. Åtgärder görs för att förenkla framkom-

ligheten i form av breddad trottoar och upprustad trappa med spår för att dra cykel och 

barnvagn. De krav på tillgänglighet som finns för bostäder ska uppfyllas och bevakas i 

samband med bygglovprövningen.  

Ett exempel på hur bebyggelsen kan utformas redovisas i planhandlingarna. Höjd, pla-

cering och utformning regleras i plankartan. Med det underlaget kan myndigheter, bo-

ende med flera ta ställning till förslaget och får möjlighet att komma in med synpunkter 
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vid två lagstadgade tillfällen under planeringsprocessen. Ritningar på exakt utformning 

av kommande hus skickas generellt inte ut till de boende.  

Vistelseytor och utsikt 

Många är oroliga för att förlora utsikten både från lägenheter och från naturområden. 

Eventuell ny bebyggelse måste hållas låg så att den inte skymmer utsikten för befintlig 

bebyggelse. Utsikten över Älvsborgbron och hamninloppen förstörs när känslan av vild 

natur försvinner, berget skuggas och utsiktsplatserna blir färre och sämre.  

Många är oroliga över att den nya byggnaden och trafikmiljön vid lekplatsen kommer 

att förstöra den orörda och mysiga känsla som finns där nu. Den kommer upplevas som 

privatiserad om de nya bostäderna får uteplats i anslutning till parken. Särskilt dåligt 

uppfattas det för barn eftersom garagenedfart och parkeringar placeras precis vid lek-

platsen. Även byggnation, sprängningar och uteplatser i område A uppfattas som stö-

rande för både lekplatsen och knallen ovanför tomten.  

Det påpekas att många boende på Gråberget saknar egen innergård utan är hänvisade till 

de gröna mellanrum som finns. Man hänvisar till grönstrukturplanen som menar att alla 

ska ha grönområde inom 300 meter, vilket inte kommer gälla när grönytorna förstörs för 

de nya byggnaderna.  

Kommentar: 

Utsikt är ett mervärde i en bostad vilket förstås innebär en kvalitativ förlust om den för-

svinner. Det eventuella utsiktsbortfallet bedöms dock inte som någon betydande olä-

genhet för de boende, då skymd utsikt ofta är oundvikligt i tätbebyggda områden. Att 

förtäta staden är en politisk vilja och inom vilka platser på Gråberget som detta skulle 

kunna ske på utreddes i programskedet. Bebyggelsen i område B är noga studerad och 

placerad för att bevara de bästa utsiktslägena på branten. Höjden är reglerad för att möj-

liggöra sikt även ovanför byggnaderna. I sektionen nedan är föreslagen byggnadsvolym 

markerad i ljust grått. Den vita ytan ovanför illustrerar taket som ska utformas sluttande. 

Att utforma bebyggelsen som punkthusen bidrar till stora släpp mellan husen vilket 

möjliggör även fortsatt vida utblickar. 

 

 
Sektion med föreslagen byggrätt i mitten, med Ärlegatan till vänster och naturområdet till höger i 

bild. Föreslagen byggnad i ljusare grå. (Abako) 
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Illustration över fri sikt mellan Ärlegatan, naturområdet och befintliga bostäder.  

Även fri sikt över föreslagen bebyggelse kommer att vara möjligt från flera håll. 

 

Grönytorna kommer till största del att bevaras. Lekplatsen, parken och utsiktsplatser vid 

berget kommer att finnas kvar. Gråberget kommer fortsatt att ha en bra grönstruktur 

med många gröna vistelseytor. Upprustningsåtgärder genomförs i samband med bygg-

nationen för att öka tillgängligheten till grönytor och lekplatsen samt att glesa ut i vege-

tation för förbättrad sikt mot väster. Även inom det parallella planarbetet vid korsningen 

Kabelgatan/Stortoppsgatan genomförs förbättringar på naturområden. Detta tillgänglig-

görs och rustas upp för att erbjuda fler möjligheter till aktiviteter. Stråken genom områ-

det förbättras, sittplatser anordnas, belysningen ses över och nya funktioner såsom od-

lingslotter med upphöjda planteringslådor, utsiktsplats och naturlekplats iordningsställs. 

Redan idag kör bilar på Ärlegatan in mot lekplatsen. Detaljplanen styr inte var infarten 

till garage ska placeras. För att undvika konflikt har ändå en plantering åt detta håll an-

givits som en upprustningsåtgärd. En ny entré skapas från Ärlegatans västra sida och 

gångvägen in till lekplatsen läggs om för att undvika konflikt.  

Skuggning 

Solstudien slutar kl 17, men kvällssolen på sommaren är längre än så, ny solstudie be-

hövs. Rör framförallt utsiktsberget, men även boende på Ärlegatan 7. 

Kommentar: 

Föreslagen bebyggelse kommer endast marginellt och under mycket begränsad tid att 

skugga befintliga bostäder och utsiktsplatsen på berget. Förslaget bedöms inte innebära 

någon betydande olägenhet med avseende på ljusförhållanden. 
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Solstudierna kompletteras och görs för tre tillfällen under året; vår-/höstdagjämning, 

sommarsolstånd och en vinterdag. Även antal tider som redovisas utökas, så att varje 

timme mellan kl 09-19 finns med. Eftersom skuggorna varierar över hela året brukar 

man använda vår- och höstdagjämning som jämndygn, för att kunna ge en representativ 

bild över året, då skuggorna dessa dagar motsvarar genomsnittliga förhållanden under 

året. 

Bebyggelsen på nedre delen av Ärlegatan berörs delvis av skuggning. Några lägenheter 

skuggas fram till kl 11 under höst- och vårdagjämningen med en vandrande skugga. 

Även under sommarsolståndet skuggas några lägenheter men under något kortare peri-

od. 

Bebyggelsen på övre delen av Ärlegatan (Majorna 161:1 och 160:1) kommer inte att 

påverkas beträffande skuggning. 

Bebyggelsen vid Märlspiksgatan (Majorna 158:1) berörs av skuggning efter kl 18 under 

höst- och vårdagjämning och i vissa delar efter kl 16 en vinterdag.  

Boverkets byggregler 6:323 Solljus lyder ”I bostäder ska något rum eller någon avskild 

del av rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus”. Befintlig 

bebyggelse intill föreslagen bebyggelse har under jämndygn tillgång till direkt solljus.  

I tätbebyggda områden ligger husen tätt och skuggar varandra. Eftersom ett boende i ett 

relativt centralt läge, som detta, innebär många fördelar i form av närhet till service, 

naturområde, kollektivtrafik och intressanta stadsmiljöer anser stadsbyggnadskontoret 

att en viss ökad skuggning inte kommer att sänka standarden på boendet och därför inte 

kan ses som en betydande olägenhet.  

Buller 

Flera boende framför att redan idag överskrids bullernivåerna. Bilar i branta Ärlegatan 

låter mer än på platt mark. De nya husen blir bullerskyddade, men de befintliga husen 

får inga åtgärder även om bullret ökar.  

Kommentar: 

Ljud är en naturlig del av att bo i ett centralt läge i staden. Det finns statliga rekommen-

dationer på bullernivåer för vilka kommunen har tagit fram en tolkning och policy. Vid 

planering av nya bostäder måste de rekommendationer som gäller idag tas i beaktande. 

Planen följer den kommunala tillämpningen. 

Om planerad exploatering medför trafikökning med förhöjda bullervärden som en kon-

sekvens på befintliga bostäder åligger det exploatören eller kommunen genom Fastig-

hetskontoret att åtgärda detta. En bullerutredning genomförs för att analysera om detta 

sker. 

Luftkvalitet 

Det saknas luftmätningar. Med mer trafik kommer det bli sämre luftkvalitet. Bilar i 

branta Ärlegatan släpper ut mer avgaser än på platt mark.  

Kommentar: 

Luftkvaliteten på Gråberget är generellt sett god. Riktvärden och miljökvalitetsnormer 

för luft överskrids inte enligt miljöförvaltningens kartläggning och förvaltningen har 

därför inte bedömt frågan som nödvändig att utreda vidare. Det är generellt låga trafik-

mängder på gatorna på Gråberget och en ökning bedöms inte leda till att överskridande 

av miljökvalitetsnormerna. 
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Natur och djurliv  

Många känner frustration och ilska och anser att fantastiska grönområden med ett rikt 

växt- och djurliv kommer att skövlas och försvinna. Vad händer med rådjuren, fåglarna, 

grävlingarna och alla andra djur? En grupp nämner förekomst av rödlistad tornseglare. 

Många är också ledsna över att inte kunna njuta av naturen från sitt fönster, sin balkong 

eller nära sitt hem. Bostadsnära grönområden är viktiga för människors hälsa och välbe-

finnande. Det finns synpunkter om att det inte alls är främst redan ianspråktagen (an-

lagd) mark som ska bebyggas, utan att stora delar av grönytor och berg kommer att för-

störas i de båda delområdena. Särskilt övre huset i område B skär av grönytor.  

Kommentar: 

Naturvärdena är bedömda av Park- och naturförvaltningen och finns beskrivna i en bila-

ga till planhandlingarna. Denna anger att det inom område A finns inga rödlistade arter, 

men att det i närheten finns värdefull natur vad gäller upplevelsen av området där natu-

ren snarare har sociala värden. Träden intill område A har visst värde som avskärmning 

mot stigen som passerar i naturområdet norr om området. Område B består av en väst-

vänd bergssluttning med unga uppväxande träd. Det är mest oxel och rönn i branten, 

men även lite alm, ek och lönn. Naturvärdet är måttligt men platsen innehåller bra mil-

jöer för småfåglar. 

Grönytorna kommer till allra största del att bevaras och Gråberget kommer även fort-

sättningsvis ha en stor andel grönska jämfört med andra liknande delar av staden. De 

nya byggnaderna har lokaliserats så att inga grönstråk skärs av, och därmed kan både 

djur och människor passera och njuta av grönskan även fortsättningsvis. Stråken blir 

smalare, men kvarstår som sammanhängande naturområden. Bebyggelsen koncentreras 

i enheter för att så mycket som möjligt av de bostadsnära naturytorna ska kunna sparas. 

Upplevelsen av natur genomsyrar området även efter att det blivit bebyggt.  

För tornseglare är gamla byggander med hål i den absolut viktigaste häckningsplatsen. 

Eftersom det inte ingår att riva gamla byggander i detaljplanen så har den ingen påver-

kan på tornseglaren. Det kan dessutom bli positivt för den när nya hus byggs upp. Torn-

seglaren tillbringar den mesta tiden i luften för att fånga flygande insekter. Inte heller 

detta påverkas av byggnationen. Någon vidare utredning angående tornseglare i området 

bedöms inte behöva göras. 

Trygghet 

Många ställer sig frågande till påståendet i programmet att bebyggelsen kan öka känslan 

av trygghet i området. Området anses inte vara otryggt idag och det blir inte mer tryggt 

med de tillkommande byggnaderna och dess invånare. 

Kommentar: 

Många kan uppleva grönområden som otrygga i mörker. Det är därför viktigt att det till 

bostadsområden finns alternativa vägar som är mer ljusa och befolkade, varför bebyg-

gelse längs Ärlegatan påverkar trygghetsupplevelsen positivt i och med fönster och por-

tar, inte minst för de som kvällstid går eller cyklar uppför eller nerför berget. Med fler 

människor på gatorna ökar antalet ögon och en positiv social kontroll kan uppstå och 

därmed en ökad känsla av trygghet. Självklart är mer avskilda och lugna miljöer också 

viktiga, såsom exempelvis grönområden. Grönytor som dagtid kan kännas trygga kan 

kvälls- och nattetid ge motsatt känsla. 

Förbättringsåtgärder genomförs längs flera stråk upp på Gråberget, såväl inom detta 

planarbete som inom det parallella arbetet vid korsningen Kabelgatan/Stortoppsgatan. 
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Där föreslås att trappan mellan Såggatan och Kabelgatans slut på Gråbergets topp rustas 

upp, då denna är ett huvudgångstråk över berget. 

Störningar under byggtid 

Många är rädda för att befintliga byggnader ska skadas av sprängningarna, vilket hände 

när äldreboendet byggdes. Dessutom bullrar sprängningarna och byggnationen, vilket 

inte minst stör de gamla i livets slutskede. Vad händer med sjuk- och ambulanstranspor-

ter när Ärlegatan kanske behöver stängs av under lång tid? Hur påverkas bergtunnlarna 

av sprängningen? 

Kommentar: 

Frågor som rör byggtiden är inte något som regleras i detaljplan. Ambulansens fram-

komlighet får inte påverkas. 

Konsekvenser under byggtiden och hur dessa ska åtgärdas hanteras i senare skede, i 

bygglovsprocessen, då kommunen lyfter frågor om omgivningspåverkan under byggti-

den. Kommunen kan efterfråga en riskanalys från byggherren och kravet bevakas i kon-

trollplanen. I riskanalysen ingår en inventering av fastigheterna inom ett influensområde 

och krav på vibrationsnivåer. 

Återvinningsplatsens placering  

Några anser att den flyttade återvinningsplatsen kommer att störa boende på äldreboen-

det och andra närboende. Behövs inte där, eftersom husen på Ärlegatan redan har sop-

sortering, det är de på Kabelgatan som behöver den.  

Kommentar: 

Återvinningsplatsen är en samhällsviktig funktion. Att återvinningsplatsen behöver ett 

nytt läge hänger samman med en annan exploatering på Gråberget, vid korsningen Ka-

belgatan/Stortoppsgatan. En studie av hela Gråberget har gjorts för att se var andra åter-

vinningsplatser är lokaliserade, vilka som kan nyttja dom, att platsen är tillgänglig för 

fordon och var möjliga nya etableringsplatser kan skapas. Föreslagen plats är lämplig ur 

flera avseenden. Störningsskydd bekostas av Fastighetskontoret endast om det är up-

penbart att det blir bullerstörningar som gör att man inte kan vistas i närheten. I detta 

fall bedöms så inte vara fallet, då störningen uppstår i ca 5-10 minuter ca en dag per 

vecka, i samband med tömning. I det föreslagna läget kommer dessutom befintlig mur 

mot äldreboendets uteplats att ha viss funktion som bullerskydd. Utveckling av buller-

dämpade kärl sker också och har börjat prövas av Förpacknings- och tidningsinsamling-

en, FTI, med gott resultat.  

Information och handläggning  

Det finns synpunkter på att workshoppen inför programmet har fått för mycket vikt i 

handlingarna, fast det var få deltagare där, boende inte blev inbjudna och att ett par bjöd 

in sig själva efter att ha råkat få höra att den skulle hållas. 

Några klagar på missvisande formuleringar, oärliga illustrationer och att man först lug-

nade ner de boende i programskedet med att det skulle bli max fyra våningar, för att nu 

ta tillbaka det och föreslå mycket högre hus.  

Kommentar: 

Innan programmet upprättades ville stadsbyggnadskontoret komma i kontakt med boen-

de på Gråberget för att ta del av deras kunskap om hur området används idag och hur 
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det skulle kunna utvecklas. Med hjälp av stadsdelsförvaltningen Majorna och Hyres-

gästföreningen i Majorna bjöds cirka 20 personer in som bor eller arbetar på Gråberget 

för att delta i en workshop om detta. Tyvärr kom inte alla som var anmälda till work-

shopen. Det fanns inte heller resurser för att bjuda in deltagare från alla gator inom pro-

gramområdet. Workshopen var inget beslutsforum utan genomfördes för att öka Stads-

byggnadskontorets kunskap om Gråbergets nuläge och vilka behov som fanns. Detta var 

ett moment utöver den lagstadgade planprocessen. Mycket information framkom som 

har varit bra underlag för planeringen av området. Det finns ytterligare förutsättningar 

att ta ställning till vid planeringen och planförslaget visar det sammanvägda resultatet. 

Mycket av det som framkom i samband med workshopen har tagits fasta på och syns 

bland annat som upprustningsåtgärder kopplade till detaljplanen. 

