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Detaljplan för
BOSTÄDER VID LINDHOLMSALLÉN, LINDHOLMEN 2:8 M.FL.
inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GENOMFÖRANDE

Byggnadsnämnden beslöt den 5 september 2006 att genomföra samråd för detaljplan för
bostäder vid Lindholmsallén. Planförslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista
över samrådskrets under tiden 20 september till 1 november 2006. Förslaget har under
samma tid varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, på Lundby Stadsdelshus och på Älv-
strandens bibliotek. Kungörelse om samrådet har skett genom annons i Göteborgs Pos-
ten den 20 september 2006.

SAMMANFATTNING

Samtliga begärda yttranden, utom från Utbildningsnämnden har kommit in. Vid samrå-
det har bland annat framförts att det är bra att området vid Lindholmsallén får ett inslag
av bostäder, så att det blir tryggare och befolkat även kvällstid. Närheten till kollektiv-
trafik är positivt. Likaså är det värdefullt att Karlavagnsgatan får en upprustning och
förses med trädplantering.

Allvarligaste invändningen mot förslaget gäller att bostäderna utsätts för buller från
trafiken och störningar från befintliga verksamheter i närområdet. Länsstyrelsen fram-
för, att det är av största vikt, att kommunen nu gör allt för att realisera intentionerna att
omvandla Polstjärnegatans industriområde till icke miljöstörande verksamheter, så att
översiktsplanens mål kan uppnås. Järnvägens inverkan på bullernivåer och vibrationer
inom området behöver också klarläggas.

Muséet framför att byggnader i åtta våningar kan vara för höga. Det kan skapa en av-
skärmande effekt mot Karlavagnsgatan och kvarteren norr därom. Park- och natur-
nämnden anser att de platser som finns hänvisat till som rekreationsytor i planförslaget,
inte räcker för den föreslagna byggnationen. Mark för parkområde bör därför avsättas i
närområdet.

Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar och
kompletteringar av planhandlingarna. Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till
fastighetskontoret, fastighetsägaren och berörda konsulter för kännedom och ev beak-
tande vid planens genomförande.
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KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG M M

Fastighetskontoret

Förslaget till detaljplan tillstyrks och detaljplanens genomförandebeskrivning godkänns.

Fastighetskontoret bedömer att planförslaget som helhet är bra utformat och att området
är väl lämpat för bostäder med tanke på närheten till befintlig kollektivtrafik och kom-
mersiell service.

Genomförandet av planen kommer inte att medföra några investeringskostnader för
kommunen avseende utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar. Dessa kommer att
finansieras genom exploateringsavtal med Älvstranden Utveckling AB och den blivande
byggherren. Det innebär att detaljplanens ekonomiska konsekvenser är fullt acceptabla
för kommunen. Avtalen kommer att tas upp i fastighetsnämnden innan detaljplanen an-
tas.

Göteborg Energi AB  Fjärrvärme/distribution

Göteborg Energi AB lämnar upplysning om att den befintliga fastigheten försörjs med
fjärrvärme via en servisledning som korsar Karlavagnsgatan. Ledningen är dimensione-
rad för att kunna försörja de tänkta bostäderna. Anmälan om upphörande av befintligt
fjärrvärmeavtal bör ske i god tid innan rivning av den befintliga byggnaden.

Göteborg Energi GothNet AB

GothNet är intresserade av att längre fram i planarbetet bli informerade om eventuella
schakter, el- och fjärrvärmeanslutningar m.m. Man kan då förlägga rör och leverera
bredband samt IT-tjänster om intresse finns. GothNet har befintliga optokablar strax
intill och även rör i planområdet. Karta bifogas. I övrigt finns inget att erinra mot plan-
förslaget.

Stadsbyggnadskontoret

GothNet AB kommer att informeras under planarbetets gång. Hänsyn kommer att tas till
befintliga ledningar vid upprustning av Karlavagnsgatan.

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB har inget att erinra mot detaljplanen.

Göteborg Energi AB / Gasdistribution

Göteborg Energi Gasdistribution meddelar att i planområdet finns markförlagda natur-
gasledningar. I övrigt har man inget att erinra mot planförslaget.

Stadsbyggnadskontoret

Naturgasledningarna är förlagda i gatumarken på ett avstånd av ca 8 m från de planera-
de bostäderna. Vid schaktning och trädplantering skall hänsyn tas till ledningarna.
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Göteborgs Hamn AB

GHAB har inget att erinra mot det framlagda planförslaget.
Remissvaret är ej styrelsebehandlat.

Idrotts- och föreningsnämnden

Idrotts- och föreningsnämnden har inga synpunkter på detaljplaneförslaget.

Kulturnämnden

Kulturnämnden accepterar detaljplanen och avger förvaltningens utlåtande som eget
yttrande. Den planerade bebyggelsen kommer som mest att omfatta en högsta bygg-
nadshöjd om +33 m över nollplanet. Kvarteret vänder sig mot söder. Sådana omstän-
digheter kan skapa en avskärmande effekt mot Karlavagnsgatan och kvarteret norr där-
om. Detta bör övervägas med tanke på kvarteret Polstjärnans framtida omgestaltning.
Planområdet innehåller inga utpekade natur- eller kulturmiljövärden.

Stadsbyggnadskontoret

Den föreslagna byggnadshöjden överensstämmer med skalan på befintliga byggnader
vid Lundbystrand och Lindholmen. Bredden på Lindholmsallén och Karlavagnsgatan är
stor, vilket möjliggör en relativt hög bebyggelse utmed gatorna. Byggnadernas översta
våning skall vara indragen och kommer på så vis att vara delvis skymd från gatan ned-
anför. Samtidigt blir de översta våningarna särskilt attraktiva med utsikt mot vattnet.

För att undvika en avskärmande effekt mot kvarteren norr om Karlavagnsgatan är det
viktigt att skapa en framsida även mot denna gata. Fasaden mot gatan är tänkt att utfor-
mas med burspråk för att skapa liv. Förgårdsmarken skall planteras så att intrycket blir
vänligt och välkomnande. Ett gångstråk i form av en ”gårdsgata” ingår i detaljplanen
och binder samman kvarteren vid Polstjärnegatan med Lindholmsallén.

Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttran-
de över detaljplanen.

Ett tillskott av bostäder vid Lindholmen och Lundbystrand innebär en vitalisering av
området och gör att det blir befolkat även kvällstid. Det är dock viktigt att dimensionera
förskolor och skolor efter det tillkommande antalet lägenheter. De nya gång- och cy-
kelvägarna till skolor/förskolor måste separeras från biltrafik för att trygga framkom-
ligheten.

Zinken Weland ligger på sådant avstånd att den inte bedöms medföra störningar av be-
tydelse. Det är av största vikt att detta utreds.

Stadsbyggnadskontoret

Skolor och förskolor finns i närområdet och beräknas täcka behovet för de planerade
bostäderna. Separata gång- och cykelvägar kommer att byggas ut och kompletteras ut-
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med Karlavagnsgatan och Ceresgatan. En plantering skiljer gång- och cykelbanorna
från körbanan. En ”gårdsgata”, där man får köra på de gåendes villkor förbinder Karla-
vagnsgatans gångstråk med Lindholmsallén och busshållplatsen.

Påverkan och störningar från Zinken Weland har studerats särskilt. En bedömning av
miljörisker och risk för människors hälsa till följd av verksamheten vid Zinken Welands
anläggning utfördes av ÅF-IPK år 2002. Utredningen har uppdaterats med avseende på
dagens förhållanden. Produktionen vid anläggningen har minskat sedan miljöbedöm-
ningen gjordes år 2002. Då bedömdes verksamheten inte inverka störande för boende på
ett avstånd av ca 100 m från anläggningen. Det nu aktuella planområdet ligger ca 160 m
från anläggningen. Risken för störningar från Zinken Welands verksamhet vid de plane-
rade bostäderna bedöms som liten. På sikt beräknas Zinken Weland flytta från området.

Lokalsekretariatet

Skola och förskola finns i närområdet och anses i dagsläget vara tillräckligt utbyggd för
det ökade antalet elever, som de planerade bostäderna kan generera. I övrigt har lokal-
sekretariatet inga synpunkter i ärendet.

Miljönämnden

Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att:
• en markmiljöundersökning utförs
• ventilationen utformas med möjlighet att stänga friskluftsintaget
• alla lägenheter som är utsatta för en ljudnivå över 55 dBA är genom-

gående och har tillgång till en tyst sida
• alla lägenheter har tillgång till en tyst uteplats
• frågor om bostädernas miljöanpassning och energihushållning skall utre-

das i tidigt skede.

Miljöförvaltningen är positiv till nybebyggelse i områden där tillgången på kollektivtra-
fik är god liksom möjlighet till cykelpendling.

I närliggande kvarter har konstaterats att det finns förorenade massor och sannolikt gäl-
ler det även detta planområde. Undersökning av marken skall göras i ett tidigt skede
samt i samråd med Miljöförvaltningen.

Enligt gällande miljötillstånd för Zinken Welands varmförzinkningsanläggning har ut-
gångspunkten varit 500 meters avstånd till bostäder. I utredning och riskbedömning i
samband med planläggning för studentbostäder vid Lindholmsallén framkom att verk-
samheten inte bedöms medföra störningar av betydelse för bostäder på ett avstånd av ca
100 meter från industrin. I utredningen föreslogs att luftintag till bostäder skulle place-
ras mot allén för att undvika föroreningar från Zinken Weland. En alternativ säker-
hetsåtgärd kunde vara att nödavstängning anordnas som avbryter luftväxlingen i händel-
se av olycka. Incidenter som medfört rökutveckling har inträffat på Zinken Weland.
Detta kan ge upphov till oro. Ventilationen i bostadshusen skall därför utformas så, att
det finns möjlighet att stänga friskluftsintaget.

Flera lägenheter kommer att ha en ljudnivå som överstiger riktvärdet på 55 dBA (ekvi-
valent). Det föreslås genomgående lägenheter med en tyst sida in mot gården, men det
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är svårt att få till en tyst sida för samtliga lägenheter. Detta kan t ex lösas med stängning
av ”insläppen” mellan punkthusen eller inglasning. Miljöförvaltningen anser att alla
lägenheter som är utsatta för en ljudnivå över 55 dBA (ekv) skall göras genomgående
och förses med en tyst sida. Närmast Ceresgatan överskrider de beräknade maximala
ljudnivåerna riktvärdet 70 dBA. Alla lägenheter skall ha tillgång till en tyst uteplats.

Enligt planförslaget skall dagvattnet anslutas till befintlig ledning som rinner ut i Göta
Älv. Miljöförvaltningen anser att möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten
alltid skall prövas.

Frågor angående miljöanpassning och energihushållning av föreslagen byggnation bör
utredas i ett tidigt skede. En livscykelkostnadsanalys är önskvärd. Detta ger möjlighet
till långsiktiga, miljöanpassade, energieffektiva investeringar. Frågorna kan sedan regle-
ras i exploateringsavtalet.

Stadsbyggnadskontoret

Planbestämmelse finns om att en markmiljöundersökning skall utföras. Fastighetsägaren
har underrättats om att detta skall ske i ett tidigt skede och i samråd med Miljöförvalt-
ningen. Undersökningen planeras utförd så snart befintliga verksamheter flyttat från det
aktuella planområdet. Hantering av förorenade massor som inte klarar de platsspecifika
riktvärdena för bostäder på Norra Älvstranden skall ske på särskilt sätt i samråd med
Miljöförvaltningen.

Miljöbedömningen angående Zinken Welands anläggning har uppdaterats. Tillståndet
för verksamheten medger en produktion av 8 000 ton behandlat gods per år. Vid tiden
för riskanalysen år 2002 uppgick produktionen till ca 5 000 ton/år. Idag uppgår produk-
tionen till ca 3 500 ton/år. Villkor för utsläpp av stoft medger 5 mg/Nm3 luft som rikt-
värde. Detta villkor innehålls. Markkoncentrationsbidraget av stoft beräknades år 2002
vid de planerade studentbostäderna. Det beräknade värdet tydde inte på att utsläppshöj-
den behövde ändras. Haltbidraget vid ett större avstånd, som det är frågan om vid de nu
planerade bostäderna är lägre, vilket innebär att denna bedömning kvarstår. Kylning av
varmt gods kan ibland ge upphov till rökutveckling. Röken består av vattenånga och
skall inte ses som ett utsläpp av flussrök, eller som ett hälsofarligt utsläpp. Enligt den
uppdaterade riskanalysen bedöms utsläppen till luft från ytbeläggningsverksamheten
inte medföra behov av särskilda skyddsåtgärder för ventilationen. Stängning av ventila-
tionen kan vara en säkerhetsåtgärd vid olycka främst vid brand. Risken för brand vid
Zinken Weland bedöms dock som liten. Planbeskrivningen har kompletterats med att
möjlighet bör finnas att kunna stänga intaget för friskluft.

Huvudprincipen är att lägenheter med fasad som vetter mot en gata med en bullernivå
över 55dBA(ekv) skall vara genomgående och ha tillgång till en tyst eller ljuddämpad
sida med en bullernivå på högst 50 dBA(ekv). Sammanlagt 12 hörnlägenheter i kors-
ningen Ceresgatan-Karlavagnsgatan och i hörnet Lindholmsallén - nya lokalgatan
kommer inte att få tillgång till någon tyst sida. De utgör ca 5 % av det totala antalet lä-
genheter i kvarteret. Dessa lägenheter skall som kompensation utföras så att ljudklass B
uppfylls inomhus vad avser ljudtrycksnivån från trafik och andra yttre ljudkällor. Bal-
kongerna skall vara delvis inglasade, så att bullernivån vid uteplats inte överstiger
55dBA(ekv) och 70 dBA(max). Vid öppningarna mellan lamellhus och punkthus före-
slås en skärm mot hörnlägenheternas uteplats i bottenvåningen för att säkerställa att
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ljudnivån vid uteplatsen inte överstiger 55 dBA(ekv). Alla lägenheter skall dessutom ha
tillgång till en gemensam tyst uteplats på gården. Stadsbyggnadskontoret anser inte att
man bör stänga öppningarna mellan de tänkta punkthusen. Det skulle ändra gatubilden
och innebära nackdelar i form av sämre solinfall samt hindra in- och utblickar från går-
den.

Bostäder föreslås vid Lindholmsallén, trots att vissa avsteg måste göras från Boverkets
riktvärden för buller vid fasad utomhus. Det kan motiveras med att bebyggelsen föreslås
i ett område som räknas tillhöra Göteborgs centrala delar, med ett avstånd till
Brunnsparken, som understiger 3 km. Hållplats finns för kollektivtrafiken med flera
olika busslinjer och god turtäthet i omedelbar anslutning till kvarteret. Förutsättningarna
för kollektivtrafiken förbättras också genom att staden förtätas. Servicen med framför
allt skolor och arbetsplatser är utbyggd i området och kommer att utökas i och med att
ett nytt centrum planeras i Sannegårdshamnen. Läget nära vattnet är attraktivt för boen-
de. Dessutom berikar bostäder området och tillför det kvaliteter i form av en blandstad
samt gör att området blir befolkat även nattetid.

Lokalt omhändertagande av dagvattnet i bostadskvarteret är svårt med tanke på att den
planerade gården kommer underbyggas med källargarage. De friytor som finns i form
av gatuplanteringar och förgårdsmark skall dock utformas så att infiltration underlättas.
Fördröjningsmagasin för dagvatten kan rymmas i kvarterets sydvästra del. Även går-
dens överbyggnad kan i viss mån tjäna som fördröjningsmagasin för dagvatten.

Bostaden AB har informerats om att man bör sträva efter att skapa miljöanpassade och
ekologiskt hållbara lägenheter i området. Detta överensstämmer med deras policy att
producera sunda hus på ett miljöriktigt sätt. Det är svårt att i detta skede ta fram en
livscykelkostnadsanalys för den tänkta bebyggelsen. Det kan lämpligen ske i samband
med bygglovprövning och projektering av bebyggelsen.

Park- och naturnämnden

Park- och naturnämnden tillstyrker byggnadsnämndens förslag och översänder förvalt-
ningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningen anser att Herrgårdsparken och Slottsberget inte räcker som rekreation-
sytor för den föreslagna byggnationen. Med tanke på att ca 400 studentbostäder byggs
alldeles öster om planområdet, och ytterligare byggnation kan bli aktuell i närområdet
anser förvaltningen att det i närområdet skall avsättas mark för parkområde.

Riktlinjerna för trädplanteringar i gatumiljön enligt Göteborgs stads trädpolicy skall
användas vid de föreslagna trädplanteringarna.

Planförslaget innebär att förvaltningen får ökade driftskostnader för de gatuplanteringar
som föreslås. Driftkostnaderna för gatuträden bedöms bli ca 10 000 kr per år.

Stadsbyggnadskontoret

Kontoret samtycker till att man bör undersöka möjligheten att inrymma fler grönytor,
eller en park i närområdet den dag kvarteren mellan Karlavagnsgatan och Polstjärnega-
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tan förädlas. Närheten till vattnet får delvis uppväga att en park saknas i omgivningen.
Promenadstråken utmed kajerna erbjuder en skön och avkopplande miljö.

Vid trädplantering på lokalgatan finns möjlighet att ge träden bra växtbetingelser. Hän-
syn till detta skall tas vid projektering och när nya ledningar skall förläggas i gatan.

Räddningstjänsten

Av planbeskrivningen framgår att bebyggelsen är i 8 våningar med delvis enkelsidiga
lägenheter mot gården. Såvida inte trapphusen omformas till Tr2-trapphus medför detta
att räddningsvägar måste anläggas inne på gården vilket skall slås fast i bygglovskedet.

Det framgår inte tydligt i handlingen om slutsatsen i riskanalysen för Zinken Welands
verksamhet, om hur friskluftsintag för tillkommande bostadsbebyggelse bör placeras,
berör den aktuella detaljplanen eller ej.

Stadsbyggnadskontoret

Avsikten är att räddningsvägar skall anläggas inne på gården. Detta kommer att studeras
vidare innan bygglov. Gårdsbjälklaget skall i förekommande fall vara dimensionerat för
att tåla belastning av räddningsfordon.

Miljöbedömningen med riskanalys för Zinken Weland har efter samrådet uppdaterats
med avseende på det nu aktuella bostadskvarteret. Enligt miljöbedömningen behöver
inte friskluftsintag för de aktuella bostäderna placeras på något uttalat sätt i förhållande
till Zinken Weland. Stängning av ventilationen kan vara en säkerhetsåtgärd vid olycka
främst vid brand. Risken för brand vid Zinken Weland bedöms dock som liten. Planbe-
skrivningen har kompletterats med att intag för friskluft vid behov bör kunna stängas.

Stadsdelsnämnden i Lundby

Stadsdelsnämnden skickar förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande.

Stadsdelsnämnden är positiv till att det byggs fler bostäder i denna del av Lindholmen.
Det innebär att området blir befolkat även kvällstid, vilket skapar förutsättningar för att
området ska kunna bli tryggare och med ett rikare socialt liv.

Det finns mycket god tillgång till kollektivtrafik i området och service i form av butiker,
restauranger m.m. Dessutom planeras ett centrum i Sannegårdshamnen i nära anslutning
till planområdet.

Det är bra att det byggs en stor andel hyresrätter, vilket kan locka olika slags hushåll till
området. Men det är också viktigt att bostäderna byggs till en kostnadsnivå som är rim-
lig, för att det ska kunna bli en mer blandad befolkning.

Utformningen av bostäder och omgivning skall vara sådan att möjlighet ges för äldre att
kunna bo kvar. Tillgängligheten skall vara god för både rörelsehindrade och personer
med andra funktionshinder. Det skall finnas lättillgängliga utemiljöer med möjlighet till
naturliga mötesplatser, bra belysning och vackra promenadstråk. Detaljplanen ser ut att
ge bra utgångspunkter för att kunna genomföra detta.
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De äldre barnens behov av större friytor med möjlighet till egna aktiviteter som bollspel
m.m. är viktigt. Till vissa delar pekas ett sådant område ut i Herrgårdsparken. Herr-
gårdsskolan byggs nu ut till skola år 0-9, vilket också innebär högstadium.

Stadsbyggnadskontoret

Kontoret delar nämndens uppfattning om att bostäderna bör byggas till en kostnadsnivå,
som är rimlig och gör det möjligt för olika kategorier människor att bosätta sig i områ-
det. Omkring hälften av lägenheterna är tänkta att upplåtas med hyresrätt. Stadsdels-
nämndens yttrande har vidarebefordrats till Bostaden AB.

Tillgänglighet och utformning av den yttre miljön är viktig och skall studeras vidare vid
bygglov och projektering av bebyggelsen. Tillgången till större friytor i planområdets
närhet är idag begränsad. I samband med en förändring av Polstjärnegatans industriom-
råde kan möjligen en park eller friytor för bollspel inrymmas i närområdet. I planbe-
skrivningen har införts att Herrgårdsskolan byggs ut för att även rymma högstadium.

Trafikkontoret

Trafikkontoret tillstyrker detaljplaneförslaget under förutsättning att nedanstående syn-
punkter beaktas.

Enligt den överenskommelse som Trafikkontoret träffat med Norra Älvstranden Ut-
veckling AB ska Karlavagnsgatan utformas enligt alternativ 2, d.v.s. med gång- och
cykelbana på den södra sidan.

Gatorna i området föreslås få tämligen mycket trädplanteringar. Trafikkontoret blir an-
svarig för drift och underhåll. Att plantera träd på gatumark, särskilt på lokalgator kan
vara diskutabelt med tanke på de kostnader detta medför.

Lindholmsalléns nordliga gång- och cykelbana förlängs utmed Ceresgatan, vilket är
positivt då det skapar ett sammanhängande system.

Lämpligheten och behovet av att anlägga farthinder på Karlavagnsgatan tar Trafikkon-
toret ställning till och detta är inte nödvändigt att ta upp i plansammanhang.

Trafikkontoret  anser att antalet parkeringsplatser (ca 130 bilplatser eller ca 0,6 platser
per lägenhet) är för lågt och jämför med Stockholm där normen är 0,9 platser per lägen-
het. De 15-20 besöksplatserna är svåra att tillskapa, liksom platser för angöring och par-
kering för butikerna. Cykelparkering bör vara 1,5 platser per lägenhet.

Lägenheter mot Karlavagnsgatan utsätts för buller nära riktvärdet 55 dBA(ekv). Man
bör därför överväga att även låta dessa lägenheter vara genomgående. Förutsättningarna
i bullerberäkningarna bygger på att hastigheten på gatorna är 30 km/tim vilket kräver
farthinder.

Utfartsförbudet som finns längs Lindholmsallén bör förlängas så att även lokalgatans
sydöstra del omfattas. Utfart från lokalgatan mot Lindholmsallén ska inte vara möjlig.
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Stadsbyggnadskontoret

Efter samrådet har Stadbyggnadskontoret illustrerat gång- och cykelbanan på Karla-
vagnsgatans södra sida i enlighet med Trafikkontorets och Älvstranden AB:s överens-
kommelse. Karlavagnsgatan ingår  inte i planområdet, men dess utformning med träd-
planteringar är av stor betydelse för bostadsområdets trivsel. Minskad hastighet på gatan
och säkra övergångsställen är viktigt även med tanke på barnens skolväg till Herr-
gårdsparken.

Tillgången till kollektivtrafik är god och ett flertal busslinjer med bra turtäthet har håll-
plats i direkt anslutning till de planerade bostäderna, vilket minskar bilberoendet i om-
rådet. Parkeringsbehovet har dock justerats till 0,65 bilplatser per lägenhet efter samrå-
det. Bilplatserna skall rymmas i garage under gården. Vid den nya lokalgatan kan pla-
nområdets behov av besöksplatser delvis tillgodoses. Därtill kommer bilplatser utefter
Karlavagnsgatan och Lindholmsallén. De illustrerade platserna ligger på allmän plats
och är avsedda för korttidsparkering för angöring, besöksparkering och kundparkering.
De får inte reserveras för besökande till de tänkta bostäderna eller butikslokalerna, utan
skall vara tillgängliga för alla.

Några enkelsidiga lägenheter är inte tänkta mot Karlavagnsgatan. Planbestämmelsen om
att lägenheterna skall vara genomgående har utökats till att även omfatta lägenheter mot
Karlavagnsgatan. Förutom ur bullersynpunkt är detta positivt med hänsyn till att lägen-
heterna får bättre solförhållanden.

Den nya lokalgatan utgör återvändsgata och avslutas med en vändplan. Utfartsförbudet
har förlängts så att anslutning till Lindholmsallén inte kan ske.

Va-verket

Förbindelsepunkt finns upprättad i Karlavagnsgatan för Lindholmen 2:8 och Lindhol-
men 735:491. Önskas nya förbindelsepunkter kan dessa upprättas för dricksvatten-,
spillvatten- och dagvattenanslutning till allmänt ledningsnät i Karlavagnsgatan och
Lindholmsallén.

Lokalgatan inom detaljplanen innebär att nuvarande användning enligt gällande plan
”Studentbostäder vid Lindholmsallén” ändras från kvartersmark till allmän plats. Plane-
rade privata va-ledningar inklusive fördröjningsmagasin förläggs i mark som nu föreslås
övergå till allmän plats. Detta bör ses över då det är olämpligt med privata ledningar i
lokalgata.

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten mot-
svarande områdestyp A1; VAV:s publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbin-
delsepunkt motsvarar nivån +60 m. Önskas högre vattentryck skall detta ordnas och
betalas av fastighetsägaren. Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som dupli-
katsystem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten.
Dag- och dräneringsvatten skall fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till all-
män dagvattenledning. Det är viktigt att ordna utjämning från hårdgjorda ytor. Man bör
sträva efter att skapa så stora grönytor som möjligt för infiltration av dagvatten. Åtgär-
der att fördröja dagvatten kan förbättra kvaliteten på dagvattnet och därmed minska be-
lastningen på miljön.
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Det allmänna avloppsnätet i Karlavagnsgatan är kombinerat vilket kan innebära risk för
uppdämning i samband med häftig nederbörd. Dag-, drän- och spillvatteninstallation
inom kvartersmark skall utformas med hänsyn till uppdämningsnivån i avloppsnätet.
Materialval för utvändiga ytor bör väljas med omsorg om miljön. Till exempel bör
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i
dagvatten.

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan trädets
rothals och ytterkant ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln kan göras endast i
speciella fall och efter godkännande från va-verket som då kan komma att ställa krav på
att skyddsåtgärder exempelvis rotspärrar skall utföras. Vid avsteg från grundregeln skall
avtal tecknas om att va-verket ej svarar för eventuella skador på träd eller ledningar, till
exempel vid rotinträngning eller schaktarbeten.

Eventuellt tillkommande anläggningsavgifter kommer tas ut enligt vid anslutningstill-
fället gällande taxa.

Stadsbyggnadskontoret

Möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten är begränsad, eftersom hela gård-
sytan är tänkt att vara underbyggd med garage. Förgårdsmarken och gatuplanteringarna
ger dock möjlighet till viss infiltration. Fördröjningsmagasin för dagvatten föreslås i det
aktuella bostadskvarterets sydvästra hörn intill Ceresgatan och i förgårdsmarken mot
Lindholmsallén. Gårdens överbyggnad kan i viss mån tjäna som fördröjningsmagasin
vid häftig nederbörd.

Överenskommelse har nåtts med SGS om de planerade va-anläggningarna för student-
bostäderna. Fördröjningsmagasinen förläggs till parkeringsytan norr om studentbo-
stadskvarteret och vid behov även till förgårdsmarken mot Lindholmsallén. Inga privata
va-ledningar förläggs i gatumarken.

Va-verkets uppgifter har införts i planbeskrivningen.

STATLIGA VERK, MYNDIGHETER OCH BOLAG

Banverket

Banverket framför att man tagit fram en förstudie med olika möjliga framtida sträck-
ningar av Hamnbanan. En förändring ligger dock långt fram i tiden och ny bebyggelse i
närheten av dagens Hamnbana måste därför planeras med utgångspunkt från godstrafi-
ken och en ökning av trafiktillväxten. Godsmängderna på Hamnbanan har ökat ca 20 %
per år de senaste åren. Göteborgs Hamn räknar med en fördubbling av containervoly-
merna de kommande tio åren. Målsättningen är att minst hälften av denna tillväxt ska gå
på järnväg. I detaljplanen bör klarläggas i vilken omfattning Hamnbanan och järnvägs-
trafiken orsakar buller och vibrationer inom planområdet. Bedömningen av nivåer ska
utgå från prognostiserade trafikmängder. I bedömningen av bullernivåer för den plane-
rade bebyggelsen ska ingå störningar från både vägtrafiken och järnvägstrafiken. Vid
förekomst av flera bullerkällor rekommenderar Boverket att det bör ställas höga krav på
åtgärder för att skapa en acceptabel ljudmiljö.
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Utgångspunkten för planering av ny bebyggelse är enligt Banverket att bebyggelsen
skyddas mot buller och vibrationer i enlighet med verkets riktlinjer Buller och vibratio-
ner från spårbunden linjetrafik Dnr S02-4235/SA60. Nya bostäder bör endast i undan-
tagsfall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA och då
bör en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45-50
dBA) klaras. Erfarenhet av bebyggelse i närheten av Hamnbanan visar att det krävs sär-
skilda åtgärder för att klara bullernivåerna högre upp längs fasaden. I bedömningen av
tyst sida måste buller från både väg och järnväg medtagas. För det aktuella planförslaget
kommer 6 hörnlägenheter inte få någon tyst sida. Banverket undrar vilka kompensa-
tionsåtgärder som planeras för dessa lägenheter.

Detaljplanen saknar bedömning om den planerade bebyggelsen kommer att utsättas för
vibrationer från järnvägstrafiken. En bedömning av vibrationsnivåerna inom detaljpla-
neområdet bör därför tas fram genom den planerade geotekniska utredningen. För ny-
byggnad av hus bör huskonstruktionerna så långt möjligt anpassas för att undvika att
vibrationerna i marken fångas upp av huskonstruktionen. Banverket förutsätter att rikt-
linjerna för vibrationer kommer att klaras.

Stadsbyggnadskontoret

Avståndet från de planerade bostäderna till Hamnbanan uppgår till mer än 300 meter.
Mellan järnvägen och planområdet ligger idag ett område med stora verkstadshallar och
kontorsbyggnader i tre till fyra våningar. Denna bebyggelse skärmar till stor del av bul-
ler från järnvägen i de tänkta bostadshusens nedre våningar.

En komplettering av bullerutredningen med avseende på buller från järnvägen har skett
efter samrådet. I utredningen förs en diskussion om hur buller från vägtrafiken och järn-
vägen kan räknas samman. Ljudnivån från järnvägstrafiken kan då eventuellt reduceras
med 5 dBA. Bättre anses vara att trafikslagen räknas samman utan reduktion och att
man klargör att det troligtvis innebär en överskattning av antalet störda. I utredningen
föreslås separata beräkningar för respektive trafikslag, som en säkrare metod. Som di-
mensionerande trafik på järnvägen har beräkningar gjorts för dagens trafik med 88
godståg per dygn samt för tre olika prognoser för år 2020. Huvudalternativ är 110
godstågspassager per dygn år 2020. Ökar trafiken ytterligare bör bullerreducerande åt-
gärder vidtagas t.ex. en bullerskärm utmed järnvägen.

Bullerutredningen visar att de beräknade ljudnivåerna för dagens järnvägstrafik under-
stiger 55 dB(ekv) vid samtliga fasader. Vid en ökning av trafiken till 110 godståg per
dygn beräknas 2-4 lägenheter i våning 7 och 8 få ekvivalent ljudnivå på 56 dBA utanför
fasad mot Karlavagnsgatan, medan lägenheter på övriga plan får en ljudnivå på 51-55
dBA(ekv) utanför fasaderna. Vid 135 tågpassager per dygn får våning 5-8 bullervärdet
56-57 dBA(ekv) utanför fasad mot Karlavagnsgatan, medan de lägre våningarna får 52-
54 dBA(ekv). Inga fasader utsätts för bullernivåer över 60 dBA(ekv). Maximala ljudni-
våer från godstågstrafiken ligger som högst på 66 dBA för de översta våningsplanen och
riktvärdet för maximal ljudnivå 70 dBA klaras för hela kvarteret. Beräknad ekvivalent
ljudnivå från gator ligger på gården under 45 dBA för större delen av ytan. Bidraget till
ekvivalent ljudnivå från godstågstrafik ligger i markplanet under 30 dBA och för alla
våningsplan mot gården under 35 dBA. Gården bör således kunna räknas som ljuddäm-
pad sida.
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Vid en större förändring av godstågstrafiken med upp till 190 godstågspassager per
dygn på järnvägen blir det nödvändigt att utföra en bullerreducerande skärm eller vall
över en lång sträcka för att klara riktvärdena för buller vid bostädernas fasad. En skärm
med krön 1,5 m över rälsens överkant kan reducera ljudnivån från järnvägen till 55
dBA. Skulle godstågstrafiken bytas ut mot personstågstrafik i form av pendeltåg i fram-
tiden skulle det reducera bulleralstringen avsevärt, troligen mer än 10 dB. Det skulle
innebära att ekvivalent ljudnivå från trafiken på Hamnbanan skulle ligga långt under
riktvärdet 55 dBA vid kvarteret som utreds.

Lägenheter vända mot Karlavagnsgatan utsätts för buller från tågtrafiken på de övre
våningarna och i viss mån från vägtrafiken (54dBA) på samtliga våningar. Lägenheterna
skall därför vara genomgående och minst hälften av boningsrummen vara vända mot
tyst eller ljuddämpad sida. Uteplats skall vändas mot den tysta sidan, eller vara delvis
inglasad. Ett fåtal lägenheter (ungefär 5% av det totala antalet lägenheter inom planom-
rådet) klarar inte Boverkets riktlinjer om att där ljudnivå överstiger 55 dB(ekv) vid fa-
sad skall lägenheter vara genomgående och minst hälften av utrymmena för sömn, vila
och daglig samvaro vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Detta gäller främst
hörnlägenheter vända mot Ceresgatan och Lindholmsallén. Som kompensation skall
dessa lägenheter utföras så att ljudklass B uppfylls inomhus vad avser ljudtrycksnivån
från trafik och andra yttre ljudkällor. Lägenheter vända mot den nya lokalgatan utsätts
enbart för buller från järnvägen och detta underskrider 55 dBA(ekv) på alla våningarna.

Området norr om Karlavagnsgatan kommer på sikt att förädlas. Troligen kommer en
framtida ny bebyggelse mellan planområdet och järnvägen bli högre än den befintliga
bebyggelsen. Genom medveten planering av den nya bebyggelsen kan en effektiv av-
skärmning av buller erhållas mot järnvägen. Detta bör uppmärksammas vid kommande
planläggning av området.

Enligt det geotekniska PM, som upprättats efter samrådet bedöms risken för störande
vibrationer från järnvägen vara obetydlig eftersom avståndet mellan Hamnbanan och
planområdets närmaste punkt är ca 300 meter. Mätning har inte utförts, men bör göras i
samband med detaljprojektering som underlag för utformning av eventuella åtgärder i
byggnaden. I planbeskrivningen har införts att mätning bör göras av vibrationsnivåerna.
Huskonstruktionerna bör så långt möjligt anpassas för att undvika att vibrationer i mar-
ken fångas upp av huskonstruktionen.

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot förslaget. Följande synpunkter framförs
angående genomförandefrågor:

Enligt förslaget skall fastighetsgräns mellan hyresrätt och bostadsrätt gå i byggnads-
kropparna. För att sådan fastighetsbildning skall kunna ske krävs, att byggnaderna i
gränsen uppfyller gällande brandsäkerhetskrav.

För att underlätta den framtida förvaltningen är det lämpligt att hyresrätterna och bo-
stadsrätterna har separata el-, va-, ventilationslösningar m.m. Detta för att undvika
komplicerade gemensamhetsanläggningar inom byggnaderna.
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Stadsbyggnadskontoret

Lantmäteriets synpunkter har framförts till fastighetsägaren. Brandsektioneringen skall
följa fastighetsgränsen. Synpunkterna kommer att beaktas vid detaljprojektering av
byggnaderna samt vid bygglovgivningen.

Polismyndigheten i Västra Götaland

Polismyndigheten har inget att erinra mot detaljplanen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu
kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet måste lösas på ett tillfredsstäl-
lande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av
Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen framför vidare att förslaget stämmer överens med den på lång sikt plane-
rade markanvändningen enligt översiktsplanen för Norra Älvstranden. Området har ett
centralt läge i staden och genomgår successivt en omvandling från industriområde till
blandad stadsbebyggelse. Bostäder behövs för att den goda blandade stad som eftersträ-
vas skall uppnås.

Kommunen bör nu göra allt för att realisera intentionerna att omvandla Polstjärnegatans
industriområde till icke miljöstörande verksamheter. Av programmet framgår att AGA
Gas AB har upphört med sin gastillverkning och är i färd med att flytta. Den obeman-
nade bensinstationen kommer enligt planförslaget att flyttas, men det framgår inte när
detta skall ske. Ca 160 meter norr om det tänkta bostadskvarteret ligger Zinken Weland,
ett företag som arbetar med varmförzinkning av stålprodukter. Länsstyrelsen har sedan
tidigare accepterat den riskutredning som ÅF-IPK AB har utfört. Utifrån riskutredning-
en bedömde Länsstyrelsen då att det inte föreligger så stora risker med verksamheten,
att det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet. Däremot bör
man notera att även små utsläpp av så kallad flussrök ofta syns tydligt och utgör en
källa till oro för boende nära verksamheten. Det är ytterst angeläget att kommunen, i
samråd med verksamhetsutövaren, aktivt verkar för att finna en alternativ lokalisering
av Zinken Welands verksamhet. Med erfarenhet från tidigare planering i området och
med hänsyn till de störningar som kan uppstå, bör en planbestämmelse införas om att
möjlighet skall finnas att stänga ventilationen.

Det behöver klarläggas i vilken omfattning Hamnbanan och järnvägstrafiken orsakar
buller och vibrationer inom planområdet. Bedömningen av nivåer ska utgå från pro-
gnosticerade trafikmängder. Redovisningen av bullernivåer behöver förfinas så att de
olika bullernivåerna per våningsplan framgår. Studier visar att andelen störda av den
totala trafikljudmiljön är högre då det förekommer två bullerkällor än då det endast fö-
rekommer en bullerkälla trots att bullernivån är lika. Detta bör därför också belysas och
beaktas vid förslag till utformning av den nya bebyggelsen. Av planen framgår att 6
lägenheter i hörnet Lindholmsallén/Karlavagnsgatan saknar tillgång till tyst sida. En
planbestämmelse bör därför finnas om att ljudklass B skall uppfyllas inomhus. Vidare
bör planbestämmelsen om placering av fläktar med störande buller revideras eller tas
bort, så att det framgår vilken ljudnivå som skall klaras.
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Översvämningsrisken har bedömts. Lägsta golvnivå +12,3 och behov av vattentät kon-
struktion under denna nivå har införts i bestämmelserna. I Vattenplan för Göteborg,
antagen av kommunfullmäktige 2003-09-18, anges att den dimensionerande nivån bör
höjas med 50 cm, alltså till +12,8 i havsnära lägen, runt Göta Älv och närmaste biflö-
den. Länsstyrelsen bedömer att man bör använda Vattenplanens säkerhetsmarginal.

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att ska-
das, att mellankommunal samordning blir olämplig eller att miljökvalitetsnormer enligt
miljöbalken inte iakttas.

Förekomsten av förorenad mark har behandlats på ett bra sätt i planen och i genomfö-
randebeskrivningen. Länsstyrelsens uppfattning är dock att villkorande planbestämmel-
ser inte är möjliga. Genom detaljplanen, har marken angivits som lämplig för planerad
markanvändning. Länsstyrelsen rekommenderar därför att främst bestämmelsen om
stabiliteten i området bör utgå eller ändras, om det är så att stabilitetsförbättrande åtgär-
der krävs. Dessa skall i så fall framgå av bestämmelsen.

Skolvägarnas trygghet och säkerhet bör inventeras och beskrivas.

Rubriken om Civilt försvar/skyddsrum kan strykas, eftersom det inte skall byggas några
mer skyddsrum och de som finns kvar ska underhållas.

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 1.

Stadsbyggnadskontoret

Avsikten är att befintliga verksamheter i Polstjärnegatans industriområde på sikt skall
avvecklas och området förädlas. AGA Gas har upphört med produktion och hantering
av gasflaskor i området. Verksamheten vid bensinstationen OK-Q8 pågår fortfarande,
men man undersöker olika möjligheter att flytta från området.

En uppdatering av riskbedömningen för Zinken Welands anläggning har gjorts med
avseende på störningar för de nu planerade bostäderna. Av riskbedömningen framgår att
tillståndet för verksamheten medger en produktion av 8 000 ton behandlat gods. Vid
tiden för riskanalysen år 2002 uppgick produktionen till ca 5 000 ton/år. Idag uppgår
produktionen till ca 3 500 ton/år. Villkor för utsläpp av stoft medger utsläpp av 5
mg/Nm3 luft som riktvärde. Detta villkor innehålls. Kylning av varmt gods kan ibland
ge upphov till rökutveckling som blir synlig i omgivningen. Enligt utredningen består
röken av vattenånga och skall inte ses som ett utsläpp av flussrök, eller som ett hälso-
farligt utsläpp. Stängning av ventilationen kan vara en säkerhetsåtgärd vid en olycka
främst vid brand. Risken för brand vid Zinken Weland bedöms dock som liten. Enligt
riskanalysen behöver inte krav ställas på att intag för friskluft till bostäderna skall kunna
stängas.

En komplettering av bullerutredningen med avseende på buller från järnvägen har skett
efter samrådet. I utredningen förs en diskussion om hur buller från vägtrafik och järnväg
kan räknas samman. Ljudnivån från järnvägstrafiken kan då eventuellt reduceras med
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5 dBA innan matematisk sammanslagning sker. En sådan sammanslagning rekommen-
deras dock inte. I utredningen beräknas bullernivåerna från vägtrafiken respektive tåg-
trafiken separat. Påverkan på bostadslägenheterna bedöms utifrån de erhållna värdena.
De högsta bullernivåerna från vägtrafiken erhålls vid fasader mot Ceresgatan-
Lindholmsallén där ekvivalent ljudnivå uppgår till ca 56-58 dBA och maximal ljudnivå
till 70-76 dBA. Dessa fasader drabbas ej av buller från järnvägen. Bullernivåerna vid
bostadshusens olika våningsplan redovisas. Buller från tågtrafiken drabbar i huvudsak
fasaden mot Karlavagnsgatan på de översta våningarna. Ekvivalent ljudnivå för lägen-
heter mot Karlavagnsgatan beräknas vid fasad på våning 7 och 8 till 56 dBA vid 110
tågpassager per dygn och 56-57 dBA vid 135 tågpassager per dygn. De lägre våningar-
na får bullernivåer under 55 dBA. Maxnivån kommer inte att överstiga 70 dBA. Vid en
större förändring av godstågstrafiken med upp till 190 godstågspassager per dygn på
järnvägen blir det nödvändigt att utföra en bullerreducerande skärm eller vall över en
lång sträcka för att klara riktvärdena för buller vid bostädernas fasad. En skärm med
krön 1,5 m över rälsens överkant kan reducera ljudnivån från järnvägen till 55 dBA.
Skulle godstågstrafiken bytas ut mot personstågstrafik i form av pendeltåg i framtiden
skulle det reducera bulleralstringen avsevärt, troligen mer än 10 dB. Det skulle innebära
att ekvivalent ljudnivå från trafiken på Hamnbanan skulle ligga under riktvärdet 55 dBA
vid bostadskvarteret.

Planbestämmelse finns om att lägenheter med fasader, som vetter mot gata med en bul-
lernivå över 55 dBA(ekv) skall vara genomgående och ha tillgång till en tyst eller ljud-
dämpad sida med högsta bullernivå 50 dBA(ekv). Detta gäller samtliga fasader utom
den mot den nya lokalgatan. Ett fåtal hörnlägenheter i korsningen Ceresgatan-
Karlavagnsgatan och i hörnet Lindholmsallén - nya lokalgatan kommer inte att få till-
gång till någon tyst sida. Sammanlagt rör det sig om 12 lägenheter eller ca 5 % av det
totala antalet lägenheter i kvarteret. Lägenheterna skall som kompensation mot störande
buller utföras så att ljudklass B uppfylls inomhus vad avser ljudtrycksnivån från trafik
och andra yttre ljudkällor.

En planbestämmelse om att alla lägenheter skall ha tillgång till uteplats med högsta till-
låtna bullernivå 55 dBA(ekv) och 70 dBA (max) finns på plankartan. Planbestämmelsen
om hur fläktar med störande buller skall placeras har därför tagits bort.

Enligt det geotekniska PM, som upprättats efter samrådet bedöms risken för störande
vibrationer från järnvägen vara obetydlig eftersom avståndet mellan Hamnbanan och
planområdets närmaste punkt är ca 300 meter. Mätning har inte utförts, men bör göras i
samband med detaljprojektering som underlag för utformning av eventuella åtgärder i
byggnaden. Detta har införts i planbeskrivningen.

Lägsta nivå för öppningar i byggnader har efter samrådet höjts till +12,8 på plankartan
såvida inte särskilda skyddsåtgärder kan anordnas. Planerade butiker i byggnadernas
bottenvåning tillåts ha en lägsta nivå för färdigt golv och öppningar på +12,4 om rums-
höjden tillåter att golvnivån och entréer kan höjas till +12,8. På så vis kan butiksentréer
idag ansluta till befintlig gatunivå utan höga trappor och långa ramper. Öppningar för
garageportar får också utföras på lägre nivå om säkerhet mot inträngande vatten t.ex. i
form av skyddsbarriärer kan anordnas. Det kan även som åtgärd mot högvatten i Göta
älv bli aktuellt att anordna skyddsbarriärer runt Lindholmshamnen. Detta har införts i
planbeskrivningen.



16

Nivåskillnaden både inom och utanför det aktuella planområdet är obetydlig och av-
ståndet till angränsande hamnanläggning är stort. Båda dessa faktorer medför enligt den
geotekniska bedömning som gjorts för området, att det inte föreligger några stabilitets-
problem i området. En planbestämmelse om att grundläggnings- och markarbeten skall
utföras på ett sätt som inte äventyrar stabiliteten bör dock enligt Stadsbyggnadskontoret
alltid finnas med vid byggnation på Norra Älvstranden. Planbestämmelse om att kon-
trollmätning avseende jordrörelser, vibrationer och portryck skall utföras vid pålnings-
arbeten behålls också på plankartan. I samband med schakt- och grundläggningsarbeten
skall regelbundna kontroller av främst rörelser och vibrationer utföras på byggnader i
angränsande kvarter. Rörelsemätning bör också utföras i angränsande gator med hänsyn
till risken för sättningar/hävningar som bl.a. kan påverka befintliga ledningar och andra
känsliga anläggningar.

Separata gång- och cykelbanor skall finnas utmed Karlavagnsgatan och Ceresgatan-
Lindholmsallén. Dessa kommer att utnyttjas som skolvägar. En beskrivning av skolvä-
garna har införts i planbeskrivningen under rubriken ”Gång- och cykelvägar”.

Rubriken ”Civilt försvar” har utgått ur beskrivningen.

TeliaSonera

TeliaSonera översänder en karta på befintligt tele i området och framför att teleledning-
arna inte påverkas av bostadsbebyggelsen. Ledningar som ligger på tomtmark har för-
sörjt tidigare fastigheter.

Befintliga kablar med tillhörande brunnar utmed Karlavagnsgatan förutsätts kunna ligga
kvar och vara i drift i framtiden. Om gång- och cykelbanan förläggs annorlunda än i
samrådshandlingens alternativ 1 önskar TeliaSonera att träden placeras med hänsyn till
befintlig kanalisation och kabelbrunnar.

Stadsbyggnadskontoret

Gång- och cykelbanan föreslås förlagd utmed Karlavagnsgatans södra sida (enligt alter-
nativ 2). Gatan kommer att detaljstuderas med hänsyn till läget på befintliga ledningar
och lämplig placering av träden.

Vägverket

Det är positivt att Karlavagnsgatan rustas upp. Planområdet är beläget inom ett område
med god kollektivtrafik och dessutom finns bilpool i närområdet. Det gör att antalet
parkeringsplatser kan hållas nere. Låg- och mellanstadieskola finns i Herrgårdsparken.
Skolvägarnas säkerhet och trygghet bör inventeras och beskrivas.

En utförd bullerutredning visar att vissa störningar drabbar lägenheter mot Lindholm-
sallén och Karlavagnsgatan. Dessa lägenheter bör därför vara genomgående så att en
tystare sida uppnås. För de lägenheter som inte klarar riktvärdena vid fasad, bör en
planbestämmelse finnas om att ljudklass B uppfylls inomhus.

Ett genomförande av planförslaget innebär ytterligare belastning på Lindholmsmotet.
En ombyggnad av detta är planerad, men det är idag oklart när denna kan genomföras.
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Stadsbyggnadskontoret

En ny gång- och cykelbana föreslås utmed Karlavagnsgatan framför de planerade bo-
städerna. Den befintliga gång- och cykelbanan utmed Lindholmsalléns nordvästra sida
binds samman med gång- och cykelbanan på Ceresgatans norra sida. På så vis skapas ett
sammanhängande gång- och cykelstråk från de planerade bostäderna till skolan i Herr-
gårdsparken. Skolan byggs ut till att omfatta årskurs 0-9, vilket innebär att även högsta-
diebarnen i de planerade bostäderna kommer kunna nå skolan på bekvämt avstånd.
Gång- och cykelbana med övergångsställe förbinder det aktuella bostadskvarteret med
Lindholmens kunskapscentrum och gymnasieskolorna där.

Planbestämmelsen om att lägenheter skall vara genomgående har utökats till att även
omfatta lägenheterna utmed Karlavagnsgatan. De ca 12 hörnlägenheter, som inte får
någon tyst/ljuddämpad sida skall som kompensation utföras med fasader i ljudklass B.

Västtrafik

Västtrafik tillstyrker planförslaget. Planområdet är gynnsamt beläget ur kollektivtrafik-
synpunkt. I anslutning till kvarteret finns busshållplatsen Lindholmen, en av de mest
frekvent trafikerade hållplatserna i hela Göteborg. På ett avstånd av ca 330-450 m ligger
Lindholmspiren, som angörs av Älvsnabben och Älvsnabbaren.

Totalt trafikeras Lindholmen av ca 600 bussturer under ett vardagsdygn. Den tyngsta
linjen är stombussen, linje 16. Trafikutbudet till Norra Älvstranden kommer successivt
att utökas under de närmaste 5-10 åren, främst på grund av en omfattande bostadsbygg-
nation vid Eriksberg.

Stadsbyggnadskontoret

Tillgången till god kollektivtrafik är betydelsefull vid planeringen för att kunna bebygga
det aktuella kvarteret med bostäder. Busshållplatsen ligger i direkt anslutning till bostä-
derna och förhoppningen är att de boende i hög grad skall utnyttja kollektivtrafiken för
resor till och från arbetet samt till stadens centrum.

SAKÄGARE

Chalmers

Chalmers har tagit del av samrådshandlingen och har inget att erinra emot det framtagna
förslaget, utan ser det som en viktig del i utvecklingen av Lindholmen.

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

SGS Studentbostäder stödjer förslaget och ser det som en nödvändig och naturlig ut-
veckling av stråket kring Lindholmsallén. SGS:s egna etablering i området uppgår till
385 studentbostäder.

Man anser att det är mycket viktigt att Karlavagnsgatan rustas upp. SGS:s fastighet har
ett antal kommersiella lokaler i markplan mot Karlavagnsgatan. Både tillgänglighet och
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parkeringsbehov måste tillgodoses. Kantstensparkering om 15 – 20 platser för besökare
utmed lokalgatan och Karlavagnsgatan bedöms vara i minsta laget.

Den planerade lokalgatan måste utformas så att gång- och cykeltrafik kan passera ige-
nom. SGS har bostäder i markplan varför förgårdsmark är ett krav för att öka botrygg-
heten. Lokalgatan i förslaget har placerats på kvartersmark som upplåts med tomträtt av
SGS Studentbostäder. Infarten till SGS:s parkeringsgarage sker från östra sidan av stu-
dentbostadskvarteret.

Stadsbyggnadskontoret

Den nya lokalgatan utgör återvändsgata och utfartsförbud råder mot Lindholmsallén.
Gatan utformas som ”gårdsgata” där bilar får framföras på de gåendes villkor. Gång-
och cykelförbindelse finns från gatan till gång- och cykelbanan utmed Lindholmsallén.
Lokalgatan skall utformas med en trädplantering, som höjer gatans kvalitet och bidrar
till att öka grönskan i närområdet. Förgårdsmark finns mot bostäderna och är tänkt att
utföras med planteringar, som även ger möjlighet till viss infiltration av dagvatten.

Utmed den nya lokalgatan kan ca 13 bilplatser anordnas. Även utmed Karlavagnsgatan
och Ceresgatan föreslås ett begränsat antal bilplatser (ca 12 st). Parkeringsplatserna bör
inte utökas med tanke på att det inkräktar på möjligheten till trädplantering och grönska.
Någon avgränsad lastplats för de kommersiella lokalerna har inte avsatts i planen.
Gårdsgatan med sin ringa trafik bör kunna fungera för de fåtal transporter det är fråga
om. Möjlighet finns eventuellt att ordna en separat lastplats utmed Karlavagnsgatan,
men denna gata ligger utanför det aktuella planområdet.

ÖVRIGA

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan HSO

HSO är positiv till den blandade stadsbebyggelsen med bland annat studentbostäder och
utbildningscentra samt närheten till bra kommunikationer, men finns möjlighet till
”särskilt boende” i området? Planförslaget ser inte ut att ur funktionshinder- och handi-
kappsynpunkt bryta mot regeringens proposition 1999/2000 angående handikappoliti-
ken, eller annan lagstiftning. Bullerutredningen är speciellt till nytta för till exempel
ljudöverkänsliga. HSO saknar en analys av tillgängligheten för funktionshindrade så-
som valet av gångbanornas beläggning, deras lutningar, utjämningar mellan gångytor
samt kontraster och markeringar. En detaljplan borde omfatta en analys och redovisning
av tillgängligheten ur funktionshindersynpunkt, gärna med referens till ett utförande
enligt Boverkets normer. HSO tillstyrker den föreslagna detaljplanen med reservationen
ovan.

Stadsbyggnadskontoret

Synpunkterna har framförts till Bostaden AB. Det finns i detaljplaneförslaget inget som
hindrar att man inrymmer lägenheter för särskilt boende i byggnaderna. För allmänna
platser gäller Boverkets krav enligt BFS:2004:15 och detta behöver inte särskilt anges i
planbestämmelse. Tomter skall kunna användas av människor med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Vid projektering av mark och byggnader skall tillgängligheten för
funktionshindrade särskilt beaktas. Planbeskrivningen har  förtydligats i detta avseende.
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ÄNDRINGAR

Efter att planförslaget varit ute på samråd har nedanstående ändringar och komplette-
ringar gjorts i planförslaget. Bullerutredningen (bilaga) har kompletterats med avseende
på buller från järnvägen och så att ljudnivåerna vid byggnadernas olika våningsplan
framgår. Riskbedömningen av anläggningen för Zinken Weland (bilaga) har uppdaterats
och justerats med avseende på dagens situation. Till planhandlingarna har också fogats
ett geotekniskt PM (bilaga).

Planbestämmelsen för lägenheter utsatta för buller över 55 dBA (ekv) har kompletterats.
För dessa gäller att de skall vara genomgående och minst hälften av boningsrummen i
lägenheterna skall vara orienterade mot fasad där ekvivalent ljudnivå är högst 50 dBA.
Avsteg från detta krav får göras för 12 hörnlägenheter inom kvarteret. Vid avsteg skall
ljudklass B vad avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor uppfyllas in-
omhus.

Planbestämmelsen om hur fläktar får placeras har tagits bort. Alla lägenheter skall ha
tillgång till uteplats med högsta bullernivå 55 dBA(ekv) och 70 dBA(max).

Planbestämmelsen om förorenad mark har justerats till att hantering av förorenade mas-
sor, som inte klarar de platsspecifika riktvärdena för bostäder på Norra Älvstranden
skall ske på särskilt sätt i samråd med miljöförvaltningen.

Byggnadshöjden har ökats med 0,6 meter efter samrådet, medan högsta tillåtna nock-
höjd för bebyggelsen har behållits på plankartan.

Plankartan har kompletterats så att ett skärmtak med byggnadsarea högst 50 m2 för cy-
keluppställning får anordnas på gården.

Utfartsförbudet mot Lindholmsallén har förlängts mot norr i avsikt att förhindra utfart
från den nya lokalgatan mot allén.

Lägsta tillåtna nivå för färdigt golv och öppningar i byggnader är +12,8, såvida inte
särskilda skyddsåtgärder kan anordnas. Källare skall utföras vattentät under denna nivå.

Gång- och cykelbanan utmed Karlavagnsgatan har illustrerats på gatans södra sida i
stället för i gatans mitt. Lokalgatan har på illustrationsritningen fått en utformning som
gårdsgata, där man får köra på de gåendes villkor. Förgårdsmarken på ömse sidor av
gatan har breddats till 2,5 meter för att möjliggöra ledningsdragning på kvartersmark.

Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om geoteknik och buller från tågtra-
fiken. Parkeringsbehovet har justerats till 0,65 bilplatser/lägenhet. Ett stycke om bar-
nens skolvägar har infogats i planbeskrivningen. Stycket om civilt försvar har tagits
bort.

Kenneth Fondén                  Anders Svensson             Eva Frykberg
Planchef                               Handläggare             Frykberg Arkitekter AB



1/2                                    2007-03-06

13 Ut Lista över samrådskrets Bostäder vid Lindholmsallén .doc

SAMRÅDSKRETS

0 =  har ej lämnat skriftliga synpunkter

1 = har lämnat skriftliga synpunkter, inget att erinra/har erinringar vilka
tillgodosetts

2 = har lämnat skriftliga synpunkter, har erinringar vilka ej tillgodosetts

Listan omfattar samtliga yttranden i ärendet

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG M M

Fastighetsnämnden 1
Göteborg Energi AB 1
Göteborg Energi Nät AB 1
Göteborg Energi GothNet AB 1
Göteborgs Gatu AB (kdm)
Göteborgs Hamn AB 1
Idrotts- och föreningsnämnden 1
Kretsloppsnämnden 0
Kulturnämnden 1
Kyrkonämnden (kyrkog.styr) 0
Lokalförsörjningsnämnden 1
Lokalsekretariatet 1
Miljönämnden 1
Namnberedningen (kdm) 0
Park- och naturnämnden 1
Räddningstjänsten Storgöteborg 1
Stadsdelsnämnden i Lundby 1
Trafiknämnden 1
Utbildningsnämnden 0
VA-nämnden 1

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER ETC

Banverket, Västra banregionen 1
Business Region Göteborg AB (kdm) 0
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 1
Länsordningspolisen 1
Länsstyrelsen 2
Posten Produktion 0
Svenska Kraftnät 0
Telia Networks Skanova 1
Vägverket, Region Väst 1
Västtrafik Göteborgsområdet AB (kdm) 1
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SAKÄGARE
(Enligt fastighetsförteckning)

Chalmersfastigheter AB 1
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1

BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE, HYRESGÄSTER, BOENDE

Hyresgästföreningen Region V Sverige 0

ÖVRIGA

Handelsanställdas Förbund (kdm) 0
Handikappfören. Samarbetsorgan 1
Norra Älvstrandens Företagarförening 0
Bostaden AB, Göran Hag 0
SHL Arkitekter AB, Roger Oom 0
Frykberg Arkitekter AB, Eva Frykberg

 

 
 


