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Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt den 3 oktober 2006 att genomföra samråd för
detaljplaneförslaget för bostäder och verksamheter vid Säterigatan av vilket nu
föreliggande planförslag utgör en del. Planförslaget har sänts för yttrande enligt
bifogade lista över samrådskrets, bilaga 1, under tiden 25 oktober 2006 t o m 5
december 2006. Förslaget har varit utställt på Älvstrandens bibliotek Diagonalen
6, Lindholmen, Lundby Stadsdelshus, Wieselgrensgatan 11, Lundby och på
stadsbyggnadskontoret, kv Traktören (nedanstående adress) under tiden 25
oktober 2006 t o m 5 december 2006.

Sammanfattning
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller hur planförslaget
hanterar frågan om hamnbanans framtida utbyggnad. Miljöförvaltningen har krävt
komplettering avseende buller och miljökvalitetsnormer. Kontoret har bedömt att
inga riksintressen påverkas med nuvarande avgränsning och planutformning.
Kontoret bedömer vidare att planförslaget tillgodoser riktvärden för buller samt att
inga miljökvalitetsnormer för luftmiljö överträds. Övriga framförda synpunkter
som berör nu aktuellt område har i övrigt till stor del kunnat beaktas i
utställningshandlingen.

Kopior av samtliga inkomna yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och
berörda fastighetsägare för kännedom och ev. beaktande vid planens
genomförande.
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Idrotts- och föreningsnämnden samt utbildningsnämnden har skriftligt meddelat
att man avstår från att yttra sig. Inget yttrande har heller inkommit från
Gatubolaget, Kretsloppsnämnden, Namnberedningen, BRG, Jernhusen, Posten,
Svenska Kraftnät, Telia, Banverket, Hyresgästföreningen, Handikappföreingarnas
samarbetsorgan eller Industriföreningen i Sannegården.

Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Synpunkterna finns i sin helhet på
stadsbyggnadskontoret.

Kommunala nämnder och bolag m.fl.

1. Fastighetsnämnden tillstyrker detaljplanen med beaktande av viktiga
genomförandefrågor. Fastighetskontoret gör bedömningen att exploateringen ger
ett litet överskott för kommunen men att fördjupade ekonomiska bedömningar
krävs rörande kostnaden för överdäckningen, priset för mark för hyresbostäder,
fördelning av exploateringskostnader mellan kommunen och exploatörerna samt
värdenivån på den kompletterande kvartersmark som JM skall förvärva.
Fastighetsnämnden avses godkänna genomförandebeskrivningen i
utställningsskedet. Fastighetskontoret föreslår vidare att man inom ramen för
detaljplanearbetet prövar möjligheten att bygga bostäder i den del av planområdet
som i samrådsförslaget är avsett för kontor mm vilket förutsätter en förlängning
av järnvägsöverdäckningen, ett alternativ som kan ge bättre ekonomiskt utfall om
bostäderna upplåtes med bostadsrätt. Fastighetskontoret gör bedömningen att
frågan om Silo IV´s bevarande mäste göras inom detaljplanens ram. Fördelning av
exploateringskostnaderna mellan kommunen och exploatörerna skall göras i
proportion till den byggrätt respektive part får i detaljplanen. Ett bevarande av
silon medför därför indirekt att kommunens andel av exploateringskostnaderna
blir högre än om silon ersätts med ny bostadsbebyggelse.

Kommentar: Den del som i samrådshandling var markerad som kontor har
ändrats till bostadsändamål. Föreslagen överdäckning har förlängts och breddats
för att medge en flexibilitet i genomförandet. Samtidigt har ett alternativt
tunnelreservat införts parallellt med Säterigatan. Silo IV föreslås kunna rivas och
ersättas av en byggnad som i form och gestaltning tar upp och förvaltar
industriminnet, vilket innebär att en byggrätt för ytterligare ca 60 lägenheter
tillkommer i denna del.

2. Göteborg Energi AB menar att de fastigheter som ingår i denna detaljplan kan
försörjas med fjärrvärme från tre anslutningspunkter, i första hand via matningen
till Juvel-kvarnen.

Kommentar: Införs i planbeskrivningen.

3. Göteborg Energi Nät AB framför att man, utöver den i planen föreslagna
transformatorstationen vid Bratteråsgatan, också behöver en station i områdets
norra del. Vidare påpekar man att det ledningsstråk som finns i områdets östra del
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bör säkras med ledningsrätt eller liknande eller omläggas i nytt läge som bekostas
av exploatören.

Kommentar: Frågan har diskuterats under hand med Göteborg Energi. Stationen
vid Bratteråsbacken bedöms kunna räcka till inledningsvis. Ytterligare en
nätstation föreslås läggas in i anslutning till Ceresgatan då nästa etapp
detaljplaneläggs.

4. Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra mot planförslaget, men
framför att man vill bli informerad längre fram i arbetet angående schakter, el-
och fjärrvärmeanslutningar så att man kan förlägga rör och leverera bredband och
IT-tjänster om intresse finns.

5. Göteborgs Hamn AB anser att det är mycket viktigt att planförslaget tar hänsyn
till de alternativa sträckningar av Hamnbanan som redovisas i Banverket förstudie
så att kapacitetsutbyggnaden av banan planmässigt kan säkerställas och att detta
skall framgå av planhandlingen.

Kommentar: Den föreslagna exploateringen innebär inga inskränkningar
avseende Hamnbanans kapacitet utan säkerställer, som framgår av handlingen,
en möjlighet att bygga ut banan till dubbelspår med två alternativa sträckningar.
Den förstudie som genomförts avseende flyttning av Hamnbanan kan också
genomföras utan hinder från denna plan eller föreslagen exploatering.
Planbeskrivningen förtydligas på denna punkt.

6. VA-verket (Nämnden för Göteborg Vatten) har lämnat ett antal upplysningar
om anslutningspunkter, nivåer och kapacitet som förts in i planbeskrivningen.
Dessa uppgifter har uppdaterats i samband med underhandskontakter inför
utställning av detaljplanen för Bratteråsbacken. Plankartan bör förses med
bestämmelse om att lägsta höjd på färdigt golv skall vara minst 0,3 m över
marknivå i förbindelsepunkt för att anslutning med s jälvfall skall tillåtas. Befintlig
spillvattentunnel skall beaktas.

Kommentar: Inarbetas i handlingen.

7. Idrotts- och föreningsnämnden meddelar att man avstår från att yttra sig i
samrådsskedet och hänvisar till yttrande över programmet. Idrotts- och
föreningsnämnden har i samband med programsamrådet ställt sig positiv till, att
Fastighetskontoret exploaterar denna yta under förutsättning att Idrotts- och
föreningsnämnden får ekonomisk och praktisk möjlighet att förädla en bollplan,
som ligger i anslutning till Krokängsparken strax utanför det område programmet
avser. Genom att där etablera konstgräs samt ordna belysning och parkering, kan
nyttjandet ökas avsevärt. Därmed skulle behovet av idrottsytan vid Säterigatan
minska. Nämnden har då även uttryckt att man ser positivt på att området kring
Juvelkvarnen sammanlänkas med området utmed Säterigatan, eftersom det skapar
en närhet från Norra Älvstranden till de idrottsytor som finns norr om området.
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8. Kulturnämnden vidhåller sin ståndpunkt att ytan mellan Bratteråsberget och
kvarnbyggnaden bör lämnas obebyggd med hänsyn till platsens kulturhistoriska
värde och närheten till Silo IV.

Kommentar: Berörs ej av nu föreslagen exploatering

9. Lokalförsörjningsnämnden förusätter att dimensionering av skolor och
förskolor i området är tillfyllest och påpekar vikten av att gång- och cykelvägar
samt korsningar/övergångsställen i området utformas på ett säkert sätt. Vidare
påpekar man vikten av att idrotts- och rekreationsytor avsätts i tillräcklig
omfattning. Eventuella markföroreningar måste uppmärksammas och hanteras så
att det inte finns någon risk för oacceptabel miljö- eller hälsopåverkan.

Kommentar: En ny placering av förskolan har studerats invid Bratteråsberget.
Denna bedöms kunna planläggas och genomföras i samband med nästa
utbyggnadsetapp, parallellt med föreslagen järnvägstunnel. Underhandskontakter
med länsstyrelsen ger vid handen att ett tillfälligt daghem skulle kunna ordnas i
parken norr om Säterigatan efter ansökan hos Länssstyrelsens fornminnesenhet.
Detta ligger utanför ramen på nu aktuell plan. Omhändertagande av
markföroreningar har studerats vilket framgår av miljökonsekvensbeskrivningen.

10. Lokalsekretariatet anser att en byggrätt för en friliggande förskola bör ingå i
planen och att denna bör ha plats för minst fem avdelningar.

Kommentar: Frågan har diskuterats med Lokalsekretariatet under hand varvid
framförts att en första etapp av bostadsområdet skulle kunna komma till stånd
utan utbyggnad av förskolan. Se i övrigt yttrande under
Lokalförsörjningsnämnden ovan.

11. Miljönämnden anser att detaljplanen kan tillstyrkas under förutsättning att en
MKB enligt miljöbalken utförs, att kollektivtrafikens framkomlighet säkras, att en
kompletterande bullerutredning utförs samt medföljande ändringar i planen så att
bullerkraven för nybyggnad tillgodoses, att en klarläggning av en framtida
dubbelspårsutbyggnad för persontrafik utförs, att skyddsåtgärder mot olyckor och
buller framgår, att en anmälan inlämnas till miljöförvaltningen angående upplag
av inert material och att frågor om bostädernas och verksamheternas
miljöanpassning och energihushållning utreds.

Viktiga frågor som Miljöförvaltningen tar upp i sin skrivelse är kollektivtrafikens
framkomlighet kontra bullerstörningar på Säterigatan och hamnbanan. En
framtida utbyggnad av befintlig hamnbana för kollektivtrafik i den händelse
hamnbanan flyttas bör belysas. Skyddsåtgärder i tät konstruktion bör framgå som
planbestämmelse och även ingå i genomförandebeskrivningen. En
livscykelkostnadsanalys är önskvärd där olika alternativ jämförs med hänsyn till
miljöanpassning och energihushållning. Energihushållningskrav kan även regleras
i exploateringsavtalet.

Kommentar: MKB´n har kompletterats för att uppfylla kraven enligt Miljöbalken.
Säterigatan föreslås i framtiden utformas som en stombussgata enligt direktiv från
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Trafikkontoret, vilket innebär att en god framkomlighet för kollektivtrafiken får
anses tryggad. Denna utbyggnad kan genomföras i samband med nästa
utbyggnadsetapp. Trafiken på Säterigatan ger inte bullernivåer utöver
riktvärdena för en nu aktuella området. En kompletterande bullerutredning
avseende järnvägstrafiken på hamnbanan har genomförts och bilagts
utställningshandlingen. Genom komplettarande bullervall och plank kan de
bostäder som ligger minst 50 meter från järnvägen få acceptabla nivåer.
Planbestämmelser har införts om att fasader som vetter mot den bullerutsatta
sidan skall utföras i överensstämmelse med ljudklass B. I bostadslägenhet där den
ekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 55 dBA skall minst hälften av
boningsrummen ha en ekvivalent ljudnivå som inte överskrider 50 dBA
frifältsvärde utanför minst ett fönster per boningsrum. En eventuell framtida
dubbelspårsutbyggnad för persontrafik har belysts under rubriken järnvägstrafik i
planbeskrivningen.

12. Park- och naturnämnden tillstyrker planförslaget men påpekar att behovet av
allmänna friytor är viktiga att tillgodose. Man står fast vid att huset närmast
Bratteråsbergets norra del bör utgå för att exponera entrén till berget bättre samt
att hela Krokängsparken bör kunna nyttjas som park och för spontana aktiviteter.
Den södra torg/parkytan och ytan för bollspel i områdets norra del anser man vara
en kvalitetshöjning. Man efterlyser vidare en större lekplats inom området och
uttrycker en tveksamhet till om den i gestaltningsprogrammet redovisade ytan vid
bergets norra fot är tillräckligt stor. Beträffande gatorna så förordar man en
alléplantering utan parkering mellan träden. Då en relativt stor del av området är
uppbyggd på överdäckningar menar man att det är viktigt att de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för att göra dessa gatuplanteringar bör utredas så
snart som möjligt.

Kommentar: Tillången på friytor i området är redan idag relativt god med tanke
på hela områdets närhet till Bratteråsberget, men även den närbelägna
Krokängsparken och mindre grönytor inne i själva området, gröna gårdar osv.
Tanken om en mindre bollplan inne i området har slopats till förmån för allmänna
friytor. Ett utkast till gestaltningsprogram hade upprättats i samband med
samrådet. Delar av detta gestaltningsprogram har nu inarbetats i
planbeskrivningen under rubriken gestaltning. Föreslagen utformning av gatorna
har diskuterats med Trafikkontoret och bedömts bra ur såväl vistelse som
trafiksynpunkt. Exakt utformning är emellertid inte styrd i detaljplanen utan kan
diskuteras vidare under genomförandefasen. Park- och naturnämndens
synpunkter på samrådshandlingen berör i övrig inte nu aktuellt förslag.

13. Räddningstjänsten Storgöteborg skriver i sitt yttrande att slutsatserna i
riskbedömningen uttrycker att planerad exploatering anses tolerabel. Det
åtgärdsbehov som finns är åtgärder vid överdäckningens avslutning, där
skyddsbarriär bör utformas tät samt på ett sådant sätt att splitterverkan minimeras.
Att förlägga en bollplan i omedelbar närhet av överdäckningens avslut anser
Räddningstjänsten vara högst olämpligt. Ett skyddsavstånd bör tillämpas till
publik aktivitet av detta slag.

Kommentar: En riskanalys avseende nu aktuellt förslag som bygger på bostäder
50 meter från befintlig banvall har genomförts och bilagts
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utställningshandlingen. Utredningen visar att riskerna ligger på godtagbara
nivåer om man kompletterar dagens nivåskillnad med en jordvall.

14. Stadsdelsnämnden i Lundby tycker det är bra att barriäreffekten av
Hamnbanan minskas genom successivt ianspråktagande av detta område för
bostadsbebyggelse, och att det på detta vis kan tillskapas bättre samband mellan
Älvstrandsområdet och övriga Lundby i denna del av stadsdelen. Man har inga
invändningar mot att det i översiktsplanen angivna utrymmet för idrottsändamål
som bollplan tas i anspråk för bostäder, men anser att det är viktigt att ytorna och
lokalerna vid bollplanen i anslutning till Krokängsparken kan användas och
utvecklas för idrottsverksamheten i området. Man menar vidare att planförslaget
har tagit vara på behoven av större friytor genom luftiga gårdar som öppnar sig
mot omgivningen. Lundby SDN tycker att samrådsförslaget har uppmärksammat
och beaktat trygghetsfrågor på ett bra sätt, men att särskild uppmärksamhet
behöver ägnas åt stråket längs med ravinen (Bratteråsbacken), så att de som rör
sig längs ravinen kan se och bli sedda. Man menar att de föreslagna förändring-
arna av området är bra, både utifrån trafiksäkerhetsskäl och då det underlättar
rörligheten mellan områdena. Det är nödvändigt med hastighetsbegränsande
åtgärder för att minska risken för trafikolyckor. Man anser vidare att det är bra om
man ger möjlighet att bygga en fristående förskola med tre avdelningar i området.
Därigenom kan verksamheten utformas så att den inte upplevs störande av
hyresgästerna, och en säker utemiljö för barnen kan ordnas. Det kan eventuellt,
menar man vidare, finnas behov att inrymma en bostad med särskild service eller
några enstaka s.k. ”annan särskilt anpassad lägenhet” för personer med
funktionshinder i de blivande husen.

Kommentar: Synpunkterna antecknas som grund för fortsatt arbete med nästa
utbyggnadsetapp. Tillfartsvägen i ravinen har detaljstuderats varvid
omhändertagandet av ytorna ur trygghetssynpunkt längs gatan har varit en viktig
fråga. Detta beskrivs vidare i planbeskrivningen.

15. Trafiknämnden påpekar att Säterigatan är en mycket viktigt infartsgata till
Eriksberg och genomfartsgata för en av stadens stombussar varför god
framkomlighet är viktigt. Trafikkontoret förordar att en högre parkeringnorm väljs
samt att en särskild parkeringsplan tas fram för området. I handlingarna framgår
det inte på vilket sätt Trafikkontoret påverkas av planen ekonomiskt både vad
gäller ev investering eller drift och underhåll. Trafikkontoret tillstyrker planen
under förutsättning att lämnade krav och synpunkter tillgodoses.

Kommentar: Parkeringsnormen som tillämpats är väl förankrad inom resten av
Norra Älvstranden och bör bibehållas i väntan på en ny kommunal
parkeringsnorm. De ekonomiska konsekvenserna av denna första etapp framgår
av genomförandebeskivningen.

16. Utbildningsnämnden meddelar att man avstår från att yttra sig.
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Statliga och regionala myndigheter m.fl.

17. Banverket påpekar att beslutet om Hamnbanans framtida sträckning ännu inte
är fattat. Banverket menar att underlaget i dagsläget inte är tillräckligt för att ta
ställning för om det är lämpligt att förlägga ett eventuellt framtida spår norr eller
söder om nuvarande spår. Banverket anmäler därför en oro för att riksintresset kan
skadas genom fördyringar i projektet som en följd av att ett nytt spår i detta snitt
endast kan läggas söder om befintligt samt att det kan vara komplicerat att arbeta i
ett så trångt snitt mellan nybyggda hus och garage. Även en dragning av
Hamnbanan i tunnel (alternativ 2 i förstudien) kan komma att påverkas genom att
den hamnar under de föreslagna husen längs Säterigatan. Banverket har därför
bedömt att ett genomförande av hela området i enlighet med samrådsförslaget
påtagligt försvårar utvecklingen av Hamnbanan i dessa två alternativ. Banverket
vill ha en tät dialog i det fortsatta arbetet och påpekar samtidigt att
tunnelöverdäckningen skall uppfylla Banverkets bestämmelser och föreskrifter
”BVH 585.30 – Säkerhet i järnvägstunnlar” samt ”BVS 585.40 – BV Tunnel”.
Banverket anser även att kostnader för överdäckningen skall ligga på kommunen
och exploatören.

Kommentar: En fortsatt diskussion med Banverket har lett fram till att en
järnvägsutredning avseende deletappen ”Pölsebo-Eriksbergsmotet” med
föreslagen bergtunnel under området har påbörjats. Avgränsningen av
planområdet inför utställning har gjorts i dialog med Banverket som tillsammans
med kommunen har bedömt att dessa båda kvarter bör kunna planeras och
byggas med hamnbanan kvar i befintligt läge och utan att detta påverkar
järnvägsutredningen.

18. Lantmäterimyndigheten i Göteborg påpekar att det i planbeskrivningen står
att en gångväg skall anordnas norr om Bratteråsberget men att detta inte redovisas
i bestämmelsekartan. Man anser vidare att angiven parkeringsnorm (0,7 platser
per lägenhet) är snävt tilltagen och att det är tveksamt om p-behovet kan täckas
genom fastighetsanknutna rättigheter. Lantmäterimyndigheten föreslår därför en
bestämmelse om att bygglov inte medges förrän fastighetsanknuten rätt till
parkering är tillskapad. Gemensamhetsanläggning för underliggande p-garage
måste anges på kartan. För att gemensamhetsanläggning för gångväg skall kunna
inrättas måste båtnadsvillkoret vara uppfyllt. Lantmäterimyndigheten undrar vilka
fastigheter som får värdeökning beroende på att denna ga tillskapas.

Kommentar: Beträffande p-norm se kommentarer under trafikkontorets yttrande
ovan. Planbestämmelser har införts i enlighet med lantmäterimyndighetens
önskemål. Lantmäterimyndighetens synpunkter i övrigt antecknas som grund för
planarbetet med nästa utbyggnadsetapp.

19. Länsstyrelsen ser positivt på att återskapa kontakten mellan bebyggelsen vid
Säterigatan och Norra Älvstranden. Man befarar inte att mellankommunal
samordning blir olämplig eller att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte
iakttas.
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Länstyrelsen bedömer att flera aspekter avseende riskförhållanden behöver
studeras vidare, beskrivas bättre och lösas på ett tillfredsställande sätt. Detta berör
i första hand nästa utbyggnadsetapp. Genomförande av planen med hänsyn till
störningar på järnvägstransporterna under byggtiden måste belysas.
Länsstyrelsen efterlyser en komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen
avseende påverkan av buller. Man anser vidare att det föreligger en risk för skada
på riksintresset om hela samrådsförslaget genomförs som framförallt har sin grund
i ett bristande kunskapsunderlag om hur en framtida lösning för Hamnbanan kan
utformas (se yttrande från Banverket ovan). Länsstyrelsen bedömer därför att
frågor som rör riksintresset Hamnbanan måste lösas för att ett antagande inte skall
prövas. Plangenomförandet måste hantera denna osäkerhet eller invänta besked
om ett mer preciserat läge och utförande från förestående järnvägsutredning. Om
planen utformas så att det finns ett utrymme och är tekniskt möjligt med en
utbyggnad av Hamnbanan menar Länsstyrelsen dock att riksintresset kan vara
tillgodosett. Länsstyrelsen anser att tidigare föreslagen placering av förskolan norr
om Säterigatan inkräktar på skyddsområdet för Sannegårdsmonumentet och
kommer i direkt konflikt med omkringliggande fornlämning.
Sannegårdsmonumentet utgör en del av den större fornlämningen Raä nr 249 i
Lundby socken som utgörs av boplatslämningar samt gravfält, dolt under mark.
Ny bebyggelse skulle reducera möjligheten att uppleva monumentet i sitt
historiska sammanhang. Länsstyrelsen vill att planområdet utvidgas så att hela
fornlämningen ingår. Åtgärder i dess närområde bedömer Länsstyrelsen kräver
tillstånd enligt Lagen om kulturminnen mm.

Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats avseende buller
och hälsa samt påverkan på riksintressen avseende denna första
utbyggnadsetapp. Övriga synpunkter berör i första hand den del av området som
föreslås planläggas parallellt med järnvägstunneln. Se i övrigt kommentar under
Lokalförsörjningsnämnden ovan.

20. Polismyndigheten i Västra Götaland har tagit del av samrådshandlingen och
har inga synpunkter.

21. Vägverket, Region Väst anser att standarden på skolvägar i området bör
förtydligas. Vilka trafikfaror möter gående och cyklister på väg till skolan. Kan
säkerhetshöjande åtgärder vidtas? Utfartsförbud från parkeringshus och vid
Säterigatan bör markeras. Vägverket beklagar att ett avstånd av 15 meter mellan
flerbostadshus och parkering inte kan klaras. Man efterlyser även en precisering
av ändamålet för husen vid Danaplatsen.

Kommentar: Berörs ej av nu föreslagen exploatering

22. Västtrafik Göteborgsområdet AB (kdm) anser att planområdet har ett
gynnsamt läge genom att det är omgärdat av busshållplatser. Man påpekar vikten
av att stombussarna kan ges prioritet vid korsningspunkter med signalreglering
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och att bussen skall kunna framföras utan hinder. Angöringsplatser är man
skeptisk till med hänvisning till tidigare dåliga erfarenheter från bl a Amhult.

Kommentar: Berörs ej av nu föreslagen exploatering

Sakägare

23. Älvstranden Utveckling AB har inget att invända mot planförslaget men har
inkommit med några synpunkter avseende de delar där bolaget äger mark, dvs
delarna på ömse sidor om Celsiusgatan. Föreslagna byggrätter på bolagets mark
öster och väster om Celsiusgatan behöver bearbetas och preciseras avseende
användning, höjder mm. Ombildning av befintliga parkeringsanläggningar för
parkering måste studeras i det fortsatta planarbetet. Man påpekar vidare att ett
avtal måste träffas mellan JM AB och Norra Älvstranden AB (det bolag som
fortfarande äger marken inom planområdet) innan detaljplanen antas.

Kommentar: Kontoret har genomfört studier av dessa byggrätter i samverkan med
Älvstranden Utveckling AB. Muntlig överenskommelse har träffats mellan
berörda parter avseende parkeringsanläggningen vid Celsiusgatan.

24. KF Fastigheter AB har i princip inget att erinra mot planförslaget men
ifrågasätter starkt att förslaget inte omfattar Silo IV. Tanken om en bevarande av
silon och konvertering till bostäder eller annan för planområdet lämplig
verksamhet är enligt KF Fastigheters bedömning totalt orealistisk ur såväl teknisk-
ekonomisk som ur miljömässig synvinkel. En fortsatt användning för ursprungligt
ändamål, lagring av spannmål, medför i sin tur fortsatt omfattande tung trafik in i
området vilket strider mot kvalitets- och miljökrav för bostäderna. Bolaget yrkar
därför på att planförslaget skall omfatta Silobyggnaderna med tillhörande
markområde och att silon rivs och ersätts med byggrätter för bostadsändamål som
i volym och gestaltning svarar upp mot silobyggnaderna.

Kommentar: Silo IV har diskuterats ingående varvid även en arkitekttävling har
visat att byggnaden skulle kunna rivas och ersättas av en ny byggnad om denna
görs på rätt sätt. Stadsbyggnadskontoret har i samråd med JM AB bedömt att
förutsättningarna ännu inte är helt klara avseende denna byggnad varför
planläggning av denna byggrätt föreslås ingå i kommande utbyggnadsetapp.
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Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende

25. Linda Andersson, boende i området, har inkommit med synpunkter som rör
integration och byggnadsskick i det i samrådshandlingen beskrivna området. Hon
är på det hela taget positiv till förslaget, men uttrycker en rädsla för att det kan bli
för fint och påkostat och på så vis i första hand attrahera en annan typ av
människor än de som redan bor i området. Hon anser att det är viktigt med en
blandning av människor från olika grupper i samhället. Bratteråsparken bör inte
förändras och bli för tillrättalagd till stora kostnader utan behålla sin naturliga
charm.

Kommentar: Lindas synpunkter överensstämmer i allt väsentligt med kontorets
uppfattning. Bratteråsparken har nu lämnats utanför planförslaget.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att en första etapp omfattande 150 till 200
lägenheter bör kunna uppföras utan att detta i nämvärd utsträckning påverkar
områdets sociala status.

Övriga

26. Göteborgs Kristna Samarbetsråd hänvisar till tidigare yttrande om att inom
området kunna erhålla mark eller lokaler för kyrklig verksamhet. Man avser att
avisera en framtida etablering bland GKS medlemmar och påpekar att lokaler för
kyrklig verksamhet bör vara möjliga att skapa inom området.

Kommentar: Berörs ej av nu föreslagen exploatering

26. Naturskyddsföreningen i Göteborg är som helhet positiva till
samrådsförslaget men påpekar att MKB´n inte nämner något om påverkan på
naturvärden och rekreationsaspekter ur social synvinkel. MKB´n bör även
redovisa huruvida ett genomförande av planen bidrar till ett översridande av
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid eller inte samt uppfyllandet av miljömålen.
En översyn av kollektivtrafikförbindelserna är lämplig, menar man, särskilt under
kvällar och veckoslut. Antalet parkeringsplatser bör kunna vara lägre än vad som
anges i planförslaget anser man. Kommunen borde istället stimulera till och
underlätta inrättandet av bilpooler och eventuell cykelpool i området. Vidare
påpekar man att planen inte får försvåra järnvägstrafiken på hamnbanan eller
möjligheten till trafik på dubbelspår, antingen för godstrafik eller eventuell
framtida pendeltågstrafik.

Kommentar: Nu föreslagen utbyggnadsetapp bedöms kunna tillkomma inom
ramen för befintlig grönstruktur där bl a Bratteråsberget är en stor tillgång för
området. Inga särskilda naturvärden har identifierats inom nu föreslagen yta för
exploatering. En ny kommunal park föreslås i anslutning till Bratteråsbacken.

27. JM AB som har privat markoption att exploatera del av området med bostäder
och har tidigare framfört att man anser att Silo IV bör ingå i planområdet.
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Byggnadens nuvarande användning för spannmålslagring är otänkbar med närhet
till till de planerade bostäderna. JM har gjort omfattande undersökningar för att
hitta en lämplig användning för denna byggnad, eventuellt bygga om den till
bostäder. Då detta visar sig tekniskt och ekonomiskt ogenomförbart menar man att
byggnaden bör rivas och ersättas med ”ett nytt arkitektoniskt minnesmärke”.

Kommentar: Se kommentar under KF Fastigheter ovan.

Ändringar
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande smärre ändringar är lämpligt
att gå vidare med en begränsad del av samrådsförslaget (nu föreslagen
planavgränsning).

Kenneth Fondén Anders Svensson
Planchef Planarkitekt


