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Aktbeteckning: 2-5380 

 

Agneta Runevad 

Telefon: 031-368 15 80  

E-post: agneta.runevad@sbk.goteborg.se 

 

 

Detaljplan för Studentbostäder på Olofshöjd  
inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg en del av BoStad2021, stan-
dardförfarande 

 

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden (BN), genomfört gransk-

ning för detaljplaneförslaget med standardförfarande. Planförslaget har sänts för samråd 

under tiden 2016-03-23 – 2016-04-19 (med en förlängd samrådstid för Stiftelsen Göte-

borgs Studentbostäders hyresgäster på Olofshöjd) och för granskning under tiden 2016-

10-12 – 2016-10-27. En förlängd granskningstid hölls för Stiftelsen Göteborgs Student-

bostäders hyresgäster på Olofshöjd under tiden 2016-10-12 – 2016-11-07. Planförslaget 

har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1. Planen ingår i Bo-

Stad2021.  

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter avser den bergknalle som delvis 

bebyggs. Samma synpunkter har även inkommit under samrådsskedet. Knallen är en 

högt belägen mindre grönyta mitt i studentbostadsområdet som idag används för utevis-

telse av boende i området. Byggnationen gör att utsikten från knallen nästan helt för-

svinner. Befintliga bostäder som vetter mot knallen förlorar även sin utblick mot gröns-

kan 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 (Byggnadsnämnden, 2014) tydliggör prioriterade utbyggnadsom-

råden. Krokslätt, där Olofshöjd ingår, pekas ut som ”utvidgad innerstad”. Förtätning här 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 2(9) 

anses vara lämplig. Placeringen av de tillkommande husen har gjorts i samråd med den 

arkitekt som ursprungligen ritade Olofshöjd. 

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 idrottsområdet Mos-

sen. Det finns även ett större sammanhängande parkområde i Krokslätt, Stuxbergspar-

ken – Buråsliden. Detaljplanen har utformats så att den nya bebyggelsen ska påverka 

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

ringsgatan. 

Utöver det har Länsstyrelsen och miljöförvaltningen haft synpunkter på att information 

borde finnas på plankartan kring att markarbeten i förorenade massor ska anmälas till 

tillsynsmyndigheten, i det här fallet miljöförvaltningen. Framförd synpunkt har beaktats 

och informationen lagts till i planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och 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. Fastighetsnämnden 

Har inget att erinra mot detaljplanen. 

2. Göteborg Energi AB 

Har för avsikt att söka ledningsrätt inom kvartersmark och vill därför ha stöd för sina 

ledningar.  

Kommentar: 

Eftersom tillkommande ledningar på kvartersmark kommer att försörja de egna fastig-

heterna finns det inget behov av särskilda ledningsrätter för dessa servisledningar i de-

taljplanen. 

3. Kretslopp och Vatten 

Kretslopp och vatten ser inga behov av ändringar i planhandlingarna. Viktig information 

att beakta är dock att en ny brandpost behöver anläggas vid de nya huskropparna. För 

exploatören finns det två alternativ för en ny brandpost, det ena är en ny servis från 

Hjulmakaregatan mellan befintliga huskroppar. Det andra är att lägga om eller spräcka 

huvudledningen längs Ewertsgatan till en större dimension. 

Om exploatören väljer förbindelsepunkt i Hjulmakaregatan går det även bra att leda spill- 

och dagvatten hit. Det ska även förtydligas att dessa ändamål också går bra att ansluta mot 

befintliga (interna) system norr eller väster om den planerade bebyggelsen om platsbrist 

uppstår inne på kvartersmark. 

Kommentar: 

Exploatören har tagit del av ovanstående synpunkter inför den kommande byggnatio-

nen. 

4. Lokalförvaltningen 

Lokalförvaltningen har inga synpunkter på rubricerade detaljplan. 

5. Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att en upplysning i 

plankartan finns om att markarbeten i förorenade massor ska anmälas till miljöförvalt-

ningen. 