Illustrationer i handlingen kommer att ses över och justeras för att bli tydligare. 

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 planförslaget med beaktande av de synpunkter som redovisas under över-

väganden. Den föreslagna bostadsbebyggelsen är ett viktigt tillskott för staden och 

stadsdelen. Genom en komplettering av ett befintligt område utnyttjas befintlig infra-

struktur och service på ett bättre sätt vilket är positivt ur alla hållbarhetsaspekter. Områ-

dets karaktär medför en högre produktionskostnad än normalt. Om exploateringsgraden 

minskas, kommer ekonomin att bli sämre och det uppstår en högre ekonomisk risk för 

byggherren vilket kan medföra att ingen byggnation påbörjas. Den exploateringsgrad 

som är föreslagen är acceptabel ur en ekonomisk synvinkel. 

Kommentar: 

Noteras. 

2. Göteborg Energi Fjärrvärme  

Meddelar att byggnaderna inom område B på Ärlegatan kan erbjudas fjärrvärme och 

anslutning till befintligt nät kan ske på inomhusledningen i fastigheten Ärlegatan 6. 

Byggnaden i område A kan anslutas till fjärrvärme på befintlig ledning i Ärlegatan. 

Eventuellt krävs en omläggning av den befintliga fjärrvärmeledningen i Ärlegatan, där 

kommande rännstensparkeringen är föreslagen längs Ärlegatans östra sida. 

Kommentar: 

Noteras. Eventuell ledningsflytt studeras vidare i samband med projektering i samråd 

med Göteborg Energi. 

3. Göteborg Energi GothNet AB 

Vill bli informerade längre fram i planarbetet angående eventuella schakter, el- och 

fjärrvärme- anslutning mm. Om intresse finns kan GothNet förlägga rör och leverera 

bredband och IT-tjänster. (Lägeskarta över GothNets befintliga optokablar och rör bifo-

gad.) 
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Kommentar: 

Noteras. 

4. Göteborg Energi Nät  

Ett omfattande ledningsnät 0,4 kV samt en transformatorstation kommer att byggas 

inom planområdet. Göteborg Energi Nät menar att det gäller att reservera plats i detalj-

planen för de nya ledningarna till bostadshusen. Exploatören ska kunna upplåta utrym-

me för en transformatorstation inom dennes fastighet, om man avser att använda el för 

uppvärmning eller om större elbehov föreligger. För detta utrymme krävs hänsyn till 

magnetfält, brandsäkerhet, höjdnivåer, tillgänglighet och personsäkerhet.  

Om särskilda krav kommer att ställas på fristående transformatorstationens utformning, 

vill Göteborg Energi Nät delta i arbetet med gestaltningsprogrammet.  

Förutsättningen för läget för transformatorstationen är att markområdet är permanent 

lättåtkomligt för en stor lastbil med kran. Markområdet måste också vara fritt från vat-

ten- och avloppsledningar etc.  

För att med säkerhet kunna bedöma hur stor den tillkommande belastningen är till elnä-

tet behövs mer detaljerade uppgifter om bostädernas uppvärmningsform. 

Respektive byggherre förutsätts, såvitt inget annat särskilt avtalats med Göteborg Energi 

Nät AB, initiera och bekosta eventuella erforderliga flyttar av befintliga nätstationer och 

elledningar med tillbehör för möjliggörande av förändrad markanvändning enligt för-

slag till detaljplan. Vidare förutsätts att, såvitt inget annat särskilt avtalats med Göteborg 

Energi Nät AB, ledningsrätt erhålls för bolagets nätstationer och ledningar med tillbehör 

inom planområdet.  

Göteborg Energi Nät vill delta i planeringen inför detaljplanen i ett tidigt skede för ut-

placering av nätstationer och ledningsstråk och önskar delta vid detaljplanens slutarbete 

genom deltagande vid slutmöte eller liknande samt önskar att få antagandehandling till-

skickad sig när denna finns tillgänglig. 

Kommentar: 

Noteras. Kommunen ställer inte särskilda krav på gestaltning på fristående transforma-

torstations utformning. 

Det finns en transformatorstation som står norr om föreslaget läge för återvinningssta-

tionen samt en nere vid Ärlegården. I ett parallellt pågående ärende vid korsningen Ka-

belgatan/Stortoppsgatan planeras för en flytt av befintlig transformatorstation och ut-

ökad kapacitet i denna. I kombination med den utökade transformatorstationen så finns 

det tillräckligt med kapacitet i området. 

Beskrivning av ledningskonflikter står med på sidan 17 och 18 i planbeskrivningen samt 

under rubriken ekonomiska konsekvenser för exploatören. 

5. Göteborg Energi Gasnät 

Konstaterar att Göteborg Energi Gasnät AB inte har några driftsatta gasledningar i di-

rekt anslutning till det aktuella området och därmed inget att erinra mot de planerade 

arbetena. 

Kommentar: 

Noteras. 

6. Göteborgs Hamn AB 

Anser sig inte berörda och har därför inga synpunkter samt avstår från att vara remiss-

part i fortsatt planarbete. 
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Kommentar: 

Noteras. 

7. Kretslopp och Vatten 

Anser att avfallshanteringen på ett bra sätt tas upp i planhandlingarna men påpekar att 

lastzoner kan komma att behövas om kantstensparkering kommer att tillåtas.  

Allmän ledningsutbyggnad inom planområdet bedöms till ca 40 m samt utbyggnad av 

servisledningar. Spill- och dricksvattenledningar berörs av föreslaget E-område. Viktigt 

att dessa ledningar säkras med ett område om 3 m på varje sida samt att återvinnings-

platsen utformas så att ledningarna är åtkomliga.  

Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Ärlegatan. Kapaciteten på all-

mänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten.  

Kretslopp och vatten påpekar att planbestämmelserna medger att huvudbyggnader pla-

ceras i fastighetsgräns samt att kvartersmark delvis underbyggs med parkering, vilket 

kan medföra att utrymme för fördröjning av dagvatten saknas, medan dagvattenutred-

ning föreslår att fördröjning av dagvatten sker på kvartersmark. Kretslopp och vatten 

anser att utrymme för fördröjning av dagvatten ska säkerställas i detaljplanen.  

Plankartan ska innehålla en bestämmelse som anger att lägsta höjd på färdigt golv ska 

vara 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt, för att anslutning med självfall ska 

tillåtas.  

Eftersom planområdet ligger i närheten av en berganläggning ska sprängning utföras så 

att skador inte uppkommer på berganläggningen eller i dess installationer. Förbesiktning 

av berganläggning och installationer ska utföras innan sprängning. Kontakt om detta ska 

tas med Kretslopp och vatten.  

Kostnaden för utbyggnad av allmänna VA-ledningar samt servisledningar har beräknats 

till 700 kkr. Anläggningsavgiftena för vatten och avlopp har beräknats till 900 kkr enligt 

VA-taxa för år 2014, plus moms. Kostnadstäckning för VA-kollektivet vid genomfö-

rande av detaljplanen blir enligt ovan 129 %.  

Kommentar: 

Lastzoner finns angivet i trafikförslaget och illustreras i illustrationskartan. 

Ett u-område införs i plankartan för att säkra rättigheten för allmän ledning inom E-

området.  

Var fördröjning av dagvatten ska ske studeras vidare i samband med bygglovprövning-

en. Det är inte givet att hela byggrätten kan utnyttjas. 

Information beträffande anslutning med självfall anges som upplysning i plankartan då 

detta inte är lämpligt att ange som en planbestämmelse. Formuleringen revideras enligt 

önskemål i yttrandet. 

Information angående närhet till berganläggning finns med som en upplysning i plan-

kartan och att förvaltningen ska kontaktas är angivet i planbeskrivning. 

8. Kulturnämnden 

Tillstyrker planen. Föreslagen bebyggelse fungerar i den äldre stadsplanen och bygg-

nadsstukturen. Bevarandet av samlingslokalen är positivt, och det är positivt att bygge-

menskap prövas inom planen. 

Kommentar: 

Noteras. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 15(44) 

9. Lokalnämnden 

Har inga synpunkter på detaljplanen. Dock medför utbyggnad enligt detaljplanerna för 

ärendena vid Ärlegatan och korsningen Kabelgatan/Stortoppsgatan att behovet av skola 

och förskola ökar i området. Detta behöver beaktas för att inte befintliga anläggningar 

ska få för stor belastning, vilket skulle innebära stora grupper av barn och därmed ökat 

slitage och underhållskostnader. 

Kommentar: 

Noteras. Lokalförvaltningen har i det inledande detaljplanearbetet lämnat besked om att 

de inte efterfrågar någon förskola inom planområdena. 

10. Miljö- och klimatnämnden 

Tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 

För att minska påverkan på naturvärden bör man undvika sprängning inom område A. 

Planens utformning har tagit tillräcklig hänsyn till de naturvärden som finns. Det är 

mycket viktigt att trappan nedför berget rustas upp för att öka tillgängligheten i området. 

Det är viktigt att cykelparkeringar ordnas vid bostäderna och även i anslutning till trap-

pan. Man bör även se över möjligheterna att utöka ytorna för cykeltrafik på Ärlegatan. 

Det är viktigt att arbeta för en ökad turtäthet på Gråberget. Bullerfrågan måste utredas 

vidare för att visa hur tysta sidor kan skapas inom område B. Positiva till öppna diken 

för avledning av dagvattnet till fördröjningsmagasinet/en samt till att anlägga gröna tak 

och gräs- och grusytor. 

Kommentar: 

Sprängning inom område A kan bli aktuellt för att lösa parkering inom tomten. Hänsyn 

tas till den högsta punkten på höjdryggen som avgränsar föreslagen kvartersmark mot 

grönområdet, så att denna kvarstår och utgör en naturlig gräns mellan den privata mar-

ken och den allmänna. 

Antalet cykelparkeringar kan beräknas med stöd i Göteborgs Stads Parkeringspolicy och 

tillhörande P-talsverktyg. Cykelparkerings till bostäderna ska anordnas inom kvarters-

mark, såväl i anslutning till entrén som i förråd. Några kommunala cykelparkeringar 

nere vid trappan mot Mariaplan kommer inte upprättas. Trottoaren breddas som gör att 

man kan gå med cykeln uppför Gråberget. Om ytor för cykeltrafik längs Ärlegatan ska 

utökas så krävs ytterligare sprängning. En avvägning har gjorts där framkomligheten för 

fotgängare förbättras genom breddning av trottoaren.  

Synpunkt angående ökad turtäthet på Gråberget är ingen planfråga utan vidarebefordras 

till Västtrafik som beslutar kring frågor om kollektivtrafiken. 

Det är möjligt att skapa tysta sidor för alla lägenheter, se planlösningsexempel nedan 

där markerade rum är boningsrum mot tyst sida. 
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Planlösningsexempel för byggnad inom område B, med Ärlegatan nedåt i bild. Rum som har öpp-

ningsbart fönster mot tyst sida – ibland med hjälp av inglasad balkong är gulmarkerade. 

11. Park- och naturnämnden 

Park- och naturförvaltningen är positiv till en komplettering av bebyggelse inom plan-

området men vill att det sker med en större anpassning till befintliga terrängförhållanden 

t ex med souterränghus och minsta möjliga bergssprängning. Om detta inte är möjligt 

ska all bergsprängning vara rak och varsam och ske inne på kvartersmark. Alla säker-

hetsstaket ska stå inne på kvartersmark. 

Minimera negativ påverkan på naturen på Gråberget genom en mer terränganpassad 

bebyggelse i område B. Sociotopvärdena utsikt och promenad i område B kommer att 

finnas kvar, men begränsas då det blir ett smalt område allmän plats jämfört mot idag.  

Minimera negativ påverkan av upplevelsen inifrån parkmiljön i område A genom att 

flytta huset lite längre söderut och förlägg parkeringar och infart till parkeringsdäcket 

från Stortoppsgatan. I område A bör berget lämnas orört och bebyggelse endast ske på 

den befintliga parkeringen samt gräsytan bakom. Bebyggelsens höjd bör studeras vidare 

för att säkerhetsställa naturupplevelsen och sociotopvärdet grön oas mm.  

En zon på 10-15 m mellan byggrätt och skog bör vara kvartersmark för att undvika 

skuggkonflikter. Grövre träd som avverkas ska sparas på platsen och läggas ut i närlig-

gande naturområde på lämplig plats. Det dagvatten som kommer från berget och rinner 

ner på kvartersmark ska tas omhand på kvartersmark. 

Förvaltningen får investeringskostnader för de upprustningsåtgärder som föreslås, samt 

ökade driftskostnader i samband med genomförandet av detaljplanen. Park- och natur-

nämnden har ingen möjlighet att bekosta de åtgärder som föreslås, utan förutsätter att 

finansiering sker med exploateringsmedel.  

Inga riksintressen eller andra områden med särskild natur- och kulturintresse berörs. 

Inom planområdet finns inga rödlistade arter. Vissa naturvärden i form av träd och ve-

getation kommer att försvinna vid genomförande av detaljplanen.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 17(44) 

Kommentar: 

Som en förutsättning för fortsatt planering på Gråberget så angavs i programmet att par-

kerings inte får finnas i bottenvåning mot gatan. Att spränga och bygga garage inom 

kvartersmarken är nödvändigt för att anordna parkering för de boende i de föreslagna 

områdena. Byggnaderna kommer utformas som souterränghus, men byggnationen förut-

sätter sprängning med tanke på de kuperade tomterna, framförallt i område B. 

Djupet på byggrätten inom område A är anpassat till att möjliggöra parkering i mark-

plan, med lokalytor mot gatan. Detta för att skapa en mer livfull och intressant fasaddel 

med möjlighet till fönster och entréer mot gatan. Byggrättens utbredning i söder slutar i 

linje med befintlig bergskant för att anpassas till platsen och naturområdet. 

En 3 meter bred zon mot parken i öster får inte bebyggas. En zon om drygt 4 meter in-

nanför detta område får endast bebyggas med planterbart bjälklag, där komplement-

byggnader får finnas ovan bjälklaget. Det bedöms inte möjligt att skapa en helt bebyg-

gelsefri zon om 10-15 meter. Området närmast parken kommer med fördel utformas 

som uteplats för de boende. Dagvatten ska fördröjas på kvartersmark. 

Upprustningsåtgärderna bekostas genom exploateringsinvesteringar. Park- och Natur-

förvaltningen får ansöka om detta hos kommunfullmäktige. 

12. Räddningstjänsten 

Har inget att erinra. Insatstiden i området normalt är under 10 min, även med höjdfor-

don med vertikal räckvidd om 23 meter. För att säkerställa tillgänglighet för räddnings-

fordon behövs en minsta körbredd på 3 meter, en maximal längdlutning om 8 procent 

och att vägen ska tåla ett axeltryck på minst 10 ton. Utryckningsfordon ska i en akut 

situation kunna komma så nära den aktuella byggnaden att avståndet mellan fordon och 

husets entré inte överstiger 50 meter. Maskinstegen erfordrar en uppställningsplats om 

5,5 x 11 meter.  

Brandportnätet är utbyggt i området enligt VAV:s P83 konventionell system. Det finns 

inga verksamheter invid planområdet som genererar ett behov av riskutredning.  

Kommentar: 

Beaktas. 

13. Stadsdelsnämnden Majorna-Linné 

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné tillstyrker förslag till detaljplan för bostäder med 

mera vid Ärlegatan med de synpunkter som framgår av förvaltningens överväganden. 

