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Detaljplan för Studentbostäder på Olofshöjd  
inom Krokslätt i Göteborg, en del av BoStad2021 
standard planförfarande 

 

Samrådsredogörelse 

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för 

detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Planförslaget har sänts för yttrande 

under tiden 2016-03-23 – 2016-04-19. En förlängd samrådstid hölls för Stiftelsen Göte-

borgs Studentbostäders hyresgäster på Olofshöjd under tiden 2016-05-04 – 2016-05-24. 

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1. 

Planen ingår i BoStad2021, tidigare Jubileumssatsningen. 

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter avser en bergknalle som delvis 

bebyggs. Knallen är en högt belägen mindre grönyta mitt i studentbostadsområdet som 

idag används för utevistelse av boende i området. Byggnationen gör att utsikten från 

knallen nästan helt försvinner. Befintliga bostäder som vetter mot knallen förlorar även 

sin utblick mot grönskan och får samtidigt mindre solljus. 

Det råder brist på bostäder i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret anser att en förtätning av 

bebyggelsen inom det aktuella området kan skapa fler bostäder i en attraktiv del av sta-

den med god tillgång till service och i kollektivtrafiknära läge. Planen bidrar till kom-

munens övergripande målsättning att komplettera och bygga staden inåt. Strategin för 

utbyggnadsplanering (BN 2014) tydliggör prioriterade utbyggnadsområden. Krokslätt, 

där Olofshöjd ingår, pekas ut som ”utvidgad innerstad”. Förtätning här anses vara lämp-

lig. Placeringen av de tillkommande husen har gjorts i samråd med den arkitekt som 

ursprungligen ritade Olofshöjd.  
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Byggaktören har för avsikt att iordningställa den del av bergknallen som blir kvar och 

skapa en trivsam plats som är så tillgänglig som möjligt. I närheten av planområdet 

finns även många bostadsnära parker samt idrottsområdet Mossen. 

Mindre förbättringar har dock gjorts i planhandlingarna för att den nya bebyggelsen ska 

påverka den befintliga miljön så lite som möjligt, bland annat bättre markanpassning av 

angöringsgata. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och ev. 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. 

1. Stadsdelsnämnden i Centrum 

Tillstyrker planförslaget. Dock är det viktigt att områdets utemiljö tas omhand och görs 

tillgänglig. Planområdet är lämpligt för BmSS. SDN Centrum har skickat vidare yttran-

det till Byggnadsnämnden med uppmaningen att de ska kräva att en BmSS ingår i de-

taljplanen. 

Bergknallen är en betydelsefull mötesplats för de boende i området och det är viktigt att 

möjligheter för liknande möten bevaras, förstärks och nyskapas, särskilt då antalet bo-

ende i området kommer att öka. Även barnperspektivet är viktigt. 

Kommentar: 

Marken inom planområdet upplåts till SGS med tomträtt, vilket innebär att staden inte 

har möjlighet att styra upplåtelseformen. 

Byggaktören har för avsikt att iordningställa den del av bergknallen som blir kvar och 

skapa en trivsam plats som är så tillgänglig som möjligt. I närheten av planområdet 

finns även många bostadsnära parker som Glasmästarplan, Stora Härsjöparken, Rusthål-

lareplatsen och Nedre Buråsliden vid Norra Krokslättsgatan samt Stuxbergsparken – 

Buråsliden som är ett större sammanhängande parkområde i Krokslätt. Planområdet 

ligger även nära idrottsområdet Mossen. 

2. Park- och naturnämnden 

Har inget att erinra. 

3. Kulturförvaltningen 

Förvaltningens bedömning är att den föreslagna tillkommande bebyggelsen framstår 

som väl anpassad till kulturmiljön gällande placering i landskapet och gestaltning i rela-

tion till bostadsområdets karaktärsdrag. De har inget att erinra mot förlaget.  

4. Lokalnämnden 

Har inte har några synpunkter på detaljplanen. 

5. Göteborgs Stads parkerings AB 

Har inga synpunkter på planen då parkering löses på tomtmark och mobilitetsfrågan är 

väl omhändertagen. 

6. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Tillgänglighet för räddningsinsatser behöver åstadkommas då området är starkt kupe-

rat. Räddningsvägar skall utformas enligt Råd och Anvisning nr 110: Räddnings-

tjänstens insatstid och förmåga. 

