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Samrådsredogörelse 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 18 januari 2011 att genomföra samråd för 

detaljplaneförslaget. Planförslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över 

samrådskrets, bilaga 1, under tiden 27 mars – 7 maj 2013.  

Förslaget har varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, på Tappen i Björsared och funnits 

tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. Ett 

samråds- och informationsmöte hölls den 17 april 2013 i Bergums skola. 

 

Efter genomfört samråd uppmärksammades att verksamheten på Björred 1:117 har 

tidsbegränsat bygglov pga. att den inte överensstämmer med gällande detaljplan. Det 

beslutades därför att utöka planområdet med delar av fastigheten och ett kompletterande 

samråd genomfördes 18 februari – 5 mars 2014, med samrådskrets enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller de föreslagna bostäderna i 

den norra delen av planområdet. De närboende använder del av området för lek och 

rekreation samt vill värna utsikten, bevara grönskan och inte få ökad trafik. Vidare 

framhålls att bostadsområdet redan har förtätats tillräckligt och att det senaste 

bebyggelsetillskottet i området inte motsvarar en god boendemiljö.  

Miljö- och klimatnämnden avstyrker föreslagen bostadsbebyggelse med hänvisning till 

avvägningarna som gjorts i översiktsplanen och tillägget till översiktsplanen, som anger 

att bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas så långt som möjligt.  

Fastighetsnämnden vill minimera ianspråktagande av jordbruksmark och föreslår att 

mindre yta tas i anspråk för bostäder samtidigt som exploateringsgraden ökas. 
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Västtrafik ställer sig tveksamma till bostadsbebygglse då avståndet till kollektivtrafik är 

uppemot 500 meter, vilket kommer att kräva tillgång till bil både för de boende och för 

de anställda på boendet med särskild service. 

Kontoret konstaterar att det råder en stor bostadsbrist i kommunen och att situationen är 

särskilt svår inom Angereds stadsdelsförvaltning. Planläggningen föreslås fortsätta men 

planförslaget ändras för att reducera kvartersmarken för bostadsbebyggelse i den norra 

delen något.  

Närmsta kommunala lekplatser i stadsdelen ligger på ca 800-1000 meters avstånd. Park- 

och naturnämnden har inte bedömt att det finns behov av att anlägga en allmän lekplats 

inom eller i anslutning till planområdet.  

Kontoret har startat ett tillsynsärende av närliggande kvarter som grundar sig på de 

synpunkter som framförts.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 

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 tillstyrker fortsatt planarbete men vill att frågan om 

radhusbebyggelse längs Östra Björredsvägen prövas inom ramen för detaljplanearbetet. 

Detta för att minimera ianspråktagande av jordbruksmark. Med radhusbebyggelse tas 

mindre areal av den öppna marken i anspråk än föreslagen byggnation med 

småhusbebyggelse. Förslaget öppnar även upp för möjlighet till lekyta i området. 

Genomförandebeskrivningen godkänns.  

En karta med skissad radhusbebyggelse (15 lägenheter) var bifogad yttrandet. 

Synpunkter på kompletterande samråd: Tillstyrker förslaget till utökat planområde. 

Kommentar: Förslaget revideras så att mindre jordbruksmark tas i anspråk för 

bostäder. Radhusbebyggelse enligt fastighetskontorets bifogade skiss anses skapa en för 

hög exploateringsgrad i området, som huvudsakligen består av småhusbebyggelse. Det 

är önskvärt med en blandning av boendeformer och det finns sedan tidigare 

flerbostadshus och radhus, utmed Östra Björredsvägen. Ytterligare sammanhållen 

bebyggelse på motsatt sida gatan skulle skapa karaktären av en stadsgata med tät 

bebyggelse i denna relativt lantliga miljö och möjliggör ingen kontakt med grönområdet 

i norr, mellan husen. Plankartan kompletteras med bestämmelser en högsta 

exploateringsgrad samt utformning av bebyggelsen men är flexibel när det gäller 

hustyp. Om det blir någon form att sammanhängande hus ryms gemensamma ytor som 

t.ex. lekplats inom kvartersmark. Friliggande småhus har större tomter som kan 

användas för lek/rekreation, likaså finns allmänna naturområden strax nordost om 

planområdet. 

2. Göteborg Energi Ab har inget att erinra mot planen. 

Synpunkter på kompletterande samråd: Har inget att erinra.  

Kommentar: Noteras . 
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3. Kretslopp och Vattennämnden informerar att dricksvattenanslutning kan ske till 

allmänt ledningsnät i Östra Björredsvägen. Förlängning av allmän dricksvattenledning 

krävs. Kapaciteten på ledningsnätet medger uttag av brandvatten motsvarande 

områdestyp A1;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt 

motsvarar nivån +107 m (RH 2000). I de fall högra vattentryck önskas får detta ordnas 

och betalas av fastighetsägaren. 

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda ledningar 

för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Spillvattenanslutning kan ske i 

allmänt ledningsnät men en förlängning av allmän spillvattenledning krävs i Östra 

Björredsvägen. Nordöstra delen av planerat området, mot ravinen, är problematiskt att 

ansluta till spillvatten med självfall. De byggnader som inte kan uppfylla Kretslopp och 

Vattens krav på färdigt golv kan inte få självfallsanslutning till det allmänna nätet. 

Avledning får då ske genom tryckavlopp från varje enskild fastighet, som varje 

fastighetsägare själv bekostar. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten gäller för området. Dagvatten leds idag via diken 

till Lärjeån som är Natura 2000-område. Exploateringen kommer att innebära att 

befintliga diken behöver åtgärdas. En dagvattenutredning ska göras. Det är viktigt att 

ordna utjämning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Man bör sträva efter att skapa så 

stora grönytor som möjligt för infiltration och fördröjning av dagvattnet vilket minskar 

risker för översvämningar och förbättrar kvaliteten.  

Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön, tex ska oskyddade 

ytor av koppar och zink undvikas. 

Plankartan ska kompletteras med en bestämmelse om lägsta höjd på färdigt golv, för att 

anslutning till självfall ska tillåtas, ska vara 0,3 meter över marknivån i förbindelsepunkt 

med hänsyn till risk för uppdämning i allmän dag- och spillvattensystem.  

Vid trädplantering gäller som grundregel ett skyddsavstånd på 4 meter mellan trädets 

rothals och ytterkant ledning.  

Kostnaden för utbyggnad av allmänna VA-ledningar på en sträcka om ca 90 meter inom 

planområdet har grovt beräknats till 670 kkr, exkl mervärdesskatt. Intäkterna är 

beroende på hur många nya förbindelsepunkter som upprättas. Beräknat med åtta 

motsvarar det med 2013 års va-taxa 1 040 kkr, exkl mervärdesskatt. 

