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Detaljplan för Bostäder vid Nickelmyntsgatan 
inom stadsdelen Högsbo i Göteborg  

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 28 augusti 2018 att låta granska detaljplaneförslaget. För-

slaget har sänts för granskning under tiden  17 oktober 2018 – 7 november 2018.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Förslaget 

finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggpro-

jekt.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak dagvatten, vibration, markföroreningar, fornläm-

ningar, att grönområdet tas bort, att träd bör ersättas, att fler förskoleplatser behövs, 

störningar vid byggnation samt gestaltning och hushöjder.  

Allvarligaste invändningen gäller dagvatten och att grönområdet tas i anspråk.  

Kontoret har bedömt att allmänintresset av fler bostäder i kollektivtrafiknära läge över-

väger de enskilda intressen som framkommit. Dagvattenutredningen har kompletterats 

efter granskningen. En kompensationsutredning har gjorts i planprocessen, med slutsat-

sen att träden inom planområdet inte behöver kompenseras. Avseende förskoleplatser 

pågår ett aktivt arbete med fler detaljplaner för förskolor i hela staden.  

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

planhandlingarna.  

Kvarstående erinringar från samråd och gransknings finns från Familjebostäder avse-

ende förhöjt bottenbjälklag och från boende på Spannlandsgatan 6 och 8, Nickelmynts-

gatan 9 och 11 samt Järnmyntsgatan 5 och 7.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kvarstående erinringar finns även från övriga boende på Skäpplandsgatan 4, Högsboga-

tan 16, Silvermyntsgatan 16 och Putsegårdsgatan 15. Kulturnämnden och Park- och na-

turnämnden har kvarstående erinringar från samrådet gällande hushöjder/utformning 

samt kompensationsåtgärder för träd. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

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 

Har inget att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. 

2. Göteborg energi AB 

Det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning sker 

med stor försiktighet. Tänk på att du blir ersättningsskyldig om någon kabel eller led-

ning skadas. Vid schaktningsarbeten i närheten av markförlagda ledningar hänvisas till 

deras gällande Bestämmelser vid markarbeten. Mer information på hemsidan www.go-

teborgenergi.se.  

Göteborg Energi Nät AB  

Har inget att tillägga till sitt tidigare svar vid samrådet: 

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

torstationen behövs och förstärkning i ledningsnätet. Önskvärt att i planarbetet ta hänsyn 

till behovet av utrymme för elledningsstråk för både befintliga och tillkommande elled-

ningar. För befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark ska ledningsrätt upplå-

tas. 

Göteborg Energi Fjärrvärme 

Har driftsatta fjärrvärmeledningar i området, det finns kapacitet att ansluta mer. Vid den 

planerade garagebyggnaden behöver en servisledning för fjärrvärme till Järnmyntsgatan 

1-7 flyttas, en dialog mellan Familjebostäder och Göteborg Energi pågår var man skall 

förlägga servisledningen istället. I övrigt inga synpunkter på översänd fjärrvärme. 

Göteborg Energi GothNet AB 

Strax intill planområdet har de befintliga ledningar och kanalisation, som finns redovi-

sade på samlingskartan. Är intresserade av att delta i kommande projektering för att till-

godose behovet av fibertjänster inom planen. 

Kommentar: 

Nät AB: Transformatorstationen ingår i planområdet och viss utökning av stationen 

kommer genom denna plan bli möjlig. Allmänna ledningar förutsetts förläggas inom all-

män platsmark utanför planområdet. 

http://www.goteborgenergi.se/
http://www.goteborgenergi.se/
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Fjärrvärme: Noteras. 

GothNet AB: Noteras. Yttrandet är översänt till fastighetskontoret och aktuella exploa-

törer för kännedom. 

3. Göteborgs Stads Parkering AB 

Göteborgs Stads Parkering har inga synpunkter på förslaget.  

Kommentar: 

Noteras. 

4. Kretslopp och vattennämnden 

ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING  

Behov av ändringar i planhandlingarna:  

- Lägg till text om markarbeten och vibrationsalstrande arbeten: ”Vid vibrationsalst-

rande arbeten ska hänsyn tas till vattenledningen vars ledningsrätt går in i delar av plan-

områdets nordöstra gräns. Innan start av vibrationsalstrande arbeten inom Byggvestas 

område (område A enligt planhandlingen) är det viktigt att kontakt tas med Kretslopp 

och vatten tidigt för att arbeta förebyggande mot påverkan av allmän vattenledning i 

Högsbogatan för att undvika rörbrott.”  

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

AVFALL  

Inga synpunkter på granskningshandlingarna gällande avfall.  I yttrandet finns informat-

ion till exploatörer att ta hänsyn till vid genomförandet av detaljplanen och inför bygg-

lovsskedet.  

VA  

Ledningsrätt och u-område för (benämnt som u1 i plankartan) får inte minskas.  

Allmänna VA-ledningar  

Om markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp och vat-

ten få möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Kretslopp och vattens anvisningar för 

markarbeten”.  

Dagvattenhantering  

Kretslopp och vattens krav på att minst 10 mm dagvatten per kvadratmeter hårdgjord 

yta ska fördröjas gäller. Göteborgs stads och Miljöförvaltnings krav på rening av dag-

vatten gäller för hela planområdet.  

Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Till exempel ska 

oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 

dagvattnet.  

Förutsättningar för anslutning  

Anslutning av det sydvästra området (område C) till allmänt ledningsnät kan ske i Pen-

ninggatan eller Nickelmyntsgatan. Beroende på utformning av byggnad och marknivåer 

väljs den mest lämpliga anslutningspunkten. Anslutning av BMSS (område B) till all-

mänt ledningsnät kan ske i Nickelmyntsgatan. Anslutning av det norra området (område 

A) till allmänt ledningsnät kan ske i Kapplandsgatan.  

Kretslopp och vattens fördröjningskrav för dagvatten ska uppfyllas innan anslutning till 

allmänt ledningsnät. Krav vad gäller avskiljning av föroreningar i dagvattnet ska vara 

uppfyllt.  
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Vid det fall anslutning av bebyggelse sker genom samfällighet med en gemensam servis 

gäller att varje byggnad bör vara placerad 0,3 meter över kringliggande marknivå/gata.  

Ekonomi  

Kostnaden för utbyggnad av allmänna spill- och dagvattenledningar på en sträcka av 80 

m utanför planområdet har beräknats till 1 600 tkr. Anläggningsavgifterna för vatten 

och avlopp har beräknats till 1 600 tkr enligt VA-taxa för år 2018. Mervärdesskatt till-

kommer. Kostnadstäckning för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen blir 

enligt ovan ca 100 %. 

Kommentar: 

Föreslagen ändring har gjorts i planbeskrivningen. U-området har inte justerats efter 

granskning. Yttrandet har skickats vidare för kännedom till aktuella exploatörer.  

5. Lokalnämnden 

Lokalförvaltningen har inga synpunkter på föreslagen detaljplan men vill framhålla att 

det är av vikt att behovet av samhällsservice tillgodoses vid byggandet av bostäder för 

att en komplett stad ska skapas, främst behovet av skola och förskola. Vid byggande av 

BmSS och annan kommunal service är fungerande angöring och avfallshantering av stor 

vikt. 

Kommentar: 

Det pågår ett aktivt arbete med fler detaljplaner för förskolor i hela staden. Startplanen 

för 2019 har fokus på kommunal service, däribland förskolor. 

Dialog har skett med lokalförvaltningen under planarbetet för att möjliggöra en funge-

rande angöring. Avfallshantering löses inom kvartersmark.  

6. Miljönämnden 

Miljö- och klimatnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att förvalt-

ningens synpunkter beaktas. 

 

• Dagvatten - dagvattenlösningarna ska utformas så att rening klaras inom planen samt 

att den effektiva reningsvolymen bör framgå i beräkningarna med syfte att visa att till-

räcklig plats för anläggningarna finns inom planen.  

Stora ån är en mycket känslig recipient och Järnbrottsdammen är inte dimensionerad för 

att rena dagvatten från tillkommande uppströms belägna områden. Dagvattenutred-

ningen behöver kompletteras med en bedömning av hur det är möjligt att klara riktvär-

dena inom planen. Om utredningen visar att det är oskäligt att klara riktvärdena ska 

detta framgå tydligt i planbeskrivningen. 