Kommentar: 

En upplysning om anmälan till tillsynsmyndighet läggs till i plankartan. 

6. Park- och naturförvaltningen 

Förvaltningen har inte haft några synpunkter på planförslaget under samrådet och inga 

större förändringar av förslaget har skett till granskningen. Förslaget omfattar fortfaran-

de ingen allmän plats, det finns god tillgång på grönområden och området som bebyggs 

har endast låga naturvärden. Inga särskilda konsekvenser av förslaget ur barn-, jäm-

ställdhets-, mångfalds-, miljö- eller omvärldsperspektiven har kunnat identifieras. 
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7. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Det blir på exploatörens ansvar att tillfartsvägar anpassas till räddningstjänstens riktlin-

jer. Avstånd till brandposter bör kontrolleras och om behov finns bör det kompletteras 

med brandpost. Bortsett från synpunkter gällande tillgänglighet och brandposter har 

Räddningstjänsten Storgöteborg inget att erinra. 

Kommentar: 

Exploatören har tagit del av ovanstående synpunkter inför den kommande byggnatio-

nen. 

8. Stadsdelsförvaltningen Centrum 

Stadsdelsförvaltningen Centrum tillstyrker förslag till detaljplan för studentbostäder på 

Olofshöjd inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg en del av Jubileumssatsningen.  

Efter svar på samrådsyttrandet vill Stadsdelsförvaltningen understryka vikten av att ska-

pa trivsamma solplatser då en del av de befintliga lägenheterna får sämre solförhållan-

den i och med planförslaget.  

Kommentar: 

Byggaktören har för avsikt att iordningsställa den del av bergsknallen som blir kvar och 

skapa en så trivsam och tillgänglig plats som möjligt. 

9. Trafikkontoret 

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

borgs stads boendeparkeringssystem. Trafikkontoret ställer sig positiva till utbyggnad 

av rubricerat ärende. 

Kommentar: 

Exploatören har tagit del av ovanstående information. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

10. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas.  

Länsstyrelsen framför följande synpunkter: 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco, dat 2016-07-04) har utförts till 

granskningsskedet. Inom området påvisas föroreningar av kvicksilver och bly över rikt-

värdena för KM och PAH:er påvisas över riktvärdena för MKM. Den planerade mark-

användningen är bostäder, dvs känslig markanvändning. Undersökningen är översiktlig 

och föroreningarna har inte avgränsats. Det framgår dock i rapporten att nästan all för-

orenad jord kommer att schaktas bort i samband med de tekniska schakterna. Det behö-

ver framgå i planbeskrivningen hur föroreningssituationen ser ut och vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att marken ska bli lämplig för föreslaget ändamål. Länsstyrelsen re-

kommenderar kommunen att införa åtminstone en upplysning på plankartan om att 

schaktarbeten inom området ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

En upplysning om anmälan till tillsynsmyndighet läggs till i plankartan. 
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11. Trafikverket 

Trafikverket ser positivt på att inga nya parkeringsplatser för bil ska anläggas och att 

förtätning sker i kollektivtrafiknära läge. Trafikverket vill betona vikten av trafiksam-

ordning under byggskedet genom projektet KomFram Göteborg. 

Trafikverket har inga övriga synpunkter i ärendet. 

12. Statens geotekniska institut 

SGI anser att synpunkter från samrådsskedet har beaktats och att ingen erinran kvarstår 

mot planförslaget. 

13. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot förslaget. 

14. Swedegas AB 

Swedegas AB har inget att erinra mot detaljplaneförslaget.  

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.  

15. SGS Studentbostäder  

Har följande synpunkter: 

Detaljplanen ger möjlighet att bidra till arbetet med att försörja Göteborg med student-

bostäder. Behovet av nya studentbostäder i Göteborg är mycket stort. Göteborgs stad, 

Universiteten, Göteborgs förenade studentkårer och studentbostadsföretagen har en 

gemensam uppfattning om att det behövs ytterligare 4000 stycken till år 2021.  