Kostnadstäckningen för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen blir enligt 

ovan 155%. 

En karta med föreslagen ledningsutbyggnad var bifogad yttrandet. 

Synpunkter på kompletterande samråd: Tillkommande del är ansluten till dricksvatten 

och spillvatten till allmänt ledningsnät i Björredsvägen. Kapaciteten på allmänt 

ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp 

A2;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar 

nivån +107 m (RH2000). I de fall högra vattentryck önskas får detta ordnads och betalas 

av fastighetsägaren. Allmän dagvattenledning saknas i området. Området ligger utanför 

kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattenutredning som är gjord 

behöver omarbetas för hela det aktuella detaljplanområdet. Anläggningsavgiften är 

betalt för befintliga förhållanden. Kretslopp och vatten har ingen ytterligare kostnad för 

utbyggnad av allmänna ledningar på grund av utökningen av planområdet.  

Kommentar: Bebyggelse i den nordöstra delen av området, enligt samrådsförslaget, har 

utgått. Plankartan kompletteras med en bestämmelse om lägsta höjd på färdigt golv. 

Handlingarna kompletteras med genomförandefrågor rörande förlängning av allmän 

dricksvattenledning och kostnaden för utbyggnad av allmänna VA-ledningar. Den delen 
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av fastigheten Björred 1:117 som berör hunddagiset är sedan tidigare planlagd och det 

finns inga dokumenterade problem med dagvattenhanteringen idag. 

Dagvattenutredningen omfattar avrinningsförhållandena på fastigheten och en 

komplettering anses inte nödvändig då inga förändringar av bebyggelsen föreslås. 

4. Kulturnämnden konstaterar att kulturhistoriska lämningar kommer att påverkas av 

nybygget. Med tanke på de ännu ej utforskade lämningarna inom byplatsområdet är en 

arkeologisk undersökning av området att rekommendera innan exploatering. 

Synpunkter på kompletterande samråd: Tidigare yttrande kvarstår och Kulturnämnden 

har i övrigt inget att erinra mot planförslaget.  

Kommentar: Enligt Riksantikvarieämbetet finns inga registrerade fornlämningar i 

området och samråd har skett med Länsstyrelsen. Vid eventuellt påträffande av 

fornlämning vid framtida grävarbete kommer länsstyrelsen meddelas. Någon 

kulturmiljöundersökning av marken bedöms inte erfordras i planarbetet. 
 
5. Lokalnämnden anser att den del av föreslagen tomt för BmSS som ligger närmast 

vägen och som är relativt plan och därmed mest lämplig för byggnation är relativt 

begränsad i yta och har ett skuggigt nordvästläge bakom berget. Befintliga stenmurar på 

föreslagen tomt kommer troligen inte att kunna behållas då de finns på ett område som 

är lämpligt för byggnation. För att ge möjlighet till bättre solförhållanden föreslås att 

tomten får byggrätt på del av prickmark (södra delen av tomten) samt på den kryssade 

marken i öster. Föreslagen tomt kommer ligga i förhärskande vindriktning i förhållande 

till befintlig grannfastighet med risk för spridning av allergener och lukt från 

hästhållningen. Befintligt bostadshus ligger nära tomtgräns till föreslagen tomt och 

grannfastighetens uteplats ligger till en del på föreslagen tomt för BmSS. 

Frågeställningarna gällande den nordöstra grannfastighetens tomtgräns, staket, uteplats 

samt mindre förrådsbyggnad i förhållande till föreslagen tomt för BmSS måste lösas 

innan planen färdigställs. Lokalförvaltningen anser att kommunen ska vara huvudman 

för allmän plats (lokalgata) inom planområdet. 

Synpunkter på kompletterande samråd: Har inget att erinra. 

Kommentar: Ett förslag till Bmss-boendet har tagits fram av ett arkitektkontor med 

Lokalsekritariatet som beställare. Huset har placerats på den planare delen av tomten för 

att möjliggöra en funktionell byggnad utan för stora nivåskillnader och minimera 

behovet av sprängning. Uteplatserna har placerats i västerläge eftersom tomten är så 

pass kuperat. En solstudie har gjorts som visar att det blir goda solförhållanden på 

uteplatser och byggrätten har reviderats så att den bättre tar hänsyn till bostadshuset i 

norr. Den norra fastighetsgränsen föreslås justeras och grannarna erbjuds att köpa till 

mark.  

Stenmurarna bör återanvändas inom området i form av nya stengärdesgårdar eller rösen 

eftersom de är värdefulla livsmiljöer för både växter och djur. Förslagsvis kan en ny 

stengärdesgård byggas i den västra tomtgränsen, så att en tydlig tomgräns skapas mot 

gång- och cykelvägen.  

Traditionen i Björred och angränsande områden i stadsdelen är enskilt huvudmannaskap 

för vägar. Kommunalt huvudmannaskap i denna del av området är inte aktuellt och 

skulle innebära stora konsekvenser för liknande områden inom hela kommunen. 

Plankartan ändras när det gäller föreslagen lokalgata utmed tomten. Den ersätts med en 

gång- och cykelväg, i enlighet med gällande plan. In- och utfart är dock möjlig från 

Björredsvägen, liksaså Östra Björredsvägen, för att möjliggöra en smidig sophämtning. 
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6. Miljö- och klimatnämnden avstyrker bostadsbebyggelse i den norra delen av 

planområdet med hänvisning till avvägningarna som gjorts i översiktsplanen och 

tillägget till översiktsplanen, som anger att bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas 

så långt som möjligt. 

Nämnden tillstyrker fortsatt planarbete för den södra delen under förutsättning att 

förvaltningens synpunkter beaktas.  

Tillgången till säker gång- och cykelväg mellan planområdet och busshållplatserna 

behöver ses över. Behovet av skydds- och kompensationsåtgärder för natur- och 

rekreationsvärden behöver klarläggas eftersom planförslaget innebär intrång i 

naturmark. Närheten till hästhall och gödselhantering kan ge problem med lukt och 

flugor för de boende. 

Synpunkter på kompletterande samråd: Tillstyrker fortsatt planarbete för södra delen av 

planområdet under förutsättning att våra tidigare synpunkter för norra delen av 

planområdet beaktas. 

Kommentar: Planläggning för bostadsbebyggelse föreslås fortsätta men med minskad 

yta för bostäder i den norra delen av planområdet. Planbeskrivningen har kompletterats 

med en beskrivning av vilka jordbruksvärden som går förlorade.  

