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Utställningsutlåtande 

Datum: 2013-12-17 

Diarienummer: 0758/10 (FIIa 5194) 

 

Sirpa Antti-Hilli 

Telefon: 031-368 16 09 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för bostäder och service vid Bergums Prästgårdsväg, 
Olofstorp 

 

Utställningsutlåtande 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 20 juni 2013 att låta ställa ut detaljplaneförslaget. Detalj-

planeförslaget har varit utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret under tiden 3 

juli till 27 augusti 2013.  

Planförslaget har under samma tid sänts till berörda nämnder, styrelser och föreningar 

enligt bilaga 1 sändlista.  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras och därför inte kommer prövas om den 

antas. Miljö- och klimatnämndens synpunkt från samrådskedet om att träden i allén bör 

beläggas med fällningsförbud kvarstår. Skanova vill att befintligt kabelstråk, som går 

västerut från teleanläggningen, får behålla sitt läge och TeliaSonera Sverige Net Fastig-

hetervill att fastigheten Olofstorp 1:10 behåller sin nuvarande storlek. 

Närboende anser att trafik- och parkeringssituationen i anslutning till planområdet är 

bristfällig och behöver ses över i samband med utbyggnad av nya bostäder. Ett annat 

läge på infarten till fastigheten 4:337 än den som förekommer i planen föreslås. Vidare 

anser de boende att det saknas utrymmen för parker och lekplatser i planförslaget. Där-

till bör höjden på de planerade bostadshusen minskas för att stämma bättre överens med 

områdets nuvarande karaktär. 

Kvarstående erinringar finns från Miljö- och klimatnämnden och ett fåtal närboende.  
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Göteborg Energi AB (fjärrvärme) har inget att erinra mot planförslaget.   

 

2. Göteborg Energi Nät AB informerar om att det finns en tranformatorstation inom 

planområdet som är skyddad med ledningsrätt. Exploateringen inom planområdet 

ska anslutas till befintliga transformatorstationer. Om effektbehovet överstiger da-

gens kapacitet kan tranformatorstationen på Bergums Prästgårdsväg eventuellt bytas 

till en större. 

 

3. Kretslopp- och vattennämnden framför, med hänvisning till att föreslagen hantering 

av dagvatten inte är konventionell, att byggnationen av den nya lokalgatan (mellan 

Solsätervägen och Bergums Prästgårdsväg) måste samordnas med Kretslopp och 

vatten. Kontakt med Kretslopp och vatten bör tas i god tid innan utbyggnad av lo-

kalgatan.  

Vad gäller avfall har Kretslopp och vatten följande synpunkter. Avfallsutrymmen 

och avfallskärl ska placeras så att de är lättillgängliga för lämning och hämtning. 

Avfallsutrymmen inom områden med användning B och C bör placeras så att back-

ning undviks vid hämtning och så att det finns ytor för vändning bland parkeringar-

na. Vid eventuella förändringar av husens placering eller utformning kring åter-

vändsgatorna kan en vändplats antingen utformas som en vändplan eller en trevägs-

korsning. En vändplan ska ha en diameter på minst 18 meter och omges av en hin-

dersfri remsa på minst 1,5 meter. En trevägskorsning med vändyta för backning ska 

vara minst 15 meter djup. Kretslopp och vatten framför vidare att ny återvinnings-

plats till nytta för boende inom planområdet kan bli möjlig i och med Detaljplan för 

stängning av utfart mot Gråbovägen.  

Kommentar: Noteras. 

 

4. Lokalnämnden har inga synpunkter på planförslaget. 

 

5. Miljö- och klimatnämnden tillstyrker planen under förutsättning att förvaltningens 

synpunkter beaktas.  

Angående träden i allén vid prästgården kvarstår miljöförvaltningens synpunkt från 

samrådet. Träden i allén bör beläggas med fällningsförbud på samma sätt som de 

andra tre skyddsvärda träden anser förvaltningen. Synpunkten kvarstår trots Stads-

byggnadskontorets svar i samrådsredogörelsen om att träden vid behov ska kunna 

ersättas med nya. Vidare måste plankartan justeras så att beteckningen för fällnings-

förbud är samma i kartan som i teckenförklaringen.  

Vad gäller dagvatten ansåg miljöförvaltningen i samrådsyttrandet att behovet av be-

handling av dagvatten från eventuella större parkeringsplatser behöver studeras vi-

dare. Enligt samrådsredogörelsen har detta inte gjorts inför utställningen. Om antalet 
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platser är fem eller fler anser miljöförvaltningen att plankartan bör kompletteras 

med en bestämmelse eller upplysning om krav på behandling av dagvatten från par-

kering. Detta eftersom området avvattnas till Lärjeån som är ett känsligt och 

skyddsvärt vattendrag.  

Kommentar: Planbeteckningar i kartan har justerats. En upplysning införs angående 

behandling av dagvatten från parkering.  

 

6. Park- och naturnämnden bedömer att planförslaget inte har någon påverkan på 

befintliga värden, efter en noggrann inventering av prästgårdens trädgård. Trädgår-

den ingår i q-beteckningen, vilken kvarstår i den nya planen. Förvaltningen har inga 

förslag på förändringar i planförslaget.  