Planförslagets handlingar visar inte helt tydligt om räddningstjänstens stegutrustning 

skall användas för nödutrymning. Byggnaderna kan utformas så att utrymning vid 

brand ej förutsätter räddningstjänstens medverkan. 
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Kommentar: 

Planhandlingarna har justerats enlig ovan. 

7. Göteborgs Energi 

GENAB Bedömer att tillkommande bostäder vid uppvärmning med fjärrvärme kan för-

sörjas med befintliga serviser som finns på fastigheten. 

Fjärrvärme har inga synpunkter 

GothNet är intresserade av att bli informerade längre fram i planarbetet angående even-

tuella schakter, el- och fjärvärmeanslutning m.m. De kan då förlägga rör och leverera 

bredband, IT-tjänster om intresse finns. Bifogar lägeskarta med GothNets befintliga 

optokablar och rör. 

Annars inget att erinra. 

8. Trafikkontoret 

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och lämnat synpunkter under hand och stäl-

ler sig positiva till utbyggnaden. 

All parkering för bil och cyklar för tillkommande bebyggelse ska tillgodoses inom plan-

området 

Trafikkontoret vill förtydliga att boende på dessa fastigheter inte är behöriga till Göte-

borgs stads boendeparkeringssystem. 

Kommentar: 

Cykelparkering kommer att tillgodoses inom planområdet. Bilparkering kommer att 

tillgodoses strax utanför planområdet i byggaktörens egna befintliga parkeringsanlägg-

ningar. Handikapparkering kommer att kunna tillgodoses i anslutning till entréerna till 

byggnaderna. 

9. Kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten ser positivt på planen, området är väl försörjt med allmänna VA-

tjänster och området ligger bra placerat med hänsyn till översvämningsrisker.  

Kretslopp och vatten har dock flera synpunkter på ändringar och förtydliganden i plan-

handlingarna.  

Kommentar: 

Planhandlingen har justerats i samråd med Kretslopp och vatten. 

10. Miljöförvaltningen på uppdrag av miljö- och klimatnämnden 

Anser att planförslaget är bra ur ett miljö- och hälsomässigt perspektiv.  

En översiktlig markutredning som innefattar analys av PCB behöver göras eftersom det 

har varit PCB-fogar i befintliga byggnader. 

Gröna tak och regnträdgårdar kan generellt vara bra åtgärder som, förutom positiv på-

verkan på dagvattenhanteringen, även kan bidra till stadens biologiska mångfald och 

minskade bullernivåer. 

Kommentar: 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning med nya provtagningar har tagits fram 

som sammanfattas i planbeskrivningen och bifogas granskningshandlingen i sin helhet. 

Detaljplaner reglerar inte takmaterial men synpunkten har förmedlats till byggaktören. 

11. Fastighetskontoret 

Har inget att erinra. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Länsstyrelsen 

Har följande synpunkter: Frågor som berör säkerhet och risk för olyckor måste redovi-

sas på ett korrekt sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 

behöva prövas av Länsstyrelsen. 

 

Säkerhet och risk för olyckor 

Kommunen behöver i planbeskrivningen och i plankartan upplysa om att en bergteknisk 

riskanalys ska upprättas i det fall konventionell sprängning nyttjas i anslutning till be-

fintlig bebyggelse. Se SGIs yttrande, daterat 2016- 04-19 

 
Dagvattenhantering 

Länsstyrelsen är positiv till föreslagna dagvattenlösningar som kretslopp och vatten tagit 

fram men länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen bör framgå vilken kapacitet 

som föreslagna dagvattenanläggningar har gällande fördröjning och rening. Göteborgs 

Stad behöver också visa hur de planerade åtgärderna påverkar vattenkvaliteten inom 

berörd vattenförekomst och möjligheterna att nå MKN för vatten. Vidare behöver det 

förtydligas vilken recipient som dagvattnet ska avledas till. 

 

Förorenad mark 

Området ligger inte inom utpekat område för markföreringar och stora delar av området 

är en bergknalle som ska sprängas bort. Länsstyrelsen ser dock positivt på att en utred-

ning gällande förorenad mark kommer att utföras till granskningsskedet. 

