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Detaljplan för Bostäder mm vid Eklandagatan, fd Matematiskt centrum,
inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt i Göteborg

Hur utställningen genomförts

Byggnadsnämnden beslutade 2008-04-01, § 183, att ställa ut rubricerat
detaljplaneförslag. Planförslaget har sänts på remiss fr.o.m. 2008-04-23 t.o.m. 2008-0521 till samrådskretsen.
Förslaget har under utställningstiden även varit utställt på Stadsbyggnadskontoret och
på SDF Centrum, Engelbrektsgatan 71. Annons om utställningen har varit infört i
Göteborgs-Posten den 23 april 2008.
Sammanfattning

De flesta av de begärda yttrandena från kommunala nämnder och bolag har kommit in.
Ett antal sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och andra berörda har inkommit
med yttranden.
Länsstyrelsens yttrande följer i huvudsak yttrandet från plansamrådet. Man påpekar
vikten av att skapa en så god boendemiljö som möjligt för de enstaka lägenheter som
utsätts för buller över riktvärdena.
Kommunala nämnder och bolag har inga invändningar mot förslaget.
SDN Centrum tillstyrker förslaget men kommenterar att man önskar boende för särskild
service, och bostäder för äldres behov.
Yttranden från kringboende är genomgående negativa till förslaget. Koncentrationen av
studentbostäder ses som negativt. Det saknas bostäder för äldre i området. Påbyggnaden
av befintligt hus kommer att bli en olägenhet för boende med minskad utblick och
sämre ljusförhållanden. Planförslaget anses inte vara anpassat till områdets karaktär när
det gäller höjder och volymer. Förslaget får negativ påverkan på grönskan och Mossens
naturområde.
Revidering av förslaget

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att plankartan kompletterats med två
u-områden för att garantera ledningsrätt på kvartersmark. Den ena för Göteborg Energi
Gothnet och den andra för Göteborg Vatten. Berörd fastighetsägare har informerats om
revideringen. Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget
erfordras inte någon ny utställning.
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Inkomna yttranden

Här följer en redovisning av de inkomna yttrandena. Kopior av samtliga yttranden har
överlämnats till Fastighetskontoret, byggherrar och berörda konsulter för kännedom och
eventuellt beaktande vid planens genomförande. Yttrandena redovisas i samma ordning
som remissinstanserna är listade i samrådslistan.
Kommunala nämnder och bolag
Fastighetsnämnden
Tillstyrker förslaget
Göteborg Energi Fjärrvärme
Har inget att erinra mot förslaget, men påpekar att fjärrvärme finns i Gibraltargatan.
Göteborg Energi Gothnet
Ingen erinran.
Kommentar Efter samtal med Gbg Energi Gothnet införs ett u-område för ledningsrätt
på kvartersmark på Eklandagatan.
Göteborg Energi Gas
Har inget att erinra. Stadsgas byts under 2008 ut mot naturgas i befintlig bebyggelse.
Gasledningar finns i Borrare- Ljungbacke- Gibraltar- och Orrspelsgatan.
Kommentar: Synpunkten överlämnas till Fastighetskontoret och byggherrarna för
beaktande vid planens genomförande.
Göteborg Energi Nät
Flyttning av högspänningskablar i Borraregatan bekostas av exploatör. Flyttning bör ske
under låglastperiod, i juli. Man avser att söka ledningsrätt för nätstation inom kvartersmark.
Kommentar: Synpunkten överlämnas till Fastighetskontoret och byggherrarna för
beaktande vid planens genomförande. Genomförandebeskrivningen
kompletteras med ledningsrätt för transformator.
Göteborg Vatten
Ombyggnad av spillvattenledning för separering av ledningsnät kommer inte att
genomföras pga hög kostnad i förhållande till nytta. Åtgärder på dricksvattennätet
kvarstår och bedöms kosta ca 250 kkr.
Dag och dräneringsvatten skall fördröjas i stenmagasin. Utjämning av dagvatten från
hårdgjorda ytor bör ordnas. Eftersträva så stora grönytor som möjligt för infiltration av
dagvatten.
Inkomster från anläggningsavgifter är beräknade till ca 900kkr.
För övrigt ingen erinran.
Kommentar: Synpunkten överlämnas till Fastighetskontoret och byggherrarna för
beaktande vid planens genomförande.
U-område för ledningsrätt på kvartersmark införs på plankartan i hörnet
Eklandagatan/ Gibraltargatan
Idrotts- och föreningsnämnden
Har inga synpunkter på den föreslagna detaljplanen.
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Kretsloppsnämnden
Har inga synpunkter.
Lokalförsörjningsförvaltningen
Har inget att erinra .
Miljönämnden
Tillstyrker fortsatt planarbete utan ytterligare synpunkter.
Park- och naturnämnden
Tillstyrker fortsatt planarbete, har inga invändningar.
Räddningstjänsten StorGöteborg
Har synpunkter på åtgärder för utrymning från nybyggda hus.
Kommentar: Synpunkterna överlämnas till exploatörer för beaktande i
projekteringsskedet.
SDN Centrum
Tillstyrker förslaget med följande kommentarer.
Önskemålet om byggande av bostäder med särskild service kvarstår. Viktigt att det
skapas lägenheter anpassade till äldre människors behov, detta önskemål har de lokala
pensionärsorganisationerna framfört detta önskemål stöder SDN centrum. Ur en social
dimension, utifrån faktorerna hälsa, säkerhet och tillgänglighet, är det positivt att bygga
bostäder inom stadsdelen. SDN tycker att det är väsentligt att gällande miljökrav
(bullervärden) uppfylls i samband med bostadsbyggandet.
Kommentar: Önskemålet om bostäder med särskild service är framförd till
exploatörerna. Planen medger lägenheter för äldre, planens bestämmelser
utgör inget hinder för detta.
Trafikkontoret
Trafikkontoret har inget att erinra.
Statliga verk, myndigheter och bolag
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömning är att planen kan accepteras och inte kommer att prövas enligt
PBL kap12§1. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att man kan använda sig av
avstegsprinciper från bullervärden från bostäder i detta centrala område med god
kollektivtrafikförsörjning. För de undantagna bullerutsatta lägenheterna måste en så god
boendemiljö som möjligt tillskapas. Länsstyrelsens yttrande är bilagt. Bilaga 1.
Kommentar: Krav ljudnivåer i lägenheterna hanteras i bygglov- och
bygganmälanprocessen.
Lantmäterimyndigheten
Förslaget saknar en kommentar i genomförandebeskrivningen om ledningsrätt för
föreslagen nätstation, till förmån för Göteborg Energi Nät. Den angivna
genomförandetiden på 5 år bör övervägas, lämpligt med längre tid tex 10 år.
Kommentar Kommentar angående ledningsrätt kommer att åtgärdas i
genomförandebeskrivningen.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Detaljplanen gäller även efter det att genomförandetiden gått ut. Kontoret
har bedömt att det är rimligt att genomföra planen inom utsatt tid.
Banverket
Planen berörs inte av den dragning av Västlänken som är beslutad av Banverket.
Beslutet skall dock prövas av Regeringen innan järnvägsplan kan påbörjas.
Kommentar Den sträckning av Västlänken som kan vara aktuell som alternativ till den
beslutade påverkar inte heller planområdet.
Skanova
bifogar karta med kabelstråk inom planområdet, särskild hänsyn bör tas till dessa.
Beställng av ev undanflyttning av kablar skall inkomma till Skanova min 4 mån innan
arbetet skall påbörjas. Flyttningar debiteras exploatör/fastighetsägare. Beställning på
utsättning skall inkomma till Skanova min 4 dagar före önskat datum.
Kommentar Karta och synpunkter vidarebefordras till Fastighetskontoret, exploatör
och konsult.
Vägverket
Ingen erinran.
Sakägare
Karl-Magnus Ahlquist, Krokslätt 110:1
Skriver i ett brev att synpunkter kommer att lämnas in, dessa har inte inkommit.
Synpunkter kvarstår från samrådsredogörelsen.
Svenska Statoil AB
Inga invändningar. Önskar avyttra sin mark, 30m2 , till kommunen.
Kommentar: Frågan om försäljning av marken är en fråga för Fastighetskontoret, och
berör inte denna plan.
HSB:s Brf Johanneberg 1936
påpekar fyra negativa följder av förslaget:
• Påbyggnaden av Matematiskt centrum till fem våningar ger sämre dagsljus till
lägenheterna och sämre utsikt för föreningens medlemmar.” Vidare förstörs den
utsikt som finns från takterrasserna med ett något sämre dagsljus” samt att uteplatserna mot söder mot matematiskt centrum får en fem våningar hög vägg som
vy.
• Förslaget är i strid med den utredning och den byggnation som gjordes i
samband med att Matematiskt centrum byggdes. Man menade att bebyggelsen
skulle anpassas till omkringliggande bebyggelse. Johanneberg är i en rad
områdesprogram utpekad som kulturhistoriskt värdefullt, ett utpräglat
funkisområde. Bebyggelsemönstret är att höga hus ligger högst på kullen, och
lägre hus ligger nedanför kullen vilket ger ett välbehövligt ljusinsläpp för
lägenheterna.
• Tillkommande 314 studentlägenheter kommer att medföra störande ljud och
olovligt nyttjande av föreningens mark. Föreningen har haft studenter sina hus,
vilket givit upphov till en del konflikter rörande bla ljudnivåer, cykelparkering,
fester.
• Allt för få bilparkeringsplatser. SGS 314 lgh får 31 p-platser, HSB:s 15 lgh får 9
p-platser längs Eklandagatan och 31 längs med Gibraltargatan. Alltså samma
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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antal som idag. Föreningen har under de senaste åren haft problem med olovlig
parkering på gångbanor och gräsmattor, uthyrda p-platser.
Kommentar Se samrådsredogörelsen. När det gäller parkeringsplatser skall HSB
täcka sitt behov inom sin fastighet, det sker dels med parkering längs
Eklandagatan dels med garage i bottenplan på nybyggnaden mot
Gibraltargatan .
Synpunkter kvarstår från samrådsredogörelsen.
Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende

Hyresgästföreningen
Har i princip inget att invända. Vill påpeka vikten av att lägenheterna uppfyller
Miljöförvaltningens riktlinjer när det gäller bullerstörningar från trafik. Man utgår från
att det blir hyresrätter med tanke på bostadsbristen.
Kommentar: Avsteg från riktlinjerna om buller har gjorts i planen. Avstegen utgår från
den bullerpolicy som tagits fram gemensamt av Miljöförvaltningen,
Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Planen
har tagits fram i samråd med dessa förvaltningar.
Elisabeth Franzén, Wallenbergsgatan 1 b.
Altaner på fd Matematiskt centrum mot Eklandagatan innebär sannolikt störningar för
de boende på motsatt sida gatan. Befintliga hus längs Orrspelsgatan kan med fördel
renoveras, nya större hus längs Orrspelsgatan skulle upplevas som ett intrång i
naturområdet Mossen.
De om- och nybyggda husen kommer att upplevas som ”deprimerande kompakta
kolosser”.
Att göra avsteg från riktvärden för buller vore olyckligt, eftersom riktvärdena i sig redan
är så höga, att personer som utsätts för dess nivåer ofta känner sig störda.
Eftersom detta är normalradonmark räcker det knappast med radonskyddat utförande av
bostäderna inom området. Barnen i daghemmet blir exponerade.
De geotekniska förhållanden visar att det finns fyllnadsmassor med förorenad mark.
Dels måste ytutbredningen av föroreningen fastställas och dels bör man avgöra om det
miljömässigt bästa är att låta dem ligga kvar i orörd mark eller gräva upp och frakta
bort. En Miljökonsekvensanalys bör göras innan ny detaljplan tas. Bygger bollklubben
på förorenad mark bör de själva stå för kostnaderna för förorenad mark.
•

Bygg inget nytt klubbhus, detta kan med fördel ligga vid Fysiken

•

Bygg inga nya hus i området

•

Bygg om delar av fd Matematiskt centrum till bostäder för äldre

•

Inred lämpliga delar av fd Matematiskt centrum till förenings- och hobbylokaler

•

Riv resten

•

Bevara de tre äldre trähusen, ålägg ägarna att göra en pietetsfull och varsam
renovering

•

Gör om den obebyggda marken söder och väster om Matematiskt centrum till
trädgårdspark

•

Gör om fd Matematiskt centrum till ett kulturhus
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Kommentar: Avsteg från riktvärde för buller är inte önskvärt, det är i detta fall en
avvägning mellan olika faktorer och intressen som gjorts. Avstegen är i
linje med den Policy för buller som arbetats fram mellan
Miljöförvaltningen, Fastighetskontoret, Trafikkontoret och
Stadsbyggnadskontoret. Avstegen gäller ljudnivåerna exteriört, utanför
fasad, ljudkraven för inomhusmiljön är oförändrade.
De rikt- och gränsvärden som finns för radon och andra naturligt
förekommande ämnen har fastställts i samråd mellan berörda myndigheter:
Boverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket . Enligt
regeringens miljömål skall radonhalten i förskolor och skolor vara lägre
än 200 Bq/m3 senast 2010. När det gäller kraven på radonskydd följer vi de
riktvärden i Boverkets byggregler, som gäller för byggnader.
Det har dels gjorts en geoteknisk undersökning för att klargöra
grundläggningsförhållanden, dels en markundersökning för att klarlägga
föroreningar. Hur den förorenade marken skall hanteras är ett
ställningstagande i samband med detaljprojektering. Åtgärder för att
sanera marken skall ske i samråd med Miljöförvaltningen.
Markägaren/exploatören står för kostnaderna i samband med åtgärder för
förorenad mark.
Planen hindrar inte fastighetsägarna längs Borraregatan att bevara och
renovera sina fastigheter, att ålägga dem renovering är inte en
detaljplanefråga.
Olika typer av användning är möjlig i fd Matematiskt centrum, det är
fastighetsägarens fråga.
Se samrådsredogörelsen. Synpunkter kvarstår från samrådsredogörelsen.
Lars Englund Engdahlsgatan 4 b.
Förslaget innehåller för många studentlägenheter, är orolig för boende- och trafikmiljö.
Önskvärt med samlingslokaler och ett servicehem för äldre, kanske primärvård. Höj inte
taket. Det förändrar stadsbilden och påverkar de som redan bor där . Skapa en mångfald,
där ingen grupp blir för stor, så det blir en bra blandning mellan äldre, vuxna och
studenter.
Kommentar: Bestämmelserna i planen ger möjlighet till olika typer av boende och
verksamheter i den befintliga byggnaden. Innehållet kan variera beroende
av fastighetsägaren.
Se samrådsredogörelsen. Synpunkter kvarstår från samrådredogörelsen.
Bo Ericsson Dr Forselius gata 26
Detaljplaneförslaget förkastas i sin helhet.
1. ”Inga nya byggnader eller påbyggnader uppförs då det motverkar en
hävdvunnen idé med området (se punkt 3)”. Geotekniska undersökningar
visar att marken inte är lämpad för byggnation.
2. ”Befintlig institutionsbyggnad anpassas exteriört till topografin utefter
Gibraltargatan genom att ett antal våningsplan tas bort i planområdets södra
del.”
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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3. ”Befintlig institutionsbyggnad reduceras i övrigt för att anta mera mänskliga
dimensioner. Därmed återskapas något planområdets huvudsakliga funktion
som fortfarande är att erbjuda rekreationsmöjligheter åt människor i
stadsmiljö.”
4. ”Kvarvarande utrymmen i befintlig institutionsbyggnad upplåts för ändamål
som diskuterats och beslutats av närboende och folkvalda.”
5. ”Bullersituationen åtgärdas genom förbättrad kollektivtrafik och översyn av
ljudnivåer från fläktar i området, speciellt Chalmers och Chalmers
teknikpark. Avsteg från riktvärden är inte tidsenligt.”
6. ”Planområdet skall absolut inte bebyggas för att närhet till Mossen skall vara
kvalitéer för boende. Planområdet ligger just i det som av alla kallas för
Mossen.”
Kommentar: Området är i gällande plan planlagt för Matematiskt centrum. Enligt
planen sträcker sig byggrätten med hus och parkering över de tre
befintliga husen längs Borraregatan. Nu är inte hela byggrätten utnyttjad,
därför finns den gröna gården och de tre husen kvar. Naturområdet
Mossen är ett betydelsefullt rekreationsområde men fastigheten där fd
Matematiskt centrum ligger, är inte Mossens naturområde och
tillgängligheten till Mossen kommer fortsättningsvis att vara god.
Se samrådsredogörelsen. Synpunkter kvarstår från samrådredogörelsen.
Anders Arvidsson, Dr Forselius gata 34
Förslaget visar en alltför hög exploatering, hushöjder och volymer måste studeras mer
noggrant. Påbyggnaden mot Eklandagatan bör variera i höjd (1-2 vån) för att få en
uppdelning och variation av den stora byggnadsmassan. Påbyggnaden mot
Gibraltargatan bör också begränsas till 1-2 vån med en nedtrappning mot söder. Det
skulle göra byggnaden mindre dominerande och mer anpassad till omgivande hus.
Handel/kontor bör ej medges.
De tre husen längs Orrspelsgatan föreslås återfå byggrätt begränsat till tidigare
omfattning. Den i förslaget ökade byggrätten är ett alltför stort visuellt intrång på
Mossens grönområde och dess närmaste omgivning.
Kommentar: Under planarbetet har hushöjderna diskuterats ingående. Fd Matematiskt
centrum är en kompakt byggnad, men den har en uppdelning i olika
volymer, mot Eklandagatan, för att motverka detta intryck. Kontorets
bedömning är att max två våningar är möjligt att bygga på med indragning
mot Eklandagatan. Variation i höjd kan göras om byggrätten inte nyttjas
fullt ut. Synpunkterna har kommenterats i samrådsredogörelsen.
Synpunkter kvarstår.
Övriga

JoKro Hemvärn, c/o Elisabeth Franzén, Wallenbergsgatan 1c
JoKro hemvärn motsätter sig planförslaget som innebär stora förändringar till det sämre
för de boende. Föreslagna bygghöjder och kompakta huskroppar upplevs som
frånstötande.
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Miljöpåverkan.
”Det är miljömässigt korttänkt att bygga tätt, kompakt, bullrigt samt energi- och
servicekrävande.” Grönskan behövs som temperaturutjämnare och fördröjare av stora
vattenmängder vid regn.
Skog och grönytor
JoKros hemvärn vänder sig ”kraftigt emot att byggnadsnämnden vill ersätta skogs- och
grönområden med bebyggelse och hårdgjorda ytor.
All byggnation i förslaget, med undantag från någon mindre p-yta från 1990-talet, tar
grönytor i anspråk. ” Den föreslagna omdragningen av Borraregatan vid Statens
Provningsanstalt inkräktar på Mossens skogsmark ”vilket är oacceptabelt både på grund
av nämnda skäl och på grund av tidigare löften från kommunen att lämna Mossens
naturmark ifred.”
Den föreslagna klubbstugan vid Mossens IP bör inte byggas, den tar grönyta i anspråk
och genererar trafik, den bör vara kvar vid Fysiken.
Markförhållanden och grundläggning.
Undersökningarna om grundläggning och markföroreningar visar på problem vid
Mossens idrottsplats. Förorenad mark måste tas om hand vid ett bygge.
”Mossens idrottsplats har alltid sagts vara för ömtålig för att klara ett frekvent och
normalhårt nyttjande framförallt vid blöt väderlek. ”
”Byggs ett nytt klubbhus i avsikt att utveckla idrottsverksamheten på Mossens
idrottsplats, så måste man därför räkna med att också behöva grundlägga hela
idrottsplatsen med en betongplatta.”
Buller.
”En aktuell och fullständig bullerutredning måste presenteras.
Den i utställningshandlingen redovisade utredningen
- är inaktuell på grund av trafikökning och ändringar i trafikflöden de senaste
åren,
- felaktig eftersom den redovisar ett nuläge (2006) utan att räkna in det avsevärda
tillskott av buller från, trafik, fläktar och mänsklig aktivitet, som skulle
genereras av nya hus med närmare 1000 boende, affärer och restauranger,
- har inte räknad med fasadreflexerna från angränsande byggnader som brukar
beräknas ge bullertillskott på ca 3dB(A). (Fortsatt förtätning vid Fridkulla- och
Gibraltargatorna kommer därför att öka bullernivåerna ytterligare).
- redovisar sk akustiska nyckeltal som är irrelevanta i sammanhanget men
missvisande på ett sätt som kan lura läsaren, tex ligger bullernivån i ett tyst
kontorsrum runt 30-35 dB(A) och inte på 40-50 dB(A), som anges.”
SBK motiverar avsteg från bullerriktvärdena med att bostadshusens sovrum kan
läggas mot tyst sida, med ljudnivåer under 45dB(A). Planförslaget visar ett flertal
större bostadshus, utvidgad gatusträckning, mer trafik samt ett nytt klubbhus mot
den ”tysta” sidan. En ny bullerutredning måste innehålla beräkningar av framtida
bullernivåer även utanför planområdet samt klargöra effekten av ytterligare
förtätning i området.
”Avsteg från riktvärdena för buller kan inte accepteras.”
Kulturhus i stället för bostäder
Hemvärnet föreslår att fd Matematiskt centrum förvandlas till ett Kulturhus för att
främja lokalt föreningsliv, kultur och folkbildning.
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”Storskaligt studentbostadsbyggande vore olyckligt, för de omkringboende som inte vill
få sitt bostadsområde dominerat av tillfälliga korttidsboenden, och för byggherren som
skulle få svårigheter att hyra ut de dyra lägenheterna.
Museum på Orrspelsgatan
Alla tre husen vid Orrspelsgatan bör bevaras och renoveras pietetsfullt. Hemvärnet
föreslår ett att ett museum över livet vid tiden, när Göteborg utvidgades till dessa
områden, inrättas i den kommunägda gula villan längst in på gatan.

Kommentar: En förtätning av staden är en politisk vilja bla ur ett
hållbarhetsperspektiv. Infrastruktur och kommunal och kommersiell service
finns redan utbyggd.
Av flygfotot framgår var de nya byggrätterna (röda linjer) är placerade, för
att göra tydligt vilken mark som tas i anspråk. Den ändrade
vägsträckningen vid Borraregatan och placeringen av transformatorn
påverkar grönskan. I planen säkras grönskan söder om Borraregatan som
allmän plats- naturområde, i gällande plan är denna del lokalgata och
parkering. Bostadsbebyggelsen är inte placerad på allmänt skogs- eller
grönområde.
Planen är inte tvingande, Idrott- och Föreningsförvaltningen har en
möjlighet att bygga en klubbstuga i föreslaget läge. Den Geotekniska
undersökningen och Markundersökningen visar på vilka problem det finns
inför ett bygge. När och om det blir aktuellt, måste kompletterande
utredningar göras, kostnaderna som uppkommer står markägaren för.
Den bullerpolicy som utarbetats, i samförstånd med Trafikkontoret TK,
Miljöförvaltningen MF, Fastighetskontoret och SBK, redovisar
tillämpningsanvisning för nationella riktvärden, och vilka acceptabla
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avsteg som finns i vissa specificerade situationer. Planen har utarbetats i
samråd med TK och MF . Policyn är hårdare än de allmänna råd som
Boverket nyligen tagit fram ”Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd
2008:1”
Bullerutredningen påbörjades 2005 då planarbetet startades, de sista
kompletteringarna gjordes 2007. Bullernivåerna (trafikbuller) har både
uppmätts på plats och beräknats, utan att stora skillnader framkom. En
fördubbling av trafiken skulle ge en ökning på 3 dBA , de mätningar av
trafiken som Trafikkontoret gjort sedan 1975 på Gibraltargatan och
Fridkullagatan visar en vikande trend av trafik. I kommunens
framåtsyftande program för kollektivtrafik, K2020, är ambitionen att
personbilsanvändningen skall minska ytterligare.
Tillskottet av boende i området beräknas inte påverka trafikbullervärdena i
någon större omfattning, om trafiken ökar med ca 27% får man en
ljudökning på 1dBA. Buller från befintliga fläktar kan åtgärdas, störning är
en fråga för Miljöförvaltningen.
Mänsklig aktivitet betraktas inte som en störning utan som något positivt.
Beräkningar är gjorda både med hänsyn till fasadreflexer från befintliga
byggnader och utan fasadreflex. Eftersom gaturummen är breda och
fasadytorna mot Gibraltargatan och Eklandagatan är relativt små
påverkar inte reflexionen värdena i stort. Fasadreflexioner är viktiga när
det gäller ljudnivåerna på bostadens uteplats.
Det akustiska nyckeltalet för kontorsrum är något missvisande,
ljudklassningsstandarden (SS25268:2007) som används vid projektering av
nya kontor anger målvärde på 35 dBA.
När det gäller gårdssidan uppmättes 44 dBA ekvivalent ljudnivå under en
veckas tid. Mätplatsen var inte placerad på gårdens mest skyddade
område. Den tillkommande trafiken beräknas inte påverka ljudnivåerna i
större omfattning.
Den tillkommande bebyggelsen längs Gibraltargatan har efter
ljudberäkningar visats ha en positiv inverkan på ljudnivåerna mot
gårdssidan då den bildar en avskärmning mot trafiken. Detta medför en
positiv effekt för de som använder Mossens naturområde.
I fd Matematiskt centrum ges möjlighet att olika typer av användning, det
är fastighetsägarens fråga.
De tre husen vid Orrspelsgatan kan bevaras och renoveras, det är
fastighetsägarnas ansvar. De har dock inte bedömts ha ett högt
kulturhistoriskt värde efter de förändringar de genomgått. Husen längs
Ljungbackegatan ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram och för tre av
de fyra husen finns bevarandebestämmelser.
Se samrådsredogörelsen. Synpunkter kvarstår från samrådsredogörelsen.
Intresseföreningen Rädda Mossen
Yttrandet bifogas i sin helhet. Bilaga 2.
Kommentar : Stadsbyggnadskontoret möter i planeringsarbetet just de frågor
föreningen tar upp när det gäller förtätning och konsekvenser för
grönområden. Betydelsen av grönområde i närhet till bostäderna är väl
känd. Stadsbyggnadskontoret arbetar med avvägningen mellan olika
intressen. Det är också en fråga om rådigheten över marken. För den
aktuella planen med fd Matematiskt centrum är marken inte kommunens,
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med undantag för gator och platsen för klubbhuset, den ägs av andra
fastighetsägare. Det är inte allmän grönyta i den bemärkelsen att den
skall vara allmänt tillgänglig. Däremot är Mossen det. Ur det perspektivet
är fastigheten redan ianspråktagen mark och lämplig för förtätning. Som
föreningen riktigt påpekar tar ändringen av Borraregatan och
transformatorn grönmark i anspråk. Det är en konsekvens av uppdraget
att bygga flerbostadshus på platsen. Intilliggande naturmark säkras i
planen som Natur. Se bild ovan ( i svaret till JoKros hemvärn) för att få
bilden av vilken mark som tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
Parkeringsbehovet täcks dels av att HSB har gatuparkering mot
Eklandagatan dels att de har ett garage i källaren i huset mot
Gibraltargatan.
I samrådsredogörelsen, kommentar till HSB Johanneberg 1936, skriver vi
att solljusinfallet kommer att försämras för en del lägenheter, att utsikten
kommer att påverkas, men att kontoret har gjort bedömningen att med
gaturum av den bredd som det är här, är det möjligt med en indragen
påbyggnad mot Eklandagatan.
Angående föreningens kommentar om vilseledning och sakfel stod det i
Föreningens yttrande ”I efterhand kan vi konstatera att CTH:s satsning
då blev ett fiasko, och efter en knapp tioårsperiod är lokalerna utrymda.”
Om vår tolkning av denna synpunkt är vilseledande är det beklagligt. Vi
bifogar därför ert yttrande i sin helhet.
I ett telefonsamtal från Birgit, presenterade sig ej med efternamn, 8 mars
2006, hänvisade hon till föreningens engagemang i bla Styrgruppen för
Mossen, med ett flertal medverkande intressenter (bla CTH, Fysiken,
Idrott&Förening och Park&Natur). Efter kontakt med Park&Natur
skickade de ett kartmaterial med förslag till åtgärder och idéer och
förslag till planändring. Det är detta material kontorets kommentar gäller.
De båda undersökningarna som gäller geoteknik och förorenad mark
visar på de problem som finns i samband med en byggnation. När och om
det blir aktuellt måste kompletterande utredning göras.
För södra Guldheden har Park&Naturförvaltningen gjort en
Sociotopkarta 2005-05-20. Den inbegriper Mossen och visar att Mossen
är ett område som används av göteborgare i stort, det är inte bara av
intresse för de närmast omkringboende eller för de i stadsdelen. Ett stort
antal värdebegrepp används för att beskriva de olika värden som finns i
området. Med sociotopkartans avgränsning av Mossen inkräktar inte den
nya bebyggelsen på Mossen med undantag för klubbhuset. Sociotopkartan
visar att Mossens naturområde är en värdefull resurs och det är inte till
nackdel att fler får tillgång till den.
Se samrådsredogörelsen. Synpunkter kvarstår från samrådsredogörelsen.

Malin Häggdahl
Planchef
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BILAGA 1

BILAGA 2

SAMRÅDSLISTA- UTSTÄLLNING
Bostäder mm vid Eklandagatan, fd Matematiskt centrum.

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG M M
Fastighetsnämnden
Göteborg Energi AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborgs Gatu AB (kdm)
Göteborg Vatten
Idrotts- och föreningsnämnden
Kretsloppsnämnden
Kulturnämnden
Lokalsekretariatet
Lokalförsörjningsnämnden
Miljönämnden
Namnberedningen (kdm)
Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stadsdelsnämnden i Centrum
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER ETC
Lantmäterimyndigheten i Göteborg
Länsordningspolisen
Länsstyrelsen
Posten Meddelande ab
Telia Networks Skanova
Vägverket, Region Väst
Västtrafik Göteborgsområdet AB (kdm)
SAKÄGARE
(Hämtas från fastighetsförteckningen)
BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE, HYRESGÄSTER, BOENDE
Hyresgästföreningen Region V Sverige
Ulrica Berntsson Wallenbergsgatan 4 d
Lars Englund Engdahlsgatan 4b
Peter Göransson Bergsprängargatan 11
Bo Ericsson Dr Forselius gata 26
Kerstin Åstedt Engdahlsgatan 6d
Elizabeth Franzén, JoKro Hemvärn Wallenbergsgatan 1b
Anders Arvidsson Dr Forselius gata 34
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