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Detaljplan för Bostäder vid Nickelmyntsgatan 
inom stadsdelen Högsbo i Göteborg 

 

Samrådsredogörelse  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2016 att genomföra samråd för detaljplaneför-

slaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, 

under tiden 31 augusti – 11 oktober 2016. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsbiblioteket 

Axel Dahlströms torg under samrådstiden. Förslaget finns även tillgängligt på Göte-

borgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. Ett samrådsmöte anord-

nades 19 september 2016. 

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller buller, markföroreningar, 

arkeologi och dagvatten. Även invändningar från närboende om insyn och trånghet, 

hushöjder, att grönområde tas i anspråk samt önskemål om cykelbana längs Högsboga-

tan. Familjebostäder och Göteborgslokaler anser att förhöjt bottenbjälklag (för att möj-

liggöra lokaler) inte ska krävas. Park- och naturnämnden anser att de träd som avverkas 

behöver kompenseras. Kulturförvaltningen förordar alternativet med lamellhus framför fö-

reslaget punkthus för område C samt att byggnaden bör uppgå till max 4 våningar med fa-

sader i tegel eller puts. 

 

Kontoret har bedömt att buller, markföroreningar, arkeologi och dagvatten har blivit 

tillräckligt utrett genom kompletterande utredningar och dialog efter samrådet. Allmän-

intresset av fler bostäder i kollektivtrafiknära läge bedöms överväga de enskildas intres-

sen som framkommit. Cykelbana längs Högsbogatan ingår inte i planområdet. Särskild 

dialog har skett med trafikkontoret, dock är sträckningen inte prioriterad i jämförelse 

med andra sträckor vid utbyggnation inom det lokala cykelvägnätet. En kompensations-

utredning har gjorts i planprocessen, med slutsatsen att träden inom planområdet inte 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt/
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behöver kompenseras. Kontorets bedömning är att även punkthuset fungerar gestalt-

ningsmässigt på platsen och att båda alternativen (lamellhus och punkthus) fortsatt ska 

möjliggöras.    

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna.  

Fastigheten Järnbrott 78:4 har utgått från planområdet inför granskning då konsekven-

sen annars skulle blivit en planstridighet för befintlig bebyggelse inom fastigheten. 

Detta på grund av en fastighetsindelningsbestämmelse i gällande plan som påverkas vid 

ny planläggning. Befintligt miljöhus inom Järnbrott 78:4 har sedan tidigare bygglov och 

det finns inte behov av utökning av miljöhuset. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Tillstyrker planförslaget.  

2. Göteborg Energi 

GENAB 

Bedömer att de nya bostäderna kan försörjas med fjärrvärme. Viss utökning av trans-

formatorstationen behövs. För befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark ska 

ledningsrätt upplåtas.  

FJÄRRVÄRME 

På den yta som är märk som P, parkering/garage finns fjärrvärmeledning som förser 

Järnmyntsgatan 1-7 med fjärrvärme. Om området bebyggs måste ledningen flyttas till 

nytt läge och planstöd behöver ges om ledningen läggs inom kvartersmark.  

Kommentar: 

Transformatorstationen ingår i planområdet och viss utökning av stationen kommer ge-

nom denna bli möjlig. 

Fjärrvärmeledningen kan flyttas till nytt läge i Järnmyntsgatan och då förse både befint-

ligt och nytt hus med fjärrvärme. Då det handlar om servisledningar till bostadshus och 

inte allmännyttiga ledningar inom kvartersmark införs inte u-område på plankartan.  

3. Nämnden för Kretslopp och Vatten 

Ser följande behov av ändringar i planhandlingarna:  

a. Ta bort texten ”och tömning kommer ske av Renova” under rubriken Avfall.  

b. I andra meningen under rubriken Avfall, ändra miljöhus till miljörum.  

c. Under rubriken Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen, ska det stå att bortta-

gandet av återvinningsstationen bekostas av Kretslopp och vatten.  

d. Plankartan skall kompletteras med en bestämmelse som anger att lägsta höjd på 

färdigt golv, för att anslutning med självfall skall tillåtas, skall vara 0,3 meter 

över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt 

dag-och spillvattensystem.  

e. Texten under rubriken Påverkan på vatten i planbeskrivningen bör utökas. Se 

förslag under rubriken Dagvatten och skyfallshantering i detta yttrande.  

f. Under rubriken Dagvatten ska följande mening; ”Kretslopp och Vatten ställer 

krav på hur mycket vatten som måste fördröjas samt hur mycket som får släppas 

till dagvattennätet” ersättas med: ”Göteborgs stad har krav på fördröjning inom 

kvartersmark”.  

g. Följande stycke bör läggas till under rubriken Påverkan på vatten: Dagvattnet 

från planområdet kommer att fördröjas och till viss del renas på kvartersmark. 
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Dagvattnet avleds därifrån genom det allmänna ledningsnätet till Järnbrotts-

dammen. Efter rening i dammen leds vattnet ut till Stora Ån. Eftersom markan-

vändningen inom planområdet inte är någon förorenande verksamhet samt att 

vattnet genomgår rening både på kvartersmark och i dagvattendamm bedöms 

inte planen utgöra något hinder för att Miljökvalitetsnormerna för vatten upp-

fylls.  

Utöver ovanstående ändringar är följande information viktig att beakta i planarbetet;  

 

h. Husens utformning får inte skapa instängda områden som översvämmas vid sky-

fall.  

i. Till granskningsskedet behöver en säker angöring säkerställas till miljöhusen 

längs Nickelmyntsgatan för att sopbilen ska kunna hämta avfallet där.  

j. Vid borttagandet av återvinningsstationen ska Kretslopp och vatten meddelas i 

god tid innan för att kunna informera berörda.  

k. Goda råd och riktlinjer för utformning av avfallshantering finns i skriften Gör 

rum för miljön som hittas på www.goteborg.se.  

l. Kretslopp och vatten har en huvudledning i Högsbogatan som förutom u-område 

och ledningsrätt kan innebära restriktioner för sprängning och markarbeten för 

detaljplanen.  

m. Kapaciteten på befintliga dagvattenledningar nedströms planområdet är bristfäl-

lig. Antingen behöver ledningar dimensioneras upp eller dagvattenmagasin ord-

nas på allmän plats. Kretslopp och vatten utreder alternativen. 

n. De förslag som anges i dagvattenutredningen med diken och krossmagasin fun-

gerar vid rätt utformning tillräckligt väl som rening. Verksamhetsutövaren är 

skyldig att göra en anmälan om dagvattenanläggning till Miljöförvaltningen in-

nan anläggningen byggs.  

o. Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan 

trädets rot-hals och ytterkant ledning skall hållas.  

p. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 77 m (RH2000). I 

de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Vid önskemål om sprinkler ska förfrågan skickas till Kretslopp och vatten.  