Den södra delen av planområdet består idag av naturmark men är sedan tidigare 

planlagd för bostadsändamål. Aktuellt planförslag minskar den möjliga ytan för 

bostäder vilket innebär att större andel naturmark kan sparas jämfört med en utbyggnad 

enligt gällande plan.  

Föreslagen exploatering är inte av den omfattningen att anläggande av gång- och 

cykelväl utmed Östra Björredsvägen är aktuell. Däremot föreslås belysning och en 

mötesplats på sträckan utmed delar av vägen, vars kostnader läggs på exploateringen. 

Trafikverket planerar en ombyggnad av Gråbovägen för att öka trafiksäkerheten, men 

det är oklart när detta kommer att ske. 

Närheten till hästhall och gödselhantering kan ge problem med lukt och flugor för de 

boende. Hästhållningen har funnits i området sedan länge men saknar i dagsläget stöd. 

Närliggande bostadshus följer gällande plan för området.  

7. Park- och naturnämnden Utbyggnaden innebär att en befintlig liten bollplan på 

mark förvaltad av fastighetsnämnden försvinner. Avståndet till närmaste kvarvarande 

bollplan vid Björsaredsskolan är 800 m. Där finns också lekplats på skolgården. 

Närmsta allmänna lekplats ligger i Olofstorp, 1 km från planområdet, där det också 

finns bollplaner. Lekmiljöer för små barn ska enligt park- och naturförvaltningens 

policy ordnas på kvartsmark. Utbyggnaden har på så vis förutsättning att bli en god 

livsmiljö för barn. 

Större träd som behöver tas ned i den södra delen av planområdet bör tas om hand och 

placeras i det angränsande skogsområdet. Stora trädstammar är en livsmiljö för många 

arter och hjälper till att bevara den bioologiska mångfalden. Om stengärdesgården inte 

bevaras i sin helhet föreslås att stenarna återanvänds inom området i form av nya 

stengärdesgårdar eller rösen då dessa förutom sina estetiska kvaliteter skapar värdefulla 

livsmiljöer för både växter och djur.  

Kommentar: Informationen om hantering av träd och stengärdesgården har framförts 

till exploatören och fastighetsägaren. Förslagsvis kan en ny stengärdesgård byggas, i 

den västra tomtgränsen, av stenarna på tomten.  

8. Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra mot förslaget. Planområdet 

ligger nära Gråbovägen som är sekundär transportled för farligt gods. Avståndet mellan 

väg och planområde överstiger dock 150 m och riskbilden kräver därför inget särskilt 
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beaktande enligt Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd. Detta bör dock påtalas och 

framgå i detaljplanen. Planerad bebyggelse medger brandpostnät enligt VAV P83, 

områdestyp A1. 

Synpunkter på kompletterande samråd: Har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen kompletteras med informationen.  

9. Stadsdelsnämnden i Angered tillstyrker fortsatt arbete med detaljplanen. Det är 

positivt att nya bostäder kan byggas i stadsdelen. För att utveckla denna del av 

stadsdelen krävs dock att man stärker trafiksäkerheten för gång och cykel längs 

Gråbovägen, vid hållplatserna samt ökar tryggheten och tillgängligheten längs gång- 

och cykelstråk. 

Det är positivt att man kan ta sig gående och med cykel till skolor och service i 

Björsared och Olofstorp. På en sträcka av 90 m mellan området och Björsared är det 

dock kraftig lutning och man behöver i samband med planarbetet studera hur man kan 

öka tillgängligheten och belysningen här. Upplevelsen av trygghet längs den gamla 

banvallen behöver också studeras, t.ex. behövs mer belysning. Arrangemang för att öka 

orienterbarheten längs sträckan skulle vara önskvärt för personer med nedsatt 

orienteringsförmåga, liksom att skapa rastplatser invid sträckan med bord och bänkar 

för vila och fika. Det skulle stärka användbarheten, inte minst för barn, föräldrar, äldre 

och personer med funktionsnedsättningar. Det stödjer också målen med en ökad 

folkhälsa. 

I samband med planarbetet behöver det göras en studie som ser hur man på ett 

trafiksäkert sätt kan ta sig till busshållplatsen på den norra sidan av väg 190. Säkerheten 

vid busshållplatserna behöver också studeras och öka. Behovet av 

pendelparkeringsplatser kommer att öka i och med planförslaget. 

Kommentar: Björredsvägens västra del har en relativt brant lutning med ett mörkt parti 

som är i behov av förbättring. Förslaget är att den nya exploateringen ska bekosta 

belysning och en mötesplats på sträckan. Synpunkterna som rör den gamla banvallen 

har framförts till Trafikkontoret och hanteras inte inom denna detaljplan. 

Trafiksäkerheten behöver förbättras på Gråbovägen. Trafikverket har framtida planer på 

en ombyggnation av vägen för att öka säkerheten men det är oklart när ombyggnationen 

kommer att ske. Med tanke på att det inte är någon större utbyggnad som sker har det 

bedömts vara godtagbart att utgå från dagens standard men med vissa åtgärder samt 

vetskapen om att en större ombyggnad är planerad av Gråbovägen. Det är framförallt de 

nya bostäderna i småhus som skulle skapa en ökad efterfrågan på 

pendelparkeringsplatser, om parkeringsplatsen nyttjas fullt idag. Det är ett fåtal hushåll 

som tillkommer. Synpunkten har framförts till Trafikkontoret. 

10. Trafiknämnden hade troligtvis yttrat sig negativt eller förordat relativt dyrbara 

infrastruktursatsningar om det rört sig om många bostäder, eftersom området har dålig 

tillgänglighet (lutningsmässigt) och skolvägen är mindre bra. Men nu medger planen 

några få hus och ett BmSS-boende i ett redan etablerat område.  

Cykelbana saknas på rätt sida av Väg 190 mellan Björsaredsskolan och det planerade 

området. Trottoaren som finns har dålig standard. Den är smal och går utmed en 

bergvägg. Trafikverket har framtida planer som kommer att lösa problemet med det kan 

ta många år innan dessa genomförs.  

Trafikkontoret anser att det behövs en mötesplats och kompletterande belysning på 

Björredsvägen utanför detaljplaneområdet när fler bostäder och boende tillkommer. 

Trafikkontoret anser att exploateringen ska bekosta dessa åtgärder som sedan måste 

godkänns av den berörda vägsamfälligheten.  
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Plankartans lokalgatubredd behöver breddas något i kurvan i sydväst för att möte mellan 

lastbil och personbil ska vara möjligt där. Även den nya gatusträckningen behöver 

breddas något för att ge plats för dagvattenhantering. 