Förslaget är till största delen positivt för Gråberget. Det finns dock några punkter som 

förvaltningen önskas tas hänsyn till inför fortsatt arbete. För en ännu tryggare miljö 

längs Ärlegatan bör lokalerna i bottenvåningen ha entréer och fönster mot gatan. Även 

bostäderna bör ha mycket fönster mot gatan, särskilt vid område B där man måste pas-

sera för att komma uppför berget. Trafikmiljön nära lekplatsen behöver ses särskilt över, 

för att inte skapa barriär för barn att ta sig dit på egen hand, för att föräldrar ska kunna 

känna att barnen är trygga vid lekplatsen. Fönster från bostäderna placeras med fördel 

mot lekplatsen för att öka den upplevda tryggheten och kontakten mellan boende och 

lekande. Återvinningsplatsen bör ha störningsskydd mot äldreboendets uteplats och mot 

bostäderna på andra sidan Ärlegatan. Detta bör utformas så att det ser trevligt ut från 

uteplatsen, gärna med grönska. Nämnden önskar även att trygghetsboende skapas i om-

rådet, vilket skulle underlätta för äldre att kunna bo kvar i området. Förövrigt vill för-

valtningen framhålla vikten av att området kompletteras med stora lägenheter. 

Genom att rusta upp och förstärka platser kan trygghetsupplevelsen förbättras, vilket är 

positivt jämställdhetsperspektiv, då många kvinnor upplever sig otrygga utomhus. En 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 18(44) 

upprustning och förstärkning av olika funktioner som park, gångvägar och centrum, får 

även positiva konsekvenser för barnens vardagsliv, då de blir tryggare och mer intres-

santa. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret delar stadsdelsnämndens bedömning att lokaler mot Ärlegatan 

bör ha entréer och fönster mot gatan. På grund av topografiska förhållandena bedöms 

det dock olämpligt att ha en planbestämmelse som reglerar detta, då det kan bli nödvän-

digt att exempelvis komma in i lokaler runt hörnet sett från gatan. Hänsyn har tagits vid 

entrén mot lekplatsen genom att bredda trottoaren i denna del, att vegetation ska till-

komma för att avskilja parken från kvartersmarken och vändplatsen samt att en ny en-

tréstig in i parken ska iordningsställas. Fönster mot parken är positivt på flera sätt, såväl 

för besökare i parken som för de boende som då får soliga boningsrum. Detta bedöms 

dock inte som lämpligt att styra i detaljplanen. Arrendeavtal kommer att upprättas med 

Kretslopp och Vatten som ansvarar för utförandet av återvinningsplatsen. Detaljplanen 

reglerar inte typ av boende eller lägenhetsstorlek, men omöjliggör inte vare sig trygg-

hetsboende eller stora lägenheter. Synpunkterna vidarebefordras till exploatören för 

kännedom.  

Stadsbyggnadskontoret delar även stadsdelsnämndens bedömning att projektet kan bidra 

till förbättrad trygghetsupplevelse 

14. Trafiknämnden  

De upprustningsåtgärder som föreslås av gångstråk genom trappor och belysning för-

bättrar förutsättningarna får gång- och cykeltrafik. Längs Ärlegatan breddas befintligt 

gångstråk. Påtalar vikten av goda bussförbindelser till Gråberget. Föreliggande detalj-

plan har ett parkeringsunderskott som ersätts inom ramen för Detaljplan för Stortopps-

gatan/Kabelgatan. Det innebär att föreliggande detaljplan inte bör byggas innan parker-

ingsplatserna i detaljplanen Stortoppsgatan/Kabelgatan finns tillgängliga. Ersättnings-

parkeringen finns på ett gångavstånd på ca 500 m och ca 20 m i höjdskillnad. Har man 

möjlighet att välja trapporna blir avståndet kortare. Avståndet mellan bostäderna på Är-

legatan och ersättningsparkeringen kan medföra att dessa platser blir mindre attraktiva 

än gatuparkeringen och därmed ytterligare öka trycket på befintliga parkeringsplatser på 

gatan. Det är hård belastning på tillgängliga parkeringsplatser på Gråberget och viktigt 

att detaljplanerna säkerställer att boendeparkering löses på kvartersmark. Utformningen 

och regleringen av besöksparkering måste ske i samspråk med Trafikkontoret. Det är av 

stor vikt att bulleråtgärder säkerställs i bygglovskedet och att nödvändiga kompletteran-

de beräkningar görs för att säkerställa nivåerna. 

Kommentar: 

Synpunkt angående vikten av goda bussförbindelser vidarebefordras till Västtrafik som 

beslutar kring frågor om kollektivtrafiken. 

Den nya bebyggelsens parkeringsplatser ska förläggas på kvartersmark. Tillräckligt ut-

rymme för detta finns och i planhandlingarna beskrivs ett möjligt sätt att lösa detta. 

Fortsatt diskussion kommer att ske med Trafikkontoret angående besöksparkering. 

Beträffande buller se kommentar till yttrande från Miljönämnden ovan. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

15. Lantmäterimyndigheten 

Fastighetsplan/tomtindelning ska gälla som detaljplanebestämmelse. Därför bör redogö-

relse av berörda planer på sidan 4, under rubriken ”Detaljplan”, lyda: ”För området 
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gäller detaljplanerna II-2665 (med fastighetsindelningsbestämmelser III-4083 och III-

4655), II-3065 och II-3466 (med fastighetsindelningsbestämmelse III-7302).  

Under rubriken på sidan 19 bör ”fastighetsplan (tomtindelning)” ersättas med ”fastig-

hetsindelningsbestämmelse” till gällande detaljplan. Detaljplan II-2665 gäller för kvar-

teren 44 Banelyckan och 61 Nävern. För kvarteret 67 Stenhyddan gäller detaljplan II-

3466. Ordet ”ska” i första stycket bör tas bort. Den äldre detaljplanen med fastighetsin-

delningsbestämmelsen upphör att gälla genom den nya planen.  

Under rubriken ”Mark ingående i allmän plats, inlösen” på sidan 20 bör även fastighe-

ten Majorna 144:3 tas med eftersom del av fastigheten som utgör kvartersmark plan-

läggs som allmän platsmark lokalgata.  

I tredje stycket under rubriken ”Fastighetsbildning” bör genomförandet inom område B 

för avstyckning tydliggöras. Det kan tolkas som att avstyckning avser två bostadsfastig-

heter istället för en bostadsfastighet. Om två bostadsfastigheter avstyckas bör det även 

redogöras för eventuellt gemensamma anläggningar.  

Fjärde stycket bör även kompletteras med att det markområde som planläggs som all-

män platsmark av Majorna 144:3 ska regleras till Majorna 720:332.  

Tabellen under ”Fastighetsrättsliga konsekvenser” bör kompletteras med fastigheten 

Majorna 144:3.  

Inom detaljplanen finns kvartersmark som inte har kvartersnamn. Nytt kvartersnamn 

kommer att tas fram av lantmäterigruppen.  

Kommentar: 

Beaktas. Justeringar görs i planhandlingarna. 

16. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen är positiv till den förtätning i ett centralt läge som planen innebär. Delar 

av bostäderna i område B kommer enligt förslaget utsättas för riktvärdesöverskridande 

bullernivåer. 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet måste lösas på ett tillfreds-

ställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas 

av Länsstyrelsen. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Hälsa och säkerhet, buller. Område B är utsatt för riktvärdesöverskridande nivåer av 

buller. Planen uppfyller kriterierna för att göra avsteg från riktvärdena och i plankartan 

finns det godtagbara planbestämmelser. Utifrån bullerutredningen, bullerkartor och il-

lustrationskartan som redovisats är det svårt att se hur kommunen ska klara att uppfylla 

planbestämmelserna. Var erhålls område B:s lägenheters tysta (<=45dBA) eller ljud-

dämpade (45-50 dBA) sida? Byggrätterna behöver antingen anpassas efter bullersitua-

tionen så att tyst eller ljuddämpad sida kan garanteras för bostäderna i område B alterna-

tivt ska man visa på att tyst eller ljuddämpad sida klaras med hjälp av störningsskydd. 

Ett eventuellt störningsskydd behöver säkerställas i planen. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Riksintresse för kulturmiljövård. Planområdet gränsar till ett väl sammanhållet land-

shövdingehusområde av riksintresse för kulturmiljövård och som ingår i ett kommunalt 

bevarandeområde. Kommunen bör överväga att införa planebestämmelser som även 

omfattar fasadskulör, fasadmaterial och takmaterial i planen. 
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Geoteknik. Risker som uppstår vid byggnation ska byggnadsnämnden bevaka vid ge-

nomförandet av den nya byggnationen, t ex genom punkter i kontrollplanen. 

Naturmiljö. I den aktuella planen sparas en hel del naturmark som ansetts ha högre na-

turvärden. Det är önskvärt att bebyggelsen inom område B anpassas till de höga natur-

mässiga och sociala värden som finns här; med andra ord att de grövre träden och den 

lummiga parkkänslan värnas. Kontinuiteten i naturmiljön runt Gråberget påverkas inte 

negativt av detaljplanen. 

Dagvatten. Att dagvatten ska fördröjas, samt kapaciteten på fördröjningen, bör anges 

som bestämmelse på plankartan.  

Radon. Upplysning om att byggnader där människor vistas stadigvarande ska utföras 

radonskyddade finns, vilket Länsstyrelsen ser som positivt. 

Behovsbedömning. Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan 

på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

Frågan om bullerhantering har studerats vidare och ett möjligt sätt att hantera detta re-

dovisas i planbeskrivningen. 

Projekten inom planområdet anpassas till den struktur som finns på Gråberget, med om-

växlande lamellhus och punkthus. Att man idag behöver anordna sin parkering inom 

kvartersmark, till skillnad från när området i övrigt byggdes ut, ger andra förutsättningar 

för byggnationen och hur den inpassas i terrängen. Landshövdingehusområdet av riksin-

tresse ligger i närheten av område B, vilket i sin tur ligger tydligt i grannskapsenheten 

vilken saknar bevarandeskydd. Förändringarna på befintliga intilliggande hus på Ärle-

gatan är bitvis stora och det arkitektoniska uttrycken varierar. Området bedöms inte ha 

direkta samband med riksintresseområdet, och ska därför inte anpassas till det. Stads-

byggnadskontoret bedömer det därför inte lämpligt att reglera fasadkulör eller fasadma-

terial i detaljplanen. Den föreslagna bebyggelsen blir ett modernt inslag i miljön och bör 

inte nödvändigtvis kopiera befintliga byggnaders utseende. En bestämmelse införs gäl-

lande takmaterial och takfärg inom område B då taken kommer att vara synliga på läng-

re håll, såväl från platser kring Mariaplan och från Gråberget och dess utsiktsplats på 

berget och därför kommer att läsas in i det i övrigt sammanhållna taklandskapet.  

Kvartersmarkens utbredning runt föreslagen byggnation i område B är starkt begränsad 

för att spara så stor del av naturområdet som är möjligt. Visst underhåll i form av röj-

ning av vegetation i naturområdet kommer att ske för att förbättra framkomligheten och 

förbättra utsikten. Detta ska inte ske på bekostnad av de utpekade naturvärdena. 

Fördröjning av dagvatten enligt planen regleras i bygglov efter av exploatör redovisad 

dagvattenhantering. Att dagvatteninstallationen blir tillfredsställande blir en punkt i 

kontrollplanen. 

17. Västtrafik 

Har inget att erinra. Påminner om behovet av säkra, trygga och tillgängliga gångvägar 

till kollektivtrafikens hållplatser. 

Kommentar: 

Noteras. Flera upprustningsåtgärder kommer att göras i området. 
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Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogö-

relsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade 

till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret. Flertalet av synpunkterna har summerats 

tematiskt ovan och besvaras under rubriken ”Sammanfattning av synpunkter och samla-

de kommentarer”. 

18. Bostadsrättsföreningen Ärlegatan 9-11, Majorna 160:1, Familjebostäder 

Ser med stor oro på den detaljplan som tagits fram för Gråberget/Ärlegatans nedre och 

övre delar. Den nya bebyggelsen kommer att bli betydligt större och högre än vad som 

tidigare sagts, fyra våningar har förvandlats till sex våningar (SBK säger dock i sin 

skrivning fem våningar med inredd vind). Gråbergets befintliga siluett bevaras men för-

lorare blir i princip alla boende på Ärlegatan som får titta in i en husvägg istället för 

gröna träd.  

De tre punkthusen på nedre delen av Ärlegatan lägger berget delvis i skugga och kvälls-

solen och den fria utsikten försvinner. Grönskan skapar inte alls otrygghet.  

Med ett stort hus bredvid parken tar man bort känslan av den lite ”vilda” och naturliga 

lekplatsen. Bebyggelsen kommer att ta bort naturkänslan och hur roligt är det att pro-

menera runt ett hus. 

Grönområden behövs för hälsa, rekreation, klimat och ekologisk balans. 

Gråberget har två uppfartsvägar, vilka inte är dimensionerade ens efter dagens trafik 

som den ser ut vissa tider på dygnet. Exempelvis är korsningen Slottsskogsga-

tan/Ärlegatan stundvis mycket trafikerad. Bullernivån överskrider gränsvärdet redan 

idag.  

Otrygg är situationen för gående och cyklister längs den smala, kurviga Ärlegatan som 

dessutom är i väldigt dåligt skick. Det blir inte mindre otryggt med gemensam gång- 

och cykelbana i båda riktningarna på en sida och garageutfart från den nya bebyggelsen. 

Är idag problem med parkering, vilka kommer att öka med fler bilar. 

Ett återkommande motiv för byggnationen sägs vara att ”det bor för få människor på 

Gråberget och att det är få människor som rör sig ute” samt att detta skapar otrygghet. 

Detta är nonsens. Med den nya byggnationen ökas befolkningen med ca 200 hushåll och 

det underlaget räcker inte för att få lönsamhet i någon verksamhet.  

Det finns lämpligare platser att bebygga som tål förtätning bättre än vad Gråberget gör. 

Behovet av bostäder till unga människor är stort men de bostäder som planeras på Ärle-

gatan är bostadsrätter och kommer att bli dyra så ungdomar är knappast målgruppen. 

Bebyggelsen som planeras runt Ärlegatan är förödande med stora kolosser till hus som 

ska klämmas in i grönområden där man måste spränga bort stora delar av berg för att 

placera hus som passar illa in i den befintliga 50-tals miljön.  

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

19. Hyresgästföreningen Västra Göteborg 

Anser att det är positivt med nya bostäder förutsatt att vissa villkor uppfylls. Föreningen 

är positiv till område A men mindre positiv till område B p.g.a. sprängning och intrång i 

grönområde. Sprängningar i område B fördyrar bostäderna och grönområde försvinner 

(Grönstrategiplan bifogad). Stort ingrepp för endast 40 lägenheter. Ett sätt att inte be-
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bygga område B är att ha fler våningar i område A och på detaljplan för Kabelga-

tan/Stortoppsgatan. Stigar och trappor behöver upprustas. 

Positivt med byggemenskaper. I övrigt förordars hyresrätter och större lägenheter (rap-

port bifogad).  

Parkeringsgarage fördyrar bostäder. Parkeringsnormen kan och bör sänkas. (Trafikstra-

tegiplan, rapport om parkering, stadsdelsvisa beskrivningar Majorna bifogade.) Ökad 

bussturtäthet behövs. 

20. Boende på Ärlegatan 6 A 

Möjligheten att parkera utanför huset försvinner och därmed chansen att åka hem på 

lunchen och rasta hunden, och därmed möjligheten att ha kvar hunden. Var någonstans 

anläggs den nya parkeringen för de "fattiglappar" i de gamla sunkiga hyreshusen (i jäm-

förelse med de nya välbeställda grannarna)?  

Boende trivs i den lugna miljön med mycket djurliv och natur precis vid husknuten. Ut 

mot Långedrag, eller kanske mot Askim hållet till finns hur mycket mark som helst som 

man kan låta bebygga. 

21. Boende på Ärlegatan 7 (yttrande samt tillägg till detta) 

Föreslår att byggnadsnämnden yrkar avslag på område A och B vid Ärlegatan men går 

vidare med den planerade byggnationen på redan hårdgjord mark vid Stortoppsgatan. 

