
 
 
 

Utställningsutlåtande 
Datum: 2011-12-13 
Diarienummer: 0474/10 (FIIa 5122) 

 
Sirpa Antti-Hilli 
Telefon: 031-368 16 09  
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för Bostäder vid Bankogatan 
inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg 

 

Utställningsutlåtande 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 31 maj 2011 att låta ställa ut detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret och på 
stadsbiblioteket i Axelhuset på Axel Dahlströms torg i Högsbo under tiden 15 juni till 
9 september 2011. 

Planförslaget har under samma tid sänts till berörda nämnder, styrelser och föreningar 
enligt bifogade lista över samrådskrets. 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak ianspråktagande av den öppna ytan. Samtliga 
begärda yttranden har kommit in. 

Kontoret bedömer att ytan som tas i anspråk för bebyggelse och som inte redan är 
ianspråktagen av garage, asfaltsytor etc, är av begränsad omfattning. En relativt stor 
gård kommer att anordnas, som är till för alla. Kontoret bedömer att planen kan antas. 

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

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 det utställda förslaget till detaljplan. 

 

2. Göteborg Energi fjärrvärme Den befintliga sekundära fjärrvärmeledningen tvärs 
fastigheten Järnbrott 81:6, som ingår i det före detta av Familjebostäder ägda systemet 
och som nu är övertaget av Göteborg Energi ingår i den ombyggnad som påbörjas den 1 
september och kommer att klarställas under hösten 2011. 

 
3. Göteborg Energi GothNet kan förlägga rör och leverera bredband, IT-tjänster, om 
intresse finns. 

De har optoledningar strax utanför planområdet. 

Annars har de inget att erinra mot. 

Kommentar: Noteras 

 

4. Göteborg Energi Nät påpekar att de anordningar för entré från Bankogatan, som kan 
placeras inom u-område för underjordiska ledningar, skall vara lätt flyttbara.  

Göteborgs Energi Nät anser inte att t ex murar är lätt flyttbara. Texten i plankartan 
avviker från vad som sägs i planen. Överbyggnader inom u-område mot Bankogatan 
skall vara lätt flyttbara och måste kunna flyttas tillbaka efter t ex kabelarbeten inom u-
området.  

Kommentar: Ordet mur har tagits bort från plankartan. Bedömningen av vad som är 
flyttbart görs i kommande bygglov. 

 

5. Göteborg Hamn (GHAB) är inte berörda och har därför inga synpunkter på 
planförslaget. GHAB avstår att vara remisspart i det fortsatta planarbetet. Ärendet har 
inte behandlats av bolagets styrelse. 

Kommentar: Noteras 
 
 
6. Lokalnämnden har inget att erinra med anledning av rubricerad detaljplan. 
 
 
7. Miljö- och klimatnämnden ser positivt på kompletteringsbebyggelse i ett område 
nära till mycket god kollektivtrafik och med närhet till service. Enligt bifogad 
bullerutredning och den föreslagna planbestämmelsen går det att bygga flerbostadshus i 
området och samtidigt uppfylla dem kommunala tillämpningen av riktvärden för 
trafikbuller. 

 

Cykelparkering, gångväg och anslutning till befintlig cykelväg bör prioriteras. 
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Ett energieffektivt och miljöanpassat byggande bör eftersträvas vid om- och 
nybyggnation. 

 
Kommentar: En zon på gården finns i förslaget avsatt för 
cykeluppställning/cykelgarage, detta är redovisat på illustrationen i handlingen. 
Föreslagen bebyggelse kommer att ansluta till befintlig gång- och cykelväg. 
 
 
8. Göteborg Vatten har omprövat det tidigare kravet på kvarstående spont, u-område 
samt flyttbara överbyggnader i u-område. Eftersom dricksvattenledningen har en liten 
dimension bedöms inte en eventuell läcka kunna orsaka skador på de nya byggnadernas 
grundläggning. Framtida underhåll på ledningarna bedöms också kunna ske inom 
gatumark. 