 

• Markmiljö - det krävs en riskbedömning innan byggnationen kan genomföras.  

Markföroreningar utgör inte ett hinder för byggnation. Det krävs dock en riskbedöm-

ning följt av eventuella åtgärder innan byggnationen kan genomföras. Detta eftersom re-

sultatet av miljöproverna visar på föroreningshalter över KM och bostäder ska byggas i 

området. 

 

• Vibrationer - på grund av närheten till spårvägen behöver det säkerställas i planen att 

riktvärdet för vibrationer i bostäder klaras i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 

61.  
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Kommentar: 

Dagvatten: Dagvattenutredningen har kompletterats avseende på rening. Dialog har 

skett med Miljöförvaltningen som anser frågan tillräckligt utredd. Planbeskrivningen 

har kompletterats. 

Markmiljö: En upplysning om markföroreningar har lagts in på plankartan. Planbeskriv-

ningen har förtydligats avseende markmiljön.  

Vibrationer: Planbestämmelsen ”Riktvärde för vibrationer i bostadsrum får inte över-

skrida 0,4 mm/s vägd rms” har lagts in på plankartan. 

7. Park- och naturnämnden 

Ser positivt på att det möjliggörs nya bostäder i närhet av redan utbyggd service och 

kollektivtrafik.  

I planbeskrivningen syns nya gatuträd längs Högsbogatan. Gatuträd bidrar med värde-

fulla ekosystemtjänster och är en viktig del i en tät och grön stad. Det är viktigt att dessa 

träd ges nödvändiga förutsättningar för sin utveckling.  

För att den biologiska mångfalden inte ska minska i området bör träd som tas ned ersät-

tas med nya träd i den utsträckning det är möjligt, i syfte att bidra med såväl ekologiska 

som upplevelsemässiga värden.  

I delar av förslaget är utrymmet för vistelse utomhus mycket begränsat. Det finns där-

med mycket liten yta för lek. Det är viktigt att gårdsmiljön utformas på ett sätt som är 

anpassat för barns lek, så att den kan fungera för såväl de yngsta som de äldsta boende.  

Kommentar: 

Skisserna i planbeskrivningen visar delvis träd inom u-område där träd inte är möjliga 

på grund av underjordiska ledningar, vilket även framkommer i text i planbeskrivningen 

och på illustrationsritningen. Annan grönska än träd är möjlig och träd skulle även 

kunna planteras en bit längre in från gatan. 

Planen föreskriver inte att träd ska ersättas då det i kompensationsutredningen inte fram-

kommit ett sådant behov. Önskemålet om att ersätta träd kommer skickas med till ex-

ploatören.  

Det är viktigt att gården bakom lamellhuset vid Högsbogatan utformas på ett så bra sätt 

som möjligt utifrån terrängförhållandena, vilket har lyfts till exploatören som ser över 

möjligheten för lekyta. Detaljutformningen hanteras inte i planskedet. Lekytor ska redo-

visas i bygglovsskedet. 

8. SDN Askim-Frölunda-Högsbo 

Tillstyrker planförslaget. 

Stadsdelsförvaltningen nämner att primärområdet saknar stora lägenheter och att barnfa-

miljer därmed har svårt att hitta en lämplig bostad och tenderar att flytta. Fler trygghets-

boenden för äldre och integrerade bostäder i flerbostadshus för personer med funktions-

nedsättning efterfrågas generellt. 

Staden och stadsdelen har höga kostnader för boendesociala lösningar. I samband med 

markanvisningen har ByggVesta förbundit sig att två lägenheter löpande ska lämnas till 

fastighetskontoret som sedan hyr ut dessa till hushåll som beviljats förtur till bostad på 

grund av sociala eller medicinska skäl. 