Kommentar: 

Synpunkterna under ”behov av ändringar i planhandlingarna” beaktas och planhand-

lingarna har justerats, dock anges färdigt golvnivån som upplysning istället för bestäm-

melse på plankartan. Vid skyfall behöver vatten kunna ledas bort ytledes och höjdsätt-

ningen av bebyggelsen behöver därför studeras i detaljprojekteringen vilket framgår i 

dagvattenutredning och planbeskrivning. Angöringen till miljöhusen inom kvartersmark 

detaljstuderas inte i planskedet. Möjlighet finns för sopbilen att stanna till längs Nick-

elmyntsgatan. Information om skriften Gör rum för miljön har lagts till i planbeskriv-

ningen. Planbeskrivningen har kompletterats med information om trädplantering och 

anmälan om dagvattenanläggning. Information om bristfällig kapacitet på befintliga 

dagvattenledningar nedströms har lagts till i planbeskrivningen. Information om vatten-

tryck finns med i genomförandeavtal. Övriga synpunkter noteras. 

4. Kulturnämnden 

Fornlämningar  

Inom planområdet finns en fyndplats för två yxor Västra Frölunda 286. Fyndplatsen är 

störd av tidigare byggnation och har inte något lagskydd.  
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Strax öster om planområde A finns en lagskyddad fornlämning Västra Frölunda 194 i 

form av en stensättning. Fornlämningen är kringbyggd och upplevelsen vid den kan 

komma att påverkas ytterligare av byggnation inom område A. Varje fornlämning har 

ett fornlämningsområde som är lagskyddat. Det är Länsstyrelsen som bedömer från fall 

till fall hur stort fornlämningsområdet är.  

 
Bebyggelse  

Ur bebyggelsesynpunkt är den övergripande karaktären i området viktiga karaktärsdrag 

att förhålla sig till vid en komplettering av bebyggelsen. För att anpassas till miljön bör 

bebyggelsen förhålla sig till topografin och inordna sig i den övergripande strukturen 

och utformningen.  

Platserna som i förslaget benämns A och B är belägna på Högsbogatans västra sida och 

utgörs av en vildvuxen slänt med uppvuxna träd och buskar samt av ett f d brandvat-

tenmagasin som tagits ur bruk. Vegetationen fungerar som en grön ridå mellan befintlig 

bostadsbebyggelse i väster och Högsbogatan. För att bevara denna funktion är det vik-

tigt att en del av den gröna ridån sparas mot de befintliga husen och den planerade ny-

byggnationen. Kulturförvaltningen har i övrigt inga synpunkter på föreslagen bebyg-

gelse för BmSS (område B).  

Planområdet för Område C omges av befintliga flerbostadshus i 3 våningar uppförda i 

rött tegel. Kulturförvaltningen förordar alternativet med lamellhus framför föreslaget 

punkthus, då strukturen på bebyggelsen då hänger bättre samman med den omgivande 

befintliga miljön. Tillkommande bebyggelse riskerar då inte heller att konkurrera i höjd 

med landmärket vid Axel Dahlströms torg, en miljö som ingår i bevarandeprogrammet. 

Förvaltningen anser att höjden på byggnaden bör uppgå till max 4 våningar och med 

fasader i tegel eller puts.  

Den befintliga gröna gårdsmiljön är redan liten och bör inte inskränkas ytterligare. En 

tillkommande byggnad bör i första hand uppföras på redan hårdgjorda ytor inom den 

befintliga parkeringsplatsen i sydväst och anordnas utan privata uteplatser med gemen-

samma grönytor i mitten som i dagsläget.  

Kommentar: 

En arkeologisk utredning och förundersökning har gjorts inför granskningsskedet. Plan-

beskrivningen har kompletterats angående fornlämningar. Det är önskvärt att en del av 

grönridån sparas men det kan dock bli svårt i område A där garage ska byggas. Det 

finns dock möjlighet för nyplantering på gården mellan ny och befintlig bebyggelse i 

område A. För område C ansluter lamellhuset bra till befintlig bebyggelsestruktur sam-

tidigt som den tar mer markyta i anspråk från gården. Även punkthuset bedöms fungera 

gestaltningsmässigt på platsen. Detaljplanen ger en flexibilitet där båda alternativen från 

samrådet kommer finnas kvar (lamellhus och punkthus). I samband med exploateringen 

av de nya bostäderna i område C planerar Familjebostäder att öka kvalitén på den be-

fintliga gården. Avseende fasadmaterial har det förtydligats i planbeskrivningen om 

gestaltningens anpassning till omgivande bebyggelse vad gäller fasadmaterial och kulör, 

dock inte som planbestämmelse då anpassning skulle kunna göras på andra sätt än fasad 

i tegel/puts. 

5. Lokalnämnden 

Ingen erinran. 

Kommentar: 

Noteras. 
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6. Miljö- och klimatnämnden 

Tillstyrker planförslaget under förutsättning att nedan synpunkter beaktas. 

Buller 

Med nuvarande förslag riskerar riktvärdena i förordningen för trafikbuller att överskridas. 

Stadsbyggnadskontoret (SBK) bör utreda hur huskropparna kan utformas, alternativt tydli-

gare styra användningen till annat än bostad. Om planförslaget trots detta inte kan följa rikt-

värdena fullt ut behöver planhandlingarna kompletteras med beräknat antal lägenheter som 

inte klarar detta inom planområdet respektive per hus. För att underlätta en övergripande 

bedömning kan detta även sättas i relation till hur mycket ljudmiljön förbättras för befintliga 

bostäder.  

 

Dagvatten  

Dagvattenutredningen behöver kompletteras med en beräkning av föroreningsbelastningen 

för att man ska kunna avgöra om föreslagna åtgärder är tillräckliga. Det behövs också upp-

gift om mottagande recipient.  

 

Miljömål  

SBK bör utveckla hur man gjort den sammanvägda avvägningen mellan de olika delmålen 

inom miljömålet God bebyggd miljö. 

Kommentar: 

Beaktas. Bullerutredningen har kompletterats inför granskning och planbestämmelser 

har justerats efter förordningens nya riktvärden. Vid fasad närmst spårvägen överskrids 

riktvärdet 60dBA ekvivalent ljudnivå upp till 61dBA enligt beräkningarna. Här finns 

möjlighet för små lägenheter (upp till 35 kvm) som då klarar bullerförordningens rikt-

värde på 65 dBA. Om större lägenheter önskas behöver bullerfrågan studeras ytterligare 

i bygglovsskedet. En alternativ lösning skulle kunna vara att fasaden mot spårvägen 

utformas som en stängd fasad utan fönster. Riktvärden inomhus ska klaras. 

Dagvattenutredningen har kompletterats med beräkning av föroreningsbelastningen och 

om mottagande recipient. Planbeskrivningen har förtydligats angående miljömålen.  

7. Park- och naturnämnden 

Anser att de träd som avverkas behöver kompenseras inom eller in närheten av planområ-

det.  

I illustrationen till detaljplanen visas träd utmed Högsbogatan. Det är viktigt att dessa träd 

ges nödvändiga förutsättningar för sin utveckling.  

Kommentar: 

En kompensationsutredning har gjorts i planprocessen, med slutsatsen att träden inom 

planområdet inte behöver kompenseras. Träd i illustrationen ligger inom kvartersmark. 

8. Räddningstjänsten i Storgöteborg 

Ingen erinran. 

Kommentar: 

Noteras. 

9. SDN Askim-Frölunda-Högsbo 

Tillstyrker planförslaget. 

Planförslaget tar delvis ett grönområde i anspråk och ett flertal större träd kommer att fällas. 

Det medför att en grön oas, rumslig lummighet och grönska försvinner. Föreslagen detalj-

plan medför att en del miljövärden försvinner för dem som bor på platsen idag. I gengäld 

skapas 150 nya bostäder till människor som idag står utan en egen bostad, i ett centralt och 
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attraktivt läge med närhet till både service och kollektivtrafik. I utarbetandet av planförsla-

get har hänsyn tagits till befintliga bostäder. Förvaltningen ser det som positivt att det finns 

med i planen så kallade kompislägenheter, för vänner som vill dela lägenhet. Alla är hyres-

rätter och många kommer att vara små och inriktade på att bebos av unga hyresgäster. Gö-

teborg som helhet behöver en större variation i utbudet av bostäder och gemenskapsboen-

den.  

Stadsdelsförvaltningen anser att det är viktigt att det planeras och byggs mer BmSS i hela 

staden. Förvaltningen har tidigare påtalat att för friliggande hus är behovet att de bör place-

ras i mer avskilda lägen för att passa relevant målgrupp. I den här planen förordar förvalt-

ningen att BmSS integreras med de övriga bostäderna. Läget i ett tätbebyggt område be-

gränsar målgruppen.  

Förvaltningen är angelägen att service i form av förskola/skola ska finnas för att klara 

ovanstående bostadsexploatering. Befintliga förskolor i området har ingen överkapacitet. 

Det planeras för att bygga en ny kommunal förskola vid Guldmyntsgatan strax intill aktuellt 

planområde. Planerad bostadskomplettering i Högsbo medför att fler förskoleplatser måste 

säkerställas framöver för att klara framtida behov.  

Kommentar: 

Noteras.  

Det planeras för integrerade BmSS på flera andra platser men inte i detta område. 

Planering pågår av flera förskolor i närområdet (Guldmyntsgatan, Högsbohöjd, söder 

om Axel Dahlströms torg) och bedömningen är att de planerade lokalerna ska hantera 

behovet av förskolor. 

11. Trafiknämnden 

Nämnden önskar en redovisning gällande kapaciteten i befintliga parkeringsanläggning-

ar i närområdet som exploatören hänvisar till för bostäderna på Penninggatan samt hur 

cykelparkeringar löses, för boende och besökande.  

Placeringen av in-utfart till parkeringshuset på Nickelmyntsgatan behöver ses över då 

det inte är lämpligt med utfart i korsningen Nickelmyntsgatan/Penninggatan. 

Dagvattenutredningen behöver kompletteras med beskrivning av föroreningshalter upp-

delade, före och efter exploatering uppdelade på allmän plats gata, allmän plats park, 

kvartersmark etc samt en kostnadsbedömning för föreslagna lösningar.  

Bullerberäkningar behöver kompletteras med en beräkning av maximal ljudnivå för 

bostäderna längs med Högsbogatan med detaljplanens föreslagna placering och hustyp.  

Trafiknämnden förutsätter att åtgärderna i trafikförslaget finansieras genom fastighets-

nämndens exploateringsbudget.  

Kommentar: 

Planbeskrivning har förtydligats angående parkering. Mobilitetsutredningar har tagits 

fram där behov av bilparkering och cykelparkering ingår. Utfarten till parkeringsgaraget 

har justerats på illustrationskartan. Dagvattenutredningen har kompletterats med förore-

ningsberäkningar, dock inte uppdelat på kvartersmark/allmän plats då en väldigt liten 

del allmän plats ingår i planområdet. Föreslagna dagvattenlösningar sker inom kvar-

tersmark och en kostnadsberäkning för detta har därför inte tagits fram. Åtgärderna i 

trafikförslaget finansieras genom fastighetsnämndens exploateringsbudget. 

11. Göteborgs Stads Parkering AB 

Ingen erinran. 
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Kommentar: 

Noteras. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Länsstyrelsen 

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

kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet, miljökvalitetsnormer för vatten 

måste lösas på ett tillfredsställande sätt för att ett antagande inte ska prövas.  