 

Massor 

Det kommer behöva sprängas bort en del berg inom detaljplanen och det behöver fram-

gå hur stora volymer massor som uppstår och hur Göteborgs Stad avser att hantera mas-

sorna.  

 

Buller och vibrationer 

Området är bullerutsatt från järnväg och vägtrafik. Enligt bullerutredningen kommer 

bullernivåerna att klara gällande riktlinjer om lägenheterna byggs under 35 m2 och de 

större lägenheterna planeras med minst hälften av bostadsrummen vända mot ljuddäm-

pad sida. I bullerutredningen beskrivs endast den ekvivalenta ljudnivån. Komplettering 

behöver göras av uppgifter för maximal ljudnivå vid fasad. 

 

Då de kommer krävas en hel del sprängning i området så är de viktigt att det finns med 

utredningar och bedömningar med avseende på buller, vibrationer mm från sprängning-

arna i kommande granskningshandlingar. 

 

Solstudier 

Det är beklagligt att Boverkets rekommendationer om minst fem soltimmar per dag inte 

kommer att uppfyllas för lägenheterna öster om planområdet. Det är önskvärt att bänkar 

etc. sätts i sollägen så att möjlighet till solinhämtning finns i anslutning till bostaden. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 
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Kommentar: 

Kretslopp och vatten har riktlinjer gällande fördröjningskapacitet på magasin eller an-

nan lösning om minst 10 mm nederbörd på de anslutna hårdgjorda ytorna. Miljöförvalt-

ningen har riktlinjer och riktvärden gällande förorenat vatten till recipient. Dessa krav 

ska följas av exploatör vid utformning av dagvattenhantering inom planområdet. Dag-

vatten från planområdet leds vidare via kombinerat system (dagvatten och spillvatten) 

till Gryaab där det renas innan utsläpp till Göta Älv. Eftersom vattnet leds till Gryaab 

innan det släpps ut i Göta Älv bedöms vattenkvaliteten och möjligheterna att nå MKN 

inte påverkas. 

Det är inte möjligt att i detaljplaneskedet beräkna hur stora massor som kommer att 

uppstå under byggtiden, eller att ange hur massorna ska hanteras. Detta regleras i sam-

band med bygglov/bygganmälan. 

Utredningar och bedömningar med avseende på buller och vibrationer från sprängningar 

och övrig byggnation är inte möjliga att ta fram till granskningsskedet eftersom det inte 

är bestämt vilka metoder som kommer att tillämpas eller vilka fordon/maskiner som 

kommer att användas. Detta regleras i samband med bygglov/bygganmälan. 

Gällande buller så uppfylls riktlinjerna i bullerförordningen i stort för planen. Fyra ettor 

får ljudnivåer precis över 60 dBA. Gränsen överskrids dock med mindre än 1 dBA, var-

för det bedöms ligga inom felmarginalen. 

I övrigt har granskningshandlingarna kompletterats efter länsstyrelsens synpunkter. 

13. Trafikverket 

Trafikverket saknar en redovisning av maximal ljudnivå vid fasad, samt redovisning av 

ingångsvärden till bullerutredningen. 

Trafikverket ser positivt på att inga nya parkeringsplatser för bilar ska anläggas. 

Kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras enligt ovan. 

14. Lantmäterimyndigheten 

Har inget att erinra mot förslaget. 

15. Polismyndigheten 

I samband med bebyggelse måste den kvarvarande grönytan och gångstråken utformas 

med hänsyn tagen till trygghetsaspekten. Gröna ytor kräver stora insatser i form av un-

derhåll och skötsel, inte minst ur perspektivet otrygghet och brott. Buskage skapar 

otrygghet om de inte hålls efter. Växtligheten får inte skymma viktiga siktlinjer. 

Belysning är viktig för överblickbarheten. Det är effektivt att belysa omgivningen till en 

gångväg och inte enbart gångvägen i sig. 

Utrycknings och räddningstjänsten når området antingen via Hjulmakaregatan eller via 

Ewertsgatan. Husens entréer mot gångstråk och trottoarer skall vara utformade så att 

utryckningsfordon i en akut situation kan komma så nära den aktuella byggnaden att 

avståndet mellan fordon och husets entré inte överstiger 50 meter samt att det finns upp-

ställningsplatser för utryckningsfordon och räddningstjänst.  