Synpunkter på kompletterande samråd: Tillstyrker förslaget till utökat planområde. 

Kommentar: Exploateringen kommer att bekosta föreslagna åtgärder. Plankartan 

ändras när det gäller den föreslagna lokalgatan mellan Östra Björredsvägen och 

Björredsvägen. Den ersätts med en gång- och cykelväg, i enlighet med gällande plan. 

In- och utfart till tomten är dock möjlig från både Björredsvägen och Östra 

Björredsvägen, för att förenkla för sophämtning. Avgränsningen av befintlig vändplan 

på Björredsvägen justeras för att möjliggöra utfart, vändplats och parkeringsplatser till 

hunddagiset. Vägområdet för lokalgata i detaljplanen breddas i kurvan, enligt önskemål. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Lantmäterimyndigheten har framfört synpunkter under hand och bl.a. tagit upp att 

planbestämmelserna bör ses över i sydöst, ifall del av Björred 1:117 ska föras över till 

angränsande område med C-ändamål i gällande detaljplan. Alternativt att hela området 

ingår i Bmss-fastigheten.  

Är tanken att man kan bygga garage närmare än 6 m från lokalgatan? Får garage plats 

på illustrerade fastigheter? 

Synpunkter på kompletterande samråd: Tillstyrker förslaget till utökat planområde. 

Kommentar: Plan- och illustrationskartan har reviderats. Garage får plats på 

fastigheten och ska placeras minst 6 meter från gatan så att en uppställnings- eller 

backyta finns framför garaget. Området öster om Bmss-tomten föreslås ligga kvar som 

bostadsändamål, om det tex i framtiden skulle finnas önskemål från Bmss-boendet eller 

angränsande bostäder att tex nyttja det eller utöka bostadsfastigheterna.  

12. Länsstyrelsen har inget att erinra mot detaljplanen.  

Motiv för bedömningen:  

Prövningsgrunder enligt PBL  

Länsstyrelsen bedömer att med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu 

kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 

prövas.  

Planområdet berör inte av några riksintressen och den planerade exploateringen bedöms 

inte utgöra förändrad risk för människors hälsa eller säkerhet.  

En geoteknisk utredning har genomförts vilket visar på att stabiliteten inom området är 

acceptabel och att risk för inte föreligger.  

Råd: En orientering om den aktuella jordbruksmarkens brukningsvärde kan övervägas. 

Koppling till miljömålen: En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det 

nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör 

det möjligt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt.  

Behovsbedömning: Länsstyrelsen delar kommunens åsikt om att förslaget inte innebär 

betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 3 och 4. 

Synpunkter på kompletterande samråd: Har inget att erinra mot att planområdet utökas 

med fastigheten Björred 1:117 eller mot den föreslagna markanvändningen som 
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motsvarar nuvarande markanvändning. Tidigare lämnande synpunkter kvarstår och 

planförslaget berör inte några av de prövningsgrunder som anges i 11 kap. 10 § PBL. 

Kommentar: Synpunkterna noteras och planbeskrivningen kompletteras något 

angående jordbruksmarkens värde. 

13. Skanova Nätplanering D3N har inget att invända mot förslaget. En lägeskarta över 

Skanovas anläggningar bifogades yttrandet. Över den södra delen av planområdet finns 

en luftledning, vilken måste tas bort om byggnation ska ske. 

Kommentar: Synpunkterna noteras och Skanova kommer att kontaktas angående 

hanteringen av luftledningen. 

14. Vattenfall Eldistribution AB har inga anläggningar i anslutning till området som 

planläggs. 

Kommentar: Noteras. 

15. Västtrafik AB ställer sig tveksamma till den föreslagna planen då avståndet till 

kollektivtrafik är uppemot 500 meter. Den föreslaga bebyggelsen kommer att kräva 

tillgång till bil både för de boende och för de anställda på boendet med särskild service. 

Vi kan inte se att planen stärker Göteborgsregionen i dess mål om uthållig tillväxt. Om 

planens trots allt fastställs vill vi att särkskild hänsyn tas till de oskyddade trafikanternas 

behov av tryggt och säkert kunna tas sig till och från kollektivtrafiken.  

Kommentar: Avståndet till kollektivtrafik är relativt långt men har bedömts godtagbart. 

Gråbovägen trafikeras av expressbussar med hög turtäthet och en pendelparkering finns 

i anslutning till hållplatsen. Trafiksäkerheten behöver förbättras på Gråbovägen. 

Trafikverket har framtida planer på ombyggnation av vägen för att öka säkerheten men 

det är oklart när ombyggnationen kommer att ske. 

Sakägare 

16.  Fastighetsägare till Björred 1:14. Vill börja med att berätta om grannområdet, 

Björreds Äng, som har byggts med kommunens tillåtelse. Vi vet att ett liknande område 

aldrig skulle godkänts någon annan stans inom kommunen. Tidigare betade både älgar 

och rådjur på ängarna och det växte rönn, syrén, hägg och björk. Inget av växtligheten 

har ersatts, trots löften, efter bygget. Det är en stor sorg att se hur man med kommunens 

stöd missbrukar den mark som hyresrätterna är byggda på. Vi önskar ni visar intresse 

för våra synpunkter gällande detta, icke färdigställda, område och kontaktar oss, 

vägföreningen eller bostadsrättsföreningen för en diskussion om hur detta område ska 

bli färdigställt.  

Vi utgår från att alla berörda redan vet hur uppskattat vårt sista gröna område är av 

boende i Bergum. Här promenerar, joggar, cyklar och samlas många för att titta på 

hästar och natur. Här finns fortfarande ett rikt fågelliv i ravinen. 

Då det redan byggts de villor, hyresrätter och bostadsrätter längs Östra Björredsvägen 

tycker vi redan att vår kvot till förtätning är fylld. Eftersom denna typ av byggnation 

rymmer en stor mängd människor, varav många barn i olika åldrar, på en liten yta krävs 

det även ytor för lek och samvaro. Då ingen hänsyn tagits till detta i den tidigare 

byggnationen har det ändå löst sig naturligt genom det grönområde som nu planeras att 

bygga på. 