Gårdar i egentlig mening saknas men naturmarken mellan husen och den variationsrika 

växtligheten längs sluttningarna har stort rekreationsvärde för de boende. Den halvvilda 

naturen har också ett rikt djur- och fågelliv. 

Hur ska man tolka meningen ”Båda kvarteren ligger precis vid befintliga hyreslägenhe-

ter, så det kan bli en blandning i närmiljön. Fler olika människor som träffas är positivt 

ur ett socialt perspektiv och detaljplanen medför därför positiva konsekvenser för aspek-

ten sammanhållen stad.” från sid 22 Samrådshandlingen, under rubrik: ”Sammanhållen 

stad”, som att vi som bor i hyreslägenheter har behov av att integreras? 

I båda områdena vid Ärlegatan tar man värdefull natur- och parkmark i anspråk för 

byggnation i strid med de egna riktlinjerna om att byggnation i första hand ska ske på 

redan ianspråktagen mark, att man ska bevara grönstråket runt berget och att komplette-

ringsåtgärder ska vidtas i de fall man tar naturmark i anspråk. I område A dessutom i 

strid med barnperspektivet. 

Byggnaderna går djupt in i det vid Ärlegatan ganska smala grönstråket runt berget. Det 

stämmer inte att man bygger på ”ianspråktagen mark”, att man ”bevarar grönstråket” 

och utsiktsplatsen, så som det beskrivs i planhandlingarna. 

Grönstråket runt berget är det som ger karaktär åt hela området och det som möter be-

sökare, som närmar sig Göteborg på håll. Det är dessutom ett sammanhängande ekolo-

giskt system med viltstråk, ett rikt fågelliv och en stor artrikedom av träd och växter 

(växtlista bifogad). För boende och många majbor är berget oersättligt. I avsaknad av 

fungerande gårdar är berget de boendes uterum och trädgård. De tre punkthusen hotar 

inte bara att lägga berget i kvällsskugga, den fria sikten ut mot Älvsborgsbron och ha-

vet, som gör att många söker sig upp på berget för en stunds andrum, blir beskuren och 

känslan av vidd och frihet går förlorad. 

I Grönplanen slås fast att bostadsnära grönområden ska finnas inom 300 meter från bo-

staden och utan ”barriärer” t.ex. i form av stora nivåskillnader. I stället hänvisas boende 

i samrådshandlingen (sid 19) till Slottsskogen och Änggårdsbergen. 
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Ur ett hållbarhetsperspektiv är bortsprängning av berget och naturen i område B för-

ödande. Träd har stor betydelse för att hålla luften ren. Grönytor fungerar, förutom att 

de minskar den totala mängden dagvatten, också som ytor där det existerande dagvattnet 

kan sippra ned i marken. Förstås den tekniska utredningen rätt? Ska naturområdet ge-

nomkorsas av diken? 

Redan idag kan inte marken alltid ta omhand dagvattnet ens vid normalt regn. I nedre 

delen av trappan och nedre delen av Ärlegatan bildas kraftiga islager vid minusgrader, 

vilket gör trappan och den smala trottoaren svårframkomlig. 

Upprustningsåtgärderna att trappan, som förbinder område A och B delvis ska få en ny 

sträckning och att lekplatsen får ny entré är vare sig en förbättring eller upprustning. I 

själva verket är det åtgärder, som framtvingats av den nya byggnationen.  

I dokumenten upprepas att de är ”få”, som bor på Gråberget och att de boende är 

”otrygga”, något om boende inte känner igen sig i. Ibland kopplas dessa påståenden 

ihop; p.g.a. att det är ”få människor ute” är det ”otryggt.” Den enda otryggheten på Grå-

berget är den dåligt underhållna, smala, branta Ärlegatan med sin tvära kurva mitt i 

backen. Det finns stort behov av en separat cykelbana. Någon cykelbana planeras dock 

inte, endast en breddning av den mycket smala trottoaren. Ärlegatan är inte dimensione-

rad för den utökning av trafik, som byggnationen medför. Bullernivåerna överskrids 

redan idag på nedre delen av Ärlegatan. 

Planerna för byggnation i bergsbranten (område B) bryter mot alla uppställda mål och 

riktlinjer och är inte ens försvarbar ur ett ekonomiskt perspektiv. I stället utökar man 

exploateringen, för att se till byggherrens ekonomiska vinst. 

Vid Stortoppsgatan/Kabelgatan har det blivit möjligt att bygga ytterligare 45 hyreslä-

genheter, sedan man hittat ny plats för den kommunala förskolan. Detta motsvarar pla-

nerad byggnation vid Ärlegatan så när som på 10 lägenheter. Ta chansen att tillföra 

Gråberget ett stort antal hyreslägenheter, och samtidigt bevara två värdefulla naturom-

råden, än viktigare nu när fler ska bo här.  

Om man väljer att gå vidare med byggnation vid Ärlegatan, bör man ta bort ett till två 

våningsplan på byggnaderna och göra en ny solstudie för område B som visar skugg-

bildning mellan kl 17 och 21, eftersom kvällssolen på berget är en viktig kvalité. 

Ingenstans i samrådshandlingarna visas ritningar för alla de tre punkthusen i område B i 

förhållande till befintlig bebyggelse. Detta är en allvarlig brist eftersom punkthuset i 

kurvan har ett mycket problematiskt läge. Även fotomontagen av de tre punkthusen, 

verkar tillrättalagda. 

Nödvändiga sprängningar vid område B borde konsekvensundersökas. Hur påverkas 

sjuk- och ambulanstransporter från och till Gråbergets Äldreboende av att Ärlegatan 

kanske behöver stängas av stora delar av dagen under lång tid? Hur påverkas bergstunn-

larna av sprängningarna? "Gården" på Ärlegatan 12 består av en platta, som står på fyra 

mycket höga betongpelare, som är förankrade i berget. Vad händer vid sprängningar?! 

(Foto bifogat yttrandet.) Sprängningarna kommer att ske mycket nära befintliga fastig-

heter. Då Gråbergets äldreboende byggdes uppstod stora sprickbildningar på samtliga 

vindar på Ärlegatan 7 och 9. Hur kommer fastigheterna klara sprängningarna? Hur ska 

äldre som är hemma hela dagarna klara sprängningarna? De gamla vid Äldreboendet? 

Är det ens möjligt att bo kvar, då det sprängs? 

Kommentar: 

Skrivelsen i dagvattenutrednigen om öppna diken avser dagvattenhantering på kvar-

tersmark och alltså inte att naturområdet ska genomkorsas av diken. 

Illustrationen i handlingen ses över och revideras. 
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För övriga frågor, se samlade kommentarer under rubriken ”Sammanfattning av syn-

punkter och samlade kommentarer” ovan. 

22. Boende på Ärlegatan 7 (två yttranden)  

Anser att nya platsen för återvinningsplatsen kommer att vara störande för äldreboendet 

och de boende på Ärlegatan 7. Det är bara några meter från sovrummen och den plane-

rade återvinningsplatsen. Flytta den i stället till hörnet av Kabelgatan 33 och Märlspiks-

gatan 2. Bevara och värna om grönområdet i område B. Byggnaderna kommer att gå 

ända upp till andra våningen på befintligt hus ovanför samt stå 19 m från det. Byggna-

den högst upp i område B kommer skära av grönområdet och skugga utsiktsplatserna på 

berget samt lägenheter ovanför. Solstudien går bara till kl 17, men solen är uppe längre 

än så på sommaren. Bygg ihop det huset som är längst upp i området B med de andra 

två husen som skall byggas på Ärlegatan i område B 

23. Boende på Ärlegatan 7  

Undrar om inte området är K-märkt? Områdets karaktär är historiskt unik. Ev. nybygg-

nation bör anpassas efter stadsbilden med max tre våningar. Ärlegatan är i bedrövligt 

skick, möten är på flera ställen är inte möjligt. Det är dessutom en av två möjliga till-

fartsvägar för oss boende. Att stänga av gatan medför stora konsekvenser för tillgäng-

ligheten och risker för boende på sjukhemmet. Sprängningar och borrande innebär kraf-

tiga störningar för boende och byggnader. Naturen har etablerat sig och ingår i ett stråk, 

Gråberget-Slottskogen- Västra kyrkogården/Svalebo. Det finns rådjur, andra vilda djur 

och vild skog.  

Kommentar: 

Området är inte K-märkt. 

För övriga frågor, se samlade kommentarer under rubriken ”Sammanfattning av syn-

punkter och samlade kommentarer” ovan. 

24. Boende på Ärlegatan 7 A  

Är orolig över våra växter och djur som kommer att skövlas. Ett vackert friluftsområde 

kommer ej att vara befintligt och allmänheten kan inte tillgodo göra sig den fina utsikt 

som finns. Man kan inte återta bortsprängd mark. 

Här bor många äldre som har valt det lugna trygga området. Vägen upp till Ärlegatan är 

smal och redan nu kraftig trafikerad av bilar och cyklister. Det finns ej cykelbana. En 

miljöstation intill gråbergets sjukhem känns upprörande då det finns äldre människor på 

Sjukhemet som befinner sig i livets slutskede. Miljöstationer skall ligga så att de ej stör 

hyresgäster och andra boenden. 

25. Boende på Ärlegatan 7 A (två yttranden) 

Är bedrövade över hur höga husen kommer att bli. Fastigheten som kommer att byggas 

högst upp på Ärlegatan kommer att förstöra siluetten. Det är oetiskt att ge fastighetsäga-

re klartecken för en byggelse som skall generera pengar då det måste byggas på höjden. 

Det borde finnas enklare byggbara platser där man inte skövlar bort skog och djurliv. 

Gröna ytor och djurlivet behöver vara kvar.  

Beakta svårigheter att ta sig fram till Gråbergets sjukhem under byggtiden. Trafiksitua-

tionen på den smala, branta, kurviga Ärlegatan ökar dramatiskt. Framkomligheten på 

Ärlegatan då rören byttes har visat hur svårt det kommer att bli om det blir nya bostäder. 

Vid omläggningen av rör utfördes det sprängarbete. De som bor på Gråbergets sjukhem 

har rätt att ha lugn och ro i livets slutskede. Sprängarbetet på berget är omfattande och 
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väldigt nära den äldre fastigheten. Det kommer med all sannolikhet påverka byggnader-

na. 

Göteborg behöver bostäder men framför allt hyresrätter. Det borde vara mer angeläget 

och välbehövligt att det byggs hyresrätter där ”vanliga” människor har chans att bo. 

26. Boende på Ärlegatan 7 A och C 

Har inga egna gårdar utan använder grönskan på berget. Byggnader förstörden när sjuk-

hemmet byggdes. Det finns fladdermöss. De boende på hemmet borde få lugnt i livets 

slutskede.  

27. Boende på Ärlegatan 7B 

Terrängen på område B på Ärlegatan är både brant, trång och bergig. Trappan är otrygg 

när det är mörkt men den kommer inte att kännas mycket tryggare med nya hus på om-

råde B. Det finns rådjur och många fåglar i grönstråket vid område B. Bevara utsikts-

platsen på berget på hela övre halvan av område B. Området vid vattentornet lämpar sig 

bättre för bostäder än i backen på Ärlegatan. 

Det nya planerade huset längst upp i backen på område B på Ärlegatan bör bli som 

högst 4 våningar + tak, hellre som högst 3 våningar + tak (helst inte byggs alls). Det 

huset kräver mycket sprängning. Bilderna över det översta huset i område B är missvi-

sande och bör bytas ut.  

De 2 nedersta husen i område B på Ärlegatan blir okej med max 5 våningar + tak. Nya 

hus mittemot Ärlegatan 2 - 12 smälter betydligt bättre in i miljön och där är dessutom 

terrängen vänligare.  

Trafiken på Ärlegatan är nu inte speciellt tät men gatan är backig och krokig och trafik i 

backe och i svängar är mer störande än trafik på plan och rak gata. Med mer hus blir 

trafiken naturligtvis mer störande och Västtrafik verkar inte vilja utöka den glesa buss-

trafiken upp till berget. Ärlegatan bör få fler vägbulor än planerat och hastighetsnedsätt-

ning till åtminstone max 40 km/h både av bullersynpunkt, luftföroreningssynpunkt och 

trafiksäkerhetssynpunkt. 

Återvinningsplatsen kommer att vara väldigt störande både för hyresgästerna i de när-

maste husen och för patienterna på Gråbergshemmet. 

28. Boende på Ärlegatan 7 B  

Motsätter sig helt byggande av nya bostäder på Ärlegatan. Hus får inte plats där. Natur 

utplånas. Sprängningen förstör miljön. ”Vild natur” bidrar till välbefinnande. Vad hän-

der när man spränger så nära befintlig bebyggelse? Byggande av bostadsrätter bidrar till 

ytterligare skiktning och segregering. Det är inte demokratiskt att människor med 

mycket pengar kan köpa fint boende som förstör för andra. Bostäder ska i första hand 

byggas på redan ianspråktagen mark. De planerade husen förskräcker, dominerar miljön 

och förfular. Om man måste bygga, så max tre våningar. Övre huset i område B bör 

placeras högre upp i backen. Demokrati handlar inte bara om att lyssna utan om att ock-

så kunna ändra och påverka beslut.  

29. Boende på Ärlegatan 7 C  

Påpekar att den tredimensionella ritningen inte fungerade vid öppet huspresentationen. 

Gränsen för bullernivå överskrids vilket inte är försvarbart. Inga förbättringar av kollek-

tivtrafiken görs trots att bussen endast går två gånger i timmen. Ny återvinningsstation 

blir utsikten för boende på Ärlegatan 7 med ökad bullernivå strax utanför sovrumsfönst-

ret. Bygg inte Ärlegatan nedre för att bevara naturen och platsen som det rekreationsom-

råde det är. Om det ändå skall byggas kan höjden sänks på de två nedre byggnaderna. 
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Tredje huskroppen flyttas högt upp i svängen så kan höjden på denna byggnad höjas och 

kompensera antal lägenheter som förloras vid sänkningen av de två första huskropparna. 

Bostadsnära grönområden skall finnas inom 300 m och forskning visar att natur är en 

friskhetsfaktor! 

30. Boende på Ärlegatan 7 D 

Anser att det vore hemskt att i stället för grönskan omkring huset, få en husfasad att titta 

in i till morgonkaffet. Det finns många djur i området. Stora uppvuxna träd kommer att 

fällas, vad har äldre som bor på Gråberget nu för glädje av eventuella nyplanteringar. 

Planen går emot intentionen att i första hand bebygga redan ianspråktagen mark. Grön-

stråket runt berget bryts i och med byggnationen i branten. Parken på övre Ärlegatan 

naggas i kanten. Sprängningarna innebär störningar för boende och risker för husen som 

skadats redan vid bygget av äldreboendet. Höjden på husen stämmer dåligt in i övrig 

bebyggelse i området. (Foto bifogat.) 

31. Boende på Ärlegatan 7 D 

Är tveksam till den föreslagna bebyggelsen vid övre Ärlegatan såväl som vid den nedre. 

Det rör sig inte mest om redan ianspråktagen mark, utan om fina grönområden med ett 

flertal stora träd. Känner inte av den otrygghet som det talas om i planen. Här finns fin 

utsikt och grönska att njuta av, både parken och sluttningen ner mot nedre delen av Är-

legatan. Det finns flera sorters fåglar, andra djur och växter. Viktiga träd försvinner, 

vilket inte är förenligt med programmets ambitioner. Det blir inte mycket park kvar utan 

träden. Uppskattar lugnet. Service finns rikt utbud av nedanför berget. Bostäder behöver 

byggas, men läget är inte så desperat att man måste spränga sönder berg och ta ner stora 

fina träd. Majorna är tätbebyggt redan och varje grön yta och varje djur behövs. Det 

vore en mycket stor förslust att offra vackra värdefulla grönstråk i ett förtätningssyfte. 

(Foton bifogade.) 