Markföroreningar 

Planhandlingen behöver kompletteras med en beskrivning av var eventuella förorenade 

fyllnadsmassorna finns inom planområdet, tillsammans med en uppskattning av omfatt-

ningen av massor samt mängd och hur dessa kommer att hanteras. 

Det beskrivs att en kemtvätt har legat vid Axel Dahlströms torg, ca 100 m från planom-

rådet. I planförslaget behöver det göras en bedömning om detta kan ha orsakat eller kan 

orsaka föroreningar inom det aktuella planområdet. 

Buller 

Planområdet är utsatt för trafikbuller från både spårvägstrafik i norr och biltrafik längs 

Högsbogatan. Bullerberäkningen som har presenterats för den sammanhållna bebyggel-

sen inom planområdet markerat A (Järnbrott 758:51 m.fl) visar endast resultat för ekvi-

valenta ljudnivåer för sidan som vetter mot Högsbogatan. Ekvivalenta ljudnivåer för den 

norra och västra delen av byggnaden, samt maximala ljudnivåer för hela byggnaden 

behöver redovisas för att kunna bedöma om det är möjlig att uppfylla riktvärden enligt 

trafikbullerförordningen (2015:216).  

Det framgår från samrådshandlingarna att två alternativa utformningar studeras inför 

exploatering inom området markerat som C. Bullerberäkning har endast genomförts för 

ett lamellhus. I det fallet ett punkthus blir aktuellt, ska en bullerutredning genomföras 

specifik för punkthuset. Beräkning ska framgå för både ekvivalenta och maximala ljud-

nivåer som huset blir utsatt för.  

Av samrådshandlingen, framgår det att i bottenvåningen längs Högsbogatan, finns ett 

läge där genomgående lägenheter inte är möjliga att lösa på grund av att marken sluttar 

ner mot gatan. Enligt bullerberäkningen har lägenheterna längst i norr en beräknad ljud-

nivå av 61 dBA, vilket överskrider riktvärdet enligt trafikbullerförordningen 60 dBA, 

som gäller för lägenheter mindre än 35 m2. I denna del bedömer Länsstyrelsen att det är 

tveksamt att ha bostäder. Länsstyrelsen noterar också att bullerberäkningar för maxi-

mala ljudnivåer visar att de överskrider 70 dBA för samtliga delar som ligger mot vägar 

och spårvägar. Det behöver redovisas förslag på planlösningar och eventuella bal-

konger/uteplatser som är tänkta att anordnas för att uppfylla trafikbullerförordningens 

riktvärden avseende ljuddämpad sida. I det fallet ett avsteg behöver genomföras från 

trafikbullerförordningen behöver då det redovisas för hur många lägenheter skulle det 

kunna vara aktuellt, samt vilka eventuella åtgärder som vidtas för dessa.  

Miljökvalitetsnormer  

Vatten 

Planläggningen får inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB över-

träds. I planförslaget bedöms att MKN för vatten inte överskrids, men det saknas moti-

vering. Det ska framgå av planhandlingen till vilken recipient som dagvatten kommer 

att avledas samt om recipienten omfattas av miljökvalitetsnormer. 
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Råd enligt PBL,  

Natur 

Av planhandlingen framgår att det finns ek, ask, grova tallar samt fruktträd inom områ-

det som ska bebyggas. Ask är en rödlistad art men omfattas inte av något formellt skydd 

varför ingen ytterligare inventering krävs för träden så länge det inte rör sig om träd 

som omfattas av kriterierna för ”skyddsvärda träd”. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning,  

Grundvatten 

Förslaget visar att det planeras underjordiska garage. Länsstyrelsen upplyser om att åt-

gärder som bortledning av grundvatten innebär vattenverksamhet som regleras i 11 kap 

Miljöbalken. I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras i tidigt 

skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att 

göra denna bedömning. 

Kulturmiljö 

Inom detaljplanområdet finns en fyndplats för stenålderredskap (RAÄ Västra Frölunda 

286:1) och i nära anslutning till detaljplanområdets gräns finns dels en undersökt och 

borttagen boplats (RAÄ Västra Frölunda 411:1) dels en stensättning (Västra Frölunda 

194:1). Utifrån topografi och fornlämningsbild bedömer Länsstyrelsen att det behövs en 

arkeologisk utredning för att ta reda på om det finns okända fornlämningar som eventu-

ellt kan beröras.  

För övrigt anser Länsstyrelsen att föreslagen bebyggelse förhåller sig väl till Axel Dahl-

ströms torg, vilket är utpekat som ett kommunalt bevarandeområde. 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, att det inte behövs tas fram en miljökonsekvens-

beskrivning. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

Markföroreningar 

Planhandlingen har kompletterats utifrån Länsstyrelsens synpunkter avseende fyllnads-

massor. 

Efter särskild dialog mellan stadens miljöförvaltning och länsstyrelsen kan konstateras 

att då undersökningen på f d kemtvätten vid Axel Dahlströms torg inte har påvisat några 

föroreningar, avståndet är relativt långt samt att planområdet enligt den geotekniska 

utredningen är högre beläget på berggrund, behövs det inte några ytterligare undersök-

ningar inför det vidare planarbetet. 

Buller 

Bullerutredningen har reviderats i enlighet med länsstyrelsens yttrande. Planbestämmel-

serna har justerats och anger nu gällande riktvärde efter den senaste revideringen av 

bullerförordningen. Det innebär att det finns möjlighet för små lägenheter (upp till 35 

kvm) som då klarar bullerförordningens riktvärde på 65 dBA. En alternativ lösning för 

större lägenheter skulle kunna vara att fasaden mot spårvägen utformas som en stängd 

fasad utan fönster. Riktvärden inomhus ska klaras. Vad gäller uteplatser möjliggörs ge-

mensamma uteplatser på innergården med bullerskydd. 

Vatten 

Planhandlingen har kompletterat med motivering angående påverkan på MKN. 

 

Natur 

Noteras.  
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Grundvatten 

Noteras. Synpunkten har vidarebefordrats till exploatören för bevakning i genomföran-

deskedet.  

 

Kulturmiljö 

En arkeologisk utredning och förundersökning har genomförts efter samrådet och plan-

beskrivningen har kompletterats i denna fråga. 