Vi har redan blivit av med all fri sikt från vårt köksfönster och vår uteplats på framsidan 

Vi kan inte acceptera att det planeras för sju hus på det sista grönområdet i vårt område 

som även kommer att ta bort vår sikt från matplatsen och uterum. Vi har aldrig valt att 

bo i tätbebyggt område och hoppas att hänsyn tas till det. Vi vill värna om vår utsikt 
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mot skogen och att vi inte har insyn på den sidan av fastigheten av grannar. Vårt förlag 

är att endast tillåta en-planshus på en tomtstorlek av minst 900 kvm. Det område som nu 

använda av alla boende för samvaror och lek önskar vi närmast vår tomt. Bortanför 

detta kan vi tänka oss 3-4 enplanshus som byggs på samma tomtstorlek som övriga 

villor i området och med färg- och materialval som passar in på landet.  

Karta med markering av utsikter och foto på lekande barn i grönområdet var bifogat 

yttrandet. 

Kommentar: Det är olyckligt att byggnationen i kvarteret Björred Äng inte har 

färdigställts och att attraktiva ytor för utevistelse och lek inte har skapats. Synpunkterna 

har framförts till bygglovavdelningen som startat ett tillsynsärende.  

Det råder en stor bostadsbrist i kommunen och situationen är särskilt svår inom 

Angereds stadsdelsförvaltning. Den föreslagna bostadsbebyggelsen kvarstår men 

plankartan ändras för att reducera exploateringen något. Ytan minskas så endast en rad 

med bebyggelse ryms. Föreslagen exploateringsgrad motsvarar bebyggelsetätheten i 

övriga Björred. Antal våningar kvarstår men planbestämmelserna kompletteras med 

bl.a. en högsta totalhöjd för byggnaderna, taklutning, fasadutformning samt fasadlängd. 

Detaljplanen är flexibel när det gäller typ av bostadsbebyggelse och planbeskrivningen 

kompletteras med illustrationer som beskriver de möjliga alternativen. När det gäller 

lekmiljöer för små barn ska det rymmas på bostadstomten och för större barn finns 

allmänna grönområden norr om planområdet. Park- och naturnämnden har bedömt att 

det inte finns något behov av en allmän lekplats i området. Om det blir aktuellt med 

någon form av sammanhållen utformning av den nya bebyggelsen kan gemensamma 

lekytor anordnas.  

17.  Fastighetsägare till Björred 1:114. Vi har bott i vårt hus med våra tre barn, hästar 

och hundar i drygt 12 år. Vi har en gammal gård med anor från tidigt 1800-tal. Vi har 

varsamt renoverat fastigheten och återställt gärdesgårdar och har lagt ner mycket arbete, 

tid och pengar för att få det till den idyll det nu är. För ett antal år sedan fick vi ett 

dråpslag, när kommunen beslutat att upplåta marken närmast vår fastighet för 

byggnation av hyresrätter. Under många år skövlades, sprängdes och byggdes det. 

Området som ligger på kommunens mark är trots detta inte färdigt, vilket vi anser är 

under all kritik. Ett 40-tal hushåll med många barnfamiljer gjorde även så att trafiken 

ökade markant. Vi har fått acceptera detta bygge men vill nu motsätta oss all ny 

byggnation på Östra Björredsvägen. Med hänvisning till att vi redan fått ökad 

befolkningsmängd och trafik. Inget av det som skövlades bort på Björreds Äng har 

återställts, inte med så mycket som en buske. Fåglar, djurliv och växter som fanns där är 

nu borta. I de få ängar som nu finns kvar utmed vägen finns en ravin med rikt djur- och 

växtliv. En byggnation vore förödande. Vi som bor i området sköter om grönområdena 

till lek/fotbollsspel, ridning samt bete för våra hästar. Det är en naturlig promenadväg 

för många boende i Olofstorp, en idyll och källa till rekreation. Det är också så att 

många av de boende i lägenheterna på Björreds Äng inte har någon egen trädgård så 

detta grönområde är en naturlig lek- och samlingsplats för barnen.  

Vi vill motsätta oss att Bmss-boende kommer ligga extremt nära vårt hus och förändra 

vår närmiljö. Vår kvällssol kommer att försvinna, värdeminskningen på vårt hus 

kommer att bli betydande.  

Vi har medvetet valt att flytta lite lantligt då vi arbetar obekväma arbetstider vilket kan 

bli svårt med grannar nära. Vi anser att vi kommer att bli störda av detta boende med 

ökad trafik. De boende ska till sina dagligverksamheter, 8x2 taxibilar/dag, personal ska 

till och från boendet och de boende får sannolikt besök. Detta kommer att öka trafiken 

på vår väg avsevärt. 
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Om vi mot förmodan inte får igenom vår överklagan, fick vi ett erbjudande om att köpa 

en bit mark av kommunen på samrådsmötet. Det är vi intresserade av. Vi vill också att 

Bmss-boendet ska utformas i sådan stil så att det passar in i en lantlig miljö, boendet bör 

flyttas så långt ner/bort från vår fastighet som möjligt och närmare kommunens egen 

verksamhet på Björredsvägen. 

Det tar emot att skriva det här men vi erbjuder kommunen att köpa vår gård för att vi 

ska kunna start upp någon annan stans med mer lantligt läge. Kommunen har 

förköpsrätt och tomten är stor så flera byggnationer kan upplåtas. Blir det ytterligare 

byggnationer på Östra Björredsvägen är idyllen trots allt redan förstörd. 

Kommentar: Det är olyckligt att byggnationen i kvarteret Björred Äng inte har 

färdigställts och att attraktiva ytor för utevistelse och lek inte har skapats. Synpunkterna 

har framförts till bygglovavdelningen som startat ett tillsynsärende.  

Det råder en stor bostadsbrist i kommunen och situationen är särskilt svår inom 

Angereds stadsdelsförvaltning. Den föreslagna bostadsbebyggelsen kvarstår men 

plankartan ändras för att reducera exploateringen något. Ytan minskas så endast en rad 

med bebyggelse ryms. Föreslagen exploateringsgrad motsvarar bebyggelsetätheten i 

övriga Björred. Antal våningar kvarstår men planbestämmelserna kompletteras med 

bl.a. en högsta totalhöjd för byggnaderna, taklutning och fasadutformning. När det 

gäller lekmiljöer för små barn ska det enligt park- och naturförvaltningens policy ordnas 

på kvartsmark. För större barn finns ett allmänna grönområden norr om planområdet. 

Om det blir aktuellt med någon form av sammanhållen utformning av den nya 

bebyggelsen kan gemensamma lekytor anordnas.  

Byggrätten för Bmss-boendet har justerats så att den ligger längre ifrån ert hus och en 

solstudie har gjorts, som bifogas planhandlingarna. Detaljstudie av husets utformning 

görs i bygglovskedet och era synpunkter har framförts till byggherren. En 

planbestämmelse har införts om fasadutformning. Fastighetskontoret är inte intresserat 

av att köpa fastigheten men erbjuder er att köpa till mark för att rymma befintlig 

uteplats och staket m.m. på tomten.  