32. Boende på Ärlegatan 8 A 

Tar med stor sorg emot nyheten om att det ska byggas höghus utanför köksfönstret, ge-

nom vilket man kan njuta av att titta på träden, blommorna och grönskan men framför 

allt mängderna med fåglar utanför vårt köksfönster. Med vilken rätt ska man nu ersätta 

den fridfulla utsikten med en byggarbetsplats och höghus utan att ens ha tillfrågat boen-

de som bor mittemot sedan många år tillbaka? Hur överklagar man det här? 

Kommentar: 

Information har skickats ut i närområdet i form av flygblad. När samrådet startade an-

nonserades det i Göteborgs-Posten. Alla planhandlingar har funnits tillgängliga på sta-

dens hemsida samt på två utställningsplatser. Information om överklagande skickas ut 

till de som framfört synpunkter under processen och som inte har fått dessa tillgodosed-

da. Ett överklagande kan göras efter att planen antagits. 

För övriga frågor, se samlade kommentarer under rubriken ”Sammanfattning av syn-

punkter och samlade kommentarer” ovan. 

33. Boende på Ärlegatan 8 A 

Är emot den planerade lägenhetsbygge på Ärlegatan nedre och överklagar detta beslut 

för den lilla grönskan som finns bevaras. Vill inte behöva bo vid en byggarbetsplats och 

inte få någon ro och ta bort den trygghet som finns här! Om överklagande inte går ige-

nom så får man kompensera boende på Ärlegatan med att sänka hyran så länge bygget 

pågår samt ordna parkering för boendes bilar. 

Kommentar: 

Hyresnivåerna hanteras inte i detaljplanearbetet utan styrs av fastighetsägaren. 
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För övriga frågor, se samlade kommentarer under rubriken ”Sammanfattning av syn-

punkter och samlade kommentarer” ovan. 

34. Boende på Ärlegatan 8 B  

Protesterar mot planerna på att bebygga Ärlegatans nedre del. Sprängningar riskerar 

skada befintliga hus samt förstöra ett attraktivt grönområde. Endast ca 30 lägenheter 

verkar ekonomiskt oförsvarbart. Det finns tomma områden i staden som ligger betydligt 

mer centralt exempelvis området mellan Frihamnen och Lindholmen. Ärlegatan är re-

dan idag hårt belastad med ny bebyggelse kommer att öka trafiken väsentligt. De boen-

des befintliga p-platser försvinner, medan det ska byggas garageplatser åt nya boende 

som har pengar nog att köpa en dyr bostadsrätt. Bygg i stället fler hyresrätter. 

Kommer det att bli plats för en trottoar utanför husen i område B? Hur ska oskyddade 

trafikanter (fotgängare/cyklister) tryggt kunna färdas upp och nerför gatan om den 

smalnas av ytterligare? 

Kommentar: 

Ja, det finns plats för trottoar utanför byggnationen i område B. I detaljplanen breddas 

området som anges som lokalgata, vilket innefattar utrymme för såväl själva gatan, som 

trottoar och parkering. Utformningen inom området för lokalgatan styrs inte i plankar-

tan. Bredden på området är baserat på trafikutredningen och illustreras i illustrationskar-

tan. Syftet är att förbättra framkomligheten för fotgängare längs gatan. Även viss par-

kering kommer att finnas längs med Ärlegatan. 

För övriga frågor, se samlade kommentarer under rubriken ”Sammanfattning av syn-

punkter och samlade kommentarer” ovan. 

35. Boende på Ärlegatan 9 B (två yttranden) 

Att spränga bort en så stor del av berget vid nedre delen av Ärlegatan för att klämma in 

flera hus på en liten yta skulle innebära att förlusten av en grön liten oas långt överskri-

der den tilltänkta vinsten. Gatan är redan trång och i dåligt skick. Trafiken kommer att 

bli betydligt större med avsevärt högre belastning vad det gäller ljud och utsläpp av av-

gaser. Bullernivån överskrider redan idag gränsvärdet.  

Huset vid övre delen av Ärlegatan kommer att bli som en mur som mycket effektivt 

stänger av och förhindrar åtkomsten för alla nuvarande boende och besökare till den 

lilla parken med sin lekplats och bänkar. Dessutom tänker man sig att bilarna ska köra 

ut ett par meter från lekplatsen, från garaget i källaren.   

Det är skamligt och rent av cyniskt att påstå att huset som planeras att byggas ska upp-

föras med en ekologisk syn på byggnation. Ekologin gäller i så fall åtminstone inte för 

de som redan bor på Ärlegatan som blir drabbade av denna förstörelse av naturen. 

Göteborgs grönområden naggas i kanten och här finns det nu stor risk för att ytterligare 

två områden med grönska får stryka på foten. Det gröna i en stad är synnerligen viktigt 

för människors hälsa och välbefinnande. Förskolor, gamla och de från sjukhemmet be-

höver naturen nära.  

Den kulturhistoriska utredning som gjorts för området menar att man bör man bevara 

grönstråket runt berget, men det kommer snarare brytas om man spränger bort berget 

och bygger tre huskroppar längs med gatan.  

Den lilla parken är ännu så länge grön och inte asfalterad. Detta är alltså inte alls så kal-

lad ianspråktagen mark. 
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Det är redan nu är trångt om utrymmet mellan Ärlegatan övre och Märlspiksgatan, det 

nya huset att skapa en smal korridor. Vill man uppnå känslan av klaustrofobi hos invå-

narna på Ärlegatan? 

Om byggplanerna inte helt kan stoppas bör de åtminstone modereras. Gör husen på Är-

legatan nedre lägre och bryt upp det långa kompakta ”murhuset” på Ärlegatan övre i ett 

par enheter samt gör även detta hus betydligt lägre. 

Det bör göras en ny solstudie där man tar med tiden från kl. 17.00 och fram tills solen 

går ner. Når solen verkligen över berget då eller kommer den att skuggas av de nya hu-

sen som planeras att byggas på nedre delen av Ärlegatan? 

36. Boende på Ärlegatan 9 B  

Omkring 1982 kämpade man för att förhindra att en privat byggherre (Saxborn) skulle 

få lyxrenovera och blev väldigt glada när Familjebostäder efter mycket om och men tog 

över. Nu hotas åter denna unika miljö. 

Miljön på Gråberget är verkligen unik. Både boende och besökare njuter av utsikten, 

även om en del träd behöver beskäras. Huvudsaken är att helheten bevaras. Staden be-

höver sina gröna lungor! Det finns många fåglar, andra djur och växter. Att genomföra 

de aktuella planerna skulle betyda förstörelse av en unik natur- och boendemiljö. 

Bebygg och förtäta istället kvarteren mellan Masthuggstorget och Stigbergstorget. 

Skamligt att dessa stora ytor upptas av bilar, istället för att tjäna göteborgarna. 

Om nya bostäder ska uppföras borde det naturligtvis i första hand vara hyresrätter. Hur 

kan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet godkänna att ännu mer bostadsrätter för de 

rika tillåts byggas? 

37. Boende på Ärlegatan 9 B 

Ser med stor oro på den detaljplan som tagits fram för Gråberget/Ärlegatans nedre och 

övre delar. Den nya bebyggelsen kommer att bli betydligt större och högre än vad som 

tidigare sagts, fyra våningar har förvandlats till sex våningar (SBK säger dock i sin 

skrivning fem våningar med inredd vind). Gråbergets befintliga siluett bevaras men för-

lorare blir i princip alla boende på Ärlegatan som får titta in i en husvägg istället för 

gröna träd.  

De tre punkthusen på nedre delen av Ärlegatan läggs berget delvis i skugga och kvälls-

solen och den fria utsikten försvinner. Personerna känner inte igen att grönskan skulle 

skapa otrygghet.  

Med ett stort hus bredvid parken tar man bort känslan av den lite ”vilda” och naturliga 

lekplatsen. Bebyggelsen kommer att ta bort naturkänslan och hur roligt är det att pro-

menera runt ett hus. 

Grönområden är viktigt för både hälsa och miljö. Grönstråket runt berget är ett funge-

rande ekosystem med rik flora och rikt fågelliv. 

Gråberget har två uppfartsvägar vilka inte är dimensionerade ens efter dagens trafik som 

den ser ut vissa tider på dygnet. Exempelvis är korsningen Slottsskogsgatan/Ärlegatan 

stundvis mycket trafikerad. Bullernivån överskrider gränsvärdet redan idag. 

Otrygg är situationen för gående och cyklister längs den smala, kurviga Ärlegatan som 

dessutom är i väldigt dåligt skick. Det blir inte mindre otryggt med gemensam gång- 

och cykelbana i båda riktningarna på en sida och garageutfart från den nya bebyggelsen.  

Ett återkommande motiv för byggnationen sägs vara att ”det bor för få människor på 

Gråberget och att det är få människor som rör sig ute” samt att detta skapar otrygghet. 
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Detta är nonsens. Med den nya byggnationen ökas befolkningen med ca 200 hushåll och 

det underlaget räcker inte för att få lönsamhet i någon verksamhet.  

Det finns lämpligare platser att bebygga som tål förtätning bättre än vad Gråberget gör. 

Behovet av bostäder till unga människor är stort men de bostäder som planeras på Ärle-

gatan är bostadsrätter och kommer att bli dyra så ungdomar är knappast målgruppen. 

Bebyggelsen som planeras runt Ärlegatan är förödande med stora kolosser till hus som 

ska klämmas in i grönområden där man måste spränga bort stora delar av berg för att 

placera hus som passar illa in i den befintliga 50-tals miljön. 

38. Boende på Ärlegatan 9 C  

Förslår att byggnadsnämnden yrkar avslag på område A och B på Ärlegatan men går 

vidare med den planerade byggnationen på redan hårdgjord mark på Stortoppsgatan.  

Bildmaterial har varit svårt att tolka och inte alltid varit tillgängligt. I denna väl genom-

tänkta miljö vill två företag bygga i grönområde och parkmiljö på Ärlegatan, område A 

och B. Motsätter sig byggnationen i område A och B, bergsbranten och grönstråket på 

Ärlegatan nedre och i anslutning till parken vid Ärlegatans slut.  

Fixfabriken med ca 1000 bostäder, Majstångsgatan ca 150 och Stortoppsgatan ca 145, 

Norra Masthugget, Skeppsbron, södra Älvstranden och Frihamnen är byggnation på 

redan hårdgjord mark. Att bygga i grönområden är därför inte nödvändig. Tänk grönt 

först och förtätning sedan. Grönområden behövs för boende, växter, djur och en ekolo-

gisk balans. Husen på Ärlegatan saknar egna gårdar, så de gröna mellanrummen är vik-

tiga.  

Genom att endast gå vidare med byggnationen på Stortoppsgatan, på redan hårdjord 

mark, tillgodoses i princip hela den planerade utbyggnaden. Med små medel kan gång-

stigar och stråk rustas upp så att än fler majbor hittar till de sköna hällarna och utsikts-

platserna på berget. De odlingar som redan finns på denna soldränkta södersluttning kan 

kompletteras med flera. 

Gråberget är inte otryggt. 145 lägenheter gör inte att det blir liv och rörelse på gatorna. 

På Gråberget bor man lugnt och avskilt med närhet till naturen och med Mariaplans 

myller och service inom räckhåll.  

Det är redan ansträngda trafiksituationen på den smala Ärlegatan. Oskyddade trafikanter 

lever farligt. Trafikmiljön behöver snarast åtgärdas. 

39. Boende på Ärlegatan 9 D (två yttranden) 

Anser att lämpligaste mark för nybyggnation inom staden är nedlagda fabriksområden, 

och glesbebyggda områden mellan den äldre staden och förorterna. Sådan mark finns, 

och är anvisad.  

Att spränga inne bland husen är dyrt och brutalt, riskabelt för kringboende och kan ald-

rig återställas. Många närboende saknar gårdar.  

Området har hittills varit lugnt och fridfullt. Nu erbjuds de boende ett högt bullerplank 

(!) och en särskild, avjämnad utsiktsplats i berget, dit man kan gå om söndagarna för att 

få syn på horisonten "mellan huskropparna". Att "skapa mera liv och rörelse" åt boende 

innebär motorbuller och avgaser. Boendes parkeringsplatser försvinner. Arkitekternas 

riggade bilder har sänts ut av Stadsbyggnadskontoret trots att bilderna förskönar, och 

bevisbart avviker från planritningarna.  

Gråbergets äldreboende mister närheten till den lilla mini-parken med barnens lekplats i 

andra änden, och får i stället en sopstation intill sin uteplats.  
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Naturen är enkel glädje i vardagen, helt ovärderlig i en stad. Det som nu planeras ger 

stora vinster till några, och stor förlust till alla. 

"Social konsekvensanalys" är uppseendeväckande svag. Även vissa andra dokument 

innehåller felaktigheter. En workshop har hållits. Men att så skulle ske hade man under-

låtit att meddela just de boende på Ärlegatan. Av tillfällighet fick två personer från Är-

legatan nys om mötet, och infann sig objudna. Konsekvensanalysen meddelar likväl: 

"Inventeringen av planområdet bygger till stor del på kunskap från programarbetet. Då 

hölls i tidigt skede en workshop med medborgare där deltagarnas syn på viktiga platser 

och stråk framkom." Skrivningen ger sken av fungerande demokratisk process. Det 

finns visst anledning till att komma till Gråberget. Området är genomkorsat av gångsti-

gar. Varför räknar inte analytikerna promenader som ”aktivitet”? Dokumentet underbe-

tonar Chapmans torg.  

Kommentar: 

Beskrivningen i yttrandet av ett högt bullerplank och en särskild avjämnad utsiktsplats 

på berget överensstämmer inte med det förslag som planförslaget avser. Utsiktsplatsen 

kommer även fortsatt att bestå i naturområdet. Upprustningsåtgärder görs däremot kring 

utsiktsplatsen. Vegetationen i naturområdet/berget som vetter mot syd och sydväst gle-

sas ut för att förbättra utsikten från fler platser. Befintliga naturstigar förstärkas och na-

turmarken gallras ur för att underlätta framkomligheten. 

För övriga frågor, se samlade kommentarer under rubriken ”Sammanfattning av syn-

punkter och samlade kommentarer” ovan. 

40. Boende på Ärlegatan 9 D 

Vädjar att man ska välja ett markområde som inte tar ifrån boende ett grönområde som 

aldrig går att återställa eller ersätta. Personen flyttade till Gråberget för att få en fantas-

tisk utsikt, grönska och djurliv runt husen och lugn och ro. 

Gråberget har inte ganska god turtäthet och det är inte nära till spårvagn.  

De sprängningar som kommer att göras kan skada befintliga byggnader, vilket hänt vid 

tidigare arbeten.  

Andra lämpligare platser skulle vara att tillåta bostäder i Sjöbefälsskolan när det var 

aktuellt, parkeringsplatserna vid Amerikahuset samt parkeringshuset på Första långga-

tan. 

Förslaget tar inte hänsyn till de 3-4 våningshus som finns i närområdet.  

Några ifrågasättanden av påståenden i planhandlingarna: Finns det planer på ökad tur-

täthet? Hur förbättras möjligheterna att gå och cykla? Hur kan man föreslå tre kompakta 

5-, eller snarare 6-våningshus när Gråberget har en så stark kulturhistorisk karaktär? 

Föreslagen bebyggelse vid övre Ärlegatan är inte anpassad efter nuvarande bebyggelse. 

Det stämmer inte att det bara finns få aktiviteter som lockar besökare från andra områ-

den; majbor kommer för att njuta av berget och utsikten. Kan 5000 boende, 17 % av 

stadsdelen, verkligen anses som få personer? Många 3-4-våningshus saknar hiss, inte 

bara på Gråberget. Naturvärdet är inte måttligt. På Gråberget finns mindre service än 

vad som står i planhandlingen. Hur mycket ska sprängas för att kunna bredda trottoar 

och göra nybyggnation? 

Nu föreslagen bebyggelse är högre än vad som sägs i planprogrammets samrådshand-

ling. Föreslagen bebyggelse kommer att påverka solförhållandena.  