Behovsbedömning 

Noteras 

13. Lantmäterimyndigheten 

I Planbeskrivning under rubriken Planförhållande har fel fastighetsbeteckning smugit 

sig in. Rätt skall vara att den fastighetsindelande bestämmelsen 1480K-III-5974 upphör 

att gälla inom Järnbrott 81:3. Siffrorna har blivit omkullkastade.  

Under rubrik Ledningsrätt anges att sådan allmän ledning som till följd av omläggning 

hamnar inom kvartersmark skall säkerställas med ledningsrätt. För att ledningsrätt skall 

kunna bildas inom kvartersmark krävs att området är upplåtet med u-område, dvs. mark-

reservat för ändamålet.  

I tabell under Fastighetsrättsliga konsekvenser anges att Järnbrott 758:51 avstår figur 15 

enligt tillhörande karta. Rätt fastighet här borde vara Järnbrott 758:54?!  

Planområdet berörs i norr utav befintlig ledningsrätt för gasledning, 1480K-

1988F317.1. Ledningen omnämns under rubriken Övriga ledningar där det beskrivs att 

ledningens skyddsområde kan minskas ned till 8 meter för att möjliggöra byggnation 

enligt planförslaget. Till följd av ett sådant ingrepp behöver befintlig ledningsrätt i en 

lantmäteriförrättning omprövas vad avser dess läge/storlek. Det bör också preciseras 

vem som skall utföra och bekosta ett sådant ingrepp samt vem som ansvarar för att led-

ningsrätten omprövas utefter nya förutsättningar. Alternativet till en omprövning av 

ledningsrätten är att detaljplanen kompletteras med markreservat för underjordiska led-

ningar som då tillåts överbyggas. 

Kommentar: 

Beaktas. Avtal om utförande av skyddsåtgärder och omprövning av ledningsrätt ska 

träffas mellan kommun och exploatör.  

14. Skanova  

Det ej finns något att invända mot planförslaget. 

Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på till yttrandet 

bifogad lägeskarta.  

För diskussion om eventuell undanflyttning alternativt skyddande av Skanovas anlägg-

ningar föranledda av exploatering, skall Skanova kontaktas. För digitala kartor samt 

utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till www.ledningskollen.se 

Kommentar: 

Noteras. 

15. Svenska kraftnät 

Ingen erinran. 

Kommentar: 

Noteras. 

http://www.ledningskollen.se/
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16. Vattenfall 

Ingen erinran. 

Kommentar: 

 Noteras. 

Övriga 

17. Swedegas AB 

Swedegas har en högtrycksledning för naturgas ca 10 m i från den planerade byggnat-

ionen. Vilket innebär att planerad byggnation ligger närmare än 200 meter från ledning-

en och påverkas av särskilda bestämmelser.  

Vid byggnation, förändrad markanvändning, mm. granskas ett 1600 meter långt och 400 

meter brett område med gasledningen i centrum. Minsta tillåtna avstånd från ledning i 

mark till byggnad eller till närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktivi-

teter skall det vara minst 16 meter. Byggnation närmare än 16 meter från gasledningen 

är inte möjligt under de förutsättningar som idag råder inom område A (Bygg Vesta) i 

det aktuella planförslaget.  

Förutom avtal mellan Swedegas AB och Göteborgs Stad om skyddsåtgärder för att 

minska skyddsavståndet mellan gasledning och byggnation till 8 meter krävs även ett 

godkännande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB) om minskat 

skyddsavstånd. För att framtida exploatör skall kunna erhålla bygglov måste godkän-

nandet från MSB inhämtas innan skyddsåtgärderna för att minska skyddsavståndet från 

16 meter till 8 meter genomförs.  

Swedegas AB vill bli kontaktade för samråd i samband med planering av sprängnings-

arbeten för grundläggningen av bygget. Det finns föreskrifter för hur sprängning skall 

ske inom 25 meter från gasledningen. 

Kommentar: 

Beaktas. Exploatörerna har fått informationen. Fortsatt dialog kommer att ske med 

Swedegas. 

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.  

18. Familjebostäder 

Sammantagen är Familjebostäder mycket nöjda med planens utformning och det nytill-

kott av bostäder som den ger för Högsbo. Planförslaget medger två typer av bebyggelse 

inom vår fastighet vilket ger god valfrihet i utformningen i ett senare skede.  

Planförslaget anger att bottenvåning måste ha en 3,7 meters våningshöjd. Familjebostä-

der anser att det är olämpligt med centrumändamål på Penninggatan då den har en ka-

raktär av bostadsgata utan större genomströmning, samt att det innebär bortfall av antal 

lägenheter som möjliggörs och att centrumändamål skapar ökad konkurrens för Axel 

Dahlströms torg.  

Familjebostäder ingår i koncernen Framtiden som har i uppdrag av kommunfullmäktige 

att bygga ett stort antal bostäder till rimliga hyror. Det är då värdefullt att undvika sådan 
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merkostnad som det innebär med ett högre bjälklag i bottenvåningen om det inte anses 

som absolut nödvändigt.  

Familjebostäders bedömning är att närheten till Axel Dahlströms torg och bebyggelsen 

längs Högsbogatan är fullt tillräcklig till att få ett lokalunderlag anpassat till bostadsbe-

byggelsen och nödvändigt för att säkra torgets fortlevnad. De små torgen som byggdes 

under 50-, 60 och 70-talen utsätts idag för en allt svårare konkurrens från köpcentra, 

vilket gör att en utspridning av småhandel är riskabel för torgets överlevnad. Familjebo-

städer anser därför att kravet på 3,7 meter våningshöjd ska tas bort för bebyggelsen 

längs Penninggatan, alternativt ersättas med en bestämmelse om att ca 100 kvm måste 

ha en våningshöjd av 3,7 meter. Möjligen kan en sådan lokal läggas i det södra hörnet 

med en lägre golvnivå än övriga byggnader för att få samma bjälklagsnivå över hela 

byggnaden i planen längre upp.  

Ser gärna att valet mellan lamell eller punkthus kvarstår, men om ställningstagande be-

hövs göras i detta skede förordas punkthusalternativet då det ger fler lägenheter, har 

kortare byggtid samt en större gårdsyta kvarstår.  