För övrigt har Göteborg Vatten inga synpunkter på detaljplanen. 

Kommentar: Synpunkterna tas i beaktande. 

 
 
9. Park- och naturnämnden beslutar att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till 
byggnadsnämnden och att omedelbart justera beslutet. Planförslaget innebär inga 
ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. De har inga synpunkter.
 
 
10. Räddningstjänsten i Storgöteborg tycker att de fått sina synpunkter beaktade i 
Utställningshandling juni 2011. Inget nytt av relevans för räddningstjänsten har 
tillkommit eller ändrats sedan samrådsskedet. 

Räddningstjänsten har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 

 
 
11. SDN Askim-Frölunda-Högsbo föreslagen detaljplan innebär att Högsbo får ett 
välbehövligt tillskott av större och tillgängliga bostäder med hiss, cirka 46 stycken. Det 
är angeläget att bostadsutbudet utökas med en hög andel stora lägenheter som kan bidra 
till att fler barnfamiljer kan både stanna och flytta in i Högsbo. Dagens ensidiga 
bostadsutbud med många små lägenheter gör det svårt för barnfamiljer att hitta en 
lämplig bostad. 

Under förutsättning att planerad förskoleutbyggnad genomförs bedömer förvaltningen 
att service i form av förskola finns för att klara ovanstående bostadsexploatering. 

Nybebyggelsen kan komma att förbättra underlaget för den lokala handeln vid Axel 
Dahlströms torg. 

Stadsdelsnämnden har i tidigare yttrande föreslagit att de boende i närheten involveras i 
gestaltningen av gården. Familjebostäder som ansvarar för uppförandet av den nya 
bebyggelsen ställer sig positiv till detta. De kommer att samordna det fortsatta arbetet 
med de boendes delaktighet i utformningen av gården. 

 

Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till detaljplanen för bostäder vid Bankogatan. 

 
Kommentar: Noteras
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12. Trafikkontoret har inget att erinra 
 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

13. Lantmäterimyndigheten har följande att erinra: 

Plankarta med bestämmelser 
Plankartan bör redovisa gällande fastighetsbeteckningar. 

Administrativa bestämmelser 
Aktbeteckningen för tomtindelning ska vara 1480K-III-5974 (romersk trea istället för 
111). 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra mot förslaget. 

 
Kommentar: Plankartan har justerats så att fastighetsbeteckningar syns på plankartan. 
Aktbeteckning för tomtindelning har rättats till.
 
 
14. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och 
nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt 
kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att 
miljökvalitetsnormer enligt MB inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken 
upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med 
hänsyn till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

Länsstyrelsen tycker att de frågor som tidigare framförts i ärendet i allt väsentligt har 
beaktats. 

Kommentar: Noteras. Länsstyrelsens yttrande biläggs i sin helhet, bilaga 2. 

Sakägare 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

15. Tidigare boende på Markmyntsgatan 17 är uppvuxen på Markmyntsgatan 17 och 
har bott där mellan 1959 och 1996. Den boende motsätter sig att det eventuellt ska 
byggas på denna lilla plätt, detta lilla grönområde. 

Kommentar: Den yta som idag är belagd med gräs är ca 1800 m², gården som skapas 
med det föreslagna projektet får en yta av ca 1300 m². Således är den yta som tas i 
anspråk för bebyggelse, som inte redan är ianspråktagen av garage och parkeringsyta, ca 
500 m².  

Familjebostäder kommer att projektera även den nya byggnaden och gården. På gården 
finns det, även fortsatt, plats för boulebana och bänkar. Gestaltningen av gården 
kommer att ske i samarbete med de boende i det befintliga huset. 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 4(8) 



 

16. Boende på Markmyntsgatan 16E tycker att utställningsskedet ytterligare 
accentuerar behovet av paradigmskifte i kommunens handläggning av 
tätortsbyggnation.  

