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Detaljplan för Bostäder väster om Ebbe Lieberathsgatan/Katrinedalsgatan, inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg,
del av BoStad2021

Inkomna synpunkter
Handläggning
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för
detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Planförslaget har sänts för yttrande
under tiden 2016-02-24 till 2016-03-15. Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista
över samrådskrets, bilaga 1.

Sammanfattning
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller.
Länsstyrelsen och Trafikverket efterlyser en beskrivning av hur föreslagen utbyggnad
påverkar trafiksituationen på E6 och väg 40. Länsstyrelsen anser också att man bör ha
entréer och tilluft vända bort från Ebbe Lieberathsgatan.
SGI vill se ett förtydligande av hur man ska säkerställa markstabiliteten i planhandlingarna.
Boenden i området direkt söder och väster om planområdet har inkommit med yttranden
som rör byggnadshöjderna och den påverkan i området som dessa får. Yttrandena rör
framför allt att byggnaderna är för höga och att en större anpassning bör ske med avseende på skogsslänten och bostäderna i närheten. Hänvisning görs till BRF Matildeberg,
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bostadsrättsföreningen direkt söder om planområdet, där byggnaderna har en låg del
(två våningar) mot villaområdet och en högre del mot gatan. Yttrandena menar att den
nya bebyggelsen bör planeras enligt denna princip och att samrådsförslaget är för hård
exploatering. Även kopplingen mellan skogsslänten och övriga området samt ljusförhållandena för befintliga och nya bostäder nämns som motiv för att bebyggelsen bör bli
lägre. Ca 20 yttranden har inkommit från angränsande boenden och fastighetsägare.
Kontorets bedömningar angående inkomna yttrande:
Planbestämmelser anger entréer mot Ebbe Liberathsgatan även om luftmiljöutredningen lyfter lämpligheten i att minimera exponeringen åt detta håll. Det har bedömts viktigt att få till ett levande gaturum längs Ebbe Lieberathsgatan. Det ligger i
linje med de målsättningar staden anger i ”Översiktsplan för Göteborg och Mölndal
fördjupad för Mölndals dalgång” om att omvandla området till ett attraktivt bostadsområde.
Sol- och skuggförhållandena påverkar planförslagets bostadsgård och intilligande skolgård. Avvägningar i denna fråga har föranlett en ändring av den västligaste byggnaden
genom att den kortats av i söder. Mer soljus kommer då in på gården och mot fasaderna
mot gården. Nockhöjden på den västligaste byggnaden har också sänks med 0,5 meter
jämfört med samrådet. Detta ger något lägre påverkan västerut samt minskar skuggningen mot gården. Nockhöjden på den södra och norra byggnaden har höjts med en
halv meter.
Framförda synpunkter från remissinstanser och statliga myndigheter har i övrigt kunnat
beaktas genom ändringar i planhandlingarna.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande

2(34)

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

Fastighetskontoret har inget att erinra mot samrådshandlingen.
Kommentar:

Noteras.
2. Göteborgs Energi

GENAB:
Bedömer att tillkommande bostäder kan försörjas med fjärrvärme från det befintliga
nätet med vissa förstärkningar och ombyggnad av lågspänningsnätet. En hel del nybyggnation av ledningar görs redan i detaljplanen för Lana. Det är mycket viktigt att
planarbetet tar hänsyn till behov av utrymme för elledningstråk i området.
Fjärrvärme:
Har inga synpunkter. Befintliga byggnaders fjärrvärmecentraler måste tas ur drift innan
byggnaderna rivs.
GothNet:
Vill bli informerade längre fram angående eventuella schakter, el- och värme- anslutning m.m.
Kommentar:

Noteras.
3. Lokalförvaltningen

Lokalförvaltningen har inga synpunkter på rubricerad detaljplan men vill uppmärksamma att det är av vikt att behovet av samhällservice tillgodoses avseende boende för både
äldre och de som har behov av särskild service, till lika behovet av skola och förskola.
Viktigt är att ljudkvalitet, luftkvalitet, närhet till natur och solljusbehov kan tillgodoses
där dessa samhällsviktiga funktioner lokaliseras.
I de detaljplaner där det inte går av något skäl att tillgodo se något av dessa samhällsviktiga funktioner bör planförfattaren säkerställa att dessa funktioner, relaterade till detaljplanens utbyggnad av bostäder, tillgodoses i någon eller några av de detaljplaner som
parallellt är under bearbetning i de centrala delarna av staden.
Kommentar:

Planområdet ligger inom primärområdet Krokslätt där andelen barn är något lägre än i
Göteborg i stort. För dagens behov räcker befintliga förskolor, men med den omfattande
utbyggnaden av bostäder som planeras i och omkring planområdet kommer fler att krävas. I underlaget till beslut om planläggning anges att förskolefrågan ska lösas i ett större sammanhang. Planering för en F-3 skola pågår i närområdet. Krav har inte ställts på
LSS-boende inom planområdet.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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4. Kretslopp och Vatten

Övergripande bedömning
Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna:
•

•
•
•
•

Under rubriken Vatten och avlopp på sidan 19, ersätt nuvarande text med: ”Det
allmänna ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten finns utbyggt i
Ebbe Lieberathsgatan. Planområdet är idag anslutet till dessa ledningar. Kapaciteten för alla tre ändamål bedöms vara god. Avloppsnätet inom kvartersmark ska
utformas som duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten.”
Ta bort hela stycket med rubriken Spillvatten på sida 19.
På sidan 20 under rubriken dagvatten, stryk frasen ”…vilken har prioriteringsklass 3”.
Ta bort stycket med rubriken Berganläggning på sidan 20.
På sidan 28 i planbeskrivningen, lägg till under rubriken Vatten och avlopp: ”
An-slutning till de allmänna ledningsnäten för spillvatten och dagvatten kan göras i Ebbe Lieberathsgatan. Kapaciteten på de allmänna ledningsnäten bedöms
vara god.”

Utöver ovanstående ändringar är följande information viktig att beakta i planarbetet.
Avfall: Angöringsmöjligheten påverkas av kommande ombyggnation av Ebbe Lieberathsgatan vilken ligger utanför denna detaljplan men behöver bevakas för att avfallslösningen ska fungera i denna plan. För byggnaden längs med Ebbe Lieberthsgatan som
ska innehålla både verksamheter och bostäder behöver exploatören bestämma om avfallshanteringen ska ske gemensamt eller inte. I bygglovsansökan ska det även framgå
hur grovsopshanteringen ska lösas.
VA-nätet: Det allmänna VA-nätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten finns utbyggt i Ebbe Lieberathsgatan. Kapaciteten på dessa ledningsnät bedöms vara god. Planområdets kan anslutas ledningarna i Ebbe Lieberathsgatan.
Dagvatten: Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till exempel skall oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i dag-vattnet. Inför granskningen ska en dagvattenutredning göras för planområdet.
Skyfall: För att skydda bebyggelsen vid skyfall är det viktigt att den västra delen av
planområdet utformas så att vatten från skogsslänten inte blir instängt, utan får flöda
fritt.
Ekonomi: Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp har beräknats till 0,7 Mkr enligt
VA-taxa för år 2016.
Träd: Trädplanering i Ebbe Lieberathsgatan ska göras minst fyra meter från de allmänna VA-ledningarna för att skydda rören.
Berganläggning: Planområdet ligger i närheten av en berganläggning. Eventuell
sprängning skall utföras så att skador ej uppkommer på berganläggning och i berganläggningens installationer. Förbesiktning av berganläggning och installationer skall utföras innan sprängning påbörjas.
Kommentar:

Planbeskrivningen har justerats efter synpunkterna..
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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5. Miljöförvaltningen

Planområdet är centralt beläget vilket till exempel gynnar gång- cykeltrafik, det kommer
finnas goda möjligheter till en mer hållbar livsstil för de boende. Förvaltningen anser att
man, såsom planförslaget ser ut, lyckas skapa en acceptabel hantering av miljö- och
hälsoaspekterna. Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att
följande synpunkter nedan beaktas.
Parkering: I området pågår flera planarbeten för såväl bostäder, verksamheter som förskola/skola. Det är rimligt att se över om en gemensam samlad parkeringslösning i form
av exempelvis parkeringshus kan skapas snarare än att lösa parkeringen inom varje
planområde för sig. Det skulle innebära att onödig trafik slipper dras in i områdena och
att oflexibla lösningar i form av underjordiska garage undviks. Det centrala läget samt
stadens trafikstrategi bör dessutom kunna innebära en översyn av om det skulle vara
möjligt med ännu lägre parkeringstal. För garage större än 50 kvm med golvbrunn
kopplat till spillvattennätet behövs oljeavskiljare enligt Gryaabs riktlinjer för olje- och
slamavskiljare, alternativt kan garaget utformas helt tätt. Det vore bra om en sådan upplysning infördes i plankartan.
Luftkvalitet: Det behöver klarläggas hur det säkerställs att planen inte bidrar till ökad
trafikbelastning på Mölndalsvägen. I luftutredningar för närliggande detaljplaner har
konstateras att halterna kvävedioxid riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen i
Mölndalsvägens gaturum där det bland annat finns gång och cykelvägar. Gröna väggar
och tak kan förbättra luftsituationen.
Buller: Bebyggelsen är väl utformad för att klara gällande riktvärden och skapa en bra
utomhusmiljön på innergården.
Natur: Området väster om den tillkommande bebyggelsen planläggs som natur, vilket är
positivt.
Markmiljö: Då endast stickprovtagning genomförts kan det krävas kompletterande undersökningar innan eventuell sanering. Vi anser att en upplysning om detta behöver
införas på plankartan.
Störande verksamheter: En inventering av närliggande verksamheter och deras risk för
störningar samt om åtgärder på verksamheter eller bostäder behövs är nödvändig innan
planen färdigställs. Det behöver beskrivas och klargöras i det fortsatta planarbetet. Alternativet att inte göra detta riskerar att innebära att verksamheterna kan få vidta kostsamma åtgärder enbart som en följd av tillkommande bostäder vilket gör att vi tycker att
det är rimligt att man istället hanterar den frågan i planskedet. Liknande inventeringar
har gjorts för närliggande planer och bör kunna användas.
Miljömål: Till planbeskrivningen finns en bra och tydlig uppställning av bedömningen
kring planens påverkan på stadens miljökvalitetsmål. Denna hanterar dock inte de målkonflikter som finns avseende att de tillkommande bostäderna ligger i ett område där de
långsiktiga målen för luftkvalitet och buller inte klaras. Det framgår inte av resonemanget hur staden har vägt och värderat detta faktum mot övriga positiva effekter av
omställningen av området. Förvaltningen delar dock uppfattningen om att denna plats ur
ett övergripande miljö- och hälsoperspektiv är lämplig för bostäder och vår bedömning
är att de positiva aspekterna av planen överväger de negativa.
Kommentar:

Parkering: Frågan om ett större parkeringsgarage kan inte hanteras i denna detaljplanen
utan ligger på en mer övergripande planeringsnivå. Golvbrunnar hanteras i bygglovprocessen.
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Luftkvalitet: Trafikbelastningen klargörs i planbeskrivningen under rubriken planens
innebörd och genomförande och trafik och parkering, tillgänglighet och service. I planförslaget finns ny bestämmelse om plantering på gården vilket kan förbättra luftkvaliteten på gården. Trädplantering kommer ske längs Ebbe Lieberathsgatan vilket också kan
påverka luftkvaliteten positivt.
Markmiljö: Planbestämmelse är införd om att starbesked ej får ges innan marken klarar
rekommenderade föroreningshalter för aktuell markanvändning enligt PBL 4 kap 14 §.
Störande verksamheter: Intilliggande verksamheter är Autolabel, Harry Magnusson
bilservice mitt emot på Ebbe Lieberathsgatan. Hedin bil ligger söderut på andra sidan
Ebbe Lieberathsgatan i Mölndals kommun. Dessa verksamheter bedöms inte riskera
kostsamma åtgärder för att minska störning mot kommande bostäder.
Verkstaden, Harry Magnusson bilservice, hanterar i sin verksamhet en del lösningsmedel och oljor, i enlighet med de krav som ställts från Miljöförvaltningen på verksamheten. Ingen utvidgning eller avveckling av verksamheten är planerad i dagsläget. Verkstaden bedöms inte ge någon negativ påverkan på planområdet då den är av begränsad
storlek. Hedin bil ligger med sin baksida åt Ebbe Lieberathsgatan. De säljer personbilar
och bedöms inte vara störande verksamhet för planområdet.
6. Park och Naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen ser positivt på att bostäder planläggs på industrimark och
att park- och naturmark inte tas i anspråk för byggnation.
För att planområdet och andra pågående planer för bostadsbebyggelse i närområdet ska
få tillgång till parker och naturområden som motsvarar de minimikrav som ställs i grönstrategin behöver befintliga och planerade grönområden och lekplatser i möjligaste mån
göras nåbara och tillgängliga, samtidigt som parkkvaliteter utvecklas.
Vila, grön oas och mötesplats saknas inom 300 meter. Dessa sociotopvärden behöver
utvecklas i Ormgatans grönområde eller på annan närliggande plats för att grönstrategins riktvärden ska uppnås till fullo.
Naturmark i form av ädellövskog och byggrätt för bostäder på upp till sju våningar åtskiljs i planförslaget av prickmark på fyra meter, och balkonger tillåts kraga ut 2 meter
från fasad. Förvaltningen ställer sig frågande till om planförslaget kan genomföras utan
åverkan på träden i Ormgatans grönområde.
Den remsa på cirka 2x80 meter längs planområdets södra gräns som föreslås bli naturmark och därmed överförs till park- och naturnämnden saknar tydlig funktion och anses
ur skötselhänsyn inte vara rationell. Det vore önskvärt att om möjligt ”växla” denna mot
en mer strategiskt viktig yta av motsvarande storlek längs planområdets västra gräns.
Bostadsgården inom föreslaget kvarter blir knappt solbelyst vår- och höstdagjämning.
Under sommaren kommer cirka halva bostadsgården alltid att vara solbelyst. Soliga
balkonger kan väga upp för den mörka utemiljön på bostadsgården. Det framstår oklart
hur sol-/skuggförhållandena ser ut på de balkonger som vetter mot Ormgatans grönområde. Risk föreligger att vissa balkonger blir kraftigt beskuggade om de hamnar för nära
skogsranden, vilket kan leda till målkonflikter.
Behov av friytor för lek för mindre barn löses på kvartersmark. Eftersom bostadsgården
även ska rymma cykelförråd och andra anläggningar, och stora delar av gården oftast
ligger i skugga, är det särskilt viktigt att stor omsorg läggs i gestaltningen av lekmiljöerna.
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Eftersom planområdet innehåller relativt stora nivåskillnader är det viktigt att tillgängligheten till och genom planområdet särskilt beaktas.
Föreslagen gångväg genom Ormgatans grönområde är önskvärd men kan till följd av
nivåskillnader inte bli tillgänglig för alla.
Förvaltningen ser positivt på kreativa och estetiska lösningar gällande dagvattenhantering. Driftfunktionen för öppna diken och dammar som ingår i dagvattensystem tar förvaltningen inte ansvar för.
Förslag på förändringar i planförslaget
• Att planförslaget tar höjd för och redovisar hur fotgängare kan röra sig genom
planområdet, mellan Varbergsgatan och planerad lekplats i Mölndal, på ett sätt
som medger framkomlighet också för personer med begränsad rörlighet.
• Att det i planförslaget säkerställs att planen kan genomföras utan negativ påverkan på träd och annan växtlighet på planlagd naturmark. Detta kan ske genom
prickmark av tillräcklig bredd mellan byggrätt och naturmark.
• Att remsan i söder av planområdet som föreslås bli parkmark istället ingår i
kvartersmark för bostäder. Möjligen kan denna yta, som ägs av kommunen, bytas mot en yta i västra delen av planområdet, där exploatören är markägare. Detta skulle kunna bidra till att få till en tillgänglig passage genom området mellan
Varbergsgatan och planerad lekplats i Mölndal.
• Att planteringsbart bjälklag med växtbäddsdjup på minst 1 meter föreskrivs, så
att trädplanteringar på bostadsgården kan få rätt förutsättningar att utvecklas.
Kommentar:

Framkomligheten är god öster om planområdet längs Ebbe Lieberathsgatan där en tillgänglighetsanpassad trottoar finns. Möjlighet finns även att röra sig längs Ormgatans
grönområde vidare till en allmän lekplats på marken söder om planområdet i Mölndals
kommun.
Om prickmarken skulle breddas ytterligare i den västra delen skulle inte gården för bostadshusen bli tillräckligt stor för lek, cykelparkering och för att solljus skulle nå ner på
gården. Träden alldeles väster om bebyggelsen kommer därför att påverkas något genom att man kan behöva beskära grenar som når in över fastighetsgränsen in på kvartersmark. Risk finns även att vissa träd kan behöva tas ned på grund av skador på rötter.
Dialog med Park- och Naturförvaltningen har förts i frågan och det kan komma att påverka de åtgärder som behöver göras inom allmän plats NATUR och det avtal som
tecknas med exploatören kring kostnader.
Marken som var NATUR i samrådshandlingarna, i den södra delen av planområdet, har
omvandlats till kvartersmark.
Gården föreslås att punktvis förses med mindre träd och buskar samt med gräspartier.
Det är byggherrens ansvar att bygga en god bostadsmiljö på kvartersmark och kommunen bör inte reglera vad som ska planteras på kvartersmark om inte särskilda skäl finns
för det.
7. SDN Centrum

Ekonomi: När detaljplaner med bostadsinnehåll genomförs innebär det drifts- och förvaltningsekonomiska konsekvenser för stadsdelsnämnden. Detta behöver beskrivas i
planbeskrivningen.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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Barnperspektivet: Bostadskvarterens gård måste utformas så att barns behov av utevistelse för lek, aktivitet och vila kan tillfredställas. Kvarterets gård räcker inte som enda
utemiljö för barn och ungdomar i olika åldrar. Det är viktigt att även området runt detaljplaneområdet utvecklas mot kvalitativa utemiljöer. Stadsmiljön bör ge möjlighet för
barn att successivt utveckla sin självständighet. Vägarna till förskolor och skolor måste
också vara trygga och säkra för unga cyklister och fotgängare.
Jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv: Bostäderna bör vara i olika storlekar och
med olika upplåtelseformer för att locka människor i olika faser av livet och med olika
hushållsstorlekar. Kvarteret kan vara lämpligt för en bostad med särskild service
(BmSS), trygghetsbostäder eller andra mellanboendeformer som främst riktar sig till
äldre. Även alternativa boendeformer såsom kollektivboende kan vara möjligt.
Miljöperspektiv: Planområdet ligger nära väl utbyggd kollektivtrafik. Det ger de boende
bra förutsättningar att klara vardagens mobilitet utan att vara beroende av egen personbil. Tillgång till en förskola samt skola i närområdet ökar ytterligare möjligheterna att
gå och cykla i vardagen och bidrar därmed till hållbar mobilitet.
Omvärldsperspektiv: Mölndals kommun bygger en lekplats direkt i anslutning söder om
planområdet. För att skapa en väl fungerande och sammanhängande utemiljö för hela
närområdet behövs det ett bra samverkansarbete mellan Göteborgs stad och Mölndals
kommun.
Arbetsmiljöperspektiv: De föreslagna bostäderna kan på sikt utgöra arbetsmiljö för hemtjänsten och hemsjukvården med flera. Trygg och säker angöring för personalen till bostäderna med cykel och bil dygnet runt är nödvändigt.
Övervägaden: När det byggs nya bostäder behöver de tillgång till halvprivata utemiljöer
för vistelse och småbarnslek inom det egna kvarteret. En bra boendegård ska kunna erbjuda sol och skugga, avskildhet och möten året runt. Grönska är viktigt för välbefinnandet och hälsan, inslag av växtlighet påverkar människors stressnivåer positivt. Det är
viktigt att det finns väl genomtänkta, robusta och livskraftiga gröna inslag på gården.
Cykelparkering och gårdsbebyggelse får inte inkräkta på möjligheten till bra, solbelysta
platser för utevistelse under hela året.
Angöring till kvarteret bör endast tillåtas via Ebbe-Lieberathsgatan, det innebär att ett
infartsförbud bör tilläggas i den norra fastighetsgränsen mot befintligt parkeringsområde.
Bostäderna inom planområdet motsvarar ett behov av knappt två nya förskoleavdelningar förutsatt att området också lockar barnfamiljer. Ingen säkrad plats för förskola
eller skola har hittills redovisats.
För att det aktuella planområdet ska locka barnfamiljer att flytta in måste åtgärder i omgivningen genomföras. Planens bindande dokument behöver tydligt ange vilka åtgärder
som ska vidtas, och av vem, för att en socialt hållbar miljö ska skapas för de tillkommande bostäderna, både inom planområdet och i angränsande områden.
Kommentar:

Ekonomi: I genomförandedelen av planbeskrivningen framgår de ekonomiska konsekvenserna i granskningshandlingen.
Barnperspektivet: Noteras. Söder om planområdet finns en allmän lekplats i Mölndals
kommun. Inne på gården finns möjlighet till lek.
Jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv: Noteras. Enligt PBL saknas möjligheter
att reglera upplåtelseform i en detaljplan. Byggherrens arkitekt har redovisat olika storlekar på lägenheter i de förberedande bygglovhandlingar som redovisats i planarbetet.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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Omvärldsperspektiv: Noteras.
Arbetsmiljöperspektiv: Krav ställs på tillgänglighet i samband med bygglovprocessen.
Övervägaden: De nya bostäderna med sin kringbyggda gård ger stora möjligheter till en
god boendemiljö med både grönska, solbelysta uteplatser och lek. En bestämmelse om
krav på lek och vegetation har införts. Området norr om planområdet är kvartersmark
och det är därför olämpligt att införa bestämmelse om utfartsförbud. I planarbete har en
social konsekvensanalys och en barnkonsekvensanalys genomförts som belyser nuläge
och konsekvenser av planförslaget.
8. Trafikkontoret

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till utbyggnad av rubricerat ärende vid beaktande av nedanstående synpunkter.
Enligt planhandlingar skall parkering, för bilar och cyklar, för bostadsändamål lösas på
kvartersmark. Uträkning för antal platser avses följa Göteborgs stads parkeringstal. Trafikkontoret vill förtydliga att boende på denna fastighet ej kommer att bli behöriga till
Göteborgs stads boendeparkeringssystem
Med den succesiva förändringen av Ebbe Lieberathsgatan till en gata med fler bostäder
ser trafikkontoret som stor fördel ur säkerhets- och trygghetssynpunkt att förstärka, tydliggöra en koppling för fotgängare till hållplats Lana. Önskemålet har lyfts fram både
under BKA/SKA analys samt vid det öppna samrådsmötet.
Kommentar:

Kommunens parkeringstal klaras i bebyggelseförslaget. Utformningen av Ebbe Lieberathsgatan, kommer samordnas med tidigare framtaget trafikförslag för Ebbe Lieberathsgatan i läge med detaljplanen för Lana1 strax norr om detta område.
9. Kulturförvaltningen

Förvaltningen har inga invändningar mot att den aktuella platsen omvandlas till bostadsmiljö. Vi ser positivt på kvalitetsprogrammets ambition med en grön och händelserik gatumiljö anpassad efter fotgängare. Vi vill dock förorda att bebyggelsens volymer
bryts upp och blir variationsrik, och att det kan vara lämpligt med en avtrappning av
byggnadshöjder mot berget i väster.
Tillkommande bostäder och verksamheter som integreras med äldre, identitetsskapande
industrimiljöer kan skapa en intressant blandning av funktioner och av gammalt och
nytt, och ge området nytt liv. Tillkommande bostäder och verksamheter som integreras
med äldre, identitetsskapande industrimiljöer kan skapa en intressant blandning av funktioner och av gammalt och nytt, och ge området nytt liv.
Kommentar:

Noterar att förvaltningen är positiv till omvandling till bostäder på platsen.
Förslaget har ändrats efter samrådet med att korta av den västligast liggande bygganden
åt söder vilket innebär mer ljus in på gården och ett större avstånd till de närmaste villorna i sydväst. Vidare har nockhöjden sänkts en halv meter på samma hus.

1

Krokslätt -Bostäder och verksamheter norr om Lana, samrådstid pågår t o m 2016-02-23 Dnr 0312/13
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Statliga och regionala myndigheter m.fl.
10. Lantmäteriet

Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter:
•
•
•

På kartan under planbestämmelser så ska texten om att fastighetsindelningsbestämmelserna upphävs flyttas till rubriken Upplysningar.
I grundkartan får gärna kommunnamnen stå så man ser vad som är Göteborg
och vad som är Mölndal.
För upplysning: om man skulle vilja dela upp bostäderna och parkeringsgaragen
i olika fastigheter så tillåter inte planen sådan 3d-fastighetsbildning.

Kommentar:

Synpunkterna har åtgärdats i plankartan.
11. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att komplettering med bostäder i Krokslätt är lämpligt. En eventuell
ökad trafikbelastning på E20 och väg 40 måste utredas vidare.
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att frågor som riksintresse kommunikationer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall
prövas av Länsstyrelsen.
Riksintresse för kommunikationer: Fastigheten påverkar via Mölndalsvägen riksintresset
E20 och väg 40. Länsstyrelsen anser i likhet med Trafikverket att det resonemang som
finns i planhandlingen behöver utvecklas genom att Staden redovisar uppgifter i form av
beräkningar, trafikanalyser eller liknande som verifierar hur Staden kommit fram till att
trafik från exploateringarna i området inte kommer att belasta det statliga vägnätet.
Förorenad mark: Ytterligare utredningar måste ske när befintliga byggnader har rivits.
En riskbedömning göras sedan mot bakgrund av föroreningssituationen och planerad
markanvändning. Riskbedömningen ska ligga till grund för bedömning av vilka föroreningshalter som kan accepteras för planerad markanvändning och hur saneringen ska gå
till. Detta ska ske i dialog med tillsynsmyndigheten. Det ska säkerställas i detaljplanen
att det kan finnas föroreningar inom planområdet som måste åtgärdas innan de kan bebyggas.
Luftföroreningar: Detaljplanen påverkas av trafiken i området med relativt höga luftföroreningshalter som följd. Ur luftkvalitetsaspekt anser Länsstyrelsen att det vore mer
fördelaktigt att inte ha entréer mot Ebbe Lieberathsgatan och att intag av tilluft för ventilation regleras i planen på så sätt att den lokaliseras in mot gården. Länsstyrelsen har
tagit del av luftutredningen för planområdet och konstaterar att spridningsberäkningarna
visar på en positiv lufthalts utveckling i området. Beräknade halter av kvävedioxid är
dock relativt höga i planområdet. I enlighet med vad som skrivs i utredningen är modellberäkningar behäftade med vissa felkällor och vid en liten underskattning kan det
finnas risk för överskridanden av dygnsnormen för kvävedioxid, både i nuläget och
2035.
Buller: Planområdet är bullerutsatt från järnväg och vägtrafik i området, det är positivt
att ett större hus läggs som skydd i direkt i anslutning mot Ebbe Lieberathsgatan och att
nedre plan inte ska inrymma bostäder utan lokaler för verksamheter. Detta hus mot gatan är en förutsättning för att klara bullervärdena för bostäderna innanför. Det bör säker-
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ställas i detaljplanen att huset mot Ebbe Lieberathsgatan byggs innan det sker inflyttning av lägenheterna i husen innanför i planområdet.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten: Den aktuella vattenförekomsten är Mölndalsån.
Enligt planförslaget bedöms planen inte bidra till att MKN överskrids, men motivering
saknas. Kommunen måste därför visa hur planerade åtgärder påverkar möjligheterna att
nå uppsatta MKN för vatten.
Dagvatten: Det är viktigt att en dagvattenutredning tas fram till granskningsskedet som
inte bara klargör behov av fördröjning av dagvatten utan även behov av rening. Kommande dagvattenutredning bör därför innehålla en bedömning av föroreningsinnehåll i
dagvatten från planområdet. Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget att kommunen
vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att dagvattnet från området inte ska försämra
möjligheten att uppnå MKN för vatten i berörd recipient.
Grundvatten: Planen medger underjordiska garage. Det anges att grundvattennivåerna
ligger ytligt i området, varierande mellan 0,5 – 1,5 meter under markytan. Länsstyrelsen
anser därför att det behöver förtydligas hur grundvattennivåerna i området kommer att
påverkas av de planerade åtgärderna dels under byggskedet och dels när planen är
genomförd. Bortledning av grundvatten kan riskera att medföra sättningar i området
vilket också framkommer i PM Geoteknik och miljö. Påverkan på grundvattenförhållandena bör därför utredas noggrant. Länsstyrelsen upplyser om att avledning av grundvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § Miljöbalken, om det inte
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena (11 kap. 12 § Miljöbalken). Inför en eventuell
tillståndsprövning ska samråd initieras med Länsstyrelsen i god tid innan.
Behovsbedömning: Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas
fram.
Kommentar:

Riksintresse: Se kommentar till Trafikverket. En generell bilaga om trafikpåverkan bifogas till planförslaget. En mer specifik beskrivning av trafikens påverkan på riksintresset E6 och väg 40 finns med i planbeskrivningen till granskningsskedet.
Förorenad mark: Planbestämmelse har införts om att sanering av förorenade massor ska
vara borttagna innan startbesked.
Luftföroreningar: Slutsatsen från Swecos luftmiljöutredning från 2016-02-16 anger
att ”Planområdet antas klara miljökvalitetsnormerna både i nuläget och för beräknade framtidsscenariona”. Man rekommenderar att tilluft tas bort från gatan och att
entréer är bort från gatan. Planbestämmelser anger entréer mot Ebbe Liberathsgatan
även om luftmiljöutredningen lyfter lämpligheten i att minimera exponeringen åt
detta håll. Det har bedömts viktigt att få till ett levande gaturum längs Ebbe Lieberathsgatan. Det ligger i linje med de målsättningar staden anger i ”Översiktsplan för
Göteborg och Mölndal fördjupad för Mölndals dalgång” om att omvandla området
till ett attraktivt bostadsområde.
Entréerna är också genomgående vilket gör att man troligen kommer att använda
entréerna in mot gården när man ska vistas där. Planbestämmelse om plantering på
gården har införts för att säkerställa att viss grönska kommer att finnas. Detta ger en
viss positiv effekt på luftföroreningar. Likaså kommer träd att planteras längs Ebbe
Lieberathsgatan vilket också det har en positiv effekt på luftkvaliteten. I planbeskrivningen står att luftintag bör vändas bort från gatan.
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Buller: Föreslagen bebyggelse klarar bullerkraven som anges i planbestämmeslerna och
byggherren ansöker om bygglov för hela planområdet enligt de avtal som finns i samband med medverkan i BoStad2021. I bygglovprocessen ställs krav på att de byggnader
som krävs för att klara bullerkravet också är uppförda före slutbesked.
Miljökvalitetsnormer: Dagvattenutredningen är kompletterad med en redovisning av att
MKN inte överskrids.
Dagvatten: Dagvattenutredningen är framtagen till granskningsskedet med en redovisning av föroreningsinnehåll.
Grundvatten: Grundvattennivån påverkas inte av föreslagen ny bebyggelse. Garage
genomförs enbart i ett plan under mark och görs med tät konstruktion, Inget grundvatten
kommer att behöva ledas bort från planområdet i kommunala ledningar.
Behovsbedömning: Noteras.
12. Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då de inte har några anläggningar i
området.
Kommentar:

Noteras.
13. Svenska Kraftnät

Har tagit del av handlingarna och har inget att erinra. Svenska Kraftnät har inga ledningar i anslutning till området och önskar inte medverka i det fortsatta remissförfarandet.
Kommentar:

Noteras.
14. Mölndals Stad

Mölndals stad ser att planen ligger i linje med det pågående arbete som bedrivs i den
fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång och ser därför positivt på detaljplanen.
Mölndals Stad anser att utvecklingen av ett grönstråk utmed Mölndalsån skulle vara
positivt för området och ser att detta är en fråga som gemensamt bör studeras mellan
städerna för att skapa förutsättningar för ett sammanhängande stråk med goda vistelsemiljöer. Utrymme för förskolor har inte tagits med i planerna och det har inte heller tagits fram någon särskild plan för detta ändamål. Mölndals Stad ser det som en mycket
viktig fråga att det skapas balans mellan behov av förskoleplatser och möjlighet att tillgodose detta.
Kommentar:

Planområdet ligger inom primärområdet Krokslätt där andelen barn är något lägre än i
Göteborg i stort. För dagens behov räcker befintliga förskolor, men med den omfattande
utbyggnaden av bostäder som planeras i och omkring planområdet kommer fler att krävas. I underlaget till beslut om planläggning anges att förskolefrågan ska lösas i ett större sammanhang. Planering för en F-3 skola pågår i närområdet.
Enligt översiktsplanen föreslås ett nytt attraktivt, händelserikt och sammanhängande
promenadstråk på östra sidan längs med Mölndalsån. Längs med stråket, som sträcker
sig hela vägen från Liseberg i Göteborg till Mölndals innerstad, skapas lokala parker
och tvärkopplingar över ån. Detta kommer i allra högsta grad att gynna planområdet.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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Naturmiljön i den västra delen av planområdet säkras. Nuvarande användning (biluppställningsplats) ändras till NATUR. En gångväg medges i detaljplanen men utan specificering av exakt läge, förslagsvis omvandlas den stig som finns genom området till en
mer tillgänglig gängväg.
15. Polismyndigheten

Polismyndigheten har följande synpunkter.
Längs med Ebbe Lieberathsgatan, trafikeras av 2 900 fordon per dygn (2014) och
Mölndalsvägen, 13 900 fordon per dygn, finns stora brister i trafiksituationen, särskilt
för barn och unga som går i skola i området. Villkoren för gående och cyklister behöver
därför förbättras. Kopplingen mellan planområdet och hållplatsen Lana upplevs idag
som osäker för gående. Det finns gång- och cykelväg på båda sidor om Mölndalsvägen
men inte utefter Ebbe Lieberathsgatan.
Belysning är viktig för överblickbarheten i den skyddade bostadsgården, även gällande
omgivningen och inte bara uteplatsen i sig.
I samband med bebyggelse måste den kvarvarande grönytan och gångstråken utformas
med hänsyn tagen till trygghetsaspekten. Gröna ytor kräver stora insatser i form av underhåll och skötsel, inte minst ur perspektivet otrygghet och brott. Buskage skapar
otrygghet om de inte hålls efter. Växtligheten får inte skymma viktiga siktlinjer.
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 uppställningsplatser
för utryckningsfordon och räddningstjänst.
Kommentar:

Utformningen av Ebbe Lieberathsgatan ligger utanför planområdet och planen kan inte
reglera den. Trafikkontoret arbetar med genomförandet av omvandlingen av Ebbe Lieberathsgatan och arbetar även med säkerhetsaspekten för gående och cyklister.
Park- och Naturförvaltningen kommer att arbeta vidare med utformningen av naturmark
inom planområdet. Trygghetsaspekterna ska då ingå i det arbetet.
Plats finns längs med utsidan av kvarteret för räddningstjänstens bilar.
16. Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten har övervägt riskbeaktande, räddningstjänstens insatsmöjligheter
samt tillgång till brandposter i föreslagen detaljplan. Tillgången till brandposter behöver
säkerställas så att avståndet mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och
närmaste brandpost understiger 75 meter. I övrigt har Räddningstjänsten inget att erinra.
Kommentar:

Noteras.
17. Statens Geotekniska Institut

Den geotekniska utredningens detaljeringsnivå bedöms uppfylla detaljerad utredning
och erforderlig säkerhetsfaktor har valts, utifrån en bedömning av gynnsamma och icke
gynnsamma förhållanden, till Fe> 1,55 och FKoMB> 1,45. För kombinerad analys innebär detta att kravet ligger mitt i intervallet. Detta stämmer dock inte för odränerad
analys där vald säkerhetsnivå är lägre. SGI vill uppmärksamma att vald säkerhetsnivån
vanligtvis väljs så att likvärdiga säkerhetsnivåer används för båda analysmetoderna,
odränerad och kombinerad analys. För att välja olika säkerhetsnivå ska det finnas tydliga motiv, tex. höjd osäkerhet i vald pottrycksprofil eller odränerad skjuvhållfasthet. I
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utredningen förkommer ingen skrivning som SGI anser motiverar en lägre säkerhetsnivå
i odränerad analys och därför anser vi att Fc= l ,6 istället bör användas.
Vidare framgår det av utredningen att stabiliteten i sektion A, med en marklast på 25
kPa, är tillfredställande. För sektion C är stabiliten för befintliga förhållanden däremot
inte tillfredställande och stabilitetshöjande åtgärd med en stödfyllning krävs för att uppnå erforderlig säkerhetsnivå Fe> 1,55. Höjs kraven enligt ovan uppfylls inte stabilitetskraven för dimensionerad åtgärd, vilket innebär att en justering krävs för att tillgodose
en högre säkerhetnivå Fe > 1,6. Dessutom är SGI frågande till hur denna åtgärd, som är
en förutsättning för att stabiliteten blir tillfredställande, säkerställs i planen. Då det varken på plankartan eller i planbeskrivningen framgår att en stabilitetshöjande åtgärd
krävs. SGI noterar att det i den geotekniska utredning framgår att inga belastningsrestriktioner krävs då planerad bebyggelse kommer att grundläggas på stödpålar. Utförda
beräkningar visar att stabiliteten, för den södra delen av planområdet, enbart är tillfredställande för befintlig belastningssituation. SGI delar därför inte konsultens bedömning
avseende behovet av belastningsrestriktioner eftersom det för områden runt bebyggelsen
förekommer ytor, som inte är grundförstärkta, där det kan genomföras icke marklovspliktiga uppfyllnader som innebär att stabiliteten blir otillfredsställande. SGI ser därmed
ett behov att i planen säkerställa att ytterligare markbelastningar inte tillåts.
Sammanfattnings ser SGI att det kvarstår, från geoteknisk säkerhetssynvinkel, oklarheter som behöver förtydligas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen.
Kommentar:

SGI:s synpunkter är iakttagna. Den geotekniska utredningen är reviderad med förtydliganden om markstabiliteten och säkerhetsfaktor. Se även kompletterad bifogad karta i
PM/ GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK från Tellstedt rev C dat 2016-09-27. En
planbestämmelse är införd om krav på marklov vid markhöjning. En upplysning är också införd på plankartan om att markstabilitetshöjande åtgärder kan krävas i den västra
och södra delen av planområdet. Planbeskrivningen är kompletterad med förklarande
text om geotekniska förutsättningar.
18. Skanova

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av rubricerat ärende och vill
meddela att det ej finns något att invända mot planförslaget.
Utefter Ebbe Lieberathsgatans västra sida har Skanova ett större kabel/kanalisationsstråk. Detta stråk ligger utanför aktuellt planområde. Största hänsyn
måste dock tas till denna anläggning vid exploateringen.
Kommentar:

Noteras.
19. Trafikverket

Väg E6 och väg 40 är idag hårt belastade och därför känsliga för att ta emot ökad trafik.
Idag uppstår köer på avfartsramperna från väg E6 och väg 40 vilket kan leda till upphinnande olyckor och att trafiksäkerheten äventyras. Det är anledning till att Trafikverket tidigare har begärt att kommunen ska redovisa hur denna detaljplan och andra närliggande detaljplaner, så som Norra Lana, Olofshöjd, Almedals fabriker, Fredriksdalsgatan, Tändsticksfabriken, Grafiska vägen, påverkar det statliga vägsystemet.
Trafikverket anser att det resonemang som finns i planhandlingen behöver utvecklas
genom att Staden redovisar uppgifter i form av beräkningar, trafikanalyser eller liknan-
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de som verifierar hur Staden kommit fram till att ingen trafik från exploateringarna i
området kommer att belasta det statliga vägnätet.
Kommentar:

Ett stort antal resor och transporter sker varje dag i hela Göteborgsregionen och utvecklingen av transportsystemet är därför ett gemensamt ansvar mellan såväl nationella, regionala och lokala aktörer.
För att möta den stora utvecklingen i Göteborg behöver stadsplaneringen ske utifrån ett
helhetsperspektiv, där trafik är ett medel för att uppnå en fungerande och attraktiv stad. I
och med detta krävs en omställning av trafiksystemet. Trafik för en nära storstad, som är
Göteborgs Stads trafikstrategi (antagen av Trafiknämnden i februari 2014), är här vägledande för hur trafiksystemet i staden ska utvecklas, och ställas om, för att för att uppnå de fastslagna mål och möta de utmaningar som staden står inför de närmaste tjugo
åren.
Göteborgs Stad arbetar för att öka det hållbara resandet
Trafikstrategin har tagits fram parallellt med strategi för utbyggnadsplanering och grönstrategi för att få en enhetlighet i stadens strategiarbete. I samklang med stadens klimatstrategi krävs enligt trafikstrategin en minskning av antalet bilresor med 25 % år 2035
jämfört med 2011. Det innebär en fördubbling av antalet resor till fots, med cykel, samt
med kollektivtrafik, vilket är i linje med K2020 där större omställning bör ske där bäst
förutsättningar finns.
Trafikstrategins intentioner konkretiseras genom en rad olika program, och översyner av
gällande dokument.
En förutsättning för att kunna öka det hållbara resandet är att nya bostäder och verksamheter planeras i goda kollektivtrafik-, gång-, och cykellägen i enlighet med utbyggnadsplaneringen. På detta sätt kan fler välja hållbara transportslag och vi uppnår en god
effektivitet i kollektivtrafiksystemen samtidigt som gator och vägar avlastas från personbilstrafik.
Framtida trafikmängder om trafikstrategins mål uppnås
För att belysa effekterna på biltrafiken då trafikstrategins mål uppnås har en trafikprognos tagits fram med hjälp av Trafikverkets prognosverktyg Sampers. Prognosen som
innehåller stadens planerade markanvändning för 2035 bygger på det scenario som tagits fram inom WISE-projektet2.
Trafikprognosen visar på en generell minskning av trafikmängderna på det övergripande
vägnätet i förhållande till idag.
Göteborgs stad och Mölndals kommun har gemensamt arbetat fram ett förslag på
”Översiktsplan för Göteborg och Mölndal fördjupad för Mölndals dalgång”, utställningshandling december 2015. Där framgår hur Göteborg och Mölndal ser på utvecklingen i området. ”Intentionen är att utvecklingen inte skall bidra till ökad biltrafik.

2

Omställning till 40 % kollektivtrafikandel i Göteborgsområdet – en backcastingstudie med Sampers,
Mistra Urban Futures Report 2014:6
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En mer specifik beskrivning av trafikens påverkan på riksintresset E6 och väg 40 finns
med under ”påverkan på trafik” i planbeskrivningen i granskningsskedet.
20. Västtrafik

Västtrafik har tagit del av förslag till detaljplanen och har inget att erinra mot planen.
Området är väl försörjt med kollektivtrafik. Västtrafik vill påminna om vikten av att
skapa trygga och säkra gångvägar till hållplatserna.
Kommentar:

Noteras.

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 publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.
21. Allkontor AB, Krokslätt 34:18

Allkontor AB är ägare till fastigheten Krokslätt 34:18, mittemot planerad byggnation.
Fastigheten består av två byggnader vilka hyrs av Kinnarps AB och Autolabel AB.
Bygghöjden med 6-7 våningar är för högt. Förslaget med ett kompakt högt hus mot gatan som kommer att skugga fastigheten avsevärt. Något lägre höjd med en mer varierad
fasad skulle lätta upp intrycket. En eller två lokaler i bottenvåningen för annan verksamhet än bostäder är mycket positivt.
Vad gäller trafiksituationen på Ebbe Lieberathsgatan så ingår de totala förändringar som
planeras inte i planområdet men notera ändå följande: Ebbe Lieberathsgatan har varit
uppgrävd många gånger genom årens lopp på grund av ledningstråket i gatan. Att minska gatans bredd känns därför inte bra. Gatan är mycket trafikerad och där ingår mycket
lastbilstransporter. Ofta blockerar sådana transporter ett körfält vid lossning/lastning.
Att minska bredden på körbanan kommer att skapa försämrade möjligheter för transporter till/från de verksamheter som bedrivs. En minskning av bredden gjordes på Gärdegatan vilket har medfört att transporter nu stannar på Ebbe Lieberathsgatan för att inte
blockera vägen och skapa farliga trafiksituationer.
Byggperioden kommer att medföra stora störningar för Autolabel och Kinnarps verksamheter. Det är av stor vikt att dessa begränsas samt att en löpande dialog förs med
respektive företag.
Kommentar:

Nockhöjden ut mot Ebbe Lieberathsgatan bedöms som rimlig i ett område som är under
omvandling till att bli tätare och med mer inslag av bostäder. Verksamheterna öster om
Ebbe Lieberathsgatan är inte så känsliga avseende soljus som exempelvis bostäder. En
stor del av ytan öster om planförslaget är idag parkering och fasadytan är begränsad ut
mot Ebbe Lieberathsgatan. I förslaget till fördjupad översiktsplan för Mölndals dalgång
anges våningsantal 5-8 längs med sträckan Mölndalsvägen och Södra vägen som rimlig.
Den befintliga bebyggelsen med verksamheter är mycket låg med en eller två våningar.
Det är inte möjligt att omvandla och förtäta området med de låga byggnadsvolymerna
som riktlinje.
Omvandlingen av Ebbe Lieberathsgatan ingår inte i planområdet. En skiss på en tänkt
utformning finns redovisad i planbeskrivningen.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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Byggherren ansvarar för att inga oacceptabla störningar uppstår under byggperioden.
Detta regleras inte med detaljplan.
22. Fastighetsägare, Hunden 54 - Torsgatan 12, Mölndal

Fastighetsägaren anser att bostäderna bör uppföras i bättre harmoni med befintligt villakvarter. Hänsyn har inte tagits för att göra en mjuk övergång mellan befintliga bostäder
och de nya lägenheterna som t.ex. gjordes ingående när BRF Matildeberg på motsvarande sätt planerades. Det vore bättre att bygga endast två våningar i brytningen mot
skogen och villaområdet och sedan successivt höja antalet våningar mot Ebbe Lieberathsgatan .
Kommentar:

Bebyggelsen vid Mathildeberg har även den bitvis 7 våningar ut mot Ebbe Lieberathsgatan. Där trappas bebyggelsen ner något mot väster men situationen är där annorlunda. Väster om det nu aktuella planförslaget finns ett berg med skog att ta stöd mot
och ingen bebyggelse ligger i direkt anslutning i väster mot den tillkommande bebyggelsen.
23. Fastighetsägare, Hunden 55 - Torsgatan 10, Mölndal

Fastighetsägaren anser inte att den planerade bebyggelsen blir störande från den egna
fastigheten. Men med avseende på upplevelse av natur vore det bättre om de södra och
västra lamellhusen vore något lägre med tanke på ljusinsläpp. Påståendet att det västra
lamellhuset skulle var högre för att ansluta sig till de befintliga träden i väster låter fel.
Så många som möjligt borde få tillgång till utsikten mot trädpartiet och inte uteslutas
från den utsikten.
Kommentar:

Förslaget har ändrats efter samrådet med att korta av den västligast liggande bygganden
åt söder vilket innebär mer ljus in på gården och ett större avstånd till de närmaste villorna i sydväst. Vidare har nockhöjden sänkts en halv meter på samma hus.
24. Fastighetsägare Tigern 1

Är positiva att industrifastigheterna ändras till bostäder dock är det oerhört viktigt att
byggnaderna harmoniseras med fastigheterna på kvarteren intill.
Byggnaderna är för höga. Fastighetsägaren redovisar ett antal alternativ till aktuellt förslag och synpunkter på hushöjderna:
•
•
•

Den östra huskroppen bör vara som högst 5 våningar, vilket harmoniserar med
intilliggande bostadsrättsförening.
Det södra huset bör börjar med 2 våningar, närmast sluttning i väster och går
upp till 4 våningar i riktning öster
Västra huset bör inte byggas då lägenheterna och skogen blir mörka. Istället bör
skogen lyftas fram genom att ansluta en grön, naturlig innergård. Om huset skall
uppföras trots detta bör detta börja med 2 våningar (närmast Torsgatan) och gå
upp till 4 våningar (mot norr) för att utnyttja solen och för att möta skogen.

Förslag till utformning bifogas yttrandet, nedan visas två av dem:

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande
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Bifogad skiss och foto på befintlig byggnad som visar hur byggnaderna
byggnade
i aktuell plan
skulle kunna
unna möta befintlig byggnad och skogen på ett annat sätt.
Buller: Det är oerhört viktigt att takutformning och ventilation utformas
utfo
så att buller
oljud inte sprids eller flyttas över mot villabyggnationen. Passagen
assagen mellan BRF
Mathildberg och de nya husen
huse kan bidra med studsande ljud mot villaområdet.
villaområdet Vidare,
viktigt att motivation till husbygge ej skall vara bullerbekämpning av E6:an.
Lekplats: Öppningen från det nya kvarteret mot den blivande lekplatsen,
lekpla
som Mölndals
stad skall uppföra inom kort, borde blir mer naturlig och öppen,, dvs grönska mot grönsgrön
ka.
Tydlighet i planbeskrivningen: Antal våningsplan och lägenheter borde specificeras. Det
nämns att ”nybyggnation
nybyggnation ska bidra till större mångfald av både innehåll och männimänn
skor”, samtidigt
digt nämns det att uppförande av uteslutande bostadsrätter inte bidrar till
mångfald. Det bör bli en större blandning i bostadsstorlekar för att gynna barnfamiljer.
Hänsyn: Liksom vid bygget av BRF Mathildeberg, borde nybyggnationen
nybyggnati
ta hänsyn till
byggnationerna intill,, gällande höjd,, planering av balkong/fönster för att undvika för
mycket insyn åt vardera håll.
Service: Plan för skola, vårdcentral saknas, de ligger inte alls
alls i fas eller så långt gångna.
Geoteknik: Sluttningen och området intill är ur geotekniskt synpunkt mycket känsligt
och instabilt, dra lärdom av byggnationen av BRF Mathildeberg.
Trafik: Ebbe Lieberathsgatan kommer att bli en flaskhals, speciellt med tanke på vägen
på båda sidor skall smalnas av. Gustaf Dalénsgata är ett liknande exempel.
Hållbarhet: Förslaget
örslaget känns förhastat
för
och kortsiktigt, dessa
essa typer av yttre modernitet är
inte hållbara
ållbara på sikt om det inte sker ett bättre möte med den befintliga bebyggelsen.
Kommentar:

Byggnader: Bebyggelsen vid Mathildeberg har även den bitvis 7 våningar
v
ut mot Ebbe
Lieberathsgatan. Där trappas bebyggelsen ner något mot väster men situationen är där
annorlunda. Väster om det nu aktuella
aktue la planförslaget finns ett berg med skog att ta stöd
mot och ingen bebyggelse ligger i direkt anslutning i väster mot den tillkommande
tillkommand bebyggelsen.
Förslaget har ändrats efter samrådet med att korta av den västligast liggande bygganden
åt söder vilket innebär mer ljus in på gården och ett större avstånd till de närmaste vilvi
lorna i sydväst. Vidare har nockhöjden
noc
sänkts en halv meter på samma hus.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret,
Stadsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande

18(34)

Buller: Det ingår normalt sett inte att reglera bullrande ventilation till bostadshus i detaljplaner. Planen anger med en planbestämmelse de värden som gäller för buller avseende trafikbuller. I bygglovprocessen redovisas husens tekniska installationer och en
prövning görs då mot gällande bygglagstiftning.
Lekplats: Koppling mot lekplats planeras av Park-och Naturförvaltningen i Göteborg
med en stig norrut genom naturmarken inom planområdet. Dialog om det har skett med
Mölndals stad.
Tydlighet i planbeskrivningen: Planen regleras med nockhöjd. Detta bedöms vara det
tydligaste sättet att reglera höjd i detta fallet.
Hänsyn: Befintlig bebyggelse bedöms ligga på ett sådant relativt stort avstånd att insynen inte blir störande. Naturmarken med berget och skogen medför att insynen bör bli
liten.
Service: Planen medger centrumverksamhet i viss omfattning entrévåning. Det saknas
plats inom området för att skapa en skola eller vårdcentral.
Geoteknik: Planbestämmelse om geoteknik är införd på plankartan.
Trafik: Trafikkontoret arbetar med utformningen av Ebbe Lieberathsgatan. Gatan ligger
utanför planförslagets område.
Hållbarhet: Noteras.
25. Fastighetsägare Hunden 52 – Torsgatan 16

Husen mot skogen bör bli lägre, skogen bör göras tillgänglig för hela området så att den
kan utnyttjas av nya grannar. Med så många nya bostäder på gång är det förvånade inte
större hänsyn har tagit till den naturtomt med som finns i anslutning till de planerade
fastigheterna. Matildeberg är ett bra exempel på hur man kan bygga en övergång mellan
småhusområdet och stad. De nya lägenheterna kommer att ha väldigt lite ljusinsläpp,
även om de har stora fönster.
Kommentar:

Byggnader: Bebyggelsen vid Mathildeberg har även den bitvis 7 våningar ut mot Ebbe
Lieberathsgatan. Där trappas bebyggelsen ner något mot väster men situationen är där
annorlunda. Väster om det nu aktuella planförslaget finns ett berg med skog att ta stöd
mot och ingen bebyggelse ligger i direkt anslutning i väster mot den tillkommande bebyggelsen.
Förslaget har ändrats efter samrådet med att den västra byggnaden kortats av något åt
söder vilket innebär mer ljus in på gården och ett större avstånd till de närmaste villorna
i sydväst. Vidare har nockhöjden sänkts en halv meter på samma byggnad.

26. Fastighetsägare Krokslätt 1:15 – Matildersbergsgatan 26b

Planförslaget och dess tillkomst har tydliga inslag av en politisk vilja att maximera bostadsbyggandet på kort tid. Man missar att beakta helheten.
Harmoni med omgivningen
Huvudsakliga synpunkten gäller byggnadshöjder och hur huskropparna gränsar mot
befintlig bebyggelse och grönområde mot sydväst. Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande inför planbesked i frågan stämmer helt överens med våra synpunkter:
“Kontoret ser positivt på en hög exploatering på platsen, men utformningen behöver
studeras närmare i det kommande planarbetet. Tillgång till lekytor och allmänna ytor i
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denna del av staden behöver förbättras och därför är kopplingar till och mellan de befintliga grönområdena desto viktigare. Bättre koppling mot det angränsande grönområdet väster om kvarteret är därför önskvärd att skapa till gagn både för kvarteret och
för omvandlingsområdet utmed Ebbe Lieberathsgatan som helhet. Kvarteret kan med
fördel öppnas upp mer mot grönområdet i sydväst och få höjdmässigt en mjukare övergång. En sådan studie kan resultera i något minskad yta och antal lägenheter.”
Aktuellt planförslag riskerar att skapa skarpa sociala gränser där människor boende i
höghusen saknar naturliga kontaktytor till boende runt omkring, segregationen riskerar
att förstärkas. Planförslaget utnyttjar inte möjligheten att skapa en attraktiv och livfull
stadsdel. Planförslaget saknar harmoni till angränsande villakvarter och grönområde.
Planförslaget skapar en oönskad och omotiverad skarp gräns mellan det “nya” och det
“gamla”. Planförslaget visar inte att närmaste villatomt ligger endast ca 15-20m från
den västra huskroppen i nästan samma nivå. Risk finns att boende i de närmaste villorna
kommer att flytta och villorna bli omvandlade till flerbostadshus och därmed “äta” sig
in i villaområdet och flytta gränsen successivt med tiden.
Planförslagets motivering till hög byggnadshöjd
Det finns ingen betydande relevans i till exempel argumentet: “ En högre höjd mot
sluttningen i väster motiveras av att byggnaden på detta vis förankras gentemot sluttningen och vegetationens skala ”. Vegetationens skala som argument ser vi som irrelevant under den långa del av året då träden saknar löv och därmed är så gott som genomskinliga.
Påståendet att marken sluttar ”upp mot ca +25 där villabebyggelse tar vid” är felaktigt.
En sluttning finns, men den är avsevärt större mot nordväst jämfört med sydväst där
villabebyggelse tar vid. Den närmaste villatomten är endast ca 15-20m från höghuset.
marknivån mot den tomten skiljer sig endast 12m mot den västra huskroppen. Planförslaget ger en missvisande bild av de verkliga förhållandena. Planförslaget saknar en
illustration över området från vinterhalvåret där träden saknar löv, den faktiska trädhöjden visas, villatomterna illustreras samt att sluttningen är brant endast åt nordväst.
Sociala konsekvenser
Rubriken “Sociala konsekvenser och barnperspektiv” tar bland annat upp kopplingen
mellan Göteborgs och Mölndals Stad och skriver ”Det är i denna punkt som en tydlig
övergång från villaområde till stad kommer att ske och uttrycka sig i hushöjderna”.
Fastighetsägaren kan inte se någon koppling mellan att veta vilken stad man bor i och
hur högt ett hus byggs.
Lämpliga förändringar
Vid byggnation av Brf Mathideberg valdes att skapa en väl genomtänkt och harmonisk
övergång mellan höghus och befintlig bebyggelse. Byggnadshöjderna i planförslaget
behöver minskas, och särskilt trappas ner mot sydväst. En naturlig öppning till kvartersstrukturen från grönområdet behöver skapas. Den västra huskroppen görs lämpligen ca
15m kortare liknande tidigare förslag till planlösning där räddningstjänsten skulle kunna
ta sig in på gårdsplanen (enl. uppgift av JM på samrådsmöte). Om den västra byggnaden
helt uteslöts skulle en avsevärt trivsammare boendemiljö skapas.
Grönområdet skulle exponeras för alla från innergården, ljusinsläppen skulle öka, harmonin med angränsande villakvarter skulle bli avsevärt bättre likaså det sociala samlivet
mellan människor i området som helhet. Argument för detta förstärks av: “Vad som
anges i Grönstrategin för Göteborg om att alla bostäder bör ha tillgång till en bostadsnära park inom 300 meter uppfylls således inte i området.”. Man kan skapa mycket
grönt och fint på den västra huskroppens yta. Ur ett socialt perspektiv bör man tänka
igenom vilka lägenhetsstorlekar som placeras var i huskropparna. Statistiskt sett bor
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yngre människor utan barn i små lägenheter. Omsättningen är också större samt frekvensen av fester och kalas högre. Dessa lägenheter bör inte placeras mot grönområde
där en falsk bild av ljudisolering ges. Gröna träd ger visuellt skydd, men liten dämpning
av ljud. Med en nära sluten kvartersstruktur minskar även de sociala kontaktytorna till
omkringboende.
Trafikmiljön
Ebbe Lieberathsgatan är en gata med många verksamheter och mycket tung trafik. Detta
är något som särskilt måste beaktas när man som i planförslaget skriver att körbanans
bredd skall minskas. Förslagsvis bör man intervjua personal som arbetar i verksamheter
på Ebbe Lieberathsgatan. Till exempel anländer ofta biltransporter med ca 10 bilar som
lossas precis där nybygget skall uppföras.
Buller, byggtid
Arbete med kraftigt buller bör begränsas till mellan kl 9-15 på vardagar.
Skogen
Skogen bakom bör skyddas permanent.
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
I planförslaget står “Planläggningen bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare” Denna bedömning är sannolikt felaktig. Fastighetsägare med sin tomt precis nedanför ett höghus påverkas rimligen negativt.
Laddmöjlighet Garage
Krav bör också ställas på att ca 30% av bilplatserna har ladduttag från början, och att
elsystemet är förberett för att byggas ut till 100% av platserna. Detta är inte en framtidsvision, det är verklighet nu. Brf. Mathildeberg byggdes utan laddplatser vilket nu medför att människor boende där inte har valet att skaffa elbil.
Skala ner bebyggelse
Vill har svar på hur man analyserat från politiskt (S,MP och V) håll när man inte ville
tona ner höjder eller omfattning av bebyggelse mot sydväst trots att stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande öppnade för en sådan lösning i samband med byggnadsnämndens
möte 2015-09-29.
Kommentar:

Allmänt om förslaget: Förslaget har ändrats efter samrådet med att den västra byggnaden kortats av åt söder vilket innebär mer ljus in på gården och ett större avstånd till de
närmaste villorna i sydväst. Vidare har nockhöjden sänkts en halv meter på samma
byggnad. Nockhöjden på den södra och norra byggnaden har höjts med en halv meter.
I förslaget till fördjupad översiktsplan för Mölndals dalgång redovisas den väntade utvecklingen i området och där anges 5-8 våningar längs med sträckan Mölndalsvägen
och Södra vägen som rimlig.
Bebyggelsen vid Mathildeberg bitvis 7 våningar ut mot Ebbe Lieberathsgatan. Där trappas bebyggelsen ner något mot väster men situationen är där annorlunda. Väster om det
nu aktuella planförslaget finns ett berg med skog att ta stöd mot och ingen bebyggelse
ligger i direkt anslutning i väster mot den tillkommande bebyggelsen.
Trafik: Trafikkontoret arbetar med utformningen av Ebbe Lieberathsgatan. Gatan ligger
utanför planförslagets område.
Byggtid: Byggherren ansvarar för att inga oacceptabla störningar uppstår under byggperioden. Detta regleras inte med detaljplan.
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Skogen: Planförslaget innehåller ett område med NATUR som säkerställer naturmark
där.
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare: Detta är ingen planfråga. Det
finns ingenting som stöder argumentet att fastighetsvärdet minskar på sikt när man bygger nya bostäder intill befintliga bostäder i detta området. Tvärtom pekar många jämförelser på att värdet på befintliga intilliggande fastigheter ökar när man bygger nya bostäder.
Laddmöjlighet Garage: Detta är ingen planfråga. Byggherren ansvarar för genomförande av kvartersmarken.
Nedtonad bebyggelse: Förslaget har till viss mån omarbetats mot sydväst där den västra
byggnaden kortats av något för att släppa in mer ljus på gården och skapa en bättre visuell om fysisk kontakt mot grönområdet väster om den föreslagna bebyggelsen.
27. Fastighetsägare Lejonet 11 – Torsgatan 2, Mölndal
Planförslaget saknar i allt väsentligt anpassningar till fastigheterna i Mölndal. Planförslaget
saknar också en friluftsorienterad anpassning till de välanvända och uppskattade grönområdena
i väster och söder.

Arkitektur
De väldiga husfasaderna mot väster och tar inte hänsyn till omgivningen och skapar insyn från
boende i högre belagda lägenheter i de nya bostäderna. En bättre anpassning av höjderna på är
därför nödvändig, tvåvåningshus närmast väster och söder är önskvärt.

Ljudmiljön
Den södra fasaden kommer att studsa in ljud mot bakomliggande fastigheter, från den närmsta
E6/E20 som idag skärmas av BRF Mathildeberg. Fasadmaterialet måste därför väljas för att
absorbera trafikljud. Alternativt behöver det uppföras en förbindande hög glasvägg. Det kommer att skapas konflikter mellan boenden i den nya och gamla bebyggelse på grunda av fester
och störande ljud från de nya lägenheterna. Därför ska de nya bostäderna vara försedda med
möjlighet till forcerad ventilation, luftkonditionering samt byggas utan balkonger mot väster och
söder. Alternativt – och i första hand enl. ovan - inte vara högre än två våningar.

Övrigt
Hänsyn till oss i grannfastigheterna togs helt naturligt av politiker och SBK i Mölndal inför
byggandet av BRF Mathildeberg. Resultatet blev en arkitektur som möjliggjorde en mycket
lyckad integration av boendeformer. Detta skulle också kunna göras av politiker och SBK i
Göteborg. För att inte tappa i boendekvalité under den långa byggtiden förutsätter vi att inga
utomhusarbeten görs annat än mellan kl 08-17, måndagar t.o.m. fredagar.
Kommentar:

Allmänt om förslaget: Förslaget har ändrats efter samrådet med att den västra byggnaden kortats av åt söder vilket innebär mer ljus in på gården och ett större avstånd till de
närmaste villorna i sydväst. Vidare har nockhöjden sänkts en halv meter på samma hus.
Nockhöjden på den södra och norra byggnaden har höjts med en halv meter.
I förslaget till fördjupad översiktsplan för Mölndals dalgång redovisas den väntade utvecklingen i området och där anges 5-8 våningar längs med sträckan Mölndalsvägen
och Södra vägen som rimlig.
Befintlig bebyggelse bedöms ligga på ett sådant relativt stort avstånd att insynen inte
blir störande. Naturmarken med berget och skogen medför att insynen bör bli liten.
Buller: Bullerutredningen redovisar kommande bullersituation efter uppförande av den
nya bebyggelsen. Där framgår inga sådana negativa bullerkonsekvenser som anges i
yttrandet. Det ingår normalt sett inte att reglera bullrande ventilation till bostadshus i
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detaljplaner. Planen anger med en planbestämmelse de värden som gäller för buller avseende trafikbuller. I bygglovprocessen redovisas husens tekniska installationer och en
prövning görs då mot gällande bygglagstiftning.
Byggtid: Byggherren ansvarar för att inga oacceptabla störningar uppstår under byggperioden. Detta regleras inte med detaljplan.
28. Fastighetsägare, Tigen 4 – Matildebergsgatan 26a

Den höga bebyggelsen kommer att sticka i ögonen och inte bidra till harmoniseringen
av området. Förslag är att den nya bebyggelsen byggs i höjd med BRF Mathildbergsgatan där våningarna inte går över skogsbrynet.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
29. Fastighetsägare, Hunden 49 - Torsgatan 22, Mölndal

Vi anser att den tänkta byggnadshöjden inte harmonierar med omgivande bebyggelse,
samt att den tänkta innergården till största del kommer att vara skuggad året runt.
Byggnaderna bör vara max 6 våningar höga, för att nå ett bättre resultat.
Samtidigt kräver vi att framtida arbetstider på arbetsplatsen kommer att regleras, så som
det är i pågående projekt "Nya Hovås", för att minska störning för kringboende.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
30. Fastighetsägare, Hunden 53 - Torsgatan 14

De illustrationer samt ritningar som presenterats ser ut att skapa en abrupt vägg då de
planerade husen är väldigt höga mot skogen. Det finns flera acceptabla lösningar där
husen antingen planeras som en trappa och ökar våningsantalet ju närmare Mölndalsvägen man kommer . En sådan lösning skulle också ge möjligheter till altaner på taken för
ett antal bostäder vilket säkert skulle göra områdets profil mer trevligt att se på. Ett annat alternativ skulle kunna vara att man nöjer sig med 3 huskroppar och helt enkelt inte
bygger den som vätter mot skogen.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
31. Fastighetsägare Krokslätt 1:16, på Torsgatan 6

Skogen mellan villaområdet och planlagt område måste bevaras med hänsyn till luft och
fågelliv och skönhet. Den huskropp som ligger närmast skogen bör inte byggas för att få
en bättre harmoni mot befintligt villaområde. Skulle det bli fyra huskroppar måste huskroppen i väster anpassas till villaområdet och vara max två våningar så som kvarteret
Mathildeberg . Eventuella balkonger bör riktas österut mot gården för att minska ljud
mot villaområdet.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
32. Fastighetsägare Hunden 53, på Torsgatan 14

Detaljplanen är inte på något sätt i harmoni med omgivningen. Skogen kommer inte att
få något solljus. På grund av risk för störande ljud från fester är det inte lämpligt att ha
balkongerna mot skogen. Balkonger bör vändas mot gården. Bygg inte mer än 3 våningar mot skogen och öka successivt mot gatan. Gärna 3 istället för 4 huskroppar.
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Kommentar:

Eventuella störande fester är inte en planfråga.
I övrigt, se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
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Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
33. Autolabel AB

Autolabel AB hyr en fastighet på Ebbe Lieberathsgatan 30 ca 10m från den tänkta
byggplatsen och har följande synpunkter.
Trafiksituation: Autolabel översänder samma synpunkter som synpunkt Allkontor AB
angående trafiksituationen.
Exploateringsgrad: Exploateringsgraden är mycket hög med befintligt förslag. Grannhuset, “Brf. Mathildeberg” har utformats med betydligt större harmoni med omgivningarna. Det saknas en väl genomtänkt och anpassad övergång mot villaområdet i sydväst i
planförslaget. Närmaste villatomt är placerat endast 15-20 meter från det tänkta höghuset om 7-8 våningar. Byggnadshöjden bör begränsas, och trappas ner successivt mot
sydväst. Med ett mer begränsat antal lägenheter följer också en rimligare ökning av trafikmängden.
Byggtid: Byggperioden, planerad till cirka 2,5 år från rivningsarbete till färdiga hus riskerar att medföra stora störningar för Autolabel AB. Företaget saknar en plan för hur en
god arbetsmiljö för företaget skall åstadkommas under byggtiden då avståndet till byggplatsen är mycket litet. Byggperioden riskerar också att påverka transporter till/från Autolabel.
Butikslokaler: Lokaler i entréplan tror vi kan lyfta gatans atmosfär. Att ställa krav på två
sådana lokaler bedömer vi kan lyfta gatans atmosfär ytterligare.
Genväg: Allkontor ser en risk i att snabbaste gångvägen från de planerade bostäderna
till Lana går genom Allkontors tomt.
Solljus: Planförslagets byggnader kommer att negativt påverka solinstrålningen till Autolabel.
Kommentar:

Trafiksituation: Omvandlingen av Ebbe Lieberathsgatan ingår inte i planområdet. En
skiss på en tänkt utformning finns redovisad i planbeskrivningen.
Exploateringsgrad och soljus: Nockhöjden inom planområdet bedöms som rimlig i ett
område som är under omvandling till att bli tätare och med mer inslag av bostäder.
Verksamheterna öster om Ebbe Lieberathsgatan är inte så känsliga avseende soljus som
exempelvis bostäder. En stor del av ytan öster om planförslaget är idag parkering och
fasadytan är begränsad ut mot Ebbe Lieberathsgatan. I förslaget till fördjupad översiktsplan för Mölndals dalgång redovisas den väntade utvecklingen i området och där anges
5-8 våningar längs med sträckan Mölndalsvägen och Södra vägen som rimlig. Den befintliga bebyggelsen med verksamheter är mycket låg med en eller två våningar. Det är
inte möjligt att omvandla och förtäta området med de låga byggnadsvolymerna som
riktlinje.
Bebyggelsen vid Mathildeberg har även den bitvis 7 våningar ut mot Ebbe Lieberathsgatan. Där trappas bebyggelsen ner något mot väster men situationen är där annorlunda. Väster om det nu aktuella planförslaget finns ett berg med skog att ta stöd mot
och ingen bebyggelse ligger i direkt anslutning i väster mot den tillkommande bebyggelsen.
Förslaget har ändrats efter samrådet med att västra byggnaden har kortats av åt söder
vilket innebär mer ljus in på gården och ett större avstånd till de närmaste villorna i sydväst. Vidare har nockhöjden sänkts en halv meter på samma hus. Nockhöjden på den
södra och norra byggnaden har höjts med en halv meter.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande

25(34)

Byggtid: Byggherren ansvarar för att inga oacceptabla störningar uppstår under byggperioden. Detta regleras inte med detaljplan.
Butikslokaler: Krav finns på 70 kvm lokaler.
Genväg: Detta ligger utanför planområdet och planen kan inte reglera det.
34. Boende på Gärdegatan 2a

Boenden har sitt kök mot tänkta husen. Byggnaderna blir så höga att det inte går att se
himlen från fönster och det kommer att bli väldigt mörkt i lägenheten. Byggnaderna mot
gatan och skogen borde istället bli högre för att inte förstöra utsikten och ljuset.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
35. Boende på Gärdegatan 2a

De boendes uppfattning är att staden inte alls har tagit hänsyn för att göra en mjuk övergång mellan befintliga bostäder och de nya lägenheterna. Byggnaderna är alldeles för
höga och kommer att total blockera utsikten samt minska värdet på befintliga lägenheter.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
36. Boende på Gärdegatan 2a

Anser att byggnaden längst söderut samt byggnaden västerut mot villaområdet blir lägre. Det kan kompenseras med att byggnaderna norrut och österut blir högre. Detta skulle
smälta bättre in i övrig miljö.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
37. Boende på Gärdegatan 2a

Anser att de planerade husen med sin höjd och rektangulära form kraftigt avviker från
befintlig bostadsbebyggelse på Gärdegatan 2a-2e. Höjden bör ej överstiga dessa, och
bör varieras i vertikalled på samma sätt som dessa. Som husen nu ser ut i planen uppfyller de på intet vis målsättningen i Kvalitetsprogrammet (sid 7): "Att ta fasta på
•
•
•
•

Bygga vidare på områdets brokighet vad gäller innehåll och utformning.
Skapa en variation inom området beträffande höjd och fasadmaterial.
Arbeta med vertikaliteten som ett sätt att bryta ner skalan.
Anpassa höjden på nybyggnationen så att den möter upp höjderna på den befintliga bebyggelsen, samtidigt som den bidrar till en hög exploatering."

Dessutom innebär den föreslagna höjden och rektangulära formen att utsikten åt norr
och insynsskyddet kraftigt försämras.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
Kvalitetsprogrammet, Detaljplan för bostäder och verksamheter norr om Lana, Norconsult, 2015-05-27, ska vara vägledande vid utformningen av bland annat entrévåningen
mot Ebbe Lieberathsgatan, gällande material och detaljer, förgårdsmark, entréer samt
balkonger. Vad gäller höjder på bebyggelsen så är situationen något annorlunda vid det
nu aktuella planområdet då man har ett berg med skog väster om planområdet.
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38. Boende på Gärdegatan 2a

Liggande förslag är en maximerad exploatering på en liten yta utan några som helst
hänsyn tagna till resterande området. Förslaget kommer att ha direkta negativa konsekvenser på lägenheter på Gärdegatan, husen i väst och söder kommer att skymma sikten
för balkong/fönster. Därmed tapps attraktivitet, soltimmar och sikt för den boendes lägenhet.
Husen borde byggas på ett liknande sett som BRF Mathildeberg. På så sätt respekteras
dalgången och området intill med en mycket mera acceptabel lösning .
Det västra huset kommer inte att vara attraktivt då skogen kommer att mörklägga de
flesta av lägenheterna. Den fina, naturliga skogspartiet får inte gömmas bakom en husfasad, det skapar verkligen otrygghet.
Skolgården bakom Norra huset, förblir mörk, detta bör inte tillåtas.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
Skolan norr om planområdet har ett tidsbegränsat bygglov och verksamheten kan därmed inte räkna med att vara kvar över tid.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
39. Boende på Torsgatan 2

Vi har nu fått reda på att ni har planera på att upprätta ett nytt kvarter med 7-8 våningar
på södra vägen. Detta känns väldigt opassande för området. De borde framförallt inte
vara så höga som det planeras idag, max borde vara samma höjd som brf mathildeberg
som byggdes nyligen. Jag tycker inte det är fel att bygga fler bostäder men det borde
göras på ett sätt som passar området bättre.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.

Övriga. Boende och fastighetsägare utanför avgränsning för fastighetsförteckning
40. Boende, Tigern 15 på Torsgatan 11

Höjden på de nya byggnaderna bör harmoniseras med det bredvid liggande fastighet Brf
Mathildeberg. Planerad höjd nu kommer torna upp sig som en vägg genom skogen som
avskiljer bygget med fastigheterna ovan. Den innersta huskroppen som är planerad utmed skogen hamnar påtagligt nära de som bor ovanför skogen, denna bör slopas helt.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
41. Boende på Torsgatan 26

För att smälta in med befintlig bebyggelse i BRF Matildeberg på Mölndalssidan bör de
nya husen inte bli högre än dessa! Alltför höga hus kan påverka den befintliga skogen
negativt och även radhusen ovanför skogen. Vi värnar djuren och växtlighet i skogen
där höga hus kan påverka negativt.
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42. Boende, Tigern 14 på Torsgatan 15, Mölndal

Det är väldigt positivt att så mycket planeras i området kring Ebbe Lieberathsgatan,
område har länge varit öde och kusligt att korsa under kvällar och helger. Men det huvudsakliga syftet kan inte få vara att till varje pris få ut så många bostäder som möjligt
per kvadratmeter tomt, vi måste istället fokusera på att skapa en stadsdel som människor
trivs i och är stolta över
Byggnaderna i planen bör utformas på ett liknande vis som Brf Mathildeberg. En övergång mellan höghus och ett villaområde åstadkommer man genom skicklig och spännande arkitektur, inte genom fyra likformiga och lika höga huskroppar.
Uppförandet av byggnaderna får inte äventyra skogsområdes framtid. Framförallt ur ett
gallringsperspektiv då det säkerligen är lätt hänt att ett antal träd rensas bort både under
byggperiod och efter. Lika viktigt är det att ta hänsyn till vad som händer med ett
skogsområde om ett höghus uppförs i direkt anslutning, med avseende på minskat solljus cilket kan skada växligheten.
Torsgatan en förhållandevis lugn oas. Farhågan är att en hög huskropp utgjord av små
lägenheter, med unga boende och balkonger kommer att utgöra ett betydande störmoment. Balkongerna bör därför vetta in mot gården istället för ut mot skogsområdet.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
43. Boende på Torsgatan 28

I föreliggande förslag planeras att bygga den högsta huskroppen ”kloss an” mot det
enda betydande grönområdet som finns i närområdet. Därmed skapas enligt oss en mur
för omgivningen och såväl rymd som närhetsupplevelse av träd och skog försvinner för
såväl boende som besökare/ passerande. Denna grönyta är välanvänd av både förskoleklasser som andra barn där de får kunskap och upplevelser av i stort sett orörd natur
med ett rikt djurliv.
I föreliggande förslag kommer den höga huskroppen att har mycket stor inverkan på
hur väsentliga delar av befintligt grönområde får förändrade ljusförhållanden, med bl a
minskad solbelysning och ökad skuggning samt ändrade vindförhållanden. Detta kan
befaras ändra etablerad vegetationen och djurliv med bl a rådjur på ett negativt sätt.
Föreliggande förslag bryter på ett för omgivningen uppseendeväckande sätt mot kringliggande grönytor/ natur som befintlig blandad bebyggelse av flerbostadshus, radhus
och villor.
Vi har inte fått kallelse till samrådsmöte som sakägare och undrar vi varför en sådan
inbjudan inte tillsänts oss.
Kommentar:

Se kommentar för Krokslätt 1:15 och Lejonet 11.
Kommunens bedömning var att boende på adressen inte var berörda enligt PBL 5 kap
11 §. Synpunkterna är dock noterade och tas med i redogörelsen för inkomna synpunkter.
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Bilaga.
Remisslista
Kommunala förvaltningar
Fastighetsnämnden
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme)
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Energi Nät AB
Kretslopp och Vatten
Kulturnämnden
Lokalnämnden
Miljö- och klimatnämnden
Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stadsdelsnämnden i Centrum
Stadsledningskontoret
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
STATLIGA MYNDIGHETER ETC
Lantmäterimyndigheten
Länsordningspolisen
Länsstyrelsen
PostNord Produktion VO Göteborg (fd.Posten AB)
Skanova Nätplanering D3N
Svenska Kraftnät
Swedavia AB
Trafikverket
Vattenfall Eldistribution AB
Västtrafik AB

SAKÄGARE
Hämtas vid behov från fastighetsförteckning.
BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE,
HYRESGÄSTER, BOENDE

De som tidigare yttrat sig i ärendet
Hyresgästföreningen Region V Sverige
GRANNKOMMUNER
Mölndals stad

ÖVRIGA
Handikappfören. Samarbetsorgan
Swedegas
Tillgänglighetsrådgivare
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Bilaga, Länsstyrelsens yttrande
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Ändringar
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare
med förslaget.
Utöver mindre justeringar föreslås följande:
•

Krav på marklovplikt för höjning av marknivå.

•

Ändringar i bestämmelser p1 och p3, mark tillåts kraga ut över prickad mark med 2
meter respektive 1,5 meter. P4 är borttagen.

•

Bostadsanknuten verksamhet på entréplan tillåts på större delen av planområdet.

•

Sanering av markföroreningar ska ske innan startbesked.

•

Parkering under mark tillåten som ny användning.

•

Nockhöjder justerade på byggrätten.

•

Plantering och lek ska finnas på bostadsgården.

Karoline Rosgardt

Agneta Runevad

Planchef

Bitr. projektledare BoStad2021
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