Varför finns område 6 från planprogrammet fortfarande med i programkartan när ett 

tomträttsavtal på platsen har förlängts med 10 år? 
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Det var få boenden som deltog workshoppen inför planprogrammet och dessa kan 

knappast ha gett något underlag. Workshoppen får för stort utrymme. Fler boende med 

större spridning borde fått vara med på workshoppen.  

Säkerhetsavståndet från ledningar och tunnlar har halverats från 100 till 50 meter sedan 

programskedet.  

Nya byggnader ska utformas bullerskyddat, men hur det är tänkt att lösa bullerproble-

matiken för redan befintliga fastigheter? Finns det överhuvudtaget någon som tar hän-

syn till de som bor och lever på Gråberget idag?  

Kommentar: 

Exploateringstalet på Gråberget är lågt då området består av stora grönytor.  

Hur mycket som ska sprängas för byggnationen kan inte anges med exakthet i detta ti-

diga skede utan kommer att studeras vidare i samband med projektering. Område A 

omfattar ca 1700 kvm och område B omfattar ca 2100 kvm. Breddning av trottoaren 

omfattar bitvis 2,5 meters förändring jämfört med dagens trottoarkant. Den största delen 

av sträckan berör dock som mest 0,7 meters bredd. 

Programkartan har inte justerats, men de områden som ingick i programmet arbetas vi-

dare med i separata planärenden. Denna detaljplan är en av de två första som kommu-

nen planerar vidare för och som nu har varit på samråd. Tomträttsavtalet för område 6 

blev förlängt 2012-03-26.  

Säkerhetsavståndet var även i programskedet 50 meter. 

För övriga frågor, se samlade kommentarer under rubriken ”Sammanfattning av syn-

punkter och samlade kommentarer” ovan. 

41. Boende på Ärlegatan 10 B  

Menar att charmen med Majorna är de grönområden som bryter av i stadsmiljön. Är inte 

emot andra planer för närmare 1000 bostäder på redan "hårdgjord yta". Om det stämmer 

att förslaget strider mot grönplan Göteborg, då boende får längre än 300m till bostads-

nära grönområde samt att bullernivån redan överskrids i dagsläget m.m. måste det up-

penbarligen blivit något fel någonstans på vägen. Den aktuella byggnadsplaneringen 

känns som en mycket hårdsmält förändring. 

42. Boende på Ärlegatan 11 A (två yttranden) 

Vädjar om att avslå byggplanerna på Ärlegatan. Grönområdet behövs för rekreation, 

ungarna behöver lekparken och hundarna behöver springa på planen. Hundägare träffas 

här. Det finns rådjur och grävling här, samt en rad fågelarter och rik flora. Parkerings-

möjligheterna är redan nu starkt begränsade. Bostadsrätter går helt emot det som sagts 

om motivet för byggnaden, “att främja integration”. Det behövs inte en kortsiktig gentri-

fiering av Ärlegatan. Marken kan aldrig återställas om den förstörs. 

43. Boende på Ärlegatan 11 B 

Idag är det ett lugnt och fridfullt grönt område med gamla träd, men om planerna verk-

ställs med de kolosser som skall byggas, kommer grönskan att försvinna och med 125 

nya bostäder kommer trafiken att öka ofantligt.  

Många har stått i kö över 15 år för att få en lägenhet på Gråberget p.g.a. grönskan och 

den rena luften. Om dessa byggplaner genomförs försvinner hela områdets karaktär. 

Dessutom kommer lekplatsen att försvinna, där det dagligen är mycket barn som leker. 

Var finns barnperspektivet? 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 32(44) 

Mindre än en kilometer norr om Gråberget, vid vattnet, ligger det ett flera kilometer 

långt område som idag nyttjas av verksamheter som bättre passar i hamnens ytterområ-

de än i ett av stadens mest populära områden. Detta område skulle kunna täcka Göte-

borgs bostadsbehov för generationer framöver och så länge hamnområdet inte är täckt 

med bostäder och affärer så är det är kortsiktigt och oansvarigt att förstöra den unika 

miljö som Gråbergets västra sluttning erbjuder. 

44. Boende på Ärlegatan 12 A 

Har synpunkter på planerna att bebygga längs Ärlegatan och vädjar att avstå från att 

bebygga längs Ärlegatan. Sitter ofta ute på klipporna och njuter av grönskan och utsik-

ten. Bullernivå och luftföroreningar kommer att öka i och med bygget. Känslan av att 

ändå bo nära lite natur och grönska förloras. Byggnaden kanske inte klarar sprängning-

arna som kommer att krävas. Sprängning är ett oåterkalleligt ingrepp. Vad kommer att 

hända med antalet parkeringsplatser? Det är inte bostadsrätter som Göteborg behöver. 

Det är billiga hyresrätter. 

45. Boende på Ärlegatan mm 

Anser att den sociala konsekvensanalysen lider av stora brister. Känner inte igen sig i att 

det är få personer som rör sig i området eller att det skulle skapa otrygghet. Dokumentet 

är fyllt av värderande påståenden. Viss statistik utelämnas (exempelvis folkmängd), 

annan redovisas men används inte. Endast ritning som visar det mellersta punkhuset i 

område B finns med, medan det övre saknas. Inventeringen är bristfällig. För stor vikt 

läggs vid workshoppen som hade få medborgare och färre boenden som deltagare. 

Grönskan är inte otrygg utan positiv. Situationen för fotgängare och cyklister på Ärlega-

tan är det enda som är otryggt. En ny solstudie med kvällssol behövs. Vem säger att 

lekplatsen kan upplevas som otrygg? Gråberget är visst tätbefolkat. Återvinningsplatsen 

stör de gamla i livets slutskede. Husen på Ärlegatan har sopsortering. Grönstråket i om-

råde B bryts av med punkthusen. Blir Gråberget en blandstad med ännu fler bostadsrät-

ter? De tre gigantiska punkthusen tar bort känslan av orörd natur och fri sikt.  

46. Boende på Märlspiksgatan 2 B  

Menar att på Gråberget finns mycket grönska och fantastisk utsikt över hamninloppet. 

Det finns ingen hiss i huset och det är en bedrift att varje dag kämpa sig upp för backen 

med cykel eller till fots. Men det är det värt, man får ju motion på köpet. Njuter av still-

heten, de vajande träden och den friska vinden här uppe. Nu är det planer på att bygga 

fler hus på berget, ta bort mycket av grönskan och stillheten, öka trafiken, skapa träng-

sel och ta bort utsikten. Dessa planer går stick i stäv mot vad alla kulturgeografer och 

forskare inom hälsa och miljö pratar om – hur viktigt det är med oaser i staden. Grön-

områden för människor och djur. Är inte politikernas motto att skapa en grön stad, en 

cykelvänlig stad, en bilfri innerstad? Att förstöra en gammal kulturmiljö som Gråberget 

rimmar illa med detta motto. 

47. Boende på Märlspiksgatan 2 C  

Är bestört och arg över dessa kortsiktiga planer som Göteborgs Stad har för ögonen just 

nu samt motsätter sig starkt till att denna mark exploateras för privata intressen och 

fråntar boende med hyresrätt att ha någon grönyta i anslutning till vårt boende.  

Genom att upplåta nästan all mark till bostadsrätter blir effekterna att endast de med 

stora inkomster eller kapital kan lösa dessa bostadsrätter. Detta löser inte på något sätt 

de intensioner stan har med att bygga fler lägenheter för att unga och att andra medel-

måttliga löntagare ska få en bostad. Bostadsrätter är i majoritet här på Gråberget och fler 

behövs inte om vi ska kunna ha kvar en blandad befolkningsgrupp och motverka segre-

gation. 
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Det finns inga gårdar till husen på Märlspiksgatan. Parken är den plats som är fri för 

boende och barn.  

Naturen samsas med hus på ett vackert sätt. I detaljplanen har man frångått den åsikten 

att höjden på tillkommande byggnation ska underordna sig befintlig byggnation. Antalet 

lägenheter har också utökats. Parken nedanför Märlspiksgatan blir kraftigt beskuren och 

bortsprängd och den ytan som nu finns tillgänglig för oss alla kommer att tillägnas bo-

stadsrätterna och därmed privatiserats. Det gröna stråket som finns runt berget har stor 

betydelse och är viktigt som ett fungerande ekosystem med rik flora och rikt fågelliv. 

Djurlivet som är kartlagt och en glädje och bidragande faktor för vår hälsa blir lemlästat 

och minimerat till liten yta, garageinfarten kommer att ligga vid nuvarande lekplats. 

Lämpligt?  

Ärlegatan är inte dimensionerad för ökad trafikmängd! Kabelgatan som är en åter-

vändsgata kommer att vara mycket trafikerad eftersom all trafik går där. Hur tänker man 

sig den ökade trafikmängden upp och ner för Gråberget? Ingen planering finns för ut-

ökade turer med buss. Både Ärlegatan och Kabelgatan har branta stigningar som inne-

bär större koldioxidutsläpp.  

Vi har väl tillräckligt med erfarenheter av förstörda stadsdelar i denna stad! Se på själlö-

sa Annedal, sterila Landala, Linnéstadens kommersiella liv och flashighet. Låt det se ut 

lite olika mellan stadsdelarna och lämna kvar det som fungerar. 

48. Boende på Märlspiksgatan 2 C 

Hoppas innerligt att man tänker en gång till över detta och lyssnar på de som faktiskt 

bor och lever på Gråberget.  

Flertalet hus är byggda med 3 våningar samt vind. Det vore väldigt konstigt att bygga 

ett 5-vånings hus mitt i allt. Det förstör den fina utsikten och naturen omkring. Här finns 

dagligen rådjur. Gråberget är en fantastisk oas. Det vore väldigt synd om den skulle 

förstöras.  

49. Boende på Märlspiksgatan 2 C och Kabelgatan 31 B 

Motsätter sig att man överhuvudtaget får lov att göra ingrepp i den lilla parken som är 

en oas för boende. Barn, äldre, hundägare, rådjur, ekorrar – alla har på olika sätt glädje 

av denna fantastiska park. 

De arkitekter som en gång i tiden ritade området hade en tanke om områdets utform-

ning. Med förslaget om ny detaljplan verkar det inte finnas något annat än ekonomiskt 

tänkande. Hur kommer det sig att man inom ett så litet område som Gråberget kan tänka 

sig att bygga närmare 200 bostäder? Det nya måste smälta in i området. Bygg mindre 

och lägre hus. Trafiken kommer att tätna och därför behöver det bli färre lägenheter.  

50. Boende på Märlspiksgatan 4 B 

Protesterar mot de byggplaner som är tänkta på Gråberget. Det måste få finnas oaser 

även i en storstad. Det finns ett unikt djurliv. Området är inte dimensionerat för så 

mycket folk och bilar. Det finns stora områden utanför stadskärnan som kan bebyggas. 

Utsikten försvinner, ska bara de med pengar kunna köpa sig till bästa lägen? Även in-

körsvägar för arbetsfordon kommer att förstöra marken.  

51. Boende på Märlspiksgatan 4 C  

Föreslår att byggplanerna på Ärlegatan stoppas. Bebyggelsen på Gråberget är redan 

väldigt tät. Det finns endast ett fåtal gröna ytor, främst det fina området nedanför Märl-

spiksgatan och ovanför Ärlegatan. Ibland ser man rådjur och ekorrar där, vilka väl får 

anses ovanligt i en storstad. Det vore mycket tråkigt om det byggs nya hus där, även om 
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delar av parken skulle bli kvar. Det är lika tråkigt att den fina utsikten från Gråberget 

skärs av (i praktiken säljs). Utsikten är något unikt med Gråberget som ger det en sär-

skild charm. Måste det byggas till varje pris så bygg max tre våningar, som de befintliga 

husen. Bygg istället höga hus på Heden eller längs Oscarleden. 

52. Boende på Märlspiksgatan 4 D 

Menar att Gråberget är högt älskat av de som bor här som värdesätter grönskan, tystna-

den och lugnet samt gläds åt djurlivet och fågelsången.  

Det behöver byggas i Göteborg, bostadsbristen är stor, men staden får inte förtätas ge-

nom att man förstör och bygger bort dess grönområden. Det finns platser som lämpar 

sig bättre för bebyggelse. 

Område A. Parken i anslutning till område A är till stor glädje för närboende, besökare 

och förskolor. Boende på Märlspiksgatan saknar en fungerande gård framför huset. Ny-

byggnationen kommer inverka negativt på naturområdet, lekplatsen och djurlivet. Käns-

lan av avskildhet kommer att försvinna. Parken privatiseras när man naggar den i kanten 

genom att spränga i berget och anlägga en för bostadsrättsinnehavarna egen uteplats i 

direkt anslutning till parken. Garageinfarten till byggnaden, vändplats och parkerings-

platser, kommer att ligga alldeles intill parkens lekplats.  

Det är ett för centrala Göteborg unikt djurliv i parken som borde värnas. De höga träd 

som idag bildar en tät grönska mellan parken och parkeringen kommer att behöva fällas.  

Utifrån detaljplanen är det svårt att få en riktig uppfattning om hur omfattande ingreppet 

i parken kommer att vara. Hur många kvadratmeter grönska kommer tas bort? Hur 

många träd kommer fällas? Det behövs tydliga illustrationer över hur huset kommer att 

te sig inifrån parken. 

I Park- och naturs ovan nämnda yttrande skriver man under rubriken ”Trädpolicy”: 

”Generellt bör schakt inte ske närmare än fyra meter utanför trädkronornas droppzon. 

Vid sprängning där det finns träd bör varsamhet iakttas för att behålla så många träd 

som möjligt. En zon på 10-15 meter mellan byggrätt och skog bär vara kvartersmark för 

att undvika skuggkonflikter.” Hur påverkar dessa riktlinjer förhållandet mellan nybygg-

nation och park? 

Område B. Bergssluttningen ger en härlig naturupplevelse när man som boende tar sig 

till eller från Mariaplan. Byggnationen kommer innebära att det rika djur- och fågellivet 

skräms iväg när en mycket stor del av bergssluttningen sprängs bort. Den allra största 

ytan man vill bebygga består inte av så kallad ianspråktagen mark (dvs. parkeringsplat-

serna) utan av grönyta, träd, buskar och klipphällar. 

Berget är också en av många majbor uppskattad utsiktsplats. Utsikten för allmänheten 

kommer att till stor del gå förlorad och kvarvarande berg att skuggas och kvällssolen 

försvinna. I den kulturhistoriska utredningen som gjorts framförs att det är viktigt att 

bevara grönstråken runt bergen. Detta ignoreras i detaljplanen, i vilken endast en smal 

remsa av grönstråket blir kvar. 

Argumentet ”otrygghet”. Ett återkommande motiv för byggnationen är att ”det bor få 

människor på Gråberget och att det är få människor som rör sig ute”. Man talar även om 

att grönskan skapar otrygghet. Men Gråberget är inte otryggt, vilket boende påpekade 

redan under programsamrådstiden år 2011. 

De i detaljplanerna utökade volymerna. Stadsbyggnadskontoret har i tidigare skeden 

framfört att höjden på tillkommande bebyggelse bör underordna sig befintlig bebyggel-

se och att tillkommande bebyggelse längs gator utformas som lameller i fyra våningar. 
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De nya planerna innebär en avsevärt större exploatering av Gråberget än vad närboende 

i planernas tidigare skeden informerades om.  

Ingenstans i samrådshandlingarna står att läsa orsaken till att de nya husen tillåts byggas 

högre och att antalet lägenheter föreslås bli fler än vad som tidigare sagts. Det har hela 

tiden på Gråberget funnits en opinion mot nybyggnation, men utifrån de ståndpunkter 

som initialt framfördes av stadsbyggnadskontoret har många närboende ändå haft för-

troende för att man skulle respektera befintlig bebyggelse vid planeringen av de nya 

husen. 