Kommentar: 

Byggaktören har för avsikt att iordningställa den del av bergknallen som blir kvar och 

skapa en trivsam plats som är så tillgänglig som möjligt.  

Planen är avstämd med räddningstjänsten för att säkerställa att kraven uppfylls. 
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16. Skanova 

Har inget att invända mot planförslaget. Skanova har inga anläggningar inom aktuellt 

planområde. 

17. Vattenfall 

Har inget att erinra då de inte har några anläggningar i området. 

18. Västtrafik 

Har inget att erinra mot planen, men vill påminna om att skapa trygga och säkra gång-

vägar till hållplatserna. 

19. Svenska Kraftnät 

Har ingenting att erinra och önskar inte medverka i det fortsatta remissarbetet då de inte 

har ledningar i anslutning till planområdet. 

20. Statens Geotekniska Institut (SGI) 

Har följande synpunkter: SGI noterar att det i den bergtekniska utredningen framgår att 

sprängteknisk riskanalys ska upprättas i det fall konventionell sprängning nyttjas i an-

slutning till befintlig bebyggelse. SGI noterar att detta inte är tydliggjort i planbeskriv-

ningen och är frågande till om detta inte bör införas i planhandlingen.  

Vidare rekommenderas att schaktväggar, efter eventuell bergschakt, bör kontrolleras av 

bergteknisk sakkunnig för att bedöma behovet av förstärkningar. SGI delar denna be-

dömning och anser att detta bör tydliggöras och förslagsvis införas som upplysningstext 

på plankartan. Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att plan-

läggning är möjlig förutsatt att ovanstående tydliggörs i planhandlingen. 

Kommentar: 

Planhandlingarna har kompletterats enligt ovan. 

Sakägare  

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

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

ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttrande-

na finns på Stadsbyggnadskontoret.  

21. SGS Studentbostäder  

Anser att behovet av nya studentbostäder i Göteborg är mycket högt. SGS Studentbo-

städer har förhoppningen att kunna förverkliga förslaget i god tid innan 2021. 

SGS har inför framtagandet av förslaget kontaktat den arkitekt som ursprungligen ritat 

Olofshöjd och gemensamt kommit fram till att det är lämpligt att förtätat på den aktuella 

platsen. SGS har även för avsikt att göra de grönytor som kommer att bevaras vid kullen 

mer tillgängliga för samtliga boende i området.  

22. Fastighetsägare, Krokslätt 90:4, Ewertsgatan 1 

Vill förmedla att Ewertsgatan är en trång gata där de boende ofta får skador på bilar och 

brevlådor. Fastighetsägaren välkomnar den tillfälliga byggvägen som anges i planför-

slaget och ser gärna att den blir permanent, eller att annan lösning tas fram.  
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Kommentar: 

Det är inte möjligt att göra den tillfälliga vägen för byggtrafik permanent. Ewertsgatans 

förlängning kommer dock även fortsättningsvis att endast användas av räddningstjäns-

ten, gående och cyklister samt vid enstaka andra tillfällen. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

23. Boende på Uppstigen 104  

Har uppfattat det som att planen innebär att hela berget kommer att sprängas bort och 

anser att platsen inte bör bebyggas. Den boende vill inte förlora vad som idag är en plats 

som boende i området uppskattar. Här finns dessutom en fin utsikt som inte kan fås nå-

gon annanstans på området. Det finns andra platser som lämpar sig bättre för förtätning. 

Kommentar: 

Endast den del av bergknallen som bebyggs kommer att sprängas bort. Tyvärr kommer 

en stor del av utsikten att försvinna, men ett siktstråk mellan de tillkommande byggna-

derna kommer att sparas. 

Det råder brist på bostäder i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret anser att en förtätning av 

bebyggelsen inom det aktuella området kan skapa fler bostäder i en attraktiv del av sta-

den med god tillgång till service och i kollektivtrafiknära läge. Planen bidrar till kom-

munens övergripande målsättning att komplettera och bygga staden inåt. Strategin för 

utbyggnadsplanering (BN 2014) tydliggör prioriterade utbyggnadsområden. Krokslätt, 

där Olofshöjd ingår, pekas ut som ”utvidgad innerstad”. Här inkluderas områden som till 

innehåll, struktur och utformning påminner om innerstaden. Befolkningstätheten är hög, 

och tillgången till bland annat kontor, butiker och restauranger är god. Förtätning här 

anses därigenom vara lämplig. 

