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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

 

Information 
Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Eva Frennered, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 85 

Maria Lejon, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 18 49 

Magnus Bergström, Fastighetskontoret, tfn 031-368 10 24 

Lars Andersson, Trafikkontoret, tfn 031-368 26 81 

 

Samrådstid: 16 december 2015 – 2 februari 2016 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Detaljplan för Bostäder vid Gitarrgatan, inom stadsdelen Rud i 
Göteborg, en del av Jubileumssatsningen 
 

Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900,SFS 2014:900) 

 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser inkl. grundkarta och illustrationsritning.  

 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

 

Utredningar: 

 Bullerberäkning, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, 2015-11-17 

 Geoteknisk utredning för nybyggnad inom Rud 4:1 och 760:42,  

Structor Mark Göteborg AB, 2015-08-28 

 Miljöteknisk markundersökning inför exploatering av Althallen, Västra Frölunda,  

Structor Miljö Väst AB, 2015-08-31 

 Dagvattenutredning Gitarrgatan, Göteborgs stad, Sigma civil, 2015-10-02 
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Planförslaget syftar till att pröva bostadsbebyggelse och verksamheter vid nuvarande 

Althallen i stadsdelen Rud. Planförslaget innebär att större delen av fastigheterna be-

byggs med garage och lokaler för centrumändamål i souterräng med bostadsbebyg-

gelse ovanpå den upphöjda gården.  

Idag finns på platsen en mindre handelsbyggnad i ett plan samt markparkering för 

besökare till handelsverksamheterna.  

Detaljplanen ingår i jubileumssatsningen. Jubileumssatsningen innebär att kommunen 

och näringslivet tillsammans skall ha planlagt och färdigställt 7000 nya bostäder, ut-

över normalproduktionen, till Göteborgs 400-års jubileum 2021.  

Planen tas fram enligt PBL (2010:900,SFS 2014:900) och drivs enligt utökat planför-

farande. 

  

Planens innebörd och genomförande 

Planområdet omfattar två fastigheter som idag utgör handelsverksamhet samt han-

delsparkering. Planområdet angränsar i söder till torgytan Altplatsen och i norr till 

Musikvägen. Planförslaget möjliggör att fastigheterna kan bebyggas med ett handels- 

och garagekvarter i souterräng mellan Musikvägen och Altplatsen. Förslaget medger 

att bostäder kan byggas ovanpå det slutna kvarteret i bottenvåningen och en upphöjd 

gård tillskapas mellan byggnadskropparna. Planförslaget möjliggör för ca 160 lägen-

heter och 2000 kvm för centrumverksamheter. Detaljplanen omfattar också ett mindre 

område avsett för utbyggnad av transformatorstation. 

Förslaget innebär en komplettering inom ett befintligt bostadsområde med punkthus 

och öppna gårdar. Den föreslagna exploateringen samspelar med den kringliggande 

bebyggelsen men är samtidigt ett uttryck för en mer stadsmässig etablering.  

Parallellt med planarbetet studeras möjligheten att upprätta en temporär handelseta-

blering i anslutning till Altplatsen under byggtiden för den föreslagna exploateringen.  

Bilden visar ungefärlig 

planavgränsning med 

streckad linje.   
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Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med exploatören. Kom-

munen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift 

och underhåll. Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. 

 

 
 
Överväganden och konsekvenser 

Det råder brist på bostäder i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret anser att en attraktiv 

bostadsmiljö kan uppnås med god tillgång till service i kollektivtrafiknära läge genom 

en förtätning av bebyggelsen inom det aktuella området.  

Den återvinningsstation som idag finns inom området bedöms inte kunna ligga kvar 

vid en exploatering av fastigheterna. Det allmänna intresset av att bygga bostäder 

bedöms överstiga intresset för ett bevarande av återvinningsstationen. En kartläggning 

pågår av återvinningsstationer inom stadsdelen.  

Intill planområdet ligger Gitarrgatans förskola. Förskolan har idag ingen hållbar lös-

ning för angöring av renhållningsfordon, leveranser samt hämtning och lämning av 

barn. Detta sker idag på parkeringsytor tillhörande handel och bostäder. Det finns 

planer på att eventuellt bygga ut förskolan och en angöring till förskolan behöver lö-

sas långsiktigt. Planförslaget ska inte förhindra angöring till förskolan. Detta ska stu-

deras vidare inför granskning.  

Altplatsen, direkt söder om planområdet är en viktig och uppskattad mötesplats i om-

rådet. Utformningen av den planerade bebyggelsen i anslutning till den allmänna plat-

sen är av stor vikt.  

Avvikelser från översiktsplanen 

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

En volymstudie av föreslagen bebyggelse med verksamheter i anslutning 

till torget samt en upphöjd gård i anslutning till bostadsbebyggelse.  