Bmss-boende kommer att genererar likvärdig trafik som alternativet enligt gällande 

plan, 2-3 villor. Om illustrerad lösning i planhandlingarna väljs sker infart från Ö 

Björredsvägen och utfart mot Björredsvägen, skulle fördela trafiken så inte en gata 

belastas av all tillkommande trafik. Det förväntade trafikökning från den tillkommande 

bostäder på Östra Björredsvägen är knapp 20 %.  

18.  Fastighetsägare Björred 1:144. Överklagar beslutet om att bebygga vårt 

grönområde samt ängar. Med tanke på alla barn som bor här så behöver de platsen att 

leka och umgås på. De som bor i lägenheterna på Björreds Äng har ingen annan lekplan 

är den yta som ni vill bebygga, var ska de ta vägen? 

Vi anser också att grönområdena hade en stor betydelse för oss när vi valde att bygg 

här, försvinner det så tappar det en stor del av charmen med betydelsen ”att bo på 

landet” som vi känner vi själsligt behöver. Vi anser också att vi ekonomiskt skulle 

drabbas genom en stor värdeminskning av fastigheten pga. minskade naturområden. 

Trafiken på våran väg, alldeles utanför våran dörr, kommer att öka markant, vilket 

också kommer att påverka oss mycket negativt med buller, rädsla för att våra lekande 

barn skal bli överkörda, samt en stor värdeminskning på vår fastighet. 

Kommentar: Det är olyckligt att byggnationen i kvarteret Björred Äng inte har 

färdigställts och att attraktiva ytor för utevistelse och lek inte har skapats. Synpunkterna 

har framförts till bygglovavdelningen som startat ett tillsynsärende.  
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När det gäller lekmiljöer för små barn ska det rymmas på bostadstomten. För större barn 

finns allmänna grönområdena norr planområdet. Om det blir aktuellt med någon form 

av sammanhållen utformning av bebyggelsen kan gemensamma lekytor anordnas.  

Det råder en stor bostadsbrist i kommunen och en utveckling av befintliga 

bostadsområden sker. Den föreslagna bostadsbebyggelsen kvarstår men plankartan 

ändras för att reducera exploateringen något.  

Den tillkommande bostadsbebyggelsen på Östra Björredsvägen förväntas ge en 

trafikökning med knappt 20 %.  

 

19. Samfällighetsföreningen Björreds Östra Samfällighetsförening ga:9,  

 Ny vägsträckning mellan Björredsvägen och Östra Björredsvägen förbi planerad 

byggnation 1:155 och 1:156. Vi vill inte skapa möjligheter till rundkörning kring 1:141 

och 1:146 eftersom risken är stor att det skapar ökad onödig trafik i området. Vi ser 

istället att tillfarten till den planerade nya fastigheten (gamla 1:155, 1:156) sker via 

Björredsvägen eller Östra Björredsvägen och att den nya föreslagna sträckningen 

begränsas till en gång och cykelbana. 

 

Uppgradering av vägstandard. Med det ökande antalet boende och därmed den ökande 

trafikmängden i området anser vi att följande skall åtgärdas av Göteborgs kommun i 

samband med detaljplanen; 

- Införandet av lämplig typ av farthinder placerade på Björredsvägen och Östra 

Björredsvägen för reducering av snitthastigheten i området. Placering i samråd 

samfällighetsföreningen. 

- Uppgradering av vägstandard lämpligen till asfalt för nuvarande grusvägarna som 

del av Björredsvägen och Östra Björredsvägen. 

- Komplettering av samt uppdatering av befintlig gatubelysning längs Björredsvägen 

och Östra Björredsvägens sträckning. Samt komplettera med den av Göteborg 

kommun nedmonterad och bortforslad belysningssstolpe i ändan av Björredsvägen 

som ansluter till Gråbovägen. 

- Förändring av utfart mot Gråbovägen. Befintlig utfart till Gråbovägen än 

undermålig med tanke på det stora antalet anslutande vägar på ett begränsat området; 

Tappen 2st, Björredsvägen, Björsaråsvägen och Torvhögsvägen. Lämpligen 

förändras anslutning till Gråbovägen så att en säkrare utfart från samtliga vägar till 

den starkt trafikerade Gråbovägen 190 skapas. 

  

Behållning av grön gemensamhetsyta. Föreslagen detaljplanen omintetgör en större och 

mycket välutnyttjad gemensamhetsyta som användas av en stor del av föreningens 

medlemmar i åldrar 0-100år. Denna gemensamthetsyta sköts idag av 

Samfällighetsföreningen vilket vi är mycket positiva till att fortsätta göra. Aktiviteter är 

typiskt ridning, fotboll, grillning, kubb, mm och generell samvaro. Förslagsvis sparas 

denna yta för fortsatt användande av boende och andra i området som nu. Nuvarande 

placering är bra i förhållandet till områdets beondefördelning så att de närboende i 

flerfamiljshusen har bra uppsikt över barn som leker på grönytan. 

 

Vi har också en övrig fråga angående optisk fiber. Finns det planer att dra fram/anlägga 

detta i samband med avstyckningen för nya fastigheter? 

Synpunkter på kompletterande samråd: 

Uppgradering av vägstandard för Björredsvägen. När verksamheten blir permanent 

bedömer vägföreningen att riskerna för att trafiken kommer att öka i framtiden. 

Speciellt med tanke på att detaljplanen medger en ökad byggyta jämfört det befintliga 
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huset. Mer än halva delen av den vägsträcka som sträcker sig till verksamheten idag 

trafikeras uteslutande av de som på något sätt deltar i verksamheten direkt eller lämnar 

av djur. Denna trafik måste passera tre småhus som ligger tidigare på vägen. 

Vägavsnittet är svårunderhållet med grus pga vatten som rinner ned från berget i 

anslutning till vägen. Trafik till och från verksamheten sker ofta med för hög hastighet 

vilket drabbar barn och vuxna som vistas i området. Specifikt ligger en lekplats i direkt 

anslutning till vägen och en ev ökande trafik med bibehållen hastighet ökar risken för 

olyckor.  

- Vi anser att ändringen i detaljplanen bör innefatta att den berörda delen av 

Björredsvägen uppgraderas till asfalt och införing av fartdämpade åtgärder. 