Se även kommentar till yttrande nr 1. 

24. Boende på Framgången 210  

Anser att förtätningen kommer att kväva området och göra det mindre trivsamt. 

Samrådstiden var en knapp månad, och de boende blev informerade med knappt två 

veckor kvar av tiden. Dessutom är inte alla boende på området informerade. 

Kommentar: 

Se kommentarer under yttranden nr 1 och 23. 

Samrådstiden förlängdes för boende på Olofshöjd så att alla skulle ha möjlighet att yttra 

sig. 

25. Boende på Framgången 228  

Yttrandet är ursprungligen skrivet på engelska. 

Den boende anser att förtätningen av området bör ske på ett annat sätt eftersom: 

1. Bergknallen är den enda naturlika grönyta inom Olofshöjd. Bergknallen är solig 

när solens strålar inte når ner till gårdarna inom området. Även på natten är 

bergknallen som inte störs av belysning en bra plats att vara på om man vill titta 

på stjärnorna.  

2. Byggnaderna som vetter mot de tillkommande byggnaderna kommer att bli ännu 

mörkare än vad de redan är och kommer att förlora sin utsikt mot bergknallen. 

3. Förslaget inte tillräckligt respekterar områdets ursprungliga idéer. 

4. Planeringsprocessen borde ha inkluderat de boende i området på ett bättre sätt. 
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Den boende har även bifogat ett alternativt förslag till förtätning. 

Efter samrådstidens slut inkom samma boende med ytterligare en synpunkt ett yttrande 

där den förlängda samrådstiden ifrågasätts. Den boende menar att det kan tolkas som att 

Staden inte tar hänsyn till tidigare yttranden och att Staden inte vet vad den gör. 

Den boende påpekar även att hen inte fått svar på sitt tidigare yttrande. 

Den boende är även bekymrad över tidplanen för de projekt som ingår i BoStad2021 

och menar att det inte är så smart att korta ned planprocessen och ta bort skeden i den 

demokratiska processen med anledning av ett jubileum. Det hade varit bättre att börja 

tidigare och genomföra planarbetet på det korrekta sättet. Den boende hade även önskat 

mer inflytande i utformningsfrågorna, men har uppfattat att planen redan är beslutad. 

Slutligen är den boende kritisk till att mer information om planarbetet inte finns på eng-

elska, i synnerhet då det finns många utbytesstudenter som berörs av planen. 

Kommentar: 

1- Solförhållandena på kvarvarande del av bergknallen kommer inte att påverkas av 

planförslaget annat än under mycket tidiga morgnar. Se även kommentar under yttrande 

nr 1. 

2- Förslaget innebär att flera lägenheter kommer att få mindre solinstrålning och förlorar 

sin utsikt mot bergknallen. Se även kommentar under yttrande 23. Planförslaget har 

dock justeras till granskningen så att den nya angöringsgatan är mer markanpassad. Sol-

förhållandena i den boendes egen bostad påverkas dock inte av planförslaget. 

3- Inför framtagande av förslaget har byggherren kontaktat samma arkitekt som ur-

sprungligen ritade området och gemensamt kommit fram till bästa placering av byggna-

derna. 

4- Samrådsmöte hölls den 7 april 16:00 till 18:30. Staden följer detaljplaneprocessen 

enligt plan och bygglagen och Stadsbyggnadskontoret har informerat om detta enligt 

gällande rutiner. För att alla som ville yttra sig skulle få möjlighet att göra det hölls ett 

förlängt samråd mellan 2016-05-04 – 2016-05-24. Det är byggherrens ansvar att infor-

mera sina hyresgäster samt att bjuda in till eventuella övriga möten; ett dialogmöte för 

närboende hölls den 23 november 2015 och byggherren höll även en separat informa-

tion för förtroenderådet i samband med samrådet. 