QPG Arkitektur 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva bostadsbebyggelse och verksamheter vid nuva-

rande handelsetableringen Althallen i stadsdelen Rud. Förslaget medger att bostäder 

kan byggas ovanpå ett souterrängkvarter med lokaler för centrumändamål samt par-

keringsgarage. En upphöjd gård tillskapas mellan byggnadskropparna. Planförslaget 

möjliggör för cirka 160 lägenheter och 2000 kvm för centrumändamål. 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget vid Gitarrgatan, söder om Musikvägen, i stadsdelen Rud cir-

ka 7 kilometer sydväst om Göteborgs centrum. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  8 (32) 

 

Grundkarta med plangräns 

Planområdet omfattar cirka 1 hektar och fastigheterna ägs av Göteborgs Stad. Kom-

munen har med tomträtt upplåtit fastigheterna Rud 760:42 och Rud 4:1 till Kungsle-

den AB. Gitarrgatan som ligger inom fastigheten Rud 760:424 omfattas också av 

planförslaget.    

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger pågående markanvändning, bebyggel-

seområde med grön- och rekreationsytor. Blandning av bostäder och icke störande 

verksamheter är önskvärd.  

Området omfattas av förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för delar av 

stadsdelarna Järnbrott och Rud i Göteborg från 1959 med aktnummer 2930. Planen 

anger ”H - område får användas endast för handelsändamål, dock få lokaler för an-

nat, dock ej industriellt, ändamål inredas i den utsträckning byggnadsnämnden prö-

var detta lämpligt” och ”DP – området får användas endast för parkeringsändamål”.  

Även en mindre del av förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för delar av 

stadsdelarna Järnbrott och Rud i Göteborg från 1950 med aktnummer 2729 omfattas 

av förslaget. Planen anger ”A - område får användas endast för allmänt ändamål”.   

För området gäller tomträtt enligt 1480K-III-5202. 

Planförslaget följer intentionerna i stadens strategidokument, ”Trafikstrategi för en 

nära storstad”, ”Grönstrategi för en tät och grön stad” samt ”Strategi för utbygg-

nadsplanering”. Planförslaget syftar till att utveckla och förtäta ett område i den re-

dan byggda staden där invånare bor och arbetar. En tätare stad skapar underlag för 

service, handel och kollektivtrafik vilket bidrar till ett attraktivt stadsliv. I en tätare 
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stad ges fler möjligheter att klara sin vardag till fots, med cykel och med kollektivtra-

fik. 

Planområdet ingår i det pågående arbetet med ett stadsdelsprogram för Frölunda.  

Mark, vegetation och fauna 

Planområdet är idag bebyggt med en handelsbyggnad i ett plan samt markparkering 

för besökare till handelsverksamheterna. Parkeringsytan definieras av ett mindre 

buskage samt enklare grönytor. Slänten mellan planområdet och Musikvägen omfat-

tas av buskvegetation.  

Planområdet sluttar mot söder med en höjdskillnad på cirka 3 meter mellan Altplatsen 

och Musikvägen.  

 

Bild över parkeringsytan.  

Planområdet ligger inom ett tättbebyggt bostadsområde med punkthusbebyggelse.  

Parkering till området sker i utkanten vilket innebär att det mellan bebyggelsen skapas 

bilfria stråk med lek- och grönytor. Den befintliga handelsplatsen är en mötesplats i 

området. Torgytan, Altplatsen, direkt söder om handelsbyggnaden är en uppskattad 

plats och har potential till att bli en mer attraktiv del av stadsrummet. Handelsbygg-

naden vänder sig idag från torgytan och skapar en sluten fasad som en baksida mot 

den öppna platsen. Detta bidrar till en ökad känsla av otrygghet på platsen. 

 

Handelsbyggnaden vänder sig från Altplatsen med en sluten fasad.  
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Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.  

Området kring Musikvägen ingår i remissversionen för planeringsunderlaget Moder-

na Göteborg och är utpekat som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