 

För att behålla karaktären i området anser vi att byggnationer på denna tomt bör 

begränsas enligt; 

- Maximal byggarea motsvarande den som finns idag, 130 m
2
. Ökad yta riskerar 

att generera mer trafik i området samt att risken ökar att verksamhet som endast 

innefattar kontor och därigenom ett större antal arbetande och ökande trafik som 

följd. 

- Husets karaktär bör begränsas så att det passar in i området, dvs begränsa 

möjligheterna till flerbostadshus och flervåningskontor. 

- Vi vill inte att det skapas möjligheter till att bygga ett kontorskomplex med 

endast kontor på denna tomt. 

Med ovanstående kommentarer är dock vägföreningen i grunden positiv till förslaget 

som vi anser ge liv och rörelse i området under dagtid samt bidrar positivt till variation i 

området. 

Kommentar: Plankartan ändras så att föreslagen vägsträcka mellan Östra 

Björredsvägen och Björredsvägen ersätts med en gång- och cykelväg, i enlighet med 

gällande plan. In- och utfart till tomten är dock möjlig från Björredsvägen likaså Östra 

Björredsvägen, för att möjliggöra sophämtning. Den föreslagna bebyggelsen minskas 

något och den är inte heller av den omfattningen att det föranleder farthinder eller 

uppgradering av Björredsvägen. Förslaget är dock att låta den nya exploateringen 

bekosta gatubelysning och mötesplats på den branta delen av Björredsvägen.  

Trafikverket är väghållare för Gråbovägen och en ombyggnation är planerad men det 

finns i dagsläget ingen tidplan för start. När det gäller gemensam grönyta är det 

olyckligt att inga grönytor för utevistelse har iordningsställts i kvarteret Björreds Äng. 

Synpunkterna har framförts till bygglovavdelningen som startat ett tillsynsärende. 

Beroende på vilken typ av bebyggelse det blir så kan gemensam grönyta skapas i det 

nya kvarteret, annars finns grönytor för lek och rekreation strax nordost om planerad 

bebyggelse.  

Det finns i dagsläget inga planer på ledningsdragning av optisk fiber till den föreslagna 

bebyggelsen.  

När det gäller den dagliga verksamheten med hunddagis är ingen utbyggnad eller 

utökning av verksamheten planerad vilket i dagsläget inte föranleder en uppgradering av 

vägstandarden. Den byggbara yta som föreslås är en minskning i jämförelse med 

gällande detaljplan. Enligt gällande plan kan 20 % av fastigheten exploateras, vilket i 

detta fallet skulle motsvara en mycket stor byggnad till yta. Efter samråd har en 

begränsning av byggrättens placering införs samt en planbestämmelse om att fasaderna 

ska utgöras av trä. Enligt föreslagna planbestämmelser är bebyggelse tillåtet i två plan.  

 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 13(15) 

20. BRF Björredsäng 
Brf motsätter sig helt till att det skall anläggas en genomfartsväg, mellan Björredsvägen 

och Östra Björredsvägen, för transporter till och från boendet för personer med särskild 

service. Då fastigheternas entréer och sovrum ligger med en sådan tät anslutning till 

vägen kommer en genomfartsväg påverka trivseln och tryggheten väldigt negativt för 

våra lägenhetsinnehavare. Och med tanke på att 7 hushåll kommer tillkomma och nyttja 

denna vägen utanför våran fastighet så finner vi det helt oacceptabelt och oansvarig att 

utöka trafiken ytterligare på Östra Björredsvägen. Vi förstår självklart att transporter 

måste kunna utföras. Men då måste dessa transporter ske med infart och utfart via 

Björredsvägen. Detta skulle endast påverka de 3 boenden som finns på Björredsvägen. 

Med en genomfartsväg skulle 28 boenden påverkas av den ökade trafiken. 

 

Då trafiken utanför våran fastighet redan idag utgör en påverkan på vår trivsel och 

säkerhet så ser vi det som nödvändigt att, vid byggnationen av den sju nya bostäderna, 

skapa väghinder för att hålla hastigheten nere. Men dock inte minska trivseln i form av 

höjd bullernivå.  

 

"Fotbollsplanen" ser vi som en självklarhet att den bevaras då den nyttjas av så gott som 

samtliga i anslutning till den och spelar en viktig roll i områdets sociala aktiviteter och 

den allmänna trivseln. Vi ser gärna att man vid tillkommandet av de sju nya bostäder 

även utökar aktivitets utbuden vid denna plats, så som en lekplats för barn mm.  

 

Vi i området har redan varit med vid en tidigare utbyggnad av bostäder i området, det 

som idag är hyresrätter samt vår brf-fastighet, och vi är inte imponerade av hur detta ser 

ut med facit på hand. Kommunen visade på ritningar hur området kommer se ut när 

alltför färdigt. Grönområden, lekplatser mm. Fastigheterna står idag 7 år efter 

"färdigställandet" i något som kan liknas vid en halvfärdig byggarbetsplats med extremt 

dåligt byggda och underhållna bostäder. Så vi undrar självklart vad är det som gör att vi 

skulle finna trovärdighet att allt kommer bli så bra vid denna turen av nybyggnationer? 

Kommentar: Det är olyckligt att byggnationen i kvarteret, söder om planområdet, inte 

har färdigställts och att attraktiva ytor för utevistelse och lek inte har skapats. 

Synpunkterna har framförts till bygglovavdelningen som startat ett tillsynsärende. När 

det gäller lekmiljöer för små barn ska det enligt park- och naturförvaltningens policy 

ordnas på kvartsmark. För större barn finns ett allmänna grönområden norr om 

planområdet. Om det blir aktuellt med någon form av sammanhållen utformning av den 

nya bebyggelsen kan gemensamma lekytor anordnas. 

Plankartan ändras så att föreslagen vägsträcka mellan Östra Björredsvägen och 

Björredsvägen ersätts med en gång- och cykelväg, i enlighet med gällande plan. In- och 

utfart till tomten är dock möjlig från Björredsvägen likaså Östra Björredsvägen, för att 

möjliggöra sophämtning. Det innebär att tillfart till fastigheten kan ske från ett håll och 

utfart från det andra, vilket skulle fördela trafiken på de två vägarna. Planförslaget 

ändras så ytan för bebyggelse minskas något. Istället för möjlighet till 7 villatomter 

föreslås maximalt 5 st. Den tillkommande bostadsbebyggelsen på Östra Björredsvägen 

förväntas öka trafiken med knappt 20 %. 

22. Fastighetsägare Björred 1:89. Vi var på vägmöte 4/5 2013 och där blev informerad 

om att ni tänker bygga ett nytt gruppboende och trafiken ska ledas förbi oss. Det är 

något som vi säger absolut NEJ till då vi redan har så tät trafik dagligen.  