Staden har tagit del av den boendes eget förslag på förtätning. Staden måste i plane-

ringsarbetet göra en samlad bedömning av flera parametrar, bland annat geoteknik, krav 

på tillgänglighet samt att bostäder uppfyller bullerförordningen. Detta bedöms bli svårt 

att uppnå i det inkomna förslaget. 

Samrådstiden förlängdes som tidigare nämnt för att alla skulle få chansen att yttra sig. 

Alla synpunkter som inkommit under båda samrådstillfällena sammanfattas och besva-

ras i denna samrådsredogörelse . 

Planförslaget är inte antaget ännu. Efter att ha genomgått samrådsskedet har planen re-

viderats efter inkomna yttranden och är nu i granskningsskedet. Det är fortfarande möj-

ligt att inkomma med synpunkter. 

Inom projektet BoStad2021, tidigare Jubileumssatsningen, prövas ett nytt sätt att arbete 

för att snabba på planprocessen och få fram nya bostäder. Planarbetet måste fortfarande 

utföras enligt Plan- och Bygglagen och inga steg i den demokratiska processen hoppas 

över. Ett sätt att spara tid är att arbeta med parallella processer, det vill säga att några av 

de processer som normalt påbörjas efter att planen vunnit laga kraft istället inleds tidiga-

re och pågår parallellt med planarbetet. 
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Följande yttranden inkom under det förlängda samrådet: 

26. Boende på Motgången 328  

Anser att de nya byggnaderna skulle vara väldigt dåligt placerade då de skulle blockera 

den vackra utsikt som finns från toppen av backen. Platsen är för alla att njuta av, och 

den ger Olofshöjd mycket mer värde än två nya byggnader till skulle göra. 

Om fler lägenheter är nödvändigt att bygga skulle det vara en bättre lösning att bygga en 

större byggnad istället för en av de gamla, någonstans där det skulle störa mindre.  

Kommentar: 

Det är inte lämpligt att riva befintliga byggnader inom området för att bygga nytt.  

Se även svar till yttrande nr 1 och 23. 

27. Boende på Framgången 230  

Det är i och för sig synd att kullen försvinner, men om det finns någon enkel grillplats i 

övriga området är det av mycket större betydelse att bostäderna byggs.  

Det är svårt att fixa bostad i Göteborg och Olofshöjd är ett mycket bra område att bo i 

trots åldern och eftersatt renovering. 

Kommentar: 

Se svar till yttrande nr 1 och 23. 

28. Boende på Uppstigen 121-32  

Instämmer i att det behövs fler studentbostäder, men vill inte att bergknallen ska bebyg-

gas. Det är en viktig plats där man kan andas frisk luft och njuta av naturen fast man är 

mitt i staden. 

Kommentar: 

Se svar till yttrande nr 1 och 23. 
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Följande har fått utskicket men inte inkommit med yttrande. 

Namnberedningen 

Stadsledningskontoret 

Lokalsekretariatet 

Utbildningsnämnden 

Göteborgsregionen 

Post Nord 

Hyresgästföreningen 

Akademiska Hus 

Fortum 

Handikappföreningens samarbetsorgan 

Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Swedegas 

Tillgänglighetsrådgivare, Fastighetskontoret, Göteborg 

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

med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

 En mindre utökning av planområdet för att inkludera gata för angöring. 

 

 

Karoline Rosgardt 

Planchef 

 

Agneta Runevad  

Bitr. projektledare BoStad2021 



Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-365 00 00 
Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax: 031-711 45 21  
403 17 Göteborg e-post: sbk@sbk.goteborg.se 

 
 

Sändlista  

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Göteborgs Stads Parkerings AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Centrum 

Stadsledningskontoret 

Lokalsekretariatet 

Trafiknämnden 

Utbildningsnämnden 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Göteborgsregionen (GR)  

Lantmäterimyndigheten 

Länsordningspolisen 

Länsstyrelsen  

PostNord Produktion VO Göteborg 

(fd.Posten AB) 

Skanova Nätplanering D3N 

Svenska Kraftnät 

Statens geotekniska institut 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västtrafik AB 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckningen 

 

Bostadsrättshavare, hyresgäster,  
boende 

Hyresgästfören. Region V Sverige 

 

Övriga 

Akademiska Hus 

Fortum 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

Naturskyddsfören.i Gbg 

Swedegas 

Tillgänglighetsrådgivare 
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