Teknologisk slagsida! Stora brister i psykologisk medvetenhet! 

När man bygger hus åt andra människor måste man jobba på gräsrotsnivå redan från 
början. På så vis engagerar man folk i stället för att utlösa missnöje, vantrivsel, 
uppgivenhet och ilskna protester. Det gäller i all synnerhet den yttre boendemiljön. Nu 
får hela byggprojektet en väldigt bitter eftersmak. 

På planskissen för nybyggnation finns inga balkonger inritade på befintliga hus. Den 
boende kan inte acceptera att få en husvägg så nära som planskissen ger intryck av. 

Den boende har läst igenom de synpunkter som lämnades i samband med samrådsmötet 
och anser att de egna synpunkterna helt censurerats bort. Det förstärker intrycket av 
nedlåtande och nonchalant handläggning. Den boende anser att estetiken är viktig och 
vill inte tvingas leva med en på förhand inbyggd vantrivsel. 

Kommentar: Arbetet med denna plan följer den normala processen för framtagande av 
en ny detaljplan med normalt planförfarande. De som berörs av planen, sakägare och 
andra berörda, meddelas med en underrättelse om samråd och utställning. 
Fastighetsägare uppmanas att meddela eventuella hyresgäster, inneboende eller ny ägare 
om handlingarna. Möjlighet att yttra sig om förslaget finns således vid två olika 
tillfällen (samråd och utställning). Även andra, än sakägarna och de direkt berörda, som 
anser sig berörda av planförslaget har kunnat yttra sig i ärendet då en annons om 
detaljplanen funnits införd i Göteborgs Posten i samband med start av samråd eller 
utställning. Där har det stått var handlingarna funnits tillgängliga för yttrande. 

Det som skickas ut på samråd och utställning är ett förslag till detaljplan, ingenting är 
fastlåst förrän planen har vunnit laga kraft. 

Stadsbyggnadskontoret poängterar att inga inkomna yttranden censurerats bort utan har 
sammanfattats och presenterats i samrådsredogörelsen, så även denna boendes. 

Balkonger på befintliga hus har inte redovisats på plankarta eller illustration, det beror 
på att balkonger inte finns med på grundkartan vilken ligger till grund för planen. 
Balkonger på det befintliga huset har däremot tydligt redovisats på skuggstudien, som 
bifogats planhandlingarna. 

 

17. Boende på Bankogatan tycker att det är inhumant, otrevligt och ohälsosamt för de 
boende att bygga ett nytt högt hus tätt intill deras fönster. De får mindre sol- och 
ljusinsläpp i sina lägenheter och det kommer att upplevas klaustrofobiskt att få en 
husvägg direkt framför ögonen. Huskropparna står redan så nära varandra och det blir 
ännu värre om den fria lilla ytan mellan husen ska försvinna.  

Kommentar: Där det planerade huset är som närmast befintlig byggnad är avståndet ca 
10 m. Detta är på två mycket korta sträckor på sju resp. fem meter. Längs övriga delar 
av det befintliga huset är det ca 35 m vilket anses som tillräckligt stort. 

Solstudien som har tagits fram visar att det befintliga huset, vid sommarsolståndet 
21 juni, inte alls påverkas av skuggor från det planerade huset. Under höst- och 
vårdagjämning, 20:e september och 20:e mars, påverkas östra och västra delarna av 
befintligt hus marginellt. Det västra hörnet påverkas vid nedersta balkongen vid kl. 12. 

 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 5(8) 



 

18. Boende Markmyntsgatan 16 tror inte det är sant att ett bygge ska trängas ihop på 
Bankogatan – Markmyntsgatan. Där har familjebostäder gjort fint, en liten gräsmatta 
med bänkar och boulebana. Den boende undrar om det inte finns lämpligare platser att 
bygga på? Den boende önskar behålla den lilla gräsmatta som finns så de kan andas lite 
luft trots parkeringsplatser runtom och protesterar därför mot förslaget. 