Varför stoltserar stadsbyggnadskontoret med att planeringen varit ”en demokratisk pro-

cess”, med workshops med boende inför programarbetet och sammanställt våra åsikter 

efter programsamrådet, när åsikterna sedan ändå inte beaktas i detaljplanen? 

Det behövs ett tydligt svar från stadsbyggnadskontoret som till fullo redogör för detalj-

studierna och hur man har kommit fram till att nybyggnationen kan tillåtas i de volymer 

som anges i detaljplanen. 

Vad menas med att ”omkringliggande bebyggelse ligger högre”, det verkar inte stämma. 

Vad menas med att bebyggelsen inte bryter Gråbergets siluett? Vid korsningen Svane-

bäcks-/Ostindiegatan nere i Majorna skjuter idag femtiotalshusens tegelröda sadeltak 

varsamt upp ur grönskan i jämna etapper. Huset i område A kommer att ha ett platt tak, 

synas mellan befintliga hus och bryta av mot symmetrin på ett mycket förfulande sätt. 

Formuleringen ”Befintlig bebyggelse skulle dessutom ligga tre meter högre än den före-

slagna bebyggelsen” i samrådsredogörelse för program (0576/09), sidan 11 är otydlig. 

Utsikten från Märlspiksgatan. Huset i område A föreslås nu byggas så högt att det helt 

kommer att kapa havsutsikten för många lägenheter. Är det är rätt att bygga för allmän-

nyttans utsikt till förmån för dem som har medel att köpa sig till den?  

Ytterligare synpunkter. Placeringen av huset i område A förstör harmonin i den fina och 

genomtänkta stadsplaneringen då det uppförs alltför nära befintligt hus på Ärlegatan 9. 

Svårt att få en uppfattning om hur huset faktiskt kommer att se ut. På grund av skillnad i 

hushöjd är det svårt att tro att målet att ny bebyggelse ska anpassas till tidstypisk arki-

tektur kan uppnås. 

För grannarna på Ärlegatan 9 kommer det nya huset att helt kapa kontakten med parken 

och kommer istället att se in i en husvägg. 

Proportionerna på det nya huset i den solstudie som ingår i detaljplanen ser ut att inte 

stämma men på öppet hus den 11 juni 2014 sa byggherren att solstudien är gjort utifrån 

max tillåtna volymer i detaljplanen och att ritningarna stämmer. 

Nybyggnationen kommer innebära ökad trafik och därigenom ökat buller. Hur går det 

för befintliga byggnader med ljudisolering enligt femtiotalets standard? Ökad trafik-

mängd innebär sämre luftkvalitet. De branta gatorna uppför berget innebär mer utsläpp 

från bilarna. Genom att förstöra grönskan försämras luftkvalitén ytterligare. Ärlegatan 

är inte dimensionerad för ökad trafikmängd. Inga utökade turer planeras för buss 90 (86, 

96) trots att fler människor kommer att bo här och att bussarna redan idag är fulla under 

rusningstrafik 

Visst behöver det byggas i Göteborg, bostadsbristen är stor. Men det är bostadsrätter 

som ska byggas på Ärlegatan trots att det är billiga hyresrätter det råder brist på i staden. 

Nybyggnationen kommer inte att skapa bostäder för dem som är i verkligt behov av en 

bostad. 

Detaljplanen för Ärlegatan visar en synnerligen bristande hänsyn för Gråbergets unika 

karaktär och miljö, liksom för de människor som bor här. Husens volymer bör begrän-
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sas till fyra våningar och underordnas befintlig bebyggelse. Nybyggnationen på Ärlega-

tan ska stoppas och byggnadsnämnden bör yrka avslag på planerna för område A och B. 

Över 1800 människor har skrivit under uppropet ”Bevara Gråbergets grönområden”. 

Det är viktigt att de ansvariga politikerna lyssnar på medborgarnas röster.  

Kommentar: 

Hur många kvadratmeter grönska som kommer att tas bort eller hur många träd som 

kommer att fällas kan inte anges i detta tidiga skede men kommer att studeras vidare i 

samband med projekteringen. Område A omfattar ca 1700 kvm naturmark som övergår 

i kvartersmark. Av detta område består idag ca 300 kvm av parkering. Område B omfat-

tar ca 2100 kvm varav ca 150 kvm idag utgörs av parkering och resterande naturmark. 

Angående formuleringen att ”omkringliggande bebyggelse ligger högre” så återfinns 

inte denna i planbeskrivningen. 

För övriga frågor, se samlade kommentarer under rubriken ”Sammanfattning av syn-

punkter och samlade kommentarer” ovan. 

53. Boende på Märlspiksgatan 4 C  

Önskar att eventuell bebyggelse inte ska bli högre än befintlig bebyggelse på Ärlegatan. 

Område A är placerat mitt i ett naturskönt område med ett rikt djurliv. Orolig över hur 

planerna kommer att inverka på oasen. Boende på Märlspiksgatan med en mycket vack-

er utsikt. Det är sällan allmännyttan har möjlighet att erbjuda sådan skönhet för de bo-

ende. Planen är att bygga högre hus än vad som tidigare sagts, som därmed kommer att 

skymma utsikten.  

54. Boende på Märlspiksgatan 4 C  

Opponerar sig starkt mot byggplanerna på övre och nedre Ärlegatan. Boende saknar 

innergård och behöver parken. Grönområdena är ett ekosystem med rik flora, fågelliv 

och djurliv. Det är ett värdefullt rekreationsområde med stillhet och tystnad, som behövs 

som motvikt till stadens hektiska liv. Det är tryggt på Gråberget. 

55. Boende på Märlspiksgatan 4 D  

Tar sig för pannan. De föreslagna hushöjderna och sprängningen i berg går stick i stäv 

med intentionerna att bebyggelsen inte ska störa upplevelsen av parkstråket. Garagein-

fart läggs vid lekplatsen. Om man överhuvudtaget måste bygga något vore ett trevå-

ningshus bättre. Sprängningarna kommer störa de gamla på sjukhemmet. Ärlegatan är 

kurvig och trång. Gränsvärdena för buller överskrids redan. Det finns många djur på 

berget. Göteborgs stad har köpt mark i ytterområdena som borde utnyttjas istället.  

56. Boende på Märlspiksgatan 4 D 

Är i princip inte emot en förtätning av Göteborg och Gråberget, men det tycks som att 

viktiga värden ej behandlats på ett godtagbart sätt i detaljplanen. I detaljplanens syfte 

beskrivs att ett centralt mål för Göteborgs stad är att integrationen ska öka. Det påvisas 

dock ej hur detta uppfylls i detaljplanen på ett tillfredställande sätt. 

Man försöker lite pliktskyldigt hävda att integrationsmålen är uppfylld eftersom att de 

närmaste bostäderna kommer vara hyresrätter. Hur mycket det skulle hjälpa integratio-

nen att bygga (förmodat dyra) bostadsrätter i ett område där medelinkomsten redan är 

högre än snittet Göteborg förklaras ej! Majorna (och Gråberget) är ett av de tydligaste 

fallen av gentrifiering som finns i Göteborg, och kommunens sociala konsekvensanalys 

tar upp det homogena bostadsutbudet på Gråberget som en av de huvudsakliga bidrags-

orsakerna. På gråberget finns framförallt mindre bostäder i bostadsrättsform och då är ju 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 37(44) 

frågan hur det över huvud taget skulle gynna integrationen att bygga ännu fler bostads-

rätter. 

57. Boende på Märlspiksgatan 4 E 

Anser att det inte borde byggas över tre våningar och att stadsbilden inte ska förstöras.  

Området är inte lämpligt för mer trafik, bilplatser etc som många lägenheter kräver. 

Cyklister är redan nu väldigt utsatt när bilar möts. 

På Märlspiksgatan kommer ljus, utsikt och luftighet försvinna. Troligen kommer ljudni-

vån också öka, den är redan hög som det är idag från trafikleder i både närområdet och 

från bron. 

Det behövs inte fler bostadsrätter. Det behövs hyresrätter med fyror, femmor eller små-

lägenheter. 

Den fantastiska gröna oas som finns- till glädje för både djur och människor förstörs om 

man bygger på Ärlegatan. Jämfört med andra centralt belägna områden som tex längs 

Delsjövägen med sin enorma luftighet, så saknas argument för att just Gråberget ska 

förtätas mer. 

Möjligen kan man bygga trevåningshus i pizzahuset och dagiset mitt på Gråberget eller 

i hörnet på Stortoppsgatan, men inte högt. 

De gröna stråk som finns behöver bevaras av flera skäl (hälsa, luft mm). 

58. Boende på Märlspiksgatan 4E 

Efter många års boende på Gråberget är det fortfarande utsikten från fönstret som ger 

inspiration och glädje, men även välbehövlig återhämtning när livet är alltför stressigt. 

Denna ”boost” av livskvalité kommer att försvinna vid byggnation i område A, övre 

Ärlegatan.  

Parken vid övre delen av Ärlegatan är den enda naturplats på berget där barn i 3 till 6-

årsåldern kan släppas relativt fria att på egen hand utforska skogen. Att bygga i detta 

område, är att ta ifrån barnen på Gråberget möjligheten att fritt få leva ut i ett stycke 

natur där de själva får bestämma hur platsen ska utnyttjas. 

Berget vid område A ger staden en dimension som är väldigt ovanlig i städer av Göte-

borgs storlek. De få lägenheter som är tänkta att byggas här, är en klen vinst jämfört 

med vad som förstörs vid fullföljda byggplaner. 

59. Boende på Märlspiksgatan 4E 

Anser att det är bra att det byggs bostäder då det är bostadsbrist, men att det känns trist 

att huset som planeras mellan Ärlegatan och Märlspiksgatan blir såpass högt att det 

kommer påverka boende onödigt mycket. Återgå till den ursprungliga planen, att bygga 

trevåningshus. Det är synd att bygga på ett sätt som gör att det blir för kompakt. Det 

måste finnas lite utrymme mellan människorna för att vi ska trivas och må bra. 

60. Boende på Märlspiksgatan 4F 

Undrar hur det blir med rådjuren (foton bifogade). Höga hus och insprängda p-hus för-

stör naturupplevelsen. Det finns andra platser att bygga på där man inte gör intrång på 

grönområden. Inga femvåningshus på övre delen av Ärlegatan, tack. 

Det är svårt att få parkering här på kvällarna. Det kommer att bli hopplöst med så 

många extra lägenheter. Hur stort intrång är tänkt på grönområdet upp mot husen på 

Märlspiksgatan? 5-våningshus lär förstöra utsikten för alla boende på Märlspiksgatan, är 

det ens tillåtet? Bygget kommer störa äldreboendet. Ärlegatan är jättefin som den är. 
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Kommentar: 

Område A omfattar ca 1700 kvm naturmark som övergår i kvartersmark. Av detta om-

råde består idag ca 300 kvm av parkering. I planhandlingarna redovisas den föreslagna 

byggrättens utbredning samt en sektion med höjder som regleras i plankartan. Utsikten 

kan komma att förändras för boende på Märlspiksgatan. Det eventuella utsiktsbortfallet 

bedöms dock inte som någon betydande olägenhet för de boende, då skymd utsikt ofta 

är oundvikligt i tätbebyggda områden. 

För övriga frågor, se samlade kommentarer under rubriken ”Sammanfattning av syn-

punkter och samlade kommentarer” ovan. 

61. Boende på Märlspiksgatan 4 F 

Protesterar mot den föreslagna detaljplanen för Gråberget. Har bott i olika lägenheter på 

Gråberget i 25 år för de kvalitéer stadsdelen har i den omgivande miljön. Här finns stråk 

av grönområden, luft mellan huskropparna och inte stor genomfartstrafik. 

Grönområdena fungerar som en allmänning dit alla har tillträde. De används flitigt av 

människor som bor, arbetar och besöker Gråberget. För att inte tala om djurlivet man 

upptäcker i grönområdena. Detta är helt fantastiskt för ett boende ändå så centralt.  

Förväntar att nybyggnation görs på ett sensitivt och smart sätt, med så små negativa 

konsekvenser som möjligt. 

Varför frångår man de tidigare förslagen om att husen utformas som lamellhus i fyra 

våningar? Man kommer att spränga bort stora delar av berget, fälla träden i parken och 

bygga en upphöjd gårdsmiljö in i parken. Då blir allmänningen ett privat område och 

den naturliga parken förstörs.  

Byggnadsnämndens Ordförandes uttalande i Radio P4 angående byggplanerna på Grå-

berget. ”det rör sig ju bara om några gräsmattor”: Det handlar inte bara om några gräs-

mattor. Höjden på husen påverkar utsikten för många, gör att miljön känns mer instängd 

osv. Fällning av träd förminskar grönområden vilken påverkar djurliv, fritidsliv, socialt 

umgänge osv. De flesta politiker som styr bostadspolitik bor inte som vanliga hyresgäs-

ter i hyresrätt eller bostadrätt. Undrar hur de skulle reagera om man gjorde liknande i 

deras Gröna Villaområden? 

Varför bara Bostadsrätter? Varför bygger man inte enklare billigare så att det blir fler 

Hyresrätter. Skall inriktningen på Gråberget bli en segregerad socioekonomisk oas för 

folk som har mer än andra.  

Det har varit ett fult politiskt spel där man får med sig medborgarna på en förändring 

som i slutet blir någonting annat än det man uttalade. Det vore bra om även de folkvalda 

kunde lyssna på medborgarna.  

62. Boende på Märlspiksgatan 

Vädjar till de som har tankar och planer på nybyggnation på Gråberget, att avstå från 

detta. 

Nybyggnationen skulle förstöra den utsikt som nu finns, och den frihet som följer med 

den, vilket är den största fördelen med boendet. Personen har ingen möjlighet att köpa 

ett boende med motsvarande läge/utsikt. Det grönområde som finns är unikt och måste 

bevaras. 
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Övriga 

63. Naturskyddsföreningen  

Anser att det är viktigt att bevara naturområden för rekreation, såsom utsiktpunkter på 

berget samt att dessa bör vara stora nog för att många grupper av människor skall kunna 

utnyttja dem samtidigt. 

I samband med Gråbergets förtätning bör kollektivtrafiken ses över. Vidare anser Natur-

skyddsföreningen att arbete bör genomföras för att minska svårigheterna för fotgängare 

och cyklister. 

64. Skrivelse med namnlistor från Bevara Gråbergets Grönområden  

Efter flera års opinionsskapande kan man nu bli lyssnade på. Det har varit kontakter och 

vandringar med politiker. Gråbergets obrutna grönstråk är en tillgång för majborna, 

ekologiskt mångfald och välbefinnande. Grönområdet och utsiktsberget kan utvecklas 

så fler kan komma dit. Boende har kallats egoistiska egennyttiga och bakåtsträvare. Det 

är inte egennytta att behålla grönområden i en storstad. Det är inte egoistiskt att vilja 

bevara i stället för att privatisera ett utsiktsberg. Det är inte bakåtsträvande att bevara 

grönstråket. Nu kan politiker göra en synvända, tänk grön först och förtätning sen, tänk 

en grön hållbar stad. (Texten till Evert Taubes Änglamark citeras.)  

Det finns rådjur och fåglar, rödlistad tornseglare, rikedom av växter. De gamla på äldre-

boendet kan se träden genom fönstret. Barn leker i parken. Nu ska en garagenedfart läg-

gas intill sandlådan. ”Bevara Gråbergets grönområden” bildades för att värna de två små 

grönområdena vid Ärlegatan. 1845 namnunderskrifter är insamlade. Många som skrivit 

på har varit arga, upprörda och ledsna. Nya bostäder får inte byggas till priset av för-

störd miljö.  

När nu den kommunala förskolan är på äldreboendets område kan man byggas ytterliga-

re 45 lägenheter vid Stortoppsgatan/Kabelgatan. Det är nästan lika många som planeras 

vid Ärlegatan. Man kan tillföra Gråberget ett stort antal hyreslägenheter och samtidigt 

bevara två naturområden.  