 

7. Stadsdelsnämnden Angered har inget att erinra mot planförslaget. De är positiva till 

nya bostäder i stadsdelen och upplever att de boendes synpunkter från samrådet be-

aktats. 

 

8. Lerums kommun har inga synpunkter på detaljplanen. 

 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

9. Lantmäterimyndigheten framför att nya plangränser ska följa befintliga fastighets-

gränser där så är möjligt. Lantmäterimyndigheten har för övrigt inget att erinra mot 

detaljplanen. 

Kommentar: Noteras.  

 

10. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och 

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

av Länsstyrelsen om den antas. Motivet för bedömningen är att planen inte antas ha 

någon påverkan på riksintresse, miljövärden, strandskydd eller människors hälsa och 

säkerhet. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2. 

 

11. TeliaSonera Skanova Access AB vill särskilt påtala vikten av att befintligt kabel-

stråk, som går västerut från teleanläggningen får behålla sitt läge eftersom det är av 

betydande karaktär och försörjer stora delar av närområdet. Med nuvarande detalj-

planeförslag finns det en risk att kabelstråket behöver flyttas. För att anläggningen 

ska kunna behålla sitt läge vill Skanova i första hand att möjligheten att skapa ett u-

område ses över. Om detta inte är möjligt begär Skanova att ledningsrätt bildas för 

att säkra anläggningen. Rent tekniskt är det möjligt att flytta anläggningen men det 

skulle vara både tidskrävande och kostsamt. Eventuell undanflyttning bör enligt 

Skanova bekostas av den part som begär det.  

Kommentar: Avsikten är att kabelstråket flyttas till läget för den nya lokalgatan efter-

som det annars medför kraftiga begränsningar i utformningen av området. Gränserna 

för E-området justeras dock och u-område införs söder och öster om E-området.   
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12. Trafikverket anförde i sitt samrådsyttrande att behovet av ökad tillgänglighet och 

trafiksäkerhet på väg 190 (Gråbovägen) behöver tas i beaktning i planarbetet. Vidare 

behandlade samrådsyttrandet behovet av säkra skolvägar samt vikten av att andelen 

kollektivresor ökar. Utöver ovanstående och övriga synpunkter från samrådsyttran-

det har Trafikverket inga ytterligare kommentarer på planförslaget. 

Kommentar: Noteras.  

 

Sakägare 

13. TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB (TSSNFAB), fastighetsägare Olofstorp 

1:10 som enligt planförslaget ska minska genom fastighetsreglering. TSSNFAB på-

talar att åtkomsten till de kablage och kabelstråk som finns inom fastigheten är av 

stor vikt. TSSNFAB ser följaktligen att fastigheten får behålla sin nuvarande storlek. 

Kommentar: Plankartan justeras så att gränsen för E-området i huvudsak följer befint-

liga fastighetsgränser och u-område införs intill fastigheten.  

 

14. Fastighetsägare Olofstorp 4:289 har flera synpunkter på planförslaget. Han anser 

att det krävs ett antal förbättringar av områdets trafiksituation för att klara av den 

ökade trafik som de nya bostäderna kommer innebära. Även utifrån nuvarande flö-

den finns brister i det lokala trafiksystemet, exempelvis på Bergums Prästgårdsväg 

som korsas av gångtrafikanter på väg till och från Bergumskolan samt i vägmotet 

mot Lerumsvägen. Föreslagen utbyggnad av bostäder bör inte påbörjas innan nöd-

vändiga trafikåtgärder vidtagits. Vidare saknar den boende utrymmen för parker och 

lekplatser i nuvarande planförslag. Det finns ett stort behov av den här typen av all-

männa platser i centrala Olofstorp. Bristen på lekplatser i området innebär att den 

befintliga lekplatsen mellan fastigheterna 4:289 och 4:181, trots att den egentligen är 

privat, används flitigt. Fler bostäder i närheten antas öka belastningen ännu mer. 

Slutligen undrar den boende om förekomsten av fornlämningar inom fastigheten 

Olofstorp 4:337 verkligen beaktats i planen. 

Kommentar: Trafikkontoret har bedömt att områdets lokalgator (vägar) klarar den 

trafik som blir följden av planförslaget. Det finns inga kända fasta fornlämningar inom 

Olofstorp 4:337 eller som på annats sätt påverkar användningen av fastigheten. Pro-

grammet för Olofstorp har inte redovisat behov av allmänna platser för park eller lek-

plats inom det aktuella planområdet.  

 

15. Vice ordförande för styrelsen BRF Göteborgshus 56, Högrells väg 124 föreslår ett 

annat läge på infarten till Olofstorp 4:337 än den i planförslaget. För att minska tra-

fikflödet bland bostadshusen på Högrells väg borde infarten istället placeras i sam-

ma läge som den gamla, det vill säga öster om banvallen.  