SGS Studentbostäders bostadsområde Olofshöjd byggdes 1969-71. Området är mycket 

populärt bland våra hyresgäster, bland annat för närheten till högskolorna samt den till-

talande utformningen. SGS tog kontakt med arkitekten som ursprungligen ritade områ-

det, och kom fram till att en förtätning på områdets kulle längs Framgången är lämplig. 

Förslaget skapar ytterligare bostäder för drygt hundra studenter.  

Förutom nya bostäder är avsikten att göra de grönytor som finns vid kullen mer tillgäng-

liga för samtliga boende i området. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

16. Förtroenderådet Olofshöjd med boende 

Förtroenderådet Olofshöjd tillsammans med boende har inkommit med synpunkter och 

vill behålla rätten att framkomma med synpunkter och rätten att överklaga beslutet att 

anta planen. De boende tillsammans med Förtroenderådet vill: 

- se en tydlig grafisk panoramaåtergivning av utsikten från toppen av Olofshöjden.  

- ha tillgång till en digital 3D modell av Olofshöjden för att få en uppfattning av det 

som planeras. 

- Ha möjlighet att släcka all belysning så att höjden fortsatt kan användas för att stu-

dera stjärnhimlen och himlakroppar med teleskop. 
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Förtroenderådet vill även att kommunen och SGS följer Boverkets riktlinjer gällande 

informering av föreningar (Förtroenderådet Olofshöjd) så att man fortsatt kan delta i den 

demokratiska processen, vilket inte gjordes under granskningsfasen. 

Kommentar: 

Panoramaåtergivning och en 3D-modell av platsen har inte bedömts nödvändigt i 

planarbetet.  

Möjligheten att släcka belysning regleras inte i detaljplaneprocessen utan sker i dialog 

med hyresvärden. 

Som det står i underrättelsen till granskningen så förlorar den som inte inkommit med 

några skriftliga synpunkter rätten att överklaga beslutet att anta planen. Förtroenderådet 

Olofshöjd med boende har inkommit med yttrandet inom denna period och kan därför 

fortsatt delta i den demokratiska processen. 

17. Boende Framgången 228  

Yttrandet är ursprungligen skrivet på engelska. 

Den boende har yttrat sig vid både samråd och granskning och lämnat samma synpunk-

ter båda gånger eftersom hen upplever att de inte besvarats. Den boende vill veta varför 

planförslaget är uppe för granskning och att tillfälle för att yttra sig finns en tredje gång. 

Den boende ifrågasatte under samrådsskedet Stadens agerande i hur processen med de-

taljplanen fortgått och att processen är påskyndad. Hen inkom då med en synpunkt att 

den förlängda samrådstiden ifrågasattes. Den boende menade att det kan tolkas som att 

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

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

Den boende var 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 var den boende kritisk till att mer information om planarbetet inte finns på 

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

Den boende anser sedan tidigare 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.  

Den boende har även bifogat ett alternativt förslag till förtätning. 

Kommentar: 

Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd och granskning och berörda har givits 

tillfälle att yttra sig i enlighet med Plan- och Bygglagen. Granskningen säkerställer all-

mänhetens möjlighet att kunna yttra sig kring de eventuella ändringar som skett efter 

samrådet och kunna besvara stadsbyggnadskontorets bemötanden på tidigare samråds-

yttranden.  Byggaktören har även haft dialogmöten med de boende utöver den formella 
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planprocessen. Övriga inkomna synpunkter från den boende har sedan tidigare besvarats 

under samrådsskedet, men tas delvis upp igen. Både gransknings- och samrådstiden har 

som tidigare nämnts förlängts för att alla skulle få chansen att yttra sig. 

Den boende har fått sina synpunkter besvarade på engelska och på svenska i samrådsre-

dogörelsen. 

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. 

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

planförslaget annat än under tidiga morgnar. 

2. Förslaget innebär att flera lägenheter får mindre solinstrålning och förlorar sin utsikt 

mot bergknallen. Ett siktstråk mellan de tillkommande byggnaderna kommer att sparas. 

Planförslaget har sedan tidigare justerats så att den nya angöringsgatan är mer markan-

passad. Solförhållandena i den boendes egen bostad påverkas dock inte av planförslaget. 

3. Inför framtagande av förslaget har byggherren kontaktat arkitekten som ursprungli-

gen ritade området och gemensamt kommit fram till placeringen av byggnaderna. 

4. Granskningstiden för detaljplanen var 2016-10-12 – 2016-10-27, varpå en förlängd 

granskningstid hölls för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders hyresgäster på Olofshöjd 

under tiden 2016-10-12 – 2016-11-07. Staden följer detaljplaneprocessen enligt plan 

och bygglagen och har informerat om detta enligt gällande rutiner. Ett dialogmöte för 

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

tion för förtroenderådet i samband med samrådet. Ett samrådsmöte hölls den 7 april 

2016 kl. 16:00 till 18:30. Samrådet förlängdes även mellan 2016-05-04 – 2016-05-24. 

Även gransknings 

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. 

Övriga 

18. Boende på Vedhuggaregatan 9  

Boende har synpunkter på att byggtrafik måste ske via den utlovade anläggningsvägen. 

Någon förberedelse för sådan väg har inte synts till. Den boende i området har utgått 

från att detta skall gälla.  

Kommentar: 

Den tillfälliga anläggningsvägen som nämns är beskriven i planbeskrivningen på sidan 

18 (nr 5 på kartan). Anläggandet av den tillfälliga vägen kommer att ske, men först när 

detaljplanen vunnit laga kraft, och arbetet med de nya byggnaderna kan påbörjas.  

  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 8(9) 

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 

Tillgänglighetsrådgivare, Fastighetskontoret, Göteborg 

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

med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

 En upplysning läggs till i plankartan om att anmälan till tillsynsmyndighet ska ske 

vid markarbeten i förorenade massor. 

 

Karoline Rosgardt 

Planchef 

Agneta Runevad 

Planarkitekt
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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 

Statens geotekniska institut 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västtrafik AB 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

Akademiska Hus 

Fortum 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

Naturskyddsfören.i Gbg 

Swedegas 

Tillgänglighetsrådgivare 



Yttrande
2016-10-24

Diarienummer
402-35113-2016

Sida
1(2)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Paula Franco de Castro

Kulturgeograf
010-2244784

paula.franco.de.castro
@lansstyrelsen.se

Göteborgs stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se

Granskningsyttrande över detaljplan för studentbostäder på 
Olofshöjd inom stadsdelen Krokslätt, Göteborgs kommun, 
Västra Götalands län
Handlingar daterade 2016-09-27 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Synpunkter på granskningshandlingen 

Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco, dat 2016-07-04) har 
utförts till granskningsskedet. Inom området påvisas föroreningar av 
kvicksilver och bly över riktvärdena för KM och PAH:er påvisas över 
riktvärdena för MKM. Den planerade markanvändningen är bostäder, dvs 
känslig markanvändning. Undersökningen är översiktlig och föroreningarna 
har inte avgränsats. Det framgår dock i rapporten att nästan all förorenad 
jord kommer att schaktas bort i samband med de tekniska schakterna. Det 
behöver framgå i planbeskrivningen hur föroreningssituationen ser ut och 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att marken ska bli lämplig för 
föreslaget ändamål. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att införa 
åtminstone en upplysning på plankartan om att schaktarbeten inom området 
ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 
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Detta beslut har fattats av planhandläggare Anna Hendén efter föredragning 
av Paula Franco de Castro. I den slutliga handläggningen har även 
företrädare från miljöskyddsavdelningen, medverkat.

Anna Hendén
                                                          Paula Franco de Castro

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia till:
Trafikverket, Martin Ingvert

Länsstyrelsen/
Miljöskyddsavdelningen, Jonas Fors
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