Trafiksituationen och mobilitetsförutsättningarna i närområdet kommer att förändras när 

utbyggnaden är fullt genomförd. Det är därför viktigt att samtliga konsekvenser analyse-

ras ytterligare innan granskningsskedet för att säkerställa tillräckligt kapacitet, hög sä-

kerhet och god funktion med minsta möjliga intrång på grönytor kring befintlig bygg-

nation. 

Beträffande vatten och avlopp anges höjd för färdigt golv i förhållanden till marknivå 

allt för tidigt. Det är en höjdsättning som bör grundas på en mer genomlyst analys av de 

verkliga förutsättningarna på plats.  

Gällande innehåll i ett kommande avtal mellan kommunen och exploatör önskar vi att 

kostnader tas fram och preciseras. Detta för att kunna bedöma projektets genomförbar-

het.  

Familjebostäder vill i samband med den nya detaljplanen att gällande fastighetsindel-

ningsbestämmelse 1480 Klll-6671 upphävs i sin helhet. 

Kommentar: 

Genom förhöjda bottenplan möjliggörs bottenvåningen för lokaler, men ytorna kan även 

användas för bostäder. Byggnaden ska fungera i närområdet och stadsmiljön i många år 

och behovet av lokaler kan variera under årens lopp. Höjdbestämmelsen har justerats 

inför granskning, efter dialog med exploatörerna för området. 

Flexibiliteten i planen kvarstår för de två olika utformningarna av bostadshuset med 

lamell eller punkthus.  

Trafiksituationen anses tillräckligt utredd i detta skede för antagande av detaljplanen.  

Lägsta höjd för färdigt golv i förhållande till marknivå behöver anges i detaljplan (för 

att anslutning med självfall ska tillåtas), med hänsyn till risken för uppdämning i all-

mänt dag- och spillvattensystem. Nivån anges som upplysning på plankartan. 

Avtal kommer att upprättas mellan kommun och exploatör.  

Det är inte möjligt att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser utanför planområdet. 

Efter dialog med Familjebostäder har Järnbrott 78:4 utgått från planområdet inför 

granskning och därmed påverkas inte fastighetsindelningsbestämmelse Klll-6671. 

19. Förvaltnings AB Göteborgslokaler 

Ställer sig positiv till bygget av bostäder. Förtätning ger förbättrade förutsättningar för 

den offentliga servicen och handeln som bedrivs vid Axel Dahlströms torg. Göteborgs-
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lokaler bedömer dock att det inte finns underlag för den utökning av handel som plane-

ras genom att placera lokaler för handel och verksamheter i bottenplan på nyproduktion. 

Lokalvakanser finns redan i närområdet. Risken för vakanser i lokaler som byggs på 

Nickelmyntsgatan är stor och kan få negativa ekonomiska konsekvenser.  

Göteborgslokaler anser att bottenvåningarna ska anpassas för boende för att på så sätt 

kunna tillföra ytterligare bostäder till en marknad med stor efterfrågan. Genom förhöjda 

bottenplan ökar byggkostnaden. Normal takhöjd i bottenplan kan på marginal ge ut-

rymme för något lägre boendekostnad.  

Genom Axel Dahlströms torgs placering finns den naturliga mötesplatsen, som också 

utgör nav för offentlig service och handel för boende i närområdet. Genom att stärka 

torget finns bättre förutsättningar för att stärka den närhandeln. I området runt Högsbo 

är konkurrensen mellan handelsplatser mycket hård. Här finns Frölunda torg, 421 och 

Sisjön. Dessutom planeras utbyggnad av handel vid Marklandsgatans resecentrum. Nya 

lokaler som ligger geografiskt spridda i området kan istället komma att undergräva be-

fintlig service.  

Familjebostäder äger ett stort antal bostadsfastigheter i närområdet och har mer än 600 

kvm vakant yta fördelat på 7 lokaler i den absoluta närheten av Nickelmyntsgatan. Hy-

ran för dessa lokaler ligger mellan 400-700 kronor per kvm, här övervägs att konvertera 

lokaler till bostäder istället. Vid nyproduktion måste hyresnivån vara mycket högre än 

familjebostäders nivå i området för ekonomisk bärighet.  

Av planen framgår att det ges utrymmer för 1000-1400 BTA lokalyta. För att bära verk-

samhet i nybygge krävs en omsättning på mellan 15 000-50 000 per kvm. Köpkraften 

per invånare är beräknad till 58000 per person, varav knappt hälften går till dagligvaror. 

Det innebär att den totala köpkraft som tillförs området genom nyproduktion av ett 70-

tal bostäder blir 8 mnkr, beräknat på 2 personer per lägenhet. Räknar man en fördelning 

på 30% dagligvaror, 10-20 % sällanköpsvaror och 10-15 % restaurangbesök handlas i 

närområdet skulle de nya boende i området förstärka köpkraften med mindre än 2 mnkr. 

Tillförs lokaler i den omfattning som planförslaget medger kommer en betydande 

överetablering ske.  

Kommentar: 

Noteras. Byggnaderna ska fungera i närområdet och stadsmiljön i många år och behovet 

av lokaler kan variera under årens lopp. Genom förhöjda bottenplan möjliggörs botten-

våningen för lokaler men ytorna kan även användas för bostäder.  

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

20. Boende på Järnmyntsgatan 5, Göteborg  

Som boende på Järnmyntsgatan är familjen starkt kritisk till att man berövar barnen och 

även vuxna det lilla av naturkänslan som finns omkring. Området är inte tillräckligt stort 

att få plats med ett nytt hus och klämma in träd och annat grönt.  

Att bygga ett hus mitt i området skulle bara öka känslan av instängdhet och trängsel. Vi 

vill inte se Göteborg förvandlas i betong och asfalt utan grönska, bara för att man ska 

förtäta pga dålig trafikkommunikation utanför stadskärnan. Vi säger ett starkt nej. Satsa 

i stället på Västtrafik, bygg ut mot Torslanda, Sisjön osv och ge staden lite mer luft och 

ytor där man kan delvis leva i samspel med naturen.  

Boende har tyvärr känslan att Familjebostäder och kommunen inte tar någon hänsyn till 

sina gamla hyresgästers bostadskvalitet utan att det viktiga är tjäna pengar på att tränga 

ihop många nya bostäder på liten yta i stadens centrala områden då det säkerligen ger 
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högre hyror än i stadens utkanter. Gamla hyresgäster får som tack bara klaustrofobisk 

känsla, betong, tegel, asfalt, och minskad boendekvalitet. Det är absolut inte berättigat 

att tränga in så många människor på varandra och stänga vyer med grannars sovrum för 

att alla nya som skall flytta in till Göteborg ska få plats i centrala Göteborg.  

Vi hoppas att även denna synpunkt inte är bara en formalitet utan beaktas med med-

känsla och förståelse för oss som bor i området men även för de som är tvungna att 

flytta in utan möjlighet att påverka i efterhand. 

Kommentar: 

Nybyggnation i ett befintligt bostadsområde medför både för- och nackdelar och det 

finns en förståelse för att inte alla närboende önskar ett nytt hus nära. Samtidigt finns 

det ett stort behov av bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge som detta är. 

Fler boende ger även ett ökat kundunderlag till Axel Dahlströms torg. Det allmänna 

intresset med behov av fler bostäder bedöms här överväga de enskilda intressena av 

bl.a. förändrade vyer. I samband med exploateringen av de nya bostäderna planerar Fa-

miljebostäder att öka kvalitén på den befintliga gården för en bra utemiljö för både nya 

och befintliga boende.  

21. Boende på Järnmyntsgatan 

Boende på Järnmyntsgatan ser mycket positivt på nybyggnationen. Lamellhus föredras 

framför punkthus av 2 anledningar: 1. Lamellhus är en naturligare, kompletterade vo-

lym i den befintliga, småskaliga strukturen som karaktäriserar Högsbo. Ett punkthus 

med denna placering upplevs som helt malplacerat. Den bryter alltför kraftigt mot be-

fintlig bebyggelsestruktur och förminskar ’’Axelskrapans’’ effekt som signalerar cent-

rum. 2. Lamellhus skulle sluta gårdsrummet och därmed skapa en trevligare, lugnare, 

renare och tryggare gårdsmiljö för hyresgästerna på Järnmyntsgatan. Boende på Järn-

myntsgatan och Penninggatan behöver de förhöjda boendekvaliteterna som en sluten, 

lugn och trygg gårdsmiljö kan tillskapa, vilket sker om nybyggnationen utformas med 

lamellhus. 

 Kommentar: 

Lamellhuset ansluter bra till befintlig bebyggelsestruktur. Även punkthuset bedöms 

fungera gestaltningsmässigt på platsen och blir inte tillräckligt högt för att förta ”Axel-

skrapans” effekt. Detaljplanen ger en flexibilitet där båda alternativen från samrådet 

kommer finnas kvar (lamellhus och punkthus). I samband med exploateringen av de nya 

bostäderna så planerar Familjebostäder att öka kvalitén på den befintliga gården. 

22. Boende på Spannlandsgatan 8, Göteborg 

Boende är starkt emot att det finns planer på att det ska byggas lägenheter på Nickel-

myntsgatan och att grönområde tas i anspråk för husbyggnation. 

 Kommentar: 

Det allmänna intresset med behovet av bostäder i ett centralt och kollektivnära läge be-

döms överväga de nackdelar som ett ianspråktagande av naturmarken medför.  

23. Boende på Spannlandsgatan 6 

Boende är generellt mycket positiv till planförslaget men anser att tre aspekter är nöd-

vändiga att utreda/belysa ytterligare i den fortsatta planprocessen.  

1. Trafiksituationen: Föreslaget förhöjt övergångsställe samt vägbula i backen längs 

med Högsbogatan är absolut nödvändiga! Hastigheten på biltrafiken längs Högsbogatan, 

med begränsad sikt i korsningen mot Kapplandsgatan, är alltför hög redan idag. En säk-

rare korsning av gatan för cyklister till/från Axel Dahlströms torg behövs. Lösningen 

idag, men en ficka ut i mötande trafik på östra sidan av Högsbogatan upplevs av vana 
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cyklister som otrygg men för de flesta cyklister som direkt livsfarlig. Har staden över-

vägt att sänka skyltad hastighet längs Högsbogatan/Guldmyntsgatan till 30 km/t med 

tanke på att bostäder nu kommer att flankera hela gatuområdet som idag utgör huvud-

gata? Saknar helt resonemang kring ett sådant övervägande i planhandlingarna. Det 

skulle sannolikt även förbättra ljudmiljön i området och för de boende.  

2. Förskola: I planhandlingarna nämns de tre förskolor som finns i närområdet. Kön till 

dessa förskolor är redan idag enorm (60-100 barn står uppskattningsvis i kö). Vid plane-

rad förtätning är det nödvändigt att planering av nya och/eller ombyggnation av befint-

liga förskolor går i takt med byggnationen av nya bostäder. Planhandlingarna behöver 

kompletteras med en utredning av möjligheter att erbjuda förskoleplatser i närområdet 

för att undvika onödig biltrafik vid hämtning/lämning.  

3. Lekmiljöer: Naturområdet som tas i anspråk längs Högsbogatan utgör viktiga rekrea-

tiva miljöer för barnen i området. Det är därför glädjande att ianspråktagandet minime-

ras och att delar av naturområdet bevaras. På andra sidan Högsbogatan finns ett mindre 

grönområde kvar som nyttjas på samma sätt av barnen och som nyttjas av förskolor och 

Skytteskolan som "skolskog". Bevarandet av denna blir än viktigare med tanke på att 

den naturmiljö som nu tas i anspråk. För att förbättra lekmiljöer för barnen i närområdet 

och ge barnen i befintliga bostäder och de tillkommande en gemensam, social mötes-

plats är det nödvändigt att staden återinför och renoverar upp den lekplats som man för 

ca 5 år sedan la ner på andra sidan Högsbogatan (bakom huset jag bor i, Spannlandsga-

tan 4-8).  

Kommentar: 

1. Trafikförslaget har justerats efter samrådet där förhöjt övergångsställe är flyttat längs 

Högsbogatan, närmre Axel Dahlströms torg. Det föreslås även en vägbula på Kapp-

landsgatan för att få en mer trafiksäker korsning. Hastigheten kan inte hanteras inom 

ramen för detaljplanen. Synpunkterna har vidarebefordrats till trafikkontoret. 