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. Föresla-

gen detaljplan medför att en del miljövärden försvinner för dem som bor på platsen 



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 6(12) 

idag. I gengäld skapas 180 nya bostäder varav en del kan komma att gå till gruppen 

unga vuxna som idag står utan en egen bostad, i ett centralt och attraktivt läge med när-

het till både service och kollektivtrafik. I utarbetandet av planförslaget har hänsyn tagits 

till befintliga bostäder. Askim-Frölunda-Högsbo är en attraktiv stadsdel att leva och bo 

i. Förvaltningen ser det som positivt att det finns med i planen så kallade ”kompis-

bostadslägenheter”, för vänner som vill dela lägenhet. Området domineras idag av hy-

resrätter 2 - 3 rum och kök. Tillskottet är hyresrätter och många kommer att vara små 

och inriktade på att bebos av unga hyresgäster. Det råder en stor bostadsbrist i Göte-

borg. Staden som helhet behöver en större variation i utbudet av bostäder och gemen-

skapsboenden.  

Ser positivt på tillskottet av BmSS. Det är viktigt att det planeras och byggs mer BmSS i 

hela staden, behovet finns inte bara i Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdelen har flest per-

soner i BmSS och utbyggnaden framåt är även störst i staden.  

Förvaltningen har tidigare påtalat att för friliggande hus är behovet att de bör placeras 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 idag ingen överka-

pacitet. Det kommer att byggas en ny kommunal förskola 4 avdelningar på Örtugsgatan 

strax intill aktuellt planområde. Planerad bostadskomplettering i Högsbo medför att fler 

förskoleplatser måste säkerställas framöver för att klara framtida behov.  

Detaljplanen möjliggör för centrumverksamhet i bottenplan. De lokala torgen brottas 

ständigt med sin överlevnad likaså Axel Dahlströms Torg. I dagsläget har banken och 

flera butiker försvunnit från torget och lokaler står tomma. Planförslaget kan utgöra yt-

terligare en konkurrent till handeln på torget. 

Kommentar: 

Noteras. 

Detaljplanen föreskriver inte storlek eller upplåtelseform på lägenheterna.  

Synpunkten om att planera fler BmSS i andra delar av staden har skickats vidare till Lokal-

sekretariatet. 

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

även kommenterades i samrådsredogörelsen.  

Det pågår ett aktivt arbete med fler detaljplaner för förskolor i hela staden. Startplanen 

för 2019 har fokus på kommunal service, däribland förskolor. 

Detaljplanen möjliggör för både bostäder och centrumverksamhet i bottenplan vilket ger 

en större flexibilitet på sikt då ett förhöjt bottenbjälklag byggs. I dagsläget planerar ex-

ploatörerna enbart för en mindre lokal (ca 70 kvm) i området. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

9. Lantmäterimyndigheten 

Har inga synpunkter. 

Kommentar: 

Noteras. 
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10. Länsstyrelsen 

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

kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas. 

Har följande synpunkter:  

Hantering av frågan om markföroreningar samt de genomförda kompletteringarna i de-

taljplaneneförslaget är tillräckliga.  

Plankartan bör kompletteras med markering av fornlämningar samt med upplysning om 

vad som gäller avseende skydd för fornlämning enligt kulturmiljölagens bestämmelser.  

Tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen bör sökas i god 

tid före förväntat genomförande av detaljplanen. Annars finns risk att tillståndsprövning 

och arkeologiska åtgärder som tillståndet kan vara villkorat med kan orsaka förseningar 

för planerad byggstart. Tillstånd kan sökas före detaljplanen har antagits och vunnit laga 

kraft men tillståndet ska inte tas i anspråk före en detaljplan är fastställd. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Noteras. 

Plankartan har kompletterats med markering av fornlämningarna Göteborg 522 och 523 

inom planområdet. Upplysning finns på plankartan om skydd för fornlämning och att 

tillstånd krävs vid ingrepp.  

Tillstånd för ingrepp i fornlämning har sökts. 

11. Statens geotekniska institut  

För att klarlägga planområdet geotekniska förutsättningar har två geotekniska utred-

ningar/utlåtanden upprättats. Sammantaget utgörs området av en gynnsam geologi med 

berg i dagen eller berg med tunt jordtäcke. I planområdet västra del visar utförda sonde-

ringar att jorddjupen är 2,2 meter som störst. Vidare har en överslagsberäkning utförts i 

syfte att studera befintlig stabilitet. Beräkningsresultatet visar att stabiliteten är tillfreds-

ställande med stor marginal. Därtill kommer troligen all lös jord avlägsnas vid exploate-

ring och att bebyggelsen därefter grundläggs direkt på berg eller via fyllning på berg. 