Kommentar: Detaljplanen anger utfartsförbud mot Bergums Prästgårdsväg av trafik-

säkerhetsskäl för att minska in- och utfarter som korsar gång- och cykelvägen. Utfarts-

förbudet tas bort på en kort sträcka närmast Högrells väg för ge en möjlighet till in- 

och utfart.  
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Övriga 

10. Boende på Gibraltargatan 106, Göteborg är positiv till att området vid Bergums 

Prästgård utnyttjas samt till innehållet i planförslaget. Området har flera värdefulla 

kvaliteter såsom naturmiljön och småskaligheten menar den boende och det nya bo-

stadsområdet bör anpassas efter dessa kvaliteter. Vidare föreslår han att det planera-

de bostadsområdet får en småskalig karaktär med kullerstensgator samt gatlyktor 

och skyltar i äldre stil. I yttrandet ingår också förslag på gatunamn. Om möjligt bör 

de delar av Solsätervägen som ingår i planområdet förbli grusväg. Vidare föreslår 

den boende att ett torg anläggs, förslagsvis inom Olofstorp 4:292, med träd och sitt-

platser. 

Kommentar: Förslag kring utformning förmedlas till exploatörerna/fastighetsägarna. 

Förslag till gatunamn förmedlas till kommunens namnberedning.  

 

11. Boende på Bergums Prästgårdsväg 43 A, Olofstorp anser att följande bör beaktas 

vid nybyggnad: Bergumskolans standard måste förbättras, Olofstorp är i behov av 

en större mataffär och busslinjen Orange Express bör återintroduceras eftersom den 

är både snabbare och smidigare än Blå Express. Vidare anser den boende att Präst-

gården och de nya bostadshusen bör vara mer i linje med det ursprungliga huset än 

vad det är i nuvarande förslag.  

Kommentar: Syftet med detaljplanen är att komplettera Olofstorp med fler bostäder och 

möjliggöra viss service (centrumändamål) inom del av planområdet. Fler bostäder be-

räknas ge fler invånare som därmed ökar kundunderlaget till servicen i Olofstorp. Ut-

formningen av nya bostadshus är inte bestämt ännu, endast enkla volymskisser finns 

framtagna. För nya hus intill fd prästgården ställs särskilda krav på anpassning till den 

äldre byggnaden. En skiss på möjlig utformning har tagits fram, se planbeskrivningen.  

 

12. Boende på Björkkullavägen 50, Olofstorp är negativ till planerna på att bygga tre-

våningshus i Olofstorp då det bryter mot områdets nuvarande karaktär och bygg-

nadsstil. 

Kommentar: Trevåningshus bedöms som en relativt låg skala som inte förändrar Olofs-

torps karaktär på något påtagligt sätt. Det är endast inom delar av området som tre 

våningar är möjligt.  

 

13. Boende på Mimmis väg 6, Olofstorp ställer sig frågande till hur den gamla fd präst-

gården ska bevaras? Den är outnyttjad och står och förfaller samtidigt som Olofstorp 

är i behov av allmänna samlingslokaler menar hon. Vidare undrar hon hur det är 

tänkt med parkeringsplatser i anslutning till olika verksamheter såsom skola, affär, 

café, Bergumsgården och församlingshemmet. 

Kommentar: Den fd prästgården bedöms vara möjlig att renovera och bygga om till ett 

fåtal lägenheter. Parkeringsbehovet till bostäder och verksamheter inom planområdet 

ska tillgodoses inom planområdet. Församlingshemmet har även några platser i anslut-

ning till telestation vid Solsätervägen.   
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Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring 

av förslaget erfordras inte någon ny utställning. Berörda fastighetsägare, Egnahemsbo-

laget och TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB har informerats.  

 

För att säkerställa befintlig telestation justeras gränserna för E-området så att det i hu-

vudsak följer befintlig fastighetsgränser, u-område införs intill E-området.  

 

Efter utställningen har en ny fastighetsägare, Egnahemsbolaget, tagit över Olofstorp 

1:14, området med fd prästgården. Bebyggelsen vid fd prästgården har studerats ytterli-

gare och några mindre justeringar har gjorts med anledning av detta. Byggnadshöjd och 

nockhöjd för den sydöstra byggrätten vid fd prästgården har höjts med en meter för att 

få en mer användbar vindsvåning. Några mindre områden med korsmarkerad mark har 

införts där det tidigare var prickmark, syftet är att möjliggöra förråd för cykelparkering 

med mera.  

 

Utfartsförbudet från Olofstorp 4:337 mot Bergums Prästgårdsväg har minskats något i 

korsningen med Högrells väg.  

 

 

 

Gunnel Jonsson 

Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare
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Sändlista  
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretslopp och vattennämnden 
Kulturnämnden 
Lokalnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Namnberedningen 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden i Angered 
Stadsledningskontoret 
Trafiknämnden 
Utbildningsnämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen 
Posten Meddelande AB 
Skanova Nätplanering 
Trafikverket, Region Väst 
Västtrafik Göteborgsområdet AB 
 

Grannkommun 

Lerums kommun 

Sakägare 
Hämtas från fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende 
De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 
Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 
Göteborgs kyrkonämnd 
Handikappfören. Samarbetsorgan 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
Swedegas 
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