Kommentar: Plankartan ändras när det gäller den föreslagna lokalgatan mellan Östra 

Björredsvägen och Björredsvägen. Den ersätts med en gång- och cykelväg, i enlighet 

med gällande plan. In- och utfart till tomten är dock möjlig från Björredsvägen likaså 
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Östra Björredsvägen, för att möjliggöra sophämtning. Det innebär också att trafiken till 

fastigheten fördelas på båda vägarna men någon allmän genomfartstrafik är inte möjligt.  

Bmss-boende kommer att genererar likvärdig trafik som alternativet enligt gällande 

plan, 2-3 villor.  

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

23. Boende på Östra Björredsvägen 9A, är strängt emot detta då det redan byggts 

mycket i området och vi har inte mycket till grönområden kvar.  Lägenhetsområdet som 

byggts på Björreds äng har tyvärr inte fullföljts utan ser mest ut som ett gäng lägenheter 

utslängda på ett grustag. Då är vi väldigt måna om att få behålla den lilla idyll vi har 

kvar med hästhagar och fotbollsplanen som utnyttjas mycket av barnen i området då det 

är den enda samlingsplatsen för lek. 

  

Vi bor här för att vi vill ha ett lugnt område nära till naturen. Att smälla upp 7 villor och 

ett flertal lägenheter på detta lilla område kommer öka trafiken som redan är tillräckligt 

hög på denna lilla väg samt slå sönder den lilla idyll vi har kvar.  

 

Det påverkar dessutom värdeminskning på våra fastigheter. Har inte vi fått riskera 

tillräckligt i och med det gigantiska rättspsyket??!  Ge oss inte mer! 

 

Kommentar: Det är olyckligt att byggnationen i kvarteret, söder om planområdet, inte 

har färdigställts och att attraktiva ytor för utevistelse och lek inte har skapats. 

Synpunkterna har framförts till bygglovavdelningen som startat ett tillsynsärende.  

Det råder en stor bostadsbrist i kommunen och en utveckling av befintliga 

bostadsområden sker. Den föreslagna bostadsbebyggelsen kvarstår men förslaget är att 

något mindre mark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Istället för 7 tomter möjliggörs 

maximalt 5 st. Den tillkommande bostadsbebyggelsen på Östra Björredsvägen förväntas 

öka trafiken med knappt 20 %. 

Övriga 

24. Fastighetsägare Björred 1:54  

Skapandet av ny lekplats 

Området bebos av en stor andel barnfamiljer och det nuvarande utbudet av lämpligt 

utrustade lekplatser är helt obefintligt. Rekommendationen att använda lekplats Saras 

väg är inte rimligt för barn i låga åldrar. Med den ökade inflyttning som troligtvis också 

är av stor andel barnfamiljer borde det ingå att anlägga en ny lekplats i området. 

  

Bebyggelsen på avstyckade tomter 

Utformning av hus i området bör begränsas i detaljplanen så att endast hus som t.ex. 

lägre (1-plans) trähus som kan anses passa in i den lokala landskapsbilden tillåts. Likaså 

bör tomternas storlek också anpassas till omkringliggande befintliga tomter för att 

behålla områdets karaktär. t.ex. en minsta tomtstorlek om 1000 m
2
 kunde skapa detta. 

Kommentar: Plankartan ändras så att minsta tomtstorlek är 800 m
2 

istället för tidigare 

förslag 700 m
2
. För övriga småhus i området är minsta tomtstorlek på 900 m

2
, men för 

dessa delar av Björred är terrängen mer kuperad terräng vilket motiverar något större 

tomter. Föreslagen exploateringsgrad motsvarar bebyggelsetätheten på övrig 

villabebyggelse i området. Den byggbara ytan minskas även, så att istället för 7 
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småhustomter möjliggörs maximalt 5 stycken. En planbestämmelse införs om 

fasadutformning, taklutning, högsta totalhöjd men två våningar kvarstår.  

Det är olyckligt att det inte skapats goda ytor för utevistelse och lek i kvarteret Björred 

Äng. Lekytor för mindre barn ska framförallt anläggas på kvartersmark enligt park- och 

naturförvaltningens policy. För större barn finns ett allmänna grönområden norr om 

planområdet. Om det blir aktuellt med någon form av sammanhållen utformning av den 

nya bebyggelsen kan gemensamma lekytor anordnas. 

 

25. Skrivelse utan angiven adress eller fastighetsförteckning, anser att planen innebär 

betydande värdeminskning på våra fastigheter, förändrar vår miljö till det mycket 

sämre, ger ökad trafik på vår väg, det blir mindre plats för lek i boendeområdet, förstör 

växtliv och djurliv, ger minskad chans till rekreation och mest av allt, vi flyttar hit för 

att kunna bo lantligt inte för att det ska byggas MER fastigheter! 

 

Kommentar: Det råder en stor bostadsbrist i kommunen och en utveckling av befintliga 

bostadsområden sker. Den föreslagna bostadsbebyggelsen kvarstår men plankartan 

ändras för att reducera exploateringen något.  

Den tillkommande bebyggelsen på Östra Björredsvägen förväntas öka trafiken med 

knappt 20 %. 

De gröna ytorna i direkt anslutning till befintliga bostäder på denna del av Östra 

Björredsvägen minskar till följd av exploateringen men i övrigt har Björred en god 

tillgång till naturområden.  

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

med förslaget.  

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

- Kvartersmark för bostadsbebyggelse minskas i den norra delen av planområdet. 

- Minsta tomtstorlek ändras från 700 m
2
 till 800 m

2
 för den norra delen av 

planområdet och bestämmelsen om placering av huvudbyggnad justeras. 

- Planbestämmelser införs om högsta nockhöjd, exploateringsgrad och längsta 

fasadlängd för bostäderna i norra delen av planområdet.  

- Bestämmelsen om endast en huvudbyggnad per fastighet tas bort. 

- Bestämmelse om fasadutformning och taklutning införs inom all kvartersmark. 

- Placeringen av byggrätten för hunddagiset begränsas.  

- Föreslagen lokalgatan mellan östra Björredsvägen och Björredsvägen ersätts med 

gång- och cykelväg, i enlighet med gällande plan. 

- Byggrätten för bostäder med särskild service anpassas bättre efter närliggande 

bebyggelse och möjlig utformning av byggnad. Mark som inte får bebyggas 

ersätts med mark som får bebyggas med komplementbyggnader. 

- Odling utgår ur användningsområdet för kvartersmark i södra delen av 

planområdet. 

 

 

Gunnel Jonsson  

Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Planarkitekt
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