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Program för Bostäder väster om Villavallen
inom stadsdelen Hjällbo i Göteborg

Samrådsredogörelse för program
Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt den 16 november 2010 att genomföra samråd för
programförslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets,
bilaga 1, under tiden 24 november 2010 – 18 januari 2011.
Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsbiblioteket i
Hjällbo under tiden 24 november 2010 – 18 januari 2011.
Information om samrådet har skett genom annons i Göteborgs Posten samt i
stadsdelstidningen och på Göteborg Stads hemsida: www.goteborg.se under rubriken
Bygga&Bo.

Sammanfattning
Samtliga begärda yttranden, utom från Göteborg Energi Gasnät, Idrotts- och
föreningsnämnden, Lokalsekretariatet, Namnberedningen, Stadskansliet,
Länsordningspolisen, Posten AB, Trafikverket, Västtrafik, har kommit in.
Allvarligaste invändningen har inkommit från intillboende som inte vill att marken tas i
anspråk för ny bebyggelse. Boende vid Villavallen har även yttrat sig kraftfullt mot hur
man i programhandlingen föreslagit att området skall angöras.
Även Miljö- och klimatnämnden har starka invändningar mot den föreslagna
bebyggelsen då området idag inte har en god tillgång till kollektivtrafik, vilket
motverkar kommunens prioriterade mål om att biltrafik skall minska till förmån för
kollektivt resande.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att redovisad användning, i detta fall, kan anses vara
lämpligt utifrån föreliggande behov. Detta trots att området idag ej har god
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tillgänglighet till kollektivtrafik. I denna avvägning har det stora behovet av ett ökat
antal boende- och upplåtelseformer i stadsdelen bedömts utgöra ett starkt skäl att pröva
föreslagen bebyggelse genom detaljplan.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret.

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 ställer sig positiva till i programmet föreslagen
kompletteringsbebyggelse med småhus i ett område som idag huvudsakligen är bebyggt
med flerbostadshus.
Kommentar: Noteras.
2. Göteborg Energi AB (fjärrvärme) meddelar att den planerade bebyggelsen kan
erbjudas fjärrvärme från befintlig ledning vid grupphusbebyggelsen vid
Båtmansdalsgatan. I samband med anslutning kan även befintliga småhus få möjlighet
att ansluta till fjärrvärmenätet.
Kommentar: Yttrandet har lämnats vidare till exploatören och Fastighetskontoret.
4. Göteborg Energi GothNet AB har meddelat att de inte har något att erinra mot
planläggningen.
Kommentar: Noteras
5. Göteborg Energi Nät AB har tagit del av förslaget och har ingen erinran. Man
passar dock på att meddela att föreslagen bostadsbebyggelse kan anslutas till befintligt
elnät via transformatorstation vid Båtmansdalsgatan.
Kommentar: Noteras
7. Kulturnämnden har inget att invända mot förslaget. Kulturnämnden meddelar även
att man, efter studerande av samrådshandlingen och platsbesök, gjort bedömningen att
det inte krävs någon arkeologisk utredning inom planområdet.
Kommentar: Noteras
9. Miljö- och klimatnämnden är positiv till att alternativ till den nu övervägande
upplåtelseformen i stadsdelen möjliggörs. Man vill dock att detta planarbete avbryts tills
dess man säkerställt att området får bättre tillgång till kollektivtrafik. Kan man ej göra
detta anser Miljö- och klimatnämnden att man istället skall exploatera på annan plats
där god tillgång till kollektivtrafik redan finns. Vidare meddelar nämnden att man tidigt
i planarbetet bör utreda behovet av eventuella skydds- och kompensationsåtgärder, detta
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eftersom en del av programområdet redovisas som värdefullt för bland annat naturvård
och friluftsliv i kommunens översiktsplan.
Kommentar: Kontoret är medvetna om att planområdet inte har god tillgång till
kollektivtrafik. Planområdets storlek är dessutom mycket begränsad och har
förhållanden som medför att en exploatering av det blir förhållandevis dyr. Trots detta
har man valt att pröva detta område eftersom man bedömt att behovet av komplettering
med småhusbebyggelse i det lägenhetsdominerade Hjällbo är angeläget. Man har även
bedömt att den tillkommande småhusbebyggelsen skulle kunna utgöra ett tillskott i
området mellan Gunnilse IP i norr och Hjällbo centrum i söder. Ses den planerade
bebyggelsen som en komplettering även till bebyggelsen vid Hammarkullen bidrar den
snarare till att fylla en lucka och öka framkomligheten och tryggheten för gående och
cyklister i en tvärkoppling mellan Hammarkullen och Hjällbo centrum än att utgöra en
ny enskild enhet. Den tillkommande bebyggelsen och det planerade personalkrävande
gruppboendet bör kunna bidra till ett ökat underlag för befintlig kollektivtrafik.
Beträffande eventuellt behov av kompensationsåtgärder finns ännu ej kännedom om
några särskilda värden för naturvård eller friluftsliv inom programområdet när man tittar
i mer detaljerade kunskapsunderlag än den mer övergripande översiktsplanen. Med
tanke på den intilliggande bäcken bedöms det lämpligt att, i enlighet med Miljö- och
klimatnämndens förslag, i samband med planarbetet utreda behovet av eventuella
kompensationsåtgärder.
11. Nämnden för Göteborg Vatten har tagit del av förslaget och meddelar i sitt svar vad
som gäller för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet i området och
vilken information och vilka bestämmelser de önskar införa i en framtida detaljplan.
Vidare meddelar man att anslutning av småhusen förutsätts ske genom en
gemensamhetsanläggning och att anslutningspunkter för vatten och avlopp kan erbjudas
i södra delen av programområdet.
Sannolikt krävs tryckledningar och en pumpstation för att ansluta till kommunens
spillvattennät. Kostnad för utbyggnad av cirka 80 meter spill- och dagvattenledningar
samt pumpstation har beräknats till ca 1,5 Mkr. Anläggningsavgifterna för vatten och
avlopp har beräknats till 0,5 M kr enligt VA-taxa för 2011.
I södra delen av planområdet berörs en befintlig spillvattentunnel och Göteborg Vatten
skall kontaktas för ställningstagande till om en riskanalys behövs.
Vidare meddelas att en dagvattenutredning bör utföras. I den skall även förslag på
alternativa tekniska lösningar anges.
Kommentar: Information angående befintliga förhållanden samt framtida anslutningar
tas med till detaljplaneskedet. Yttrandet lämnas även vidare till Fastighetskontoret och
till exploatören.
I det inledande skedet av kommande detaljplanearbete avser kontoret upphandla en
dagvattenutredning. Kontoret avser kontakta Göteborg Vatten för samråd angående vad
den utredningen skall innefatta.
12. Park- och naturnämnden har tagit del av handlingarna och har gjort bedömningen
att inga särskilda naturvärden finns inom området. De meddelar dock att det är viktigt
att den befintliga motionsslingan intill inte bryts av samt att man i framtida bebyggelse
lämnar ett ”släpp” så att intillboende kan nå slingan från öster.
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Vidare konstaterar Park- och naturnämnden att skogen väster om den tänkta
bebyggelsen måste gallras för att få godtagbara dagsljusförhållanden. Även utmed den
befintliga gc-vägen mellan Hjällbo centrum och Gunnilsevallen behöver skogen gallras.
Kommentar: Kontoret noterar Park- och naturnämndens bedömning angående
naturvärden. Beträffande vikten av att för intillboende bibehålla en möjlig passage,
genom planerad bebyggelse, till den befintliga motionsslingan instämmer kontoret och
detta finns med i programhandlingen som en av de frågor som skall beaktas i ett
kommande detaljplanearbete. Angående gallring i intilliggande skog har kommunen,
oberoende av detta planarbete, redan utfört gallring i skogen väster om planområdet
samt i området mellan Villavallens bebyggelse och gc-vägen mot Hjällbo centrum. I
samband med kommande planarbete kommer behovet av eventuell ytterligare gallring
utredas.
13. Räddningstjänsten Storgöteborg informerar att de ej kunde närvara vid ärendets
startmöte men att de har framfört synpunkter i samband med nämnda möte. Vidare
konstaterar de att programområdet ligger cirka 600 meter från farligt godsled och inom
normal insatstid från Angereds brandstation.
Inför projekteringen av BmSS-boendet informerar räddningstjänsten att man måste utgå
från att fönster ej kan användas för utrymning.
Påpekas att brandvattenhantering ej redovisas i samrådshandlingen.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret har tagit del av synpunkter inkomna i samband
med ärendets startmöte. Beträffande detta remissvar är det positivt att området kan nås
på en normal insatstid och att det ligger så långt ifrån leder där farligt gods
transporteras.
Synpunkt om utrymning från BmSS-boendet lämnas vidare till berörd exploatör samt
bör inarbetas i planbeskrivningen vid ett framtida detaljplanearbete. I detta bör även
brandvattenfrågan klarläggas.
14. Stadsdelsnämnden i Lärjedalen har tagit del av förslaget. De konstaterar att en
förtätning med småhus i Hjällbo stämmer med såväl översiktsplanen som med
inriktningen för vision Angered. Stadsdelsnämnden har där uttryckt ett behov av att
möjliggöra boendekarriär i närområdet. Förvaltningen ser även den planerade
förtätningen som något som kan bidra till att skapa en större trygghet vid de
intilliggande gång- och cykelbanorna.
Kommentar: Kontoret delar stadsdelsnämndens förhoppning.
16. Trafiknämnden konstaterar att området har långt till god kollektivtrafik men att det
finns goda möjligheter att trafikera det nya området med flexlinjen. Den planerade
angöringen av området innebär att delar av gatan kommer att ha en för stor lutning för
att det skall ha en god tillgänglighet för funktionshindrade. Trafikkontoret ser dock att
den tillkommande bebyggelsen kan bidra positivt till tryggheten i närområdet.
Vid en sammanvägning av nämnda faktorer anser trafikkontoret att det är acceptabelt
men långt ifrån idealt att bebygga området enligt förslaget, ur lutningssynpunkt,
kollektivtrafiksynpunkt och med hänsyn till närhet till service.
Kommentar: Beträffande områdets planerade angöring har kontoret med anledning av
inkomna yttranden, tillsammans med trafikkontoret påbörjat en utredning av en
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alternativ angöring av området. Den alternativa angöringen skulle kunna bidra till att
bättre lutningsförhållanden inom området.
Beträffande områdets avstånd till kollektivtrafik med god turtäthet, se svar på Miljöoch klimatnämndens yttrande ovan.

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
17. Lantmäterimyndigheten påpekar att dagvattenfrågor bör tas upp tidigt i planarbetet
och att det dike som berörs ej bör ligga inom de enskilda fastigheterna utan på
kommunal mark. Utöver en synpunkt av redaktionell art har Lantmäterimyndigheten
inget övrigt att erinra mot planförslaget.
Kommentar: Dagvattenfrågan kommer tas upp i samband med att detaljplanearbete
inleds. Redaktionell synpunkt och synpunkt om befintligt dike tas med till
detaljplaneskedet genom denna redogörelse.
19. Länsstyrelsen anser att området är lämpligt för komplettering med småhus och
BmSS-boende. Beträffande hälsa och säkerhet konstaterar dock Länsstyrelsen, mot
bakgrund av utförd markmiljöundersökning att området måste saneras så att det klarar
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning.
Länsstyrelsen anser att kompletterande geotekniska undersökningar och utredningar
krävs inför samrådsskedet med detaljplan. Detta gäller såväl bestämning av
fastmarksgränser, stabilitet med hänsyn till markplanering och omgivningspåverkan
samt risk för blocknedfall och bergras etc. Om utredningsresultaten visar på behov av
åtgärder och eller restriktioner så skall dessa regleras i planen.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget inte innebär någon betydande
miljöpåverkan.
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 1.
Kommentar: Kontoret noterar att Länsstyrelsen delar kontorets syn på programområdet.
Beträffande geotekniska undersökningen omfattar den redan delar av det Länsstyrelsen
efterfrågas. Det finns även tidigare utförd geoteknisk utredning som omfattar norra
delen av programområdet. En kompletterande markmiljöunderökning utfördes när den
första visade indikationer på att föroreningar kunde finnas. Den geotekniska
utredningen konstaterade att området kunde bebyggas men att särskild grundläggning
krävs. De geotekniska förhållandena tillsammans med markmiljöförhållanden på platsen
har bedömts medföra ett en exploatering kan bli förhållandevis dyr. Markägaren
(kommunen) och exploatören har valt att gå vidare och kommunen avser nu pröva
lämpligheten i en detaljplan. Kontoret är medvetet om att programområdets
terrängförhållande och geotekniska förhållanden till viss del kommer att styra
bebyggelsens lokalisering och därmed planens utformning, detta ses ej som ett problem
för detta område som avses gruppbebyggas.
21. Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna. Om planområdet ej ändras önskar
Svenska Kraftnät ej medverka i det fortsatta remissförfarandet eftersom de inte har
några ledningar i området och inte heller har några synpunkter på planen.
Kommentar: Noteras
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22. Skanova har tagit del av handlingarna och bifogar en karta över sina anläggningar
intill planområdet. Skanovas bedömning är att deras anläggningar ej påverkas och de
har därför inga invändningar mot förslaget.
Kommentar: Utifrån den bifogade kartan konstateras att Skanova har anläggningar i
direkt anslutning till programområdet. Anläggningarna ligger så nära att det bör framgå
i kommande planhandling. Detta för att kunna undvika överraskningar vid
anläggningsarbeten i samband med ett genomförande av planen. Det kan exempelvis
med tanke på erforderlig sanering vara svårt att i redan nu avgöra omfattningen av
schaktningsarbeten mm. Information om Skanovas ledningar lyfts genom denna
redogörelse vidare till detaljplaneskedet.
25. Vattenfall Eldistribution AB har tagit del av samrådshandlingarna. Vattenfall har en
130 kV- luftledning i närheten av planområdet. Enligt Elsäkerhetsverket skall
säkerhetsavståndet till byggnad från spänningsförande ledare vara minst 10 meter från
yttersta fasen.
Om det skulle behövas några förändringar på Vattenfalls anläggningar på grund av
föreslagen bebyggelse så informeras om att eventuella arbeten måste beställas minst två
år innan arbete skall genomföras.
Under förutsättning att starkströmsföreskrifterna följs angående säkerhetsavstånd till
byggnad så tillstyrker Vattenfall programförslaget.
Kommentar: I Göteborgs kommun tillämpar man försiktighetsprincipen vid planering
och byggande i närhet av större kraftledningar. Denna innebär här att ett avstånd om
minst 50 meter mellan större kraftledning och bebyggelse rekommenderas vid
nybebyggelse. Programområdet ligger på tillräckligt avstånd och avståndet skall beaktas
även i en framtida planläggning.

Sakägare
26. Fastighetsägare, Hjällbo 52:2 har tagit del av programförslaget. Fastighetsägaren är
emot att området bebyggs. Detta eftersom de kommer att få insyn på sin idag fridfulla
skyddade baksida samt att de och grannarna kommer få insyn i sina hus. De framför
även att de nu har så gott som tyst men att ny bebyggelse kommer att medföra trafikljud
och andra ljud. Vid värdering av huset bedömdes den lugna baksidan som värdefull.
Fastighetsägaren drar slutsatsen att värdet på den egna fastigheten kommer att minska
om området intill bebyggs. Beträffande programförslaget är fastighetsägaren emot att
det förslagna området skall angöras via Villavallen. Dels för att den gatan redan är
väldigt trafikerad. Istället bör området angöras norrut mot Knattens väg där det redan
finns en upptrampad stig. Fastighetsägaren ifrågasätter även om den planerade
bebyggelsen kan få tillräckligt med solljus.
Kommentar: Kontoret noterar att fastighetsägaren önskar att området väster om deras
fastighet skall förbli obebyggt och instämmer i att det kommer bli en förändring för de
som redan bor i området. På grund av det förhållandevis smala området som finns att
tillgå och dess läge i terrängen kommer man i planen studera bebyggelsens utformning
och placering. I detta arbete ingår att studera hur den tillkommande bebyggelsen
förhåller sig till terrängen, ljusförhållanden och samverkar med befintlig bebyggelse.
Det faktum att området avses gruppbebyggas bör utgöra en trygghet för de boende vid
Villavallen vad gäller utformning då man vid gruppbebyggelse tar ett helhetsgrepp för
den tillkommande bebyggelsen. De framtida boende i den planerade, till övervägande
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del lägre liggande bebyggelsen, förutsätts även de önska en boendemiljö utan onödig
insyn.
En ökad exploatering i området förutsätts medföra ett ökat antal människor i rörelse och
medföra ljud.
Beträffande områdets planerade angöring har kontoret mottagit samma synpunkt från de
flesta intillboende. Kontoret har därför inlett en utredning av ett angöringsalternativ mot
Knattens väg i norr. I ett framtida planarbete bedöms angöringen bli en av de avgörande
frågorna.
27. Fastighetsägare, Hjällbo 52:1, 52:2, 52:4, 52:5, 52:6 som alla finns med på
fastighetsägarförteckningen har tillsammans med grannar som ej omfattas av
fastighetsägarförteckningen inkommit med en gemensam skrivelse. Skrivelsen är,
utöver det inledande stycket om vem som är avsändare, identisk med yttrandet från
fastighetsägare till Hjällbo 52:2. För sammanfattning av yttrandet se därför ovan.
Kommentar: Se svar på yttrande (26) ovan.
28. Fastighetsägare, Hjällbo 52:1 har tagit del av programmet. Fastighetsägaren, som
har bott i området sedan det byggdes 1968, informerar om att infarten till Villavallen
byggdes så bred för att infarten till Hjällbovallen var tänkt att gå där men att de boende i
området lyckades påverka så att infarten till Hjällbovallen istället ligger som den gör
idag. Fastighetsägarens huvudsakliga synpunkt rör angöringen av den nya bebyggelsen.
Platsen är trång och backig och det blir en skarp kurva mellan husen. Som boende just
vid den tänkta angöringen informerar fastighetsägaren att det skett många olyckor där
mellan gående och cyklister, detta trots att det då inte funnits motortrafik på platsen.
Fastighetsägarna är på väg att sälja sitt hus men rekommenderar att man tänker om
avseende angöringen. Fastighetsägaren föreslår infarten till den nya bebyggelsen byggs
från Knattens väg och söderut förbi det befintliga gruppboendet. Fastighetsägaren
upplyser även om att det, oavsett hur området trafikplanerats, redan finns en bred
upptrampad stig just i det läge han föreslår för infart
Kommentar: Se svar på yttrande 26.
29. Fastighetsägaren till Hjällbo 52:4, har bott på fastigheten i 40 år och valde sin tomt
just för att den låg fritt från andra hus i öster såväl som mot väster. Fastighetsägaren är
inte glad åt den planerade bebyggelsen och ser en risk för att det under utbyggnadstid
medför olägenheter och är mycket störande för de boende vid Villavallen.
Fastighetsägaren informerar om att det i ett av grannhusen bor en familj som tvingats
flytta från sin tidigare bostad just för att det var för mkt störningar där. Vidare är det
angöringen av området som den yttrande vänder sig helt emot. Infarten bör istället gå
via Knattens väg, främst för att minska risken för olyckor. Fortskrider planeringen
måste det säkerställas att fastighetsägaren även fortsättningsvis, kan komma åt sin
fastighet från väster utan att inkräkta på privat mark. Detta eftersom de på västra delen
av sin fastighet har en brant slänt som måste skötas nerifrån. Fastighetsägaren önskar
fortlöpande information om ärendet.
Kommentar: Kontoret konstaterar att om området byggs enligt intentionerna i
programmet så kommer fastighetsägaren få en förändring på sin västra sida och att
utbyggnadsfaser ofta upplevs som störande i och med transporter och pågående arbete.
En fördel kan vara att detta område planeras bli ett gruppbebyggt område. På detta vis är
det i huvudsak en byggherre och därmed bör utbyggnadsprocessen ha förutsättningar att
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ske på ett mer samordnat och samlat sätt än vid styckebyggda hus. Det finns även regler
för hur och när arbetet vid en byggarbetsplats får bedrivas.
Beträffande behov av tillgänglighet till fastigheten från väster noterar kontoret detta och
tar synpunkten vidare till planskedet genom denna redogörelse.
Beträffande planerad bebyggelse angöring se svar på yttrande 26.

Övriga
30. Fastighetsägarna till Hjällbo 4:4, anser att infarten till den nya bebyggelsen bör
vara från Knattens väg, precis som för gruppboendet vid Villavallen. De bedömer att
passagen som föreslagits för angöring i programhandlingen är för smal för en sådan väg.
De meddelar även att det är viktigt att den befintliga gång- och cykelvägen som går
genom programområdet bibehålls och att den anknyts till den nya infarten från Knattens
väg och Hjällbovallen.
Kommentar: Se svar på yttrande 26 angående angöringsfrågan. Beträffande gång- och
cykelvägen går den av Trafikkontoret utpekade cykelvägen via Villavallen ej väster om
Villavallen. Man kan även se att anordningar placerats ut för att undvika cykeltrafik på
gångvägen väster om Villavallen vid dess möte med Villavallen. I samband med ett
framtida detaljplanearbete kommer frågan utredas. Om den framtida angöringen av
området planläggs som allmänplats gata, så kommer allmänheten ha tillträde till den.
Förhållandena kan även påverkas av vilket av de två angöringsalternativen som väljs.
31. Fastighetsägarna till Hjällbo 53:6, har sedan de köpte fastigheten 1981 fått mer
och mer problem med förbipasserande ungdomar på väg från Gunnilse
idrottsanläggning. Fastighetsägarna har varit tvungen att byta från glas till en okrossbar
plastruta vid sitt köksfönster efter att ungdomar upprepat kastat sten mot fönstret så det
krossats. Fastighetsägaren kan inte heller längre ha ljusslingor eller liknande
dekorationer på tomten då de klipps av. Fastighetsägaren vill därför att infarten till det
tänkta området går via Knattens väg samt att GC-vägen från Bredfjällsgatan och
Bondegärdet, direkt efter bron över Hjällbovägen fortsätter rakt mot väster och ansluts
till den befintliga GC-vägen i dalen och att den sedan får fortsätta väster om den nya
infartsvägen ut till Knattens väg. Dagens lösning för GC-trafiken till och från Gunnilse
idrottsanläggning orsakar enligt fastighetsägaren stora problem för de boende på södra
delen av Villavallen.
Kommentar: Kontoret beklagar att fastighetsägaren upprepat utsatts för skadegörelse.
Beträffande synpunkt om cykelnätet i området kan den ej hanteras inom ramen för
denna plan. Synpunkten och förslaget lämnas dock vidare till Trafikkontoret genom
denna redogörelse och trafikkontoret medverkar även i ett kommande detaljplanearbete.
Fastighetsägaren kan även vända sig direkt till Trafikkontoret med frågan då den inte
bedöms beröra endast föreliggande planarbete.
Beträffande angöringen av den planerade bebyggelsen se svar på yttrande 26 ovan. Val
av angöring av den tillkommande bebyggelsen kan även påverka gång- och cykelnätet
lokalt, se svar på yttrande 30 ovan.
32. Fastighetsägarna till Hjällbo 53:1, 53:4, 53:6, 4:2, XX har undertecknat den
gemensamma skrivelse som inkommit från de boende vid Villavallen och som
sammanfattats ovan (yttrande nummer 26).
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse för program
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Kommentar: Se svar på yttrande 26 ovan.

Inriktning för fortsatt planarbete
Som inriktning för det fortsatta planarbetet föreslår stadsbyggnadskontoret att
•

Den angöring som förespråkas av de boende vid Villavallen utreds parallellt
med den i programmet föreslagna och de två angöringsalternativen ställs i
relation till varandra. I samrådshandlingen för detaljplanen redovisas och
motiveras vald angöring.

•

Behovet av eventuella kompensationsåtgärder utreds i samband med det
inledande skedet av kommande detaljplan.

Gunnel Jonsson
Planchef

Sirpa Antti-Hilli
Konsultsamordnare

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse för program
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Sändlista
Kommunala nämnder och bolag m.fl.

Fastighetsnämnden
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme)
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Energi Nät AB
Idrotts- och föreningsnämnden
Kulturnämnden
Lokalsekretariatet
Miljönämnden
Namnberedningen
Nämnden för Göteborg Vatten
Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stadsdelsnämnden i Lärjedalen
Stadskansliet
Trafiknämnden
Statliga och regionala myndigheter m.fl.

Lantmäterimyndigheten i Göteborg
Länsordningspolisen
Länsstyrelsen
Posten Meddelande AB
Svenska Kraftnät
Skanova Nätplanering D3N
Trafikverket, Region Väst
Västtrafik Göteborgsområdet AB
Vattenfall eldistribution
Sakägare

Enligt fastighetsförteckning 2010-11-01
Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster,
boende

Hyresgästföreningen Region V Sverige
Övriga

Handikappfören. Samarbetsorgan
Naturskyddsföreningen i Göteborg

För intern uppföljning
Lisbeth Christensson

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Följebrev samråd program
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Program för
Bostäder väster om Villavallen

Planområdet och intilliggande befintlig bebyggelse vid Villavallen, snedbild från öster.

Samrådshandling
November 2010
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Information
Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar finns på
Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.
Information om planförslaget lämnas av:
Monica Kovacs, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 19 47
Sirpa Antti-Hilli, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 09
Pär-Anders Karlsson, Fastighetskontoret, tfn 031-368 10 67
Samrådstid: 24 november 2010– 18 januari 2011
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Inledning
Bakgrund

För att stärka Hjällbos attraktionskraft och erbjuda bättre möjligheter för boendekarriär för de
som bor i stadsdelen har Hjällbobostaden tillsammans med Egnahemsbolaget letat efter lämpliga
områden för radhusbebyggelse. Det aktuella området ägs av fastighetskontoret och de har begärt
planläggning av området för bostadsbebyggelse.
Syfte

Planområdet avses planläggas för bostadsbebyggelse i form av gruppbyggda småhus (exempelvis
kedjehus) samt för ett BmSS-boende (boende med särskild stöd och service). Detta planprograms
syfte är att ange utgångspunkter och mål för efterkommande detaljplaneläggning. Nedan visas
information om planprocessen.
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BmSS-boende.
 Byggnadsnämnden gav kontoret 2009-05-05 uppdrag att ta
fram en detaljplan samt att genomföra samråd. Planarbetet är
Förutsättningar
startat,
men mot bakgrund av nyligen avgjorda rättsfall gör
kontoret bedömningen att planarbetet bör föregås av ett
Läge
program,
då detaljplanen tar allmänplatsmark i anspråk för
Planområdet ligger
drygt
kilometer norr om
Göteborg,
700 meter norr om Hjällbo cenkvartersmark
och
då 7detaljplanen
intecentrala
har stöd
för förändrad
trum.
Hjällbo
centrum
trafikeras
av
spårvagnslinjerna
4,8,och
9.
I
anslutning
till planområdet finns
markanvändning i översiktsplan.
även busshållplats (benämnd Hjällbovallen) som trafikeras av buss 71. Hållplatsen trafikeras även
av buss 179 med en nattur från Volvoområdet under vardagsnätter.
Översiktskarta

Preliminärt
programområde
Översiktskarta med programområdet inringat.

Markägoförhållanden

Planområdet ligger till större delen på fastigheten Hjällbo 60:1 som ägs av kommunen samt samfälligheten S:5 och delar av Hjällbo 1:195 som ägs av kommunen.
Planförhållanden

I kommunens översiktsplan anges att det finns behov av att komplettera med småhus, framförallt
i den västra delen av stadsdelen, samt att i stadsdelen tillskapa mer arbetsplatser. På markanvändningskartan i översiktsplanen redovisas området som område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap samt som bebyggelseområde med grönoch rekreationsytor.
Området berör detaljplan med aktnummer 3149 från 1965 samt plan med aktnummer 3271 från
1970. Planområdets nordöstra del berör även detaljplan med aktnummer 4637 från 2002. Övervägande del av området är planlagt som allmän plats, park.
Mark och vegetation

Programområdet utgörs till större del av en öppen gräsbevuxen yta som sluttar mot väster i norra
delen och blir sedan flackare mot söder. I väster avgränsas området av en dikesanvisning vid foten
av skogsklädd bergsrygg. I höjdområdet ligger motionsspår mm som tillhör motionsområdet Hjällbovallen. Planområdet ansluter i öster till befintlig villabebyggelse vid Villavallen. Den befintliga
bebyggelsen ligger något högre än planområdet och avskiljs från detta genom en bevuxen slänt.
Geotekniska förhållanden

Marken utgörs till övervägande del av ett utfyllnadsområde. Djupet på fyllnadsmaterialet och djupet till fast botten varierar. På västra sidan, i nivå med planområdets södra del, går berget i dagen.
Befintlig villabebyggelse är enligt bygglovhandlingar belägna på fastmark. Utifrån SGU:s jordartskarta utgörs jordarterna inom området av glacial finlera, av berg i öst och väst samt av fyllning
(SGU, 1987).
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En översiktlig geoteknisk och markmiljöundersökning har utförts. Man fann då att halterna av
aromater och alifater (två typer av organiska föreningar bestående i huvudsak av kol och syre) i
utfyllnadsområdet var högre än vad som anges av naturvårdsverkets generella riktvärden för planerad markanvändning. Godtagbara värden måste säkerställas innan området kan bebyggas.
Fornlämningar och kulturmiljö

Drygt två hundra meter väster om programområdet finns två lämningar med beteckningar RAÄAngered 12:2 och Angered 12:1. Angered 12:1 är en domarring som bedömts vara från bronsåldern eller järnåldern och klassas som fast fornlämning. Angered 12:2 utgörs av en så kallad hålväg
och som klassas som övrig kulturhistorisk lämning.
Befintlig bebyggelse

Planområdet är idag obebyggt. Genom området finns en gång- och cykelväg med tillhörande belysning som kommer att påverkas se vidare under rubrik förslag och konsekvenser.
Direkt väster om programområdet finns villabebyggelse vid Villavallen och ett gruppboende. Drygt
100 meter norr om programområdet ligger en idrottsanläggning med fotbollsplaner och idrottshall.
Service

Offentlig service i form av vårdcentral, tandläkare och skola finns vid Hjällbocentrum. Där finns
även kommersiell service samt apotek, post och bank.
Störningar

Väster om programområdet går ett kraftledningsstråk. Enligt rekommendationer i Göteborgs översiktsplan bör man hålla ett bebyggelsefritt avstånd om 50 meter från kraftledningen. Där kraftledningsstråket och programområdet ligger som närmast är avståndet större än 50 meter varför den
inte bedöms utgöra någon störning.
Utifrån mängden trafik på Hjällbovägen och dess avstånd till programområdet bedöms programområdet ej bli bullerstört.

Förslag och konsekvenser
Bebyggelse

Programområdet är relativt begränsat och smalt i sitt läge mellan den befintliga villabebyggelsen
i öster och friluftsområdet i väster. Området avses därför planläggas för enhetlig
småhusbebyggelse av kedjehustyp. Tanken är att de enskilda husen upptar så liten markyta som
möjligt och att de istället har två våningar. Området ligger delvis skuggat invid det trädklädda
höjdpartiet västerut och med en övre våning kan man även öka det möjliga dagsljuset in i husen.
Nedan visas några exempel på bebyggelse som avser ge en känsla för vilken typ av bebyggelse
som avses för området väster om Villavallen. I kommande planarbete kan utformningen av bebyggelsen styras mer eller mindre långt. I ett litet område som detta kan det finnas behov att i planen
reglera exempelvis att området måste gruppbebyggas och hur bebyggelsen ska se ut.
Vid detaljplaneläggningen är det viktigt att se till att det lämnas en eller ett par möjliga passager
genom den nya bebyggelsen. Detta för att bevara den tydliga kopplingen mellan skogen och den
befintliga bebyggelsen vid Villavallen.
Det är även viktigt att bebyggelsens höjd varierar, exempelvis att garage eller liknande bebyggelse
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Intill ges ett par exempel på småhusbebyggelse. Det är bebyggelse av denna
karaktär som kan bli aktuell inom programområdet.
Skalan på husen på de två övre bilderna
visar dessutom den typ av småskalighet
som fordras väster om Villavallen.

hålls låg så att den visuella kopplingen mellan befintlig bebyggelse och friluftsområdet bevaras.
Inom programområdet vill man även bygga ett BmSS-boende (boende med särskild stöd och service). Verksamhetsutövarna önskar att boendet lokaliseras en bit ifrån den befintliga ”gruppbostaden” vid Villavallen. Även BmSS-boendet avses byggas i två våningar.
Skogsbacken väster om programområdet avses gallras en bit upp i backen så att den nya bebyggelsen möts av en gles trädridå innan växtligheten blir tätare uppe på höjdryggen.
Den befintliga dikesanvisningen väster om programområdet kan berika området och utgöra underlag för gestaltad öppen dagvattenfördröjning. I söder kan diket komma att behövas kulverteras.
Frågan utreds vid kommande planarbete och vid kommande dagvattenutredning.
Ett mål är även att den kommande utformningen av och tillskottet av bebyggelse skall bidra till en
ökad trygghet inom området. Genom att på detta småskaliga sätt öka befolkningen i området bedöms även den befintliga gångvägen från Hjällbocentrum och norrut kunna bli tryggare. I samband
med planarbetet har även frågan väckts till Park- och naturförvaltningen om att gallra i trädbestånden väster om befintlig gångväg. Detta för att möjliggöra en ökad uppsikt när man rör sig mellan
Hjällbocentrum och Villavallen.
Allmänna platser

Större delen av programområdet är planlagt som allmän plats park, som idag utgörs av ett gräsbevuxet sluttande område. I och med planläggningen kommer av programmet berörd del av den allmänna platsmarken tas i anspråk och istället bli kvartersmark för bostäder. Väster om planområdet
utgörs den allmänna platsmarken av en skogsklädd backe upp mot höjdryggen där motionsspåret
ligger. I det kommande planarbetet kommer det i samarbete med Park- och naturförvaltningen
klarläggas hur gallring och skötseln av detta intiliggande område skall ske samt hur omfattande
gallring som krävs.
Vid planarbetet bör man se till lämna en möjlig passage genom bebyggelsen så att strövande och
framtida boende i området kan ta sig upp för skogsbacken utan att behöva passera hela området
eller korsa enskilda tomter.
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Trafik

Området kommer att angöras från Hjällbovägen via Villavallen. Passagen mellan det befintliga
gruppboendet och närmsta villan vid Villavallen är smal och i planarbetet måste utformningen
studeras noggrant både estetiskt och trafiksäkerhetsmässigt. Vid utformningen av området, dess
angöring och angöring av de enskilda tomterna måste även tillses att en acceptabel tillgänglighet
avseende lutningar uppnås. Cykeltrafik till området skall angöra det nya området via befintlig cykelväg vid södra delen av villavallen.
Konsekvensbeskrivning

Hushållning med mark- och vattenområden m.m.
I samband med utarbetandet av detta program har Stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig
hetsprövning enligt 2 kap. Plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken.
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs.
I kommunens översiktsplan för området anges att man önskar mer småhusbebyggelse och arbetsplatser i denna del av stadsdelen. På markanvändningskartan redovisas programområdet som
område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap
samt som bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor.
Kontoret bedömer dock att i detta program föreslagen användning, i detta fall, kan anses vara den
ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån områdets förutsättningar och föreliggande behov och
föreslagen förändring prövas nu i detaljplaneprogram.
Genomförandet av en detaljplan som kan komma att upprättas i enlighet med programmet bedöms
inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.
Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken (MB) 6 kap.
11 § för aktuell detaljplan.
Programmet anger inte förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. Programmet ger inte heller stöd för någon av de
användningar som anges i PBL 5 kap. 18 §, och som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därmed behöver kriterierna i MKB-förordningens bilaga 2 inte beaktas.
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har även kriterier i MKB-förordningen bilaga
4 beaktats. Kommunen har därmed även bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö
konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt program. Behovsbedömningen är avstämd med
länsstyrelsen den 29 oktober 2010.
Konsekvenser av programmet
Planläggning enligt programmet innebär att mark planlagd som allmänplats, park, planläggs som
kvartersmark för bostäder och tas i anspråk för detsamma. Vidare medför en bostadsexploatering
i området att gallring sker i intilliggande skogparti och att landskapsbilden kommer att förändras.
Del eller delar av ett befintligt dike kan komma att kulverteras. Vid kommande detaljplanearbete
bör undersökas om möjlighet till delvis öppen dagvattenlösning kan rymmas inom planen. Gallringen i sluttningen väster om planområdet skulle kunna medföra att mer dagvatten tillrinner till
dikesanvisningen. Denna och liknande frågor förutsätts uppmärksammas i den dagvattenutredning
som fodras i samband med detaljplaneläggning.
Ett genomförande av kommande detljplan bedöms ge positiva effekter för de sociala strukturerna
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i området genom att alternativ till den övervägande upplåtelseformen i stadsdelen möjliggörs samt
genom tillskapandet av nya arbetstillfällen vid det planerade BmSS boendet. Exploateringen bedöms öka den visuella kontakten mellan befintligt motionsspår och bebyggelse och därmed öka
tryggheten. Den tillkommande bostadsbebyggelsen bedöms även öka tryggheten för GC-trafikanter från Hjällbocentrum och norrut mot Gunnilse idrottsanläggning.

Genomförandefrågor

Samråd har skett med Miljöförvaltningen avseende de förhöjda halterna av aromater och alifater i
utfyllnadsområdet. Vid ett planarbete måste det säkerställas att man vid en framtida exploatering
har godtagbara värden.
En exploatering av programområdet för bostäder kommer att medföra att gallring sker skogsbacken väster om programområdet.
Det dike som passerar delar av programområdet kan behöva kulverteras till viss del för att möjliggöra en kommande bostadsexploatering.
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Programillustration

PROGRAMOMRÅDET
Befintligt motionsområde med elljusspår
Befintlig
gruppbostad

Ett par
passager
mot skogen
lämnas genom den nya
bebyggelsen

Infart till planerad ny
bebyggelse.

Småhusbebyggelse av
kedjehuskaraktär
samt en
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Intill programområdet gallras
befintlig skogssluttning

Befintlig villabebyggelse vid
Villavallen
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Befintligt dike/vattendrag, kan behöva
kulverteras
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