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Samrådsredogörelse

Datum: 2011-11-29
Diarienummer: 697/10

Christer Persson
Telefon: 031-368 18 56
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Detaljplan för bostäder söder om Kortedala Torg
inom stadsdelen Kortedala i Göteborg

Samrådsredogörelse

Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt den 18 januari 2011 att genomföra samråd om detaljplaneför-
slaget. Planförslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets under
tiden 23 mars - 3 maj 2011.

Förslaget har under samma tid varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdels-
biblioteket i Kortedala. Informationsblad har anslagits i angränsande bostadsfastigheter.

Sammanfattning
Det finns inga allvarliga invändningar mot planförslaget.

Framförda synpunkter har kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingarna.

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och
berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande.
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Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.

Kommunala nämnder och bolag m fl

Fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget.

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) påminner om att det måste byggas en ny fjärrvär-
mecentral antingen inom fastigheten Kortedala 134:3 eller Kortedala 134:4, då dessa
båda fastigheter försörjs med värme från Kortedala 134:5. Dessutom redovisas läget för
befintlig fjärrvärmeledning.

Göteborg Energi GothNet AB anmäler intresse för dragande av tomrör för optokablar
samt redovisar en karta över befintliga kablar inom och i närheten av planområdet.

Göteborg Energi Nät AB redovisar sina befintliga kablar och kundanläggningar inom
planområdet.

Kulturförvaltningen saknar återkoppling till Kulturnämndens tidigare yttrande över
Program för Kortedala Torg. Motivering saknas till varför det inte anses möjligt att
genomföra den beskrivning av platsens kulturvärden som då lyftes. Mötet mellan före-
slagen ny vinkelbyggnad och befintligt affärshus måste studeras mer ingående. Den
befintliga volymen bör vara utgångspunkt vid utformning av tillkommande byggnad.
Förvaltningen vill starkt förorda en anpassad ombyggnad av Kortedala Torg 5 framför
en rivning/nybyggnad på platsen. Man har också synpunkter på planbestämmelserna.

Kommentar: Av programmet framgår att byggnaderna inom planområdet inte har stort
kulturmiljövärde. En beskrivning av kulturvärdena inom hela Kortedala Torg är förvisso
angelägen, men det saknas anledning att utföra en sådan inom ramen för planarbetet.
Planen kompletteras med utformningsbestämmelser som säkerställer en god anpassning
av föreslagen vinkelbyggnad enligt kulturförvaltningens förslag. Planen tillåter både
ombyggnad och rivning/nybyggnad av bostäder. Fastighetsägaren GöteborgsLokaler har
dock inga aktuella planer på ändring av pågående kontorsverksamhet på Kortedala
Torg 5. Planbestämmelsernas innebörd har särskilt förklarats för kulturförvaltningen.

Lokalförvaltningen har inget att invända mot planförslaget.

Miljönämnden ser positivt på att fler bostäder etableras vid Kortedala Torg. Förslaget
till nya parkeringstal bör vara vägledande för planområdet vid kommande bygglovgiv-
ning. För att säkerställa tillkomsten av cykelparkeringar bör planbestämmelserna omfat-
ta bestämmelse om parkering för cyklar. Planbestämmelserna bör utökas med bestäm-
melser om dagvatten i syfte att minimera negativ påverkan på Säveån.

Kommentar: Vid bygglovprövningen tillämpas de parkeringstal som gäller vid tillfället.
Planen medger cykelparkering i hela planområdet. Planbestämmelsen n med syfte att
förhindra bilparkering inom bostadsträdgård förtydligas så att cykelparkering tillåts.
Planen kompletteras med bestämmelse om hantering av dagvatten.
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Göteborg Vatten ger tekniska anvisningar och råd rörande utförande av ledningar för
vatten och avlopp. Plankartan ska kompletteras med en bestämmelse om lägsta höjd för
färdigt golv.

Kommentar: På plankartan finns en upplysning om lägsta höjd på färdigt golv för av-
loppsanslutning med självfall.

Park- och naturnämnden konstaterar att förslaget innebär att den del av torget som
idag är mest ödslig blir befolkad och att huvudstråket till södra Kortedala blir tryggare.
Torgets utbud kan också kompletteras med en plats för lek och vila. Planförslaget över-
ensstämmer med förvaltningens parkplanering.

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra.

Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg är positiv till den föreslagna ändringen, som
kommer att bidra till ökad trygghet och trivsel samt ge bättre underlag för handel och
annan service vid Kortedala Torg. Man betonar särskilt tillgänglighet och trygga gång-
stråk. Lämpliga lokaler för evakuering eller permanenta ersättningslokaler måste anvi-
sas för stadsdelsförvaltningens nuvarande verksamhet på Kortedala Torg 5. Ett ökat
behov av förskoleplatser i närområdet måste beaktas vid fortsatt planering.

Kommentar: Planen innebär inte att stadsdelsförvaltningen måste flytta från Kortedala
Torg 5. Fastighetsägaren GöteborgsLokaler har idag inga konkreta planer på ändring av
pågående kontorsverksamhet. Det finns en i det närmaste obebyggd förskoletomt ome-
delbart söder om planområdet.

Trafikkontoret har inga invändningar mot förslaget.

Statliga och regionala myndigheter m fl

Lantmäterimyndigheten i Göteborg påpekar att det i genomförandebeskrivningen står
att angöring till fastigheterna kan säkras med servitut. Servitut i allmänplatsmark är inte
lämpligt att bilda. På plankartan anges angöring (och här menas väl tillfälliga transpor-
ter) över viss angiven torg- och parkmark vilket borde räcka. Lantmäterimyndigheten
har för övrigt inget att erinra mot detaljplanen.

Kommentar: Genomförandebeskrivningen ändras.

Länsstyrelsen påpekar att bullerförhållandena i området inte har kommenterats i sam-
rådshandlingen. Dessa bör redovisas i någon form och i relation till rådande riktvärden.

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts.

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med bullerförhållandena i området.

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

Utöver mindre justeringar föreslås följande:

• Byggrätt för radgarage införs inom östra delen av parkeringsplatsen vid
Hundraårsgatan.

Gunnel Jonsson Christer Persson
Planchef Distriktsarkitekt
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