2. Planering pågår av flera förskolor i närområdet (Guldmyntsgatan, Högsbohöjd, söder 

om Axel Dahlströms torg) och bedömningen är att de planerade lokalerna ska hantera 

behovet av förskolor. Frågan hanteras inte inom ramen för aktuell detaljplan. 

3. Skogen på andra sidan Högsbogatan ingår inte i planområdet och kan inte hanteras 

inom ramen för detaljplanen. Önskemålet har skickats vidare till Park och Naturförvalt-

ningen för kännedom. 

24. Boende på Nickelmyntsgatan, Göteborg 

Boende på Nickelmyntsgatan önskar lämna följande synpunkter och förslag på byggnat-

ionen. De nya husen, kommer uppföras i 5-8 våningar. De högsta husen planeras place-

ras närmast huset på Nickelmyntsgatan 7,9 och de lägsta, 5 våningshusen, bygger man 

längre ifrån nuvarande Nickelmyntsgatan. Detta betyder att ju längre in du bor på Nick-

elmyntsgatan, desto tajtare blir det, ca 16 meter mellan husen. 

Boendes förslag är att bygga de lite lägre husen i mittenpartiet och bygga de högsta hu-

sen närmare Axel Dahlströmstorg, för att skapa så mycket luft som möjligt mellan hu-

sen. 

Nickelmyntsgatan tillhör idag Familjebostäder, men var sedan begynnelsen en privatägd 

fastighet. Huset är en av de första som byggdes i området. 

Lägenheterna har, det typiskt Göteborgska, stenfönsterbrädor, med mångtusenåriga fos-

siler i sig. Det kommer att bli spännande projekt på Högsbogatan. 

Som blivande grannen, vill jag bli upplysta om vad som komma skall. 

Jag känner mig även lite orolig över att det ska sprängas så nära intill vårt hus. Därför 

vill jag att vi får kännedom mer om det här!! 
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Kommentar: 

Tanken är att byggnaden längs Högsbogatan ska variera i höjd och att det kan vara lägre 

delar även i mitten av byggnaden (enligt illustration), men detaljplanen styr inte exakt 

hur. Detaljplanen styr att byggnaden är lägre närmre Axel Dahlströms torg. Detta för att 

anpassa sig till omkringliggande lägre bebyggelse vilket ger ett samspel i mötet med det 

nya huset. Åt norr möter den högre delen av huset de högre husen på andra sidan spår-

vägen. Planhandlingarna har kompletterats med vybilder som visar hur gårdsrummet 

mellan befintlig och ny byggnad skulle kunna bli. 

Det är möjligt att följa planprocessen på kommunens hemsida. Information i samband 

med byggnationen hanteras inte inom ramen för detaljplanen, synpunkten har vidarebe-

fordrats till exploatörerna.  

Övriga 

25. Boende på Silvermyntsgatan 16, Göteborg  

Boende framför att planförslaget är mycket bra. Förtätningen kommer att leda till ökad 

trygghet för närområdet, mer kunder till Axel Dahlströms torg och fler resenärer till 

Västtrafik som då kan upprätthålla täta turer. Lämnar några synpunkter som skulle 

kunna göra planförslaget än bättre, eller som kan tas i beaktning i samband med arbetet 

av exploateringen:  

• Fortsätt cykelbanan upp till Axel Dahlströms Torg och även vidare längs Guld-

myntsgatan så att den knyter ihop vid befintlig cykelbana i korsningen Svalebo-

skogen/Guldmyntsgatan. Se i samband med detta över möjligheterna till fart-

gupp och övergångsställe längs Guldmyntsgatan då detta behövs sedan hastig-

heten för vägen höjdes då Högsboskolan revs.  

• Ökat tryck på Västtrafiks spårvagnar kommer innebära att tätare turer behövs, 

särskilt på linje 7 och 8 som kör via Chalmers dit många studenter åker. Då de-

taljplanen innebär studentlägenheter och ungdomsbostäder bör detta tas i åtanke 

då spårvagnarna på dessa linjer redan är väldigt hårt belastade i rusningstrafik.  

Kommentar: 

Noteras. Synpunkterna kan inte hanteras inom ramen för detaljplanen. Cykelbana längs 

Högsbogatan ingår inte i planområdet. Särskild dialog har skett med trafikkontoret, 

dock är sträckningen inte prioriterad i jämförelse med andra sträckor vid utbyggnation 

inom det lokala cykelvägnätet.  

26. Boende på Putsegårdsgatan 15, Göteborg  

Anser att om fastigheten Järnbrott 131:3 är i kommunal ägo, antingen direkt eller via 

bolag, bör den norra delen av fastigheten läggas till detaljplanen och tillåta ett stads-

mässig hörnhus mot korsningen Högsbogata/Kapplandsgatan. Den delen av fastigheten 

kan sedan styckas av och markanvisas till en mindre byggherre med färdig detaljplan. 

Kommentar: 

Det är inte aktuellt att utöka planområdet på detta sätt efter samrådet.  

27. Boende på Högsbogatan 16, Göteborg  

Föreslår att en cykelbana byggs längs Högsbogatan upp till Axel Dahlströms torg. Bo-

ende i området cyklar ofta till biblioteket men tycker det är svårt att cykla säkert i back-

en, framförallt med barn.  

Kommentar: 

Se kommentar nr.25. 
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28. Boende på Högsbogatan 16, Göteborg  

Föreslår att en cykelbana byggs längs Högsbogatan upp till Axel Dahlströms torg.  

Speciellt på väg upp för backen blir man som cyklist stressad av bilister som har bråt-

tom. Bifogar bilaga som visar vilka sträckningar som skulle behövas.   

Kommentar: 

Se kommentar nr.25. 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Mindre justeringar i byggrätter, bl.a. höjder och bruttoarea. 

• Arkeologisk utredning samt komplettering av dagvattenutredning och bullerutred-

ning  

• Justera trafikförslag 

• Fastigheten Järnbrott 78:4, med byggrätt för komplementbyggnad, utgår från 

planområdet 

 

 

 

 

Mari Tastare 

Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 
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