Vid Högsbogatan utgörs planområdet av en brant bergsslänt med en höjdskillnad på ca 

8 meter. Planförslaget innebär att den naturliga bergslänten delvis avlägsnas för att göra 

plats åt bebyggelsen. De naturliga förhållandena kommer således att förändras i sam-

band med exploatering.  

Förändringen av den naturliga slänten anser SGI, i detta fall, omhändertar de risker med 

ras, skred och bergras/blocknedfall som naturligt förekommer längs Högsbogatan. I per-

manentskedet ser vi således inga kvarstående geotekniska säkerhetsrisker. Sammanfatt-

ningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetsynvinkel att markförhållandena i samband 

med exploatering kommer att förändras väsentligt, bl.a. krävs det troligtvis omfattande 

sprängningsarbeten. Detta medför att förutsättningarna avseende ras, skred och ber-

gras/blocknedfall i permanentskedet skiljer sig från de naturliga. I permanentskedet ser 

SGI: s att förutsättningar för en låg säkerhet har omhändertagits varvid SGI inte har nå-

got att invända mot planförslaget. 

Kommentar: 

Noteras. 
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12. Trafikverket 

Planområdet är cirka 2 km från väg E6.20 Västerleden, för vilken Trafikverket är väg-

hållare. Västerleden är utpekad som riksintresse, bland annat för dess funktion som länk 

från E6 till Göteborgs Hamn och storindustrin på Hisingen.  

Har inte tidigare blivit remitterade i ärendet och har därmed inte tidigare framfört syn-

punkter. Trafikverket kan inte utifrån detta material ta ställning till hur Västerleden på-

verkas av exploateringen då ingen trafikalstringsberäkning eller trafikanalys har bifo-

gats planhandlingarna. Trafikverket gör dock bedömningen att planförslaget i sig inte 

kommer leda till att riksintresset påtagligt skadas med hänseende till dess ringa storlek, 

låga parkeringstal och långa geografiska avstånd till Västerleden.  

Trafikverket anser att kommunen snarast bör färdigställa det arbete som påbörjades i 

ÅVS Södra Mellanstaden för att utreda vad den samlade bebyggelseplaneringen kan ha 

för påverkan på Söder-Västerleden.  

Trafikverket har inget övrigt att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. 

Hur den samlade planeringen kan tänkas påverka Söder-Västerleden undersöks i arbetet 

med FÖP Högsbo Frölunda, där det också ingår en ÅVS för omvandlingen av Dag 

Hammarskjöldsleden. FÖP:en försöker fånga upp innehållet i ÅVS Södra Mellanstaden. 

För att hantera frågan om påverkan på Söder-Västerleden har Göteborgs Stad ett samar-

bete med Trafikverket och Näringsdepartementet.  

13. Vattenfall Eldistribution AB 

Har inga elnätanläggningar inom aktuellt område och har därmed inget att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. 

14. Västtrafik AB 

Planen påverkar inte befintlig eller kommande kollektivtrafik. Västtrafik har inget att 

invända emot den föreslagna planen.  

Kommentar: 

Noteras. 

Sakägare  

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

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

ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttran-

dena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

15. Förvaltnings AB Göteborgslokaler 

Ställer sig positiv till bygget av bostäder och särskilt boende på planområdet. Förtät-

ningen ger förbättrade förutsättningar för den offentliga service och handel som bedrivs 

vid Axel Dahlströms torg. Vid detta torg finns god tillgång på service och handel i abso-

lut närhet till de bostäder som byggs på Nickelmyntgatan.  

Vi bedömer att det inte finns underlag för en kraftig utökning av handel inom planområ-

dets bottenvåningar. Vi är därför mycket positiva till den flexibilitet i användningen av 

de nyproducerade fastigheternas bottenvåningar som detaljplanen medger. 
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Handeln genomgår en snabb förändring där e-handel ökar marknadsandelarna i högt 

tempo. För att även fortsättningsvis kunna erbjuda god närservice vid de bostadsnära 

torgen behöver kundunderlaget öka. Bäst sker detta genom förtätning av närliggande 

bostadsområden varför denna utbyggnad av bostäder på Nickelmyntsgatan är mycket 

positiv. 

Kommentar: 

Noteras. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

16. Boende på Järnmyntsgatan 7 

Vi skulle vilja ha lite mer information om planerna. Kan ni skicka mer detaljinformation 

samt bjuda in hyresgäster till informationsmöte? Finns det 3D planer? Hur högt kommer 

parkeringshuset bli? Hur kommer punkthuset se ut jämfört lamellhuset? Vad är avstån-

det mellan det nya huset och Järnmyntsgatan 7? 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret har mejlat svar på frågorna under granskningstiden (2018-10-

29) enligt nedan och senare även information till den boende hur de kontaktar exploatö-

ren för att kunna ta del av material från informationsmötet (höst 2018) för Familjebostä-

ders hyresgäster. 

På kommunens hemsida kan ni läsa mer om förslaget och det finns bl.a. plankarta, plan-

beskrivning och skisser (direktlänk). Alla handlingar finns även utställda på Stadsbygg-

nadskontoret, Köpmansgatan 20. Om ni önskar papperskopior så kan ni kontakta stads-

byggnadskontoret på telefon 031 - 365 00 00 eller e-post sbk@sbk.goteborg.se 

Vi hade informationsmöte under samrådsskedet men kommer inte ha det under gransk-

ningstiden. Ring gärna om du har frågor om detaljplanen.  

Det finns några 3D-skisser i planbeskrivningen, bl.a. med de olika alternativen med 

punkthus eller lamellhus (sida 17). Inom Familjebostäders område föreslås punkthuset 

bli åtta våningar högt och lamellhuset föreslås uppföras i fem våningar. Detaljplanen 

möjliggör ett nytt parkeringshus i 2 våningar vid korsningen Penninggatan/Nickel-

myntsgatan. 

Avståndet mellan det befintliga huset på Järnmyntsgatan 7 och där det nya huset får 

byggas är ca.15 meter. Till ytan där p-huset får byggas är det ca. 9 meter från hörnet på 

befintligt hus. 

17. Boende på Spannlandsgatan 6 

Har tidigare yttrat sig i planärendet och framfört synpunkter angående trafiksäkerhet 

längs Högsbogatan, behovet av att säkerställa förskoleplatser samt behovet av kompen-

sationsåtgärder för ianspråktagna rekreationsytor. 

Trafiksituationen och förskolefrågorna anses vara bemötta, även om det är huvudlöst att 

planera förtätning i en stadsdel utan att i fas säkerställa förskoleplats och skolplatser. 

Stadens planering brister, men får acceptera att detta ligger utanför projektets påverkan. 

Vill dock invända mot projektets bedömning att grönområden och dess värden inom 

planområdet är obefintliga/inte kräver någon kompensation vilken är helt orimligt. Tidi-

gare synpunkter om att säkerställa barnens bostadsnära rekreation bör kunna ses som en 

kompensationsåtgärd för de lekytor som nu ianspråktas inom projektet. En kompensat-

ionsåtgärd som inte går att utföra inom planområdet måste väl kunna utföras på angrän-

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0361/10
mailto:sbk@sbk.goteborg.se


Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 10(12) 

sande yta utanför planområdet? Att enbart föra synpunkten vidare till Park och Natur-

förvaltningen utan att tillföra resurser anser jag är otillräckligt. Projektet bör bekosta en 

upprustning av rekreationsytan som en kompensationsåtgärd. 

Kommentar: 

Trafik och förskola: Noteras. 

Grönområden: Inom respektive bostadsprojekt ska det anordnas ytor för bostadsnära lek 

och utevistelse. Det stämmer att det ibland är möjligt att utföra kompensationsåtgärder 

utanför planområdet när det inte är möjligt inom. Det finns dock inte någon anlagd lek-

plats inom planområdet som tas bort och därmed kommer projektet inte heller bekosta 

att rusta upp eller bygga en ny på annan plats.     

Park- och naturförvaltningen har för närvarande inte har några medel att rusta upp lek-

platsen men de sparar önskemålet som underlag för eventuell framtida upprustning. 

18. Boende på Spannlandsgatan 8 

Vill överklaga detaljplanen. 

Valde boendet och stadsdelen på grund av grönskan och lugnet, med många fina skogs-

dungar. Det kändes lite som att bo på landet. Här samsades barnfamiljer och pensionärer 

och här kändes det som hemma. 

Den boende påtalar att det har byggts mycket i närområdet och Högsbo på senare tid, en 

del positivt eftersom det behövs fler bostäder men en del negativt, exempelvis att folk-

tandvården revs och inte ersattes. Negativt att skogsdungen vid Högsbogatan togs bort 

för att bygga de, enligt yttrandet, fula husen mittemot Skäpplandsgatan trots många kla-

ganden från närboende som inte lyssnades på. Bra att halva Högsbo industriområde rivs 

för att bygga bostäder, för bostäder behövs. 

Men den boende anser att det nu räcker med skövling av träd och grönska i Högsbo. Nu 

vill ni ta bort den fina lilla dungen precis utanför mitt fönster, och bullret de närmsta 

åren ska vi inte prata om, när ska ni börja lyssna på invånarna här i stan? Vi som redan 

bor här. Alla dessa nybyggen har gjort att vi har en invasion av råttor, det kryllar av 

dem. Varje dag ser jag råttor och de springer omkring på min altan. Så nej jag vill inte 

ha något bygge utanför min lägenhet. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret tar del av alla inkomna synpunkter och gör avvägningar mellan 

allmänna och enskilda intressen. Det allmänna intresset med behovet av bostäder i ett 

centralt och kollektivnära läge bedöms här överväga de nackdelar som ett ianspråkta-

gande av naturmarken medför samt den enskildas intresse av naturutsikt.  

Det stämmer att nybyggnationen kan innebära buller, inom tillåtna riktvärden, under 

byggtiden vilket närboende får acceptera för att möjliggöra det allmänna intresset av fler 

bostäder i Göteborg. 

Frågan om råttor kan inte hanteras inom ramen för detaljplanen. Kontakta fastighetsäga-

ren/hyresvärden för åtgärder angående råttorna. 

19. Boende på Nickelmyntsgatan 11 

1. Lägenhetsstorlekar. Att det i huvudsak kommer bli mindre lägenheter och "kompislä-

genheter" är helt feltänkt, det är precis den lägenhetstyp som redan finns bland Högsbos 

hyresrätter, 2:or och pyttesmå 3:or. Det saknas större treor och speciellt små fyror. Finns 

många trångbodda barnfamiljer i 3:or på 59 kvm som vill ha en fyra eller en större trea 

med tvättmaskin typ. 
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2. Synd att detaljplanen omöjliggör/försvårar en byggnad med en rundad form mot 

Högsbogatan dvs en byggnad som följer vägens form. Kan ni inte bara ”offsetta” vägen 

istället för att kapa hörnet. 

3. Verkar vara en dålig ide med en massa träd, typ skog, enligt illustrationen mellan 

Högsbogatan och Nickelmyntsgatan. De kommer få en väldigt mörk gård, se sektion. 

Bara för att det är skog där nu betyder inte att det är en god idé att ha skog där sen. 

Bättre att göra gårdsmiljön större och ljusare. 

4. Gårdsmiljön överlag. När man bygger på befintlig gårdsmark tycker jag att man får 

ge något tillbaka till husen som står här idag. De nya husen bör forma rum mot befintlig 

bebyggelse och gårdsrummen bör fyllas med något som t.ex. lekytor, grillplatser etc. 

Därför tycker jag att förslaget med punkthuset på Järnmyntsgatan går bort. Det har ju 

precis byggts en massa punkthus i närheten. Det blir dessutom blåsigt, redan nu är det 

blåsigt på grund av punkthuset på Axel Dahlströms. Snälla lägg lite extra krut på bra 

gårdsmiljöer! 

5. Onödigt tillkrånglad lamell mot Högsbogatan. "Varierad taksiluett" ser ut som en då-

lig idé, som att man inte kan bestämma sig om det är en lamell eller flera punkthus. För-

enkla! Varför inte tillåta samma takhöjd överallt? Det står ju ett jättelikt skivhus mitte-

mot så varför inte tillåta lite höjd? 

Kommentar: 

1. Detaljplanen styr inte lägenhetsstorlekarna. Det råder en stor bostadsbrist i Göteborg. 

Staden som helhet behöver en större variation i utbudet av bostäder, så även i Högsbo. 

2. En rundad form omöjliggörs inte. Byggrätten är anpassad efter nödvändiga restrikt-

ioner såsom underjordiska ledningar, men byggnaden behöver inte följa dessa kantiga 

avgränsningar.  

3 och 4. Projektering av gårdsmiljö har inte gjorts ännu och det är möjligt att skogen 

inte kommer vara så tät som idag efter byggnationen. Detaljutformning av gårdsmiljön 

och nedtagning/plantering av träd hanteras inte inom detaljplanen utan får hanteras i se-

nare skede. Lekytor ska redovisas i bygglovet. I samband med exploateringen av de nya 

bostäderna planerar Familjebostäder att öka kvalitén på den befintliga gården, som blir 

utemiljö för både nya och befintliga boende. Här planeras en lekplats och uteplatser an-

läggas. Rumsbildning och risk för vind har inte ansetts avgörande, utan både punkthus 

och lamellhus möjliggörs i detaljplanen. 

5.De olika takhöjderna ger en variation längs gatan och den långa lamellen delas gestalt-

ningsmässigt upp för att inte ge ett alltför storskaligt intryck. Höjderna förhåller sig till 

bakomvarande befintligt bostadshus. Den lägre höjden förhåller sig till de lägre byggna-

derna i västra/södra delen och den högre höjden som tillåts i norra delen förhåller sig till 

de befintliga högre husen i norr. 

Övriga  

20. Boende på Skäpplandsgatan 4 

Vill överklaga detaljplanen. 

För närvarande ligger där ett litet grönområde som skiljer Nickelmyntsgatan från Högs-

bogatan där ett rikt fågelliv finns och att där även gjordes utgrävningar av Göteborgs 

stadsmuseum som då fann fornminnen ca 2000 år gamla. 

Detta byggande kommer även att förorsaka obehag för oss som bor på Spannlands-, 

Kapplands-, Skäpplands- och Högsbogatan. Det blir störande ljud, smuts, damm och 



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 12(12) 

höga ljud. Även återigen sprängningar, med vad det innebär med sprickor och sättningar 

i lägenheterna. 

Kommentar: 

Park- och naturförvaltningen har efter platsbesök i tidigt skede bedömt att det inte finns 

särskilt viktiga biotoper inom området och meddelade då att det inte bedöms krävas 

några särskilda inventeringar eller undersökningar avseende fågelarter eller andra natur-

värden. 

Göteborgs stadsmuseum har gjort en arkeologisk utredning och förundersökning för 

området och nya fornlämningar har hittats. Göteborgs stad har ansökt om och fått till-

stånd av Länsstyrelsen till ingrepp i fornlämningarna. Det innebär att ytterligare en ar-

keologisk undersökning kommer göras och att fornlämningarna sedan kommer att tas 

bort vid byggnationen. 

Det stämmer att nybyggnationen kan innebära vissa störningar under byggtiden, inom 

tillåtna riktvärden, vilket närboende får acceptera för att möjliggöra det allmänna intres-

set av fler bostäder i Göteborg. 

 

 

Revideringar   
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att: 

- Fornlämningar har markerats på plankartan 

- Upplysning om markföroreningar har lagts in på plankartan 

- Bestämmelse om riktvärde för vibrationer har lagts till på plankartan 

- Maximal byggnadsarea för komplementbyggnader har förtydligats på plankartan 

- Förtydliganden i planbeskrivningen gällande markmiljö, dagvatten, vibration, 

arkeologi, parkering/mobilitet och genomförande. 

- Dagvattenutredning samt mobilitets- och parkeringsutredningar har komplette-

rats. 

Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte 

någon ny granskning. 

 

 

Mari Tastare 

Planchef 

 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare 

 

 

 

Bilagor 

1. Lista över samrådskrets   

2. Länsstyrelsens yttrande  
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