Kommentar: Se kommentar till yttrande nummer 15. 

 

19. Protestskrivelse, boende i näraliggande fastigheter på Markmyntsgatan 15 - 17. 
15 namnunderskrifter åberopar tidigare överklagande från hyresgäster på 
Markmyntsgatan och Bankogatan, se nedan. De vill meddela att tidigare yttrande mot 
ett uppförande av flerbostadshus på fastigheten Järnbrott 81:6 står fast. 

 De boende anser att deras närmiljö kommer att försämras grundat på följande punkter: 

• Minskade grönområden. 

• Minskade möjligheter till sociala aktiviteter i sin närliggande utemiljö. 

• Minskat ljusinsläpp i befintliga lägenheter. 

• Ökat buller och ökad trafik i området. 

• Ökad insyn i befintliga lägenheter. 

• Försämrad utsikt från flertalet befintliga lägenheter.  

Fastigheten på Markmyntsgatan 16 har redan efter utbyggnaden av sjukhem och 
vårdcentral fått minskade ljusinsläpp i befintliga lägenheter. Planen på femvåningshus 
som omringar större delen av husets baksida kommer ytterligare att bidra till mörkare 
lägenheter med hög insyn och starkt försämrad utsikt. Även de närliggande 
fastigheterna kommer att drabbas av detta.  

Boende i området har redan stått ut med buller och övriga bekymmer i vardagen vid en 
utbyggnad av vårdcentralen de senaste åren. Den aktuella planen kommer att utsätta de 
boende för en fortsatt utsatt boendemiljö med buller, trasiga vägar, stora 
byggnadsmaskiner, dålig tillgång till någon slags utemiljö mm.  

Under de senaste åren har det övriga närliggande grönområdet försvunnit till fördel för 
odlingslotter vid Högsbokyrkan. Om grönområdet vid Bankogatan bebyggs så 
försvinner således det enda gemensamma grönområde som finns kvar. Den planerade 
gemensamma ytan är mindre samt mindre tillgänglig då den blir omringad av hus. 
Området kommer således inte bli särskilt välkomnande för hyresgäster i 
omkringliggande fastigheter.  

De senaste åren har den öppna ytan uppmärksammats av flera boende. Ytan har använts 
till sociala aktiviteter som grillning, lek, kalas osv. i högre utsträckning än tidigare. De 
boendes önskan är därför att Familjebostäder istället uppmärksammar detta och genom 
att ytterligare förbättra ytan vid Bankogatan kan stärka gemenskap och möjlighet till ett 
inbjudande, närliggande och lättillgängligt grönområde. 

Kommentar: Där det planerade huset är som närmast befintlig byggnad, vilket är på två 
mycket korta sträckor på 7 resp. 5 m, är avståndet ca 10 m. Längs övriga delar av det 
befintliga huset är det ca 35 m vilket anses som tillräckligt stort. Den solstudie som togs 
fram i samrådet visar att under sommarsolståndet, 21 juni, påverkas befintligt hus inte 
alls av skuggor från det planerade huset. Under höst- och vårdagjämning, 20 september 
och 20 mars, påverkas östra och västra delarna av befintligt hus marginellt. Det västra 
hörnet påverkas vid nedersta balkongen vid kl. 12.  
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På gården, som skapas mellan planerad och befintlig bebyggelse, finns tillräckligt 
utrymme för att tillskapa boulebanor.  

Den yta som idag är belagd med gräs är ca 1800 m2, gården som skapas med det 
föreslagna projektet får en yta av ca 1300 m2. Således är den yta som tas i anspråk för 
bebyggelse, som inte redan är ianspråktagen av garage och parkeringsyta, ca 500 m2.  

Familjebostäder informeras om synpunkterna genom denna handling. 

 

20. Boende på Bankogatan 43 menar att förr sades det: ”Här rivs för att få luft och 
ljus”. Den boende tycker att det i denna tid verkar som att vi gör tvärtom. Om det 
planerade huset byggs kommer huset mittemot bli helt inklämt och förlora en massa 
ljus. Dom har ju redan ett äldreboende på andra sidan. 