På utsiktsberget har man vidträckt utsikt över Älvsborgsbron och öppningen mot havet. 

I det lummiga grönområdet finns parkbänkar och en lekplats. Dessa frizoner för männi-

skor och djur är nu hotade. Kommunen planerar att spränga bort berg och natur för att 

bygga bostadsrätter. Grönområden tillhör oss alla. Natur som asfalteras och bebyggs 

kan aldrig återskapas. Stoppa byggplanerna på Ärlegatan. 

65. Boende på Kabelgatan 33 C  

Är bekymrad över att det ska förtätas på Gråberget. Varför Gråberget, med stora kost-

nader för sprängning, förflyttningar, rivningar och omplacering av parkering? Grönom-

råden skövlas och trafiken ökar. Husen är högre och med fler lägenheter än vad som 

först sades. Hänsynslöst med oväsen runt hemmen under byggtiden. Båda tillfartsvägar-

na behöver vara tillgängliga hela byggtiden. Ska sprängsten köras på Ärlegatan som är i 

dåligt skick? Var ska parkerade bilar ta vägen under byggtiden? Ska de i de nya lägen-

heterna ha parkeringsplatser? Det blir svårt för barnfamiljer att bo i de nya lägenheterna 

med höjdskillnaden, regn, kyla och bussen går sällan. Det saknas luftkvalitetsmätning. 

Vem bestämmer att ljudnivån får överskridas och vad innebär det för framtiden och de 

befintliga byggnaderna samt barn som vistas ute? Vem står för kostnaden om inte lä-

genheterna blir uthyrda? Finns det risk för överskott på dyra lägenheter?  

Kommentar: 

Trafikkontoret beslutar över vilken väg som är arbetsväg vid utbyggnadsskedet. 
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Om inte lägenheterna blir uthyrda innebär det ett intäktsbortfall för fastighetsägaren. 

Med en stor efterfrågan på bostäder i Göteborg så bedöms sannolikheten låg. 

För övriga frågor, se samlade kommentarer under rubriken ”Sammanfattning av syn-

punkter och samlade kommentarer” ovan. 

66. Boende på Kabelgatan 37 D  

Anser att det är fel att skövla bergssluttning för att klämma in ett hus. Gatan är för smal 

och p-platserna behövs för de boende på andra sidan. Det är bättre att ersätta Stortopps-

gatan 1-3 låglängan pizzerian med ett riktigt hus. 

67. Boende på Kabelgatan 41 C  

Anser att det vid detta lag torde ha framgått hur enormt viktig Gråbergets gröna oas är 

för de boende.  

Ett av många exempel på detta: för ett par veckor sedan, närmare bestämt vid halv tioti-

den på kvällen den 11 juni fick några boende bevittna hur ett rådjur födde sitt lilla kid, 

precis under balkongerna, en magisk upplevelse för alla som knäpptysta stod på bal-

kongerna och fick vara med om något oförglömligt, inte minst blir det ett fantastiskt 

minne för några av barnen i huset! Det finns ett ovärderligt behov av gröna, "vilda", 

små oaser i en storstad som mer och mer ter sig, just som en Asfaltsdjungel.  

68. Boende på Blåsutgatan 5 

Ser med stor oro på att delar av de små gröna områden som ännu finns kvar skall be-

byggas uppe på Gråberget. Vädjar därför för omprövning och att bostäderna som plane-

ras på Ärlegatan inte byggs 

69. Boende på Blåsutgatan 17  

Visualiseringar som skickats ut är en idealiserande bild med felaktiga proportioner. Det 

är tveksamt om de nu planerade husen på och kring Gråberget verkligen smälter in på 

det sättet som man vill ge sken av (bilder från planhandlingen bifogade). När kan boen-

de på Gråberget få se ritningar på kommande hus för att kunna ta ställning? Bullerfrå-

gan är inte tillräckligt belyst. Mer trafik försämrar den redan idag påfrestande situatio-

nen. Ärlegatan är för slingrig för att hantera trafiken. Vilka värden har framkommit vid 

mätningar kring Chapmansgatan? Vilka bullernivåer tror man kommer att uppnås i 

framtiden? Avgaser från trafiken är inte tillräckligt belyst. Vilka värden har framkommit 

vid mätningar kring Chapmansgatan? Vilka nivåer tror man kommer att uppnås i fram-

tiden? Är man säker på att förtätning även i natursköna områden är ett modernt sätt att 

planera staden? Varför inte först bygga på de många områden i Göteborg som ligger öde 

och tomma?  

Kommentar: 

Luftmätningar har inte gjorts i samband med planarbetet och det görs inte heller gene-

rellt inte i samband med planläggning. Miljöförvaltningen har inte sett det som nödvän-

digt med fördjupade utredningar eftersom miljökvalitetsnormerna för luft klaras. 

I samband med planeringen har bullerutredningar gjorts med simulerade bullervärden 

utifrån känd trafikmängd och framtida beräknad trafikmängd. Studier av Chapmansga-

tan ingår inte för planeringen vid Ärlegatan. 

För övriga frågor, se samlade kommentarer under rubriken ”Sammanfattning av syn-

punkter och samlade kommentarer” ovan. 
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70. Boende på Vantgatan  

Menar att de illustrationer som har skickats ut är lite missvisande och att byggnaderna 

troligen kommer att bli betydligt högre än vad en leds att tro. Förtätning är en bra lös-

ning, men får inte dominera gatubilden utan det vore bra om nybyggnationen kan anpas-

sas till befintlig bebyggelse. Önskar därför att bebyggelsen på både Stortoppsga-

tan/Kabelgatan och Ärlegatan begränsas till det lägre antalet våningar enligt förslaget. 

71. Boende på Godhemsgatan 24 B 

Vänder sig emot att man upplåter närmast orörd natur till husbyggen. Har en underbart 

grönskande slänt som granne. Där finns rådjur som betar mitt i stan, ett rikt fågelliv. 

Varför vill staden beröva boende en grönskande vy? Varför bygga hus och förtäta just 

här?  

72. Boende på Pater Nostergatan 30 

Den boende menar att planen inte innebär en långsiktig planering och inte överens-

stämmer med beslutade inriktning för planering av bostäder mm och styrdokument om 

folkhälsa, parkeringspolicy, miljöpolicy, tillgänglighetspolicy, miljömål och miljöpro-

gram. Den här typen av planering och byggande riskerar att motverka inriktning mot ett 

hållbart samhälle ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Leta vidare tillsammans med majborna efter mer lämpliga områden att bygga på. En 

konsekvent planering för minskad biltrafik kan frilägga p-ytor till bostäder. 

Det behövs små lägenheter med hiss, för äldre i Majorna, bostäder för unga och nya 

invånare från andra länder samt större hyresrätter för barnfamiljer. Det saknas analys 

om vem som kan köpa och bo i de planerade bostäderna. Högst troligt är att ingen av de 

prioriterade grupperna har möjlighet att bo i de nya dyra lägenheterna på bergskanten. 

Den högre delen av området är inte tillgängligt för alla. Tillgänglighet bör väl gälla både 

i husen och till husen? 

Den sociala konsekvensanalysen borde innehålla en analys över om och i så fall hur 

planen bidrar till minskad segregation och hur de närboende idag påverkas. Vad betyder 

det för barnen som inte har gårdar att mista sin nära natur?  

Planen försämrar möjligheterna till att vistas i nära natur och se grönt för de som inte 

har lätt att ta sig ut.  

Dagvattenutredningen problematiserar inte riskerna för ökad avrinning och mer extrema 

väder. Vid kraftiga regn ska vattnet släppas på gatan, enligt planen. Alltså ner mot Ma-

riaplan! Var riskerar det att bli översvämning och vem betalar? Magasin som föreslås 

kan väl inte ses som en hållbar lösning? Saknar riskanalyser och medvetenhet om vikten 

av att bevara naturområden av många skäl. Inför ökade klimatförändringar blir det allt 

viktigare att bevara öppen mark, träd och annan växtlighet. 

Hela argumentationen för förförtätning faller i den här planen där det ska byggas många 

p-platser till de nya fastigheterna. Byggherren sa vid utställningen att de vore glada om 

de slapp bygga alla p-platserna under huset i backen, men staden har sagt att de måste. 

Trafikkontoret har enligt byggherren sagt att det tar för lång tid för att åka kollektivt 

från de nya bostäderna som ligger nära Mariaplan!? Satsa på bilpooler och arbeta för att 

minska biltrafiken. 

Ärlegatan är en trång gata med mycket trafik redan idag och att planera för en ökning 

innebär ökade föroreningar och ökat buller för befintliga bostäder. Nyinflyttade bör 

uppmuntras till att handla lokalt och använda cykel och kollektivtrafik. 
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Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med andra förvaltningar, såsom Miljöför-

valtningen, Stadsdelsförvaltningen, Trafikkontoret och Park och Naturförvaltningen för 

att lyfta frågor kring folkhälsa, parkeringspolicy, miljöpolicy, tillgänglighetspolicy och 

miljömål. 

En dagvattenutredning finns framtagen och finns med som en bilaga till detaljplanen. 

Denna visar ett möjligt sätt att lösa dagvattenhanteringen i område A respektive B. Ma-

gasinsvolymerna i utredningen är beräknade utifrån att området ska kunna fördröja 10 

mm regn. Då ett så kallat 100-årsregn inträffar kommer inte magasinen ha någon möj-

lighet att fördröja allt vatten. Dagvattnet måste då kunna ledas bort en alternativ väg. 

För övriga frågor, se samlade kommentarer under rubriken ”Sammanfattning av syn-

punkter och samlade kommentarer” ovan. 

73. Boende på Klareborgsgatan 23 D  

Tycker att förtätningsförslaget för Ärlegatan är ett mycket dåligt förslag. Den skog som 

nu finns där behöver bevaras av många skäl som i första hand har med klimatföränd-

ringarna att göra; bebyggelse där påverkar avrinning från berget och framför allt bildas 

en "stenöken" på gatustråket, vilket svårt påverkar temperaturen lokalt under långvarig 

värme och torka. Träden som nu finns där skapar en gratis och underhållsfri temperatur-

anläggning för de boende. I andra hand handlar det om hälsa för de boende och biolo-

gisk mångfald. 

De tänkta förtätningsplanerna skapar bostäder för människor där ingen bostadsbrist rå-

der, dvs har du pengar kan du alltid lösa ditt boende, men sker på bekostnad av en häl-

sosam miljö och trivsam för de som redan bor där i hyresrätter. Ingen av de som bor vid 

Ärlegatan är för dessa planer, och det är ytterst allvarligt från ett medborgarperspektiv 

att inte deras uppfattning tillåts vara avgörande.  

I området kring Klareborgsgatan finns många förtätningsplaner. Om alla dessa planer 

skulle bli verklighet skulle detta område, och alla andra över staden, ha en obestämt 

lång period av byggbuller framför sig. Bullers skadliga inverkan på hälsan är fullstän-

digt belagt. Detta gäller också lågfrekvent buller som har skadlig hälsopåverkan oavsett 

om individen ens uppfattar det. Ska de redan boende i staden betala med sin hälsa för 

förtätningsidén? Träd är goda partikelreducerare men nu planeras flera att tas bort.  

Förtätning av bebyggda områden i centrala områden är inte det enda sätt som finns för 

att skapa fler bostäder, om än byggherrarnas möjligheter att göra störst vinster. Bygg 

istället på andra stora områden i staden och bygg ihop staden med dess ytterområden. 

Det finns inte ens några vetenskapliga belägg för att förtätning skapar energivinster, 

däremot belägg för att det skapar gentrifiering, segregation, ökande bostadspriser och 

trängsel på befintliga grönområden. Planer för Ärlegatan är bostadsrätter. Wallenstams 

nybyggda lägenheter vid Vita Björn är hyresrätter. Lägenheterna där är ettor och tvåor 

och hyrorna där är nu satta till mellan 7400-9500. För vem bygger vi staden? 

74. Skrivelse utan angiven adress 

Känner stor sorg över att man vill ta familjens berg, grönskan, träden och blommorna 

ifrån dem. Det är lugn och ro att sitta och kolla på rådjuren, fåglarna och katterna som 

bor och promenerar där. Ska de här djuren bli hemlösa? Vill ni verkligen ta den här 

enda lilla naturen från oss på Ärlegatan? Har ni verkligen inget hjärta?  

75. Skrivelse utan angiven adress 

Menar att förslagen är väldigt intressanta och spännande. En förtätning av Gråberget 

kommer tillföra mycket liv till ett område som idag kan upplevas som ”grått”. Gångpas-
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sager, lekplatser och vägar rustas upp som idag har ett eftersatt underhåll och svår till-

gänglighet. Det behövs större lägenhetstyper. Familjer har i dagsläget svårt att bosätta 

sig på Gråberget. 

Område A är ett bra ställe att förtäta på med tanke på den outnyttjade mark som finns 

där idag. Huskropparna ser ut att smälta in bra med övrig bebyggelse. De tre punkthusen 

i område B ser ut att smälta in fint längs med berget och till Gråbergets silhuett. Husen 

kan tillföra liv längs en sträcka som idag är väldig trist. Berget vid Ärlegatan nyttjas 

sällan av någon (undantag för gångbanan), vilket gör detta till en bra mark att bebygga.  

76. Skrivelse utan angiven adress  

Gråberget och dess naturområden runt Ärlegatan är en grön oas som idag kommer 

många människor till del. Dessa naturområden är redan kompensationsområden i sig i 

en såpass tätbefolkad stadsdel som Majorna.  

Även barn på närliggande förskolor leker dagligen på berget och särskilt vid lekplatsen 

vid område 2. Att man planerar att anlägga en parkeringsplats desto närmare lekplatsen 

verkar osäkert för barnen som i nuläget leker skyddat och springer runt området då be-

fintlig parkering på Ärlegatan är längre upp. Barnens väg till lekplatsen är den naturstig 

som planeras tas i anspråk för byggandet av bostäder samt parkeringar. Det är ett myck-

et promenadvänligt område vid område 2 med flera små stigar som leder till en lekplats. 

Även berget kallat område 3 är promenadvänligt med utsiktsplats. 

För att öka tillgängligheten kan naturstigen och trappan från Slottskogsgatan upp till 

Ärlegatan rustas upp för att den ska vara säkrare att gå i vintertid. Därtill mer belysning 

på kvällen i trappan från nedre delen av Ärlegatan och vid kurvan vid Ärlegatan vid 

delen kallad område 3 i programplanen. 

Det finns en oro bland boende angående riskerna för t ex mer sprickbildning i fastighe-

terna vid en såpass omfattande bergssprängning som planeras så nära inpå befintliga 

bostäder. 

Parkeringen på Ärlegatan för befintliga boende är redan nu fullsatt kvällstid. 

77. Anonym skrivelse  

Anser att det är ett härligt projekt. Synd att så många överklagar, att det drar ut på tiden. 

Gråberget behöver detta!  

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

 Illustrationerna för område B revideras. 

 En planbestämmelse beträffande utseende införs för område B, vilken anger att 

taktäckning ske bestå av takpannor i rött tegel eller betong 

 Solstudien kompletteras och görs för tre tillfällen under året; vår-/höstdagjämning, 

sommarsolstånd och en vinterdag. Även antal tider som redovisas utökas, så att var-

je timme mellan kl 09-19 finns med. 

 Bullerutredningen kompletteras med studie av påverkan på befintliga närliggande 

bostadshus. 
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 Ett u-område införs vid E-området för återvinningsplatsen för att säkra rätten för 

befintliga allmänna ledningar. 

 Ett u-område inför i norra delen av område A för att säkra rätten för befintlig fjärr-

värmeledning. 

 Planhandlingarna justeras och förtydligas enligt synpunkt från Lantmäteriet. 

 

 

 

Karoline Rosgardt 

Planchef 

Anna Signal 

Planarkitekt
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