Bebyggelsen på Frölundaslätten 

utgör en tydlig berättelse om sin 

tids ambitiösa och nyskapande 

förhållningssätt till bostadsbyg-

gande och bostadsplaner. Områ-

det utmärker sig genom sin 

dramatiska arkitektur som även 

utgör ett karakteristiskt inslag i 

stadens ansikte mot havet. Om-

rådet ”Lösgommarna” – vars 

orangea färg och konkava form 

går att associera till lösgommar - 

ritades av GAKO åt Riksbyggen 

1960. Motivet till den annorlunda 

formen var både att minska hus-

djupet på mitten, där ljusförhål-

landena var sämst, och att ge en karaktäristisk byggnadsform. Denna bebyggelse-

grupp är det första man ser när man når centrala Frölunda. Med sin skulpturala och 

storskaliga effekt i stadsbilden och strategiska placering längs med spårvägen är de ett 

landmärke. Området vid Musikvägen och Fiolgatan uppfördes 1962 av HSB och Lars 

Sjölander inom deras arkitektkontor. De höga punkthusen rönte stor uppmärksamhet 

när de byggdes. Såväl form som fasader uppskattades. Bebyggelsen omfattas av sju 

tolvvånings punkthus och ett böjt trevånings lamellhus. Punkthusen omgärdas i norr 

av Musikvägen, från vilken Gitarrgatan och Fiolgatan sträcker sig söderut längs be-

byggelsens östra och västra sida. 

 

 

Bilden visar bebyggelselandskapet kring planområdet.  

Område som ingår i remissversionen av 

Moderna planeringsunderlag 
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Sociala aspekter 

Övervägande andelen bostäder i närområdet utgörs av bostadsrätter. I området bor en 

hög andel äldre.  

Planområdet ligger i nära anslutning till flera förskolor och till Frölundaskolan med 

årskurserna F-9.  

Altplatsen ligger i direkt anslutning till Althallen och är en uppskattad mötesplats i 

området. Här finns också en mindre lekyta för små barn. I planområdets närhet finns 

flera ytor för närrekreation och sociala möten så som Altparken och Altallén. I närom-

rådet finns Ruddalens idrottscentrum med bland annat motionsspår, gym och skrid-

skorink. I närliggande Positivparken finns flertalet aktiviteter för personer i olika åld-

rar så som basketplan, boule, hinderbana och bemannad lekpark.  

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Området angörs med bil från Gitarrgatan. Det finns befintliga trottoarer för fotgängare 

både längs Musikvägen och längs Gitarrgatan. Det finns ingen cykelväg. Stora delar 

av planområdet utgör idag parkering för den befintliga handelsverksamheten. Det 

finns ett mindre antal parkeringar längs Gitarrgatan. 

Närmaste kollektivttrafikhållplats är belägen vid korsningen Musikvä-

gen/Marconigatan vilken ligger cirka 320 meter från planområdet. Härifrån avgår 

dagligen spårvagnslinjerna 1, 7 och 8 med täta avgångar till Frölunda torg och centra-

la Göteborg. Tillgängligheten anses god.  

Frölundaskolan, med årskurserna F-9, ligger cirka 300 meter söder om planområdet. 

Förskolor finns i planområdets närhet vid Gitarrgatan och vid Fiolgatan.  

Althallen är idag en viktig mötesplats med närservice för boende i området. Här finns 

idag bland annat en livsmedelsbutik, ett café, en färgaffär och en pizzeria. En större 

livsmedelsbutik finns vid Marconimotet. Frölunda torg finns på gång- och cykelav-

stånd från planområdet. Här finns ett stort serviceutbud i form av butiker och restau-

ranger samt viss offentlig service såsom kulturhus med bibliotek och simhall.  

I anslutning till planområdet, på fastigheten Rud 3:2 ligger den kommunala förskolan 

Gitarrgatan 5 som i dagsläget inte har en fungerande angöring. Inom kommunen på-

går planering angående förskolans framtid men det är inte klarlagt om den ska vara 

kvar eller flyttas. I dagsläget sker t ex matleveranser och sophämtning via handels-

parkeringen en bit ifrån förskolan. Handelsparkeringen används också av bilburna 

föräldrar vid hämtning och lämning av barn. Om förskolan ska vara kvar inom områ-

det behöver kommunen ordna så att förskolan får en annan och bättre angöring. Fram 

tills att detta är löst behöver angöring fortsatt kunna ske genom aktuellt planområdet. 

Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger uppförande ca 160 bostäder och lokaler för centrumändamål. 

Lokalerna placeras i entréplan mot Gitarrgatan/Altplatsen. Boendeparkering anordnas 

i parkeringsgarage och handelsparkering vid Gitarrgatan.  

Kvartersmarken kommer överlåtas alternativt upplåtas med tomträtt genom tilläggs-

avtal till nuvarande tomträttsavtal. Avtal om genomförande kommer att tecknas med 
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exploatören. Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark. Kommunen 

är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och un-

derhåll.  

Bebyggelse 

Innehåll och användning 

Planförslaget medger att större delen av fastigheterna bebyggs med ett slutet kvarter 

för centrumändamål och garage i souterräng. Ovanpå detta kvarter möjliggörs för 

bostäder samt bostadsgård som ligger i nivå med Musikvägen. På den upphöjda går-

den finns utