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Planprocessen
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras.
När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera
detaljerat i program.

Information
Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala
1:1000 finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.
Information om planförslaget lämnas av:
Per Osvalds, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 18 51
Anna Helmrot, EFEM, tfn 031-368 15 28
Henrik Andersson, Fastighetskontoret, tfn 031-368 12 37
Roland Ahlgren, Trafikkontoret, tfn 031-749 60 34
Samrådstid: den 18 februari – den 31 mars 2015
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Planbeskrivning
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
• Planbeskrivning (denna handling)
• Plankarta med bestämmelser
• Illustrationskarta
Övriga handlingar:
• Samrådsredogörelse (kompletteras efter samrådet)
• Granskningsutlåtande (kompletteras efter granskningen)
• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet)
• Grundkarta
Utredningar:
•

Bullerutredning

•

Riskutredning

•

Geoteknisk utredning

•

Trafikutredning 1 / Trafikutredning 2
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Sammanfattning:
Planens syfte och förutsättningar
Planens syfte är att inom planområdet ska förslag till en blandad stadsbebyggelse tas
fram. Planområdet föreslås innehålla bostadshus och kontorsbebyggelse med tillhörande parkering. Planområdet ligger mellan Mölndalsvägen och E6 samt omedelbart
söder om Kallebäcksmotet. På kvarterets nordöstra del finns ett befintligt kontorshus i
16 våningar (ÅF-huset) och ett parkeringshus.

Planens innebörd och genomförande
Inom området bedöms att det kan inrymmas 200 -240 bostäder det vill säga ca 20 000
m2 bostadsyta och därtill ca 20 000 m2 kontorsyta. Bostadsbebyggelse föreslås på
planområdets sydvästra del där det är mindre störningar i form av buller och risk från
biltrafik och järnväg. För bostäderna är det viktigt att det blir en fin utegård med lekplatser, växtlighet och mycket gröna ytor.
Området gränsar till riksintresse för kommunikation med E6:an och Västra stambanan. ÅF-huset och det befintliga parkeringshuset utgör ett skydd för bostäderna när
det gäller buller och risker från trafik på E6:an och järnvägen. Kontorshus föreslås i
planen placeras på områdets norra del och kan då också utgöra skydd avseende trafikbuller och risk för bostadshusen.
Området har god försörjning med kollektivtrafik då det är nära till spårvagnshållplats
för boende och anställda och spårvägen går utanför kvarteret på andra sidan Mölndalsån. Parkering kan delvis lösas i befintligt parkeringshus för en del av kontorsytan och
parkering anordnas också inom föreslagen kontorsbyggnad. Parkering för bostadshusen kan lösas under mark och som markparkering.

Överväganden och konsekvenser
Det är positivt för området att det tillkommer bostäder i området som idag präglas av
en storskalig miljö med verksamheter. Området kan klara av att innehålla en ganska
hög exploatering med höga hus då det inte finns bebyggelse runt omkring som är
känslig att ta hänsyn till.

Avvikelser från översiktsplanen
Området gränsar till riksintresse för kommunikation då E6:an och Västra stambanan
går öster om planområdet.
Översiktsplanen anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor, förändrad
användning. Planförslaget stämmer med både översiktsplanen och intentionerna i en
fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång.
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Planens syfte och förutsättningar
Syfte
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra det möjligt att bygga en blandad
stadsbebyggelse med bostäder och kontor. Planområdet ligger mellan Mölndalsvägen
och E6:an samt järnvägen och söder om Kallebäcksmotet. Bostadshus föreslås byggas
i områdets sydvästra del där det är mindre störningar från buller och risk. Det är viktigt det blir en fin utemiljö för bostäderna med en öppen gård som innehåller lekplatser, växtlighet och grönska. Kontorshus föreslås byggas i områdets norra del.
Inom planområdet föreslås att 200 - 240 bostäder dvs ca 20 000 m2 bostadsyta kan
uppföras. Dessutom föreslås att ca 20 000 m2 kontor kan byggas inom området. Intill
planområdet ligger ett befintligt kontorshus med 16 våningar, ÅF-huset och ett p-hus.
Parkering ska anordnas inom kvarteret. Det finns ett befintligt parkeringshus med en
del parkeringsplatser som inte utnyttjas idag. För kontor föreslås att parkering anordnas inom kontorsbyggnaden. För bostäderna föreslås parkering under gården men
också som markparkering. Samutnyttjande av parkeringsplatser kan ske mellan kontor
och bostäder då parkeringen sker vid olika tidpunkter.
Idag finns det inte så mycket bostäder vid Mölndalsvägen. Det finns enstaka bostadshus på andra sidan Mölndalsvägen. Ett nytt bostadskvarter utmed Mölndalsvägen
bidrar till att hela miljön blir trevligare. Det är också flera andra kvarter i närheten
som håller på att omvandlas till bostäder. Bostadshusen medför att fler människor rör
sig ute på gatorna och att det lyser i fönstren på kvällen.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget cirka 2 kilometer söder om Göteborgs centrum. Planområdet
ligger mellan Mölndalsvägen och E6:an samt järnvägen och söder om Kallebäcksmotet.
Planområdet omfattar cirka 1 hektar och ägs av exploatören.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen.
Kommunen äger Grafiska vägen där en remsa avsatts för gångtrafik. En remsa av
fastigheten utmed Grafiska vägen ska övertas av kommunen och övergå till allmän
plats.

Vy längs Mölndalsån
Göteborgs Stad, Planhandling
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Vy från söder.

Planförhållanden
Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor, förändrad användning. Planförslaget stämmer med intentionerna i översiktsplanen och en fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång.
För området gäller detaljplan DP 4461, som vann laga kraft år 2001-01-12. Planens
genomförandetid har gått ut 2011-01-12.

Mark, vegetation och fauna
På området är marken är utjämnad efter de markbearbetningar som gjorts. Marken har
ställts i ordning med beläggningar och gräsplanteringar. På området finns väldigt lite
vegetation. Väster om området finns Mölndalsån och utanför planområdet ner mot ån
finns en sluttning med gräs där det finns en hel del buskar och träd. Staden vill göra
åns stränder tillgängliga för allmänheten.
Marken har sanerats på föroreningar och återfyllts.

Planområde

Göteborgs Stad, Planhandling
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Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse
I öster gränsar området till ett kontorshus i 16 våningar, ÅF-huset. Här ligger också
ett parkeringshus i fyra våningar. Ett kontorshus i sju våningar kommer att uppföras
omedelbart öster om området i enlighet med gällande plan.
På tomterna runt om kvarteret finns försäljningslokaler och verksamheter. En stor
parkering ligger sydost om området. På andra sidan Mölndalsvägen finns ett område
med kontorshus, verksamheter och försäljningslokaler. I den västra delen av det området finns bostadshus, både lamellhus och villabebyggelse.
Det finns inga kända fornlämningar inom området.

Sociala aspekter
Inom området kommer det att byggas bostadshus och kontor. Bostadshusen kommer
att bidra till att det blir en trevligare miljö i omgivande område. Det finns inte så
mycket bostäder i kvarteren vid Mölndalsvägen. Bostadshusen kommer att innehålla
blandade lägenhetstyper men troligen mest smålägenheter. I anslutning till bostäderna
ska det finnas barnomsorg. I Krokslätts primärområde på andra sidan Mölndalsvägen
finns förskolor och skolor. Inom kvarteret kan det också bli lokaler med service för
de boende.

Trafik och parkering, tillgänglighet och service
Området nås med bil från Grafiska vägen där infart kan anläggas mitt i området och i
den södra delen av kvarteret. Infarterna kan förbindas till en rundfart så att vändplats
inte behöver anläggas. Till ÅF-huset och parkeringshuset kan man komma via en infartsväg från Kallebäcksmotet och Grafiska vägen. Infartsvägen leder in bakom ÅFhuset och fram till parkeringshuset.
En GC-väg finns utmed Mölndalsvägen. Utmed Grafiska vägen planeras en gångväg
närmast kvarteret. En gångväg föreslås också anläggas närmast Mölndalsån vid Grafiska vägen.
Parkering finns i det befintliga parkeringshuset som täcker en del av parkeringsbehovet för kontoren. Parkering för kontor anordnas i kontorshuset och för övrigt som
markparkering. För bostäderna föreslås parkering under gården och som markparkering i anslutning till infartsvägarna.
Närmaste kollektivttrafikhållplats är spårvagnshållplatsen Elisedal vid Mölndalsvägen
med ett nära avstånd till planområdet.
Tillgängligheten till området kan anses god. Området är platt utan nivåskillnader.
Bostäder och kontor blir tillgängliga genom att det finns hiss. Bostadsgården kommer
att byggas under med ett parkeringsdäck. Till gården anordnas trappor och ramper.
Skolor och förskolor finns i Krokslätts primärområde på andra sidan Mölndalsvägen.
Här finns inte tillräckligt med platser idag som klarar en tillkommande bebyggelse.
Stadsdelspark för området finns i form av Stuxbergsparken på andra sidan Mölndalsvägen. Bostadsnära parker saknas i områdets omgivning.
Det finns en del butiker i omgivningen och det finns bland annat storköp för livsmedel där det går att storhandla.
Göteborgs Stad, Planhandling

8 (21)

Planområdet från väster med ÅF-huset bakom och Mölndalsån framför

Teknik
För området gäller att anslutning kan ske till allmänt ledningsnät för vatten och avlopp. Det finns inga VA-ledningar inom området
Det finns möjlighet att inom området ansluta till fjärrvärme.
Ledningar för el och tele går utanför området.

Störningar
Luftmiljö
Området är utsatt för kraftig trafik på omgivande gator. När det gäller luftmiljö finns
en risk att området är utsatt för luftföroreningar som överskrider gränsvärden på
grund av trafik från området runt om. Den mängd luftföroreningar som orsakas av
trafiken inom planområdet blir försumbar.
Buller
Området är utsatt för kraftigt buller från trafik med E6:an på ena sidan och Mölndalsvägen på andra och dessutom järnvägen. Bullerutredning har utförts för de husförslag
som har tagits fram. För att klara bullret tillämpas tyst sida för husen. Mellan vissa
huskroppar planeras bullerskärmar av glas.
Sol
En solstudie har genomförts för området. Bostadshusen som ligger mot söder och
väster är mycket exponerade för sol eftersom de ligger öppet och syns från långt håll.
Huset bakom får sämre solvärden särskilt för de första våningarna. Solstudien visar
vilka solvärden det blir på gården. Vid mars månad kl 15 blir gården inte solbelyst.
Göteborgs Stad, Planhandling
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Detaljplanens innebörd och genomförande
Inom planområdet ska uppföras en blandad stadsbebyggelse med bostäder och kontor.
Här ska skapas en bra stadsbebyggelse inom kvarteret med en god bostadsmiljö för
bostäderna och kontorsbebyggelse som kan skydda mot trafikbuller och andra störningar. Det ställs stora krav på utformning av husen eftersom bebyggelsen ligger exponerad från omgivande gator på långt håll. Stadsrum bildas i kvarteret mot ÅFhusets fasad med utblick mot omgivande bebyggelse. Det finns inte så mycket ytor
för utevistelse i omgivningen och grönområden med växtlighet. Därför är det viktigt
att miljön för bostäderna blir trevlig med en tillräckligt stor gård med gröna ytor för
lek och utevistelse.
Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med exploatören. Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift
och underhåll. Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark.

Bebyggelse
Två bostadshus med nio våningar och ett bostadshus med tio våningar föreslås byggas
runt en gård. Bostadshusen får balkonger mot väster och söder. För att minska bullret
kan glasskärmar byggas mellan husen. I kvarteret kan också ett hus för bostad, kontor
alternativt hotell byggas med 16 våningar. I kvarterets norra del föreslås att ett hus för
kontor med tio våningar kan byggas. Under gården kan p-garage uppföras enligt planen. Två komplementbyggnader på högst 25 m2 vardera kan enligt planen uppföras på
bostadsgården.

Vy mot söder

Göteborgs Stad, Planhandling
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Sektion genom bostadshus

Trafik och parkering
Gator, GC-vägar

Planområdet nås med bil från Grafiska vägen. En infart föreslås i den södra delen av
området. Den infarten leder in till en parkering under bostadsgården och en parkering
under det kommande kontorshuset samt markparkering vid gatan. En annan infart
föreslås gå mitt i området mellan kontorshuset och bostadshusen och leder fram till
ÅF-huset. Infarterna kan förbindas så att rundfart blir möjlig och vändplatser inte behöver anläggas. En infart planeras anläggas från norr för att mata en parkeringsanläggning i anslutning till kontorshuset.
En GC-väg går utmed Mölndalsvägen på andra sidan Mölndalsån. På Grafiska vägen
föreslås att en gångförbindelse anläggs på minst 2 meter utmed kvarteret. Närmast
Mölndalsån föreslås också att en grusad gångväg på 2 meter anläggs.
Trafikkontoret har gjort förslag på trafiklösning för Grafiska vägen inom och vid
planområdet. I trafikförslaget har två alternativ till gata tagits fram. Trafikförslaget

Göteborgs Stad, Planhandling
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visar förslag till lösning av Grafiska vägen och anslutningarna till denna. Grafiska
vägen görs i alternativ 1 till 9 m bred och i alternativ 2 till 7 m bred.
Parkering / cykelparkering

Parkering för bostäderna placeras i garage under gården. Men även en del markparkering föreslås som kantstensparkering.
Parkering för kontor planeras ske i befintligt parkeringshus och inom kontorshuset
som byggs. En del parkering sker som markparkering. Genom att samutnyttja parkeringsplatserna för bostäder och kontor blir antalet p-platser mindre. Totalt antal pplatser för hela planområdet beräknas bli cirka 560 st.
Antalet cykelparkeringar blir cirka 970 st.

Tillgänglighet och service
I Krokslätts primärområde på andra sidan Mölndalsvägen finns förskolor och skolor.
När det gäller barnomsorg finns det idag inte så mycket platser i området att det räcker till den nya bebyggelsen. De tillkommande 200 bostäderna motsvarar ungefär två
nya förskoleavdelningar. På andra sidan Mölndalsvägen finns också boende för äldre.
Här finns Örgrytehemmet och Framnäsgården. Här finns träffpunkter för äldre.
I området på andra sidan Mölndalsvägen finns också service och butiker. I närområdet finns ett par livsmedelsaffärer typ storköp.
Tillgängligheten med kollektivtrafik är god eftersom spårvagn går direkt utanför
planområdet. Här finns spårvagnshållplatsen Elisedal.
Byggnadernas tillgänglighet säkerställs genom att alla hus har hiss. Marken inom området är helt plan. På bostadsdelen planeras en förhöjd gård med parkering under. Nivåskillnader tas upp med trappor och ramper.

Friytor
På andra sidan Mölndalsvägen finns Stuxbergsparken som är stadsdelspark för området och har lekplats. Större parker och grönområden saknas annars helt i anslutning
till området.
I anslutning till Mölndalsån finns vegetation med buskar och träd. I förslag till Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Mölndalsåns dalgång anges att
staden vill göra åns stränder tillgängliga för allmänheten. Mölndalsån har ett rikt fågel- och fiskliv med flera sällsynta och fridlysta arter.
På gården mellan bostadshusen planeras en lekplats och en grön gård med mycket
växter.
Naturmiljö,

Inom planområdet finns ingen naturmiljö som kan bevaras och tas tillvara vid utbyggnaden.
Upphävande av strandskydd

För planområdet finns inget strandskydd eftersom området ligger på planlagd mark.
•

Den aktuella marken är belägen på redan ianspråktagen mark.

Göteborgs Stad, Planhandling

12 (21)

Grafiska vägen

Hus med kontor och verksamheter

Parkeringshus

Mölndalsvägen med spårvagn

Sociala aspekter
Det är positivt för miljön att det byggs bostäder vid Mölndalsvägen. Det gör att miljön som idag präglas av storskalighet och stora öppna ytor blir mer trivsam.
Det planeras också fler bostadsprojekt vid Mölndalsvägen. Den omgivande miljön gör
att ganska höga hus kan byggas inom området. Det finns ingen befintlig bebyggelse
att ta hänsyn till. Bebyggelsen ska bli en blandad stadsbebyggelse med bostäder och
kontor.
Eftersom planområdet är omgivet av trafik kommer förmodligen inte främst barnfamiljer flytta in i området. Bostäderna föreslås vara små lägenheter. Även om det
kommer bli mest smålägenheter i området är det viktigt att planera för barn i området.
Alla bostadsmiljöer ska vara bra för barn. Barn kommer också på besök till bostäderna.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Dag- och dräneringsvatten ska i första hand tas om hand lokalt genom infiltration
eller i andra hand fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till allmän dagvattenledning. Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Oskyddade
ytor av koppar eller zink undvikes för att minska risk för föroreningar i dagvattnet.
Göteborgs Stad, Planhandling
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Dagvatten ska tas om hand på kvartersmark. Det finns mycket lite fria ytor inom
planområdet. Gröna tak på bebyggelsen kan vara ett lämpligt sätt att ta hand om dagvatten inom området. Dagvattenutredning utförs inför granskning av planen.
Vatten och avlopp

Anslutning kan ske till allmänt ledningsnät för vatten och avlopp för planområdet.
Det finns inga VA-ledningar inom området.
Det finns en brandpost inom 150 m. Det bör säkerställas att den inte blockeras.
Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten i
Göteborg för information om de tekniska förutsättningarna avseende VAanslutningen.
Värme

Uppvärmning avses ske med fjärrvärme. Fjärrvärme finns framdragen till området.
Fjärrkyla kommer 2015.
El och tele

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg
Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i närheten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten
vid elkablar följas.
Övriga ledningar

Det finns inga andra kända ledningar inom området som påverkas.
Avfall

Utrymmen för sortering av avfall planeras in i bebyggelsen. Plats för avfall för bostadshusen planeras in i huset mot Grafiska vägen.

Övriga åtgärder
Geotekniska åtgärder

En geoteknisk utredning har utförts för planområdet. Utförd undersökning visar på att
lera finns till stora djup inom fastigheten. Lerdjupen varierar mellan 21 och 41 m och
underlagras med friktionsjord med varierande mäktighet. De ytliga jordlagren utgörs
överst av antingen ett fyllnadsmaterial bestående av grus, sand eller kross alternativt
en grusig sand eller silt. För att lösa grundläggningsfrågorna vid detaljprojektering
bör kompletterande geotekniska undersökningar utföras.
Grundläggning
De planerade byggnaderna föreslås grundläggas med spetsburna pålar nedförda till
friktionsjord eller berg med hänsyn till risk för skadliga sättningar på byggnaderna.
Vid grundläggningsnivåer som ligger under torrskorpans underkant 1,7 m djup, bör
grundläggningen utföras som vattentät konstruktion.
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Stabilitetsförhållanden
Utförda beräkningar visar att stabiliteten för Grafiska vägen mot väster (Mölndalsån)
inte är tillfredsställande för befintliga förhållanden. Den låga säkerhetsfaktorn vid
Grafiska vägen medför att säkerhetsfaktorn inom ett område av 10 m bredd närmast
planområdesgräns är under 1,6.
För att nå upp till kraven erfordras stabilitetshöjande åtgärder. För att uppnå erforderlig säkerhetsfaktor inom planområdet måste antingen marknivåerna sänkas eller andra
stabilitetshöjande åtgärder utföras. Genom den planerade avschaktningen (1 m fyllning/torrskorpelera) inom tomten uppnås erforderlig säkerhetsfaktor inom planområdet.
En stabilitetshöjande åtgärd vid grafiska vägen löser även stabilitetsfrågan inom planområdet. Två möjliga lösningar är lättfyllning eller kc-pelare i gatan. För övrig del av
tomtmark ska det visas att stabiliteten är tillfredsställande vid belastning överstigande
20 kPa. Risk för följdskred som påverkar planområdet initierat av ett lokalt skred vid
Grafiska vägen bedöms inte föreligga.
Plankartan
En upplysning läggs in i på plankartan: För att uppnå tillfredställande säkerhet mot
stabilitetsbrott inom planområdet ska marken närmast Grafiska vägen avlastas med
minst 20 kPa, dvs 1 m avschaktning till minst nivå +12,1. Avschaktning måste utföras längs hela planområdets västra gräns med en bredd på minst 8 m. Beräkningar
redovisas i PM Geoteknisk utredning för detaljplan, framtagen av ÅF Infrastruktur
20014-05-08, rev 2014- 06-25.
Markmiljö

En utredning om markmiljö har utförts för planområdet. Marken har sanerats och
återfyllts.
Arkeologi

Det finns inga kända fornlämningar inom området
Luft och buller

Luftmiljö
När det gäller luftmiljö finns en risk att området är utsatt för luftföroreningar som
överskrider gränsvärden på grund av omgivande trafik. För att uppnå god luftmiljö
inomhus fordras att byggnader ventileras på den sida som inte är vänd mot trafiken.
Buller
Kraftigt buller från trafik är området utsatt för med järnvägen och E6:an på ena sidan
och Mölndalsvägen på den andra. En bullerutredning har utförts för de förslag till
bebyggelse som har tagits fram. För att klara bullret för bostadshusen tillämpas tyst
sida för husen. Mellan bostadshusen föreslås glasskivor för att minska bullret.
Kompensationsåtgärd

Inom området finns inga naturvärden eller rekreationsvärden som kan motivera att
kompensationsåtgärder utförs.
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Översvämning

Planområdet ligger nära Mölndalsån. Det finns en risk för översvämning från Mölndalsån. Strategiska avdelningen på SBK arbetar med handlingsplaner för översvämningsrisker. De föreslår att en lämplig planeringsnivå för Mölndalsån är + 3,7. För
planområdet ligger höjdnivån på ca +2,8 för Grafiska vägen och ca + 3,0 för kvarteret
närmast vägen. Planeringsnivån innebär i normalfallet att lägsta golvnivå ska vara på
den höjden om inte särskilt översvämningsskydd anordnas.
Risk

En riskutredning har utförts för planområdet. De riskreducerande åtgärderna som rekommenderas för att sänka risknivån är:
-

Tilluftsintag till ventilation bör placeras så högt som möjligt och bort från väg
E6/E20 och Västkustbanan.

-

Ventilationssystem bör utrustas med miljöstopp för manuell avstängning.
Genomföringar för frånluft bör placeras bort från väg E6/E20 och Västkustbanan.

-

Fönster mot E6/E20 och Västkustbanan i kontor etapp 2 bör inte vara öppningsbara.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för
utbyggnad och framtida drift och underhåll.
Anläggningar inom kvartersmark

Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark.
Anläggningar utanför planområdet

Ombyggnad av Grafiska vägen krävs utefter planområdet för att möjliggöra bredare
trottoar samt in- och utfarter m.m.

Fastighetsrättsliga frågor
Mark ingående i allmän plats, inlösen

En mindre del av Kallebäck 2:8 blir planlagd som allmän platsmark, lokalgata och ska
lösas in av kommunen.
Fastighetsbildning

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen.
Avstyckning kan göras från Kallebäck 2:8 för att bilda en eller flera bostadsfastigheter.
Avstyckning kan göras från Kallebäck 2:8 för att bilda en verksamhetsfastighet alternativt regleras till Kallebäck 2:6.
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Servitut

Servitut ska bildas inom område märkt med ”z” på plankartan för allmän körtrafik till
förmån för Kallebäck 752:77.
Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansvar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning regleras i genomförandeavtalet.
Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighet

Avstår mark

Markanvändning

Kallebäck 2:8

Ca 145 kvm

Lokalgata

Avtal
Avtal mellan kommun och exploatör

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan kommunen och exploatören angående genomförande av planen.
Avtal om fastighetsbildning och servitutsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och exploatören.

Tidplan
Samråd:

1 kvartalet 2015

Granskning:

2 kvartalet 2015

Antagande:

3 kvartalet 2015

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande.
Förväntad byggstart: 1 kvartalet 2016
Färdigställande: 4 kvartalet 2017

Genomförandetid
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar
fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.
Planens genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft

Överväganden och konsekvenser
Överväganden har gjort mellan olika intressen:
Göteborgs Stad, Planhandling
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Nollalternativet
Om detaljplanen inte upprättas kommer inte utbyggnaden i kvarteret att genomföras.
Marken kommer att ligga kvar som idag obebyggd. Projektet planeras inte att uppföras på en annan tomt.

Sociala konsekvenser och barnperspektiv
Sammanhållen stad

Kvarteret kommer att bebyggas med bostäder och kontor, vilket bidrar till att en blandad stadsbebyggelse skapas i området vid Mölndalsvägen som idag präglas av verksamheter och stora öppna ytor. Det är särskilt positivt att det byggs bostäder vid
Mölndalsvägen. Nya bostadshus här bidrar till att hela miljön blir trevligare. Bostadshusen medför att fler människor rör sig ute på gatorna och att det lyser i fönstren på
kvällarna. Flera andra kvarter i närheten håller också på att omvandlas till bostäder.
Området har bra kollektivtrafik med spårvagnshållplats utanför. Så det är lätt att ta sig
till olika aktiviteter i centrala Göteborg och Mölndal och därifrån vidare ut i regionen.
Det går en gång- och cykelväg på andra sidan Mölndalsån. Det är cykelavstånd till
centrala Göteborg och Mölndals centrum.
Samspel

Det är särskilt viktigt att gården utformas så att barn kan använda den för lek och utevistelse. Barn är beroende av att vistas på gården då det är svårt att ta sig utanför kvarteret utan vuxnas sällskap. Det är blandningen av bostäder och kontor som gör att de
kontorsanställda möter boende på väg till och från sitt arbete. På dagen då många boende är på sina arbeten pågår aktivitet på kontoren. På gården finns möjlighet att träffas vid olika aktiviteter. Framför ÅF-huset bildas en plats som kan kallas torg. Marken framför kontorshusen är gator där det går trafik. Det blir inte så lätt att stanna till
och mötas på de trafikerade gatorna framför kontorshusen.
Den täta bebyggelsen på tomten medför att det blir väldigt lite grönytor inom kvarteret. Det finns också väldigt lite naturmark runt området. Det finns en grässlänt och en
del buskar och träd i sluttningen ner mot Mölndalsån. Det är viktigt att grönytan mot
Mölndalsån blir så bred som möjligt.
Vardagsliv

Bostadsgården är mycket viktig särskilt för barn som kan vara hänvisade till gården
när de är hemma. Det är viktigt att utforma en bra lekplats och plats för barn att vistas
på. Mindre barn är beroende av vuxna för att komma utanför kvarteret. På gården kan
man möta andra boende som man kan anknyta till och barnfamiljer kan vara mycket
på gården där de kan träffas.
I området på andra sidan Mölndalsvägen finns förskolor och skolor dit barn i vuxnas
sällskap kan ta sig till fots, med cykel eller med bil. Till skolor som ligger på längre
avstånd kan man åka kollektivt eller med bil. I närområdet finns ett par livsmedelsbutiker. På andra sidan Mölndalsvägen finns Stuxbergsparken dit man kan gå på promenad eller ta med barn till lekplatsen.
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Identitet

Den föreslagna bebyggelsen med både bostäder och kontor har en stark egen identitet
som man kan identifiera sig med. Området ligger som en egen enklav med höga hus.
Det finns ingen bebyggelse runt omkring som liknar detta kvarteret och man kan känna anknytning till. Det finns ingen äldre bebyggelse som man kan känna anknytning
till i anslutning till området.
Hälsa och säkerhet

Biltrafiken begränsar barnens möjlighet att röra sig i omgivningen. Att bo inom planområdet är som att bo i ett innerstadskvarter med en gata utanför. En gång- och cykelväg finns vid Mölndalsvägen men barn kan inte ta sig trafiksäkert en längre sträcka
på egen hand. Spårvagnshållplatsen ligger nära men det är inte en trafiksäker väg dit.

Miljökonsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m.
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov.
Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är
förenlig med Översiktsplan för Göteborg.
MKB/Behovsbedömning

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och denna visar att planen inte medför
betydande påverkan utan byggande i en stad nära kollektivtrafik på tidigare ianspråktagen, nyttjad mark. Planen överensstämmer med intentioner i översiktsplanen.
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan.
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKBförordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse.
Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som
anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver
särskilt beaktas.
Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av
detaljplanen:
•

Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt
MB 7 kap. 28 §.

•

Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver
tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3.
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•

Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala
miljömål.

•

Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald,
landskap, fornlämningar, vatten etc.

•

Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön.

•

Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.

•

Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov
till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen.
Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är
avstämd med länsstyrelsen. Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens miljökonsekvenser.
Miljömål

En utbyggnad enligt planförslaget följer miljömålen till stor del. Området innehåller
nästan ingen växtlighet som går förlorad vid utbyggnaden. Området innehåller heller
inte befintlig äldre bebyggelse som bör tas hänsyn till. Området får en god bebyggd
miljö genom att kontor och bostäder byggs i området som idag är helt obebyggt och
bidrar till att en trivsam miljö skapas för kvarteren runt omkring.
Bebyggelsen medför inte särskilt stora miljöeffekter och klimatpåverkan är begränsad. Luftföroreningar skapas av trafik från området vilket är försumbar mängd. Mölndalsån har ett rikt fågel- och fiskliv. Dagvatten renas före utsläpp till Mölndalsån.
Marken har innehållit föroreningar men marken har sanerats. Området är omgivet av
trafikleder och det finns luftföroreningar i området som gör att det finns risk att miljökvalitetsnormerna överskrids
Naturmiljö

Det finns ingen naturmiljö inom planområdet att ta vara på.
Kulturmiljö

Det finns ingen äldre bebyggelse att ta hänsyn till i området.
Påverkan på luft

När det gäller luftmiljö är området utsatt för en omfattande omgivande trafik så det
finns en risk att området är utsatt för luftföroreningar som gör att gränsvärden
överskrids.
Påverkan på vatten

Mölndalsån har ett rikt fågel och fiskliv med flera sällsynta och fridlysta arter. Dagvatten från området hamnar i Mölndalsån.
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Ekonomiska konsekvenser
Planens ekonomi
Fastighetsnämndens inkomster och utgifter

Fastighetsnämnden får inga inkomster till följd av detaljplanen.
Fastighetsnämnden får utgifter för lantmäteriförrättning.
Kretslopp och vattennämndens inkomster och utgifter

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter för utbyggnad av anslutningspunkter.
Drift och förvaltning

Trafikkontoret får en något högre kostnad för drift av lokalgata.
Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören utför och bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark.
Avgifter enligt gällande taxa för VA, el, tele, bygglov och ev fjärrvärme tillkommer.
Mellan Göteborgs kommun genom dess fastighetsnämnd och exploatören skall avtal
upprättas som reglerar marköverlåtelse, exploateringsbidrag för ombyggnad av lokalgata inom planområdet samt utanför planområdet och utbyggnad av park utanför
planområdet m.m.

Överrensstämmelse med översiktsplanen
Planen är i överensstämmelse med ÖP.

För Stadsbyggnadskontoret

Peter Elofsson
Planchef

Per Osvalds
Konsultsamordnare

Anna Helmrot
Planarkitekt EFEM

För Fastighetskontoret

Charlotta Cedergren
Distriktschef
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