Förutom detta så är denna plats en mycket viktig social samlingsplats. Här spelas ofta 
boule (30 – 40 personer) samt att folk grillar här och fikar. Det finns också en yta för 
barnen att leka på. Sociala samlingsplatser är oerhört viktiga för en stadsdel. Här knyter 
man kontakter på ett enkelt sätt och lär känna varandra, det har en positiv återverkan på 
hela stadsdelen. Varför ta bort denna viktiga plats där så många vistas? Den boende är 
totalt emot det. Den boende anser att vi har tillräckligt mycket ensamhet i det här 
samhället och borde arbeta för sådant som får människor att bli mindre ensamma 
istället. Vi borde vara rädda om sådana sociala samlingsplatser som denna är. 

Kommentar: På gården finns det, även fortsatt, plats för boulebana och bänkar. 
Planeringen av gården kommer att ske i samverkan med de boende i det befintliga 
huset. 

Gällande den öppna ytan se kommentar till yttrande nummer 15. 

 
21. Boende på Kapplandsgatan 118 A anser att höjden på husen måste begränsas till 
maximalt tre våningar i likhet med grannhusen på Bankogatan. Detta för att säkerställa 
att det för välbefinnandet så viktiga solljuset inte begränsas för de som bor nedanför på 
Kapplandsgatan.  

Även p-garaget måste utformas så att skuggning ej sker och så att det smälter in i 
omgivningen sett från Kapplandsgatan. Områdets karaktär av grönt blickfång har redan 
naggats i kanten av utbyggnad av gruppboende etc. och tål inte några fler större ingrepp. 

Kommentar: Kapplandsgatan ligger öster om de planerade bostäderna och ca 100 
meter ifrån dessa. Avståndet är så pass långt att de nya bostäderna inte kommer att 
skugga de befintliga husen på Kapplandsgatan. Man kan av solstudien utläsa att det 
mellan vår- och höstdagjämning inte alls kommer att ske någon skuggpåverkan på 
bostäder längs Kapplandsgatan.  

 

22. Boende på Markmyntsgatan 16 D tycker att planförslaget innebär följande: 

• Minskade grönområden 

• Ökat buller och ökad trafik i området 

• Ökad insyn i befintliga lägenheter 

• Stor känsla av instängdhet 
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Området är för många ett andningshål och en plats för umgänge samt sociala aktiviteter. 
Många som bor i området skulle vara mycket ledsna och besvikna om bebyggelsen blir 
av.  

Den boende tycker att det räckte med utbyggnaden av Högsbohemmet, som förde 
mycket obehag med sig under byggnadstiden. Den fina parken försvann och byggnaden 
skymmer sikten. 

Kommentar: Viss ökad insyn kan det bli, men förutom där det planerade huset är som 
närmast befintlig byggnad, 10 m, på två mycket korta sträckor på 7 resp. 5 m. är 
avståndet från det planerade till det befintliga huset ca 35 m. Sannolikt är det bara 
badrumsfönster som är aktuella på de gavlar som vetter mot befintligt hus, om några 
alls.  

Gällande den öppna ytan se kommentar till yttrande nummer 15. 

Revideringar 
Planförslaget har inte reviderats.  

 
 
 

Birgitta Lööf 
Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 
Konsultsamordnare
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Samrådskrets 
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetsnämnden 
Gatubolaget 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborgs Hamn AB 
Kretsloppsnämnden 
Kulturnämnden 
Lokalnämnden 
MedicHus 
Miljö- och klimatnämnden 
Nämnden för Göteborg Vatten 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden i Högsbo 
Stadsledningskontoret 
Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Länsstyrelsen 
Skanova Nätplanering D3N 
 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet 
 
Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 
 
Handikappfören. Samarbetsorgan 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 

För intern uppföljning 
Kristina Eliasson 
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