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Granskningsutlåtande 

Datum: 2017-01-09  

Diarienummer: 0424/13  

 

 

Maria Lejon 

Telefon: 031-368 18 49 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

Detaljplan för Studentbostäder vid Volrat Thamsgatan 
inom stadsdelen Johanneberg i Göteborg, en del av BoStad2021 

 

Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt 2016-03-22 att genomföra granskning för detaljplaneförsla-

get. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, un-

der tiden 2016-11-09 – 2016-11-23. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under granskningstiden och 

finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Allvarligaste synpunkten som framkommit vid granskningen är lantmäteriets påpekande 

att avsnittet om avtalsservitut i genomförandeskedet kräver ett förtydligande. Handling-

arna har justerats enligt lantmäteriets yttrande. 

De synpunkter som Kretslopp och vatten och Miljöförvaltningen framfört har beaktats. 

Boende i området befarar olägenheter i form av ökad trafikering, ökad insyn, sämre 

solvärden, samt störningar vid genomförandet. Synpunkterna föranleder inga ändringar, 

bedömningen är att redovisad användning är den från allmän synpunkt mest lämpliga 

utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt/
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Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetskontoret 
Fastighetskontoret tillstyrker det upprättade förslaget 

2. Göteborg Energi Nät AB 
Har inget att tillägga. 

3. Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Inga synpunkter på granskningshandlingen 

4. Göteborg Energi GothNet AB 
Har inget att erinra. 

5. Kretslopp och vatten 
Kretslopp och vatten ser behov av följande justeringar: 

På plankartan: 

- Ytbehovet för dagvattenhantering enligt dagvattenutredningen skall tillgodoses. 

Planbeskrivningen skall förtydligas genom att: 

- Tillföra information om befintlig berganläggning för VA-ändamål. 

- Precisera dagvattenavsnittet med de ytbehov som framgår av dagvattenutredningen. 

- Komplettera dagvattenavsnittet med Göteborgs stads krav på fördröjning, och att an-

mälan av dagvattenhanteringen till Miljöförvaltningen inte behöver göras, samt att 

Mölndalsån inte påverkas av exploateringen. 

- Ta bort texten om dagvattensystemets kapacitet under rubriken Skyfall. 

Följande information är viktig att beakta i planarbetet: 

- Vad som tidigare framförts i samrådsyttrandet. 

- Inför bygglov bör exploatören beakta riktlinjerna i skriften Gör rum för miljön. 

- Om högre vattentryck än typ A:2 önskas får detta bekostas av fastighetsägaren. 

- Rutinen Arbete under mark gäller vid arbete närmare än 10m från VA-anläggning. 

Därutöver framförs att vibrationsskapande arbeten skall utföras så att skador inte upp-

kommer på berganläggning eller i dess installationer samt att kostnadstäckningen för 

VA-kollektivet vid planens genomförande bedöms som god. 

Kommentar: 

Planhandlingarna har justerats i enlighet med Kretslopp och vattens yttrande. 

Fastighetsägaren har informerats om Kretslopp och vattens krav och rutiner som skall 

beaktas i samband med planens genomförande. 

6. Lokalförvaltningen 
Har inget att erinra. 

7. Miljö- och klimatnämnden 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att bifogade exem-

pel på en planbestämmelse som reglerar högsta tillåtna ljudnivå vid uteplats tillförs 

plankartan: 

Om en bostad har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara 

högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 

Kommentar: 

Plankartan har justerats enligt miljöförvaltningens anvisning. 

8. Park- och naturförvaltningen 
Då planförslaget inte omfattar någon allmän plats och tillgången till park- och natur-

mark är god har park- och naturförvaltningen inga synpunkter på planförslaget. 
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Planförslaget innebär inga ökade driftkostnader för förvaltningen. 

9. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Har inget att erinra i detta skede. 

10. SDN Centrum 
Stadsdelsförvaltningen Centrum tillstyrker förslag till detaljplan för studentbostäder vid 

Volrat Thamsgatan. 

11. Trafikkontoret 
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och lämnat synpunkter underhand och ställer 

sig positiva till en utbyggnad enligt detaljplaneförslaget. Kontoret vill förtydliga att bo-

ende på dessa fastigheter inte är behöriga till Göteborgs stads boendeparkeringssystem. 

Trafiknämnden får inga utgifter för iordningställande av allmän plats, huvudgata och 

lokalgata inom eller i anslutning till planområdet. Ingen allmän plats ingår i planområ-

det. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäteriet ser behov av följande justeringar: 

På plankartan: 

- Område för parkering tydliggörs. 

I planbeskrivningen: 

- Komplettering av fastighetsförteckningen med befintliga servitut och hänvisning till 

dessa under Fastighetsindelning. 

- Avsnitt om Ledningsrätt 

- Förtydligande om vem som ansöker och bekostar lantmäteriförrättning. 

- Förtydligande om avtalsservitut som ska upphävas samt nybildas. 

Kommentar: 

I planbeskrivningen har avsnitt om ledningsrätt tagits bort då det inte är aktuellt inom 

fastigheten. I övrigt har planhandlingarna justerats i enlighet med lantmäteriets yttrande. 

13. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter i ärendet. Länsstyrelsens synpunkter från 

samrådet har tillgodosetts på ett fullgott sätt. Med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 

kap 10 § PBL och nu kända förhållanden bedömer Länsstyrelsen att planen kan accepte-

ras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts. 

14. Polismyndigheten 

Har inget att erinra. 

15. Statens geotekniska institut (SGI) 

SGI hade i samrådsskedet, från geoteknisk säkerhetssynpunkt, ingen erinran mot plan-

förslaget. 

Under förutsättning att hanteringen av de bergtekniska frågorna anses vara på ett plan-

tekniskt godtagbart vis säkerställda i planhandlingen, har SGI fortsatt inget att invända 

mot planförslaget. 

Kommentar: 

Grundläggnings- och säkerhetsfrågor hanteras i en kontrollplan i samband med bygglo-

vet och ingår inte i vad som kan regleras i en planbestämmelse. 
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16. Trafikverket 
Trafikverket ser positivt på förtätning av bostäder i centrala lägen som detta och har 

inget att erinra mot planförslaget. 

17. Vattenfall Eldistribution AB 

Inget att erinra då Vattenfall saknar anläggningar i området. 

Sakägare 

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

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

relsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade 

till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

18. BRF Hämplingen  

Bostadsrättsföreningen framför inga invändningar mot studentbostäderna vid Volrat 

Thamsgatan, men påpekar att föreningen vill veta när projektet beräknas starta respekti-

ve slutföras samt önskar få garantier för att inte säkerhet och framkomlighet påverkas 

under byggnationen och att miljöproblem hanteras inom rekommenderade riktvärden. 

Kommentar: 

Genomförandetiden för planen är 5 år från det datum den vunnit laga kraft. Planen ingår 

i BoStad2021 vilket innebär att den skall vara genomförd senast 2021. De risker och 

olägenheter som befaras uppstå vid byggnationen är tillsynsfrågor och som tidigare 

framhållits hanteras säkerhetsfrågor och varsamhet i samband med nybyggnation i 

bygglovskedet. Fastighetsägaren ombeds kontakta bostadsrättsföreningen innan byggna-

tionen påbörjas. 

19. KAB Fastighets AB, Johanneberg 16:11 

KAB Johanneberg Fastighets AB framförde under samrådet att företaget i grunden är 

positiva till den föreslagna bebyggelsen, men anser att den måste utformas på ett sådant 

sätt att den inte försvårar ytterligare bebyggelse på fastigheten Johanneberg 16:11, spe-

ciellt med tanke på avstånd, placering och ljusförhållanden som kan ha betydelse för 

framtida byggnation på andra sidan gatan. (på Johanneberg 16:11). 

Med anledning av kontorets kommentar i samrådsredogörelsen, ”Eventuella föränd-

ringar på befintligt parkeringsdäck på Johanneberg 16:11, utöver redan meddelat 

planbesked, får anpassas till resultatet av den pågående planprocessen på Johanneberg 

17:6”, vill KAB, för att undvika missförstånd, få bekräftat att ”...redan meddelat plan-

besked…” motsvarar de handlingar som kompletterats och som i enlighet med kor-

respondens från Stadsbyggnadskontoret den 20 maj 2015 omfattas av planbeskedet. 

Kommentar: 

Planen för studentbostäder på Volrat Thamsgatan, Johanneberg 17:6, startade 2015-10-

08 efter beslut om planuppdrag i BN 2014-09-30. Samma dag lämnades planbesked för 

Johanneberg 16:11, vari noterades: En ändring av förhållandena på denna fastighet 

skall ses i ljuset av en eventuell tillkommande byggnad för ca 75 studentlägenheter väs-

ter om Volrat Thamsgatan mitt emot (ärende 0424/13). 

I ett mejl 2015-05-20 till KAB Fast AB skrev kontoret: 

Tackar för volymskisser mm. Ang det vi resonerade om när vi sågs 28/4: Jag har kol-

lat här och vi ser det som så att det är bra om KAB Fast AB skriver ett brev till 

Stadsbyggnadskontoret och beskriver bakgrunden och motiven till den förändrade 
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inriktningen och bifogar volymskisserna. Det betyder alltså att någon ny begäran om 

planbesked inte behöver lämnas in. Ange dnr 0536/13. 

I ett nytt mejl 2015-09-14 till KAB Fast AB skrev kontoret: 

Hej! Tack för detta brev. Du kommer att få ”officiell” bekräftelse från vårt diarium. 

Efter avstämning med planchefen så kommer detta planarbete att ligga med i Sbk:s 

produktionsplan för 2016. I samband med start av jobbet så kommer det, i och med 

den till större delen nya inriktningen på projektet, att tas upp i byggnadsnämnden för 

formellt godkännande. Detta för att nämnden till syvende och sidst beslutar om vad 

kontoret ska arbeta med. 

Sammanfattningsvis menar kontoret att den kommentar som lämnades i samrådsredogö-

relsen är korrekt. Önskade förändringar i förhållande till givet planbesked på Johanne-

berg 16:11 får hanteras i planarbetet och tas upp i byggnadsnämnden som avgör vilken 

inriktning och innehåll som planen skall pröva. 

Synpunkterna från KAB Fastigheter AB föranleder ingen ändring av förslaget. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

20. Boende på Volrat Thamsgatan 7D  

Vill återigen framhålla att 55 nya bostäder kommer att försämra utsikten och öka insy-

nen och därmed inverka negativt på vår boendemiljö ur ett hälsoperspektiv. Redan idag 

är Volrat Thamsgatan livligt trafikerad, bland annat beroende på lämningar och hämt-

ningar av elever vid Johannebergsskolan som även inrymmer kulturskolan. Förtätningen 

med bebyggelsen som skett (Volrat Thamsgatan 16) och planeras bygga (Volrat 

Thamsgatan 2-4) och studentbostäderna innebär en ännu högre belastning på området i 

form av trafik, buller, dålig luft och nedskräpning. Uppmaningen är: Stoppa förtätning-

en på Volrat Thamsgatan! Bevara Johannebergs gröna och luftiga ytor! 

21. Boende på Meijerbergsgatan 2A 

Framför att den nya detaljplanen för fastigheten Johanneberg 17:6 som ger de kringbo-

ende på Meijerbergsgatan och Volrat Thamsgatan höggradigt försämrade boendemiljöer 

är oacceptabel och måste i sin helhet förkastas. 

För övriga synpunkter hänvisas till tidigare inlämnad skrivelse i ärendet: 

Den föreslagna 8-våningsbyggnaden kommer att förstöra utsikten för de boende i 

området, samt ge ökad insyn. Platsen är inte lämplig att bygga på, med tanke på det 

sprängarbete och den schaktning som kommer att göras i genomförandeskedet och 

den smala gata som Volrat Thamsgatan är. Den föreslagna byggnaden samspelar 

dåligt med befintlig bebyggelse. Områdets sammanhållna helhet och karaktär kom-

mer inte att tillvaratas. 

22. Boende på Meijerbergsgatan 2B 

Motsätter sig planförslaget. Vår idag relativt ostörda utsikt ut över natur och gröna träd 

minskar drastiskt när ett stort åttavåningshus skymmer sikten. Solinsläppet kommer 

också att bli markant sämre. På bergssluttningen bakom Meijerbergsgatan 4 kan harar 

leva ostört och bygga bo. Det är lummigt med många lövträd som lockar fåglar. Volrat 

Thamsgatan är en trång och smal gata redan som det är idag. Det kommer inte att bli 

bättre med mer trafik. 

23. Boende på Meijerbergsgatan 6 

Framför följande synpunkter. Enligt Göteborgs stads Miljöpolicy ska staden arbeta för 

en god livsmiljö och en hållbar utveckling, därför bör förtätning av bostäder i innersta-

den inte påverka människors livs- och boendekvalité negativt. 
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Varför har inte det som nyligen byggts och byggts om, byggts ut på höjden, om behovet 

av studentbostäder är så högt vid Volrat Thamsgatan som påstås? Varför tillåts även 

uppförande av bostadsrätter i närområdet när det behövs studentbostäder? Uppdraget 

måste vara att skapa en god livsmiljö för alla som bor, nu och i framtiden. Lagar och 

krav ska uppfyllas men man ska även sträva efter att göra mer än lagen kräver. Att ta 

bort grönområde och förtäta på ett ogenomtänkt sätt är ingen förbättring på miljöområ-

det. 

Tar man bort det lilla grönområdet mellan Meijerbergsgatan och Volrat Thamsgatan 

kommer både kvävedioxidhalten och partikelhalten att öka. Det är ett allvaligt miljöpro-

blem. Den nya bebyggelsen kommer trots allt att generera ökad trafik. Enligt Miljöbal-

ken 3 kap 6§ skall ”Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter sär-

skilt beaktas”. 

Alla byggnader har väsnande fläktar på hustaken. Våra sovrum ligger åt den nya bebyg-

gelsens håll. Studentbostäder genererar även andra ljudproblem i form av hög musik 

och festande, särskilt sommartid med öppna fönster. Min hyra kommer inte att sänkas 

på grund av att jag tappar utsikten eller för att jag kommer att ha en fastighet nära min 

med insyn och buller som påföljd. 

24. Boende på Meijerbergsgatan 6 

Vi klagar på studentbostäderna som skall byggas i Johanneberg. Vi kommer inte att få 

mycket solljus, lägenheten kommer att skymmas av den nya byggnaden. Ena sidan av 

lägenheten, som vi undviker, har fönster där vi ser grannarna och vad de gör om dagar-

na. Den andra är relativt privat och har en fin utsikt över en grön del av Göteborg, över 

den skog som kommer att huggas ned med detta beslut. Alla behöver inte trängas i cent-

rum, bygg ut i ytterområdena i stället. Vi är en familj med snäv budget, med detta beslut 

tvingas vi från det område som vi gillar allra mest i Göteborg. 

Samlad kommentar till 20 - 24: 

De synpunkter som framförts av boende i närområdet på förtätningen i Johanneberg och 

konsekvenserna för boendeförhållandena längs Volrat Thamsgatan föranleder inga änd-

ringar av förslaget. Som Stadsbyggnadskontoret framförde i samrådsredogörelsen till 

planförslaget är tillkomsten av ett flerfamiljshus i ett etablerat bostadsområde en större 

förändring vars genomförande inte kommer att kunna ske helt störningsfritt. Bedöm-

ningen är att de värden som bör beaktas i området inte kommer att åsidosättas. 

 

Den föreslagna byggnaden ska förhålla sig till och vända sig mot Volrat Thamsgatan. 

En grön remsa finns kvar mellan föreslagen och befintlig byggnad på fastigheten. 

Höjdmässigt underordnar sig föreslagen byggnad befintlig bebyggelse i Övre Johanne-

berg. Tillkomsten av studentbostäder beräknas inte förändra trafikflödet nämnvärt ut-

med Volrat Thamsgatan. Ett par bilplatser tillkommer med angöring från Meijerbergs-

gata. Den mest påtagliga förändringen blir ökad cykeltrafik. 

Kontorets samlade bedömning är att den nya byggrättens läge är väl studerad både be-

träffande insyns- och ljusförhållanden. Avståndet till angränsande bebyggelse är jäm-

förbart med rådande förhållanden i stadsdelen. Solstudien visar att läget i österslänten 

inte nämnvärt påverkar solvärdena för angränsande fastigheter. 

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

med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 
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 Planhandlingarna justeras i enlighet med Kretslopp och vattens yttrande. 

 Plankartan justeras enligt Miljöförvaltningens anvisning. 

 I planbeskrivningen tas avsnittet om ledningsrätt bort då det inte är aktuellt inom 

fastigheten. I övrigt justeras planhandlingarna i enlighet med Lantmäteriets ytt-

rande. 

 

 

Karoline Rosgardt 

Planchef 

Maria Lejon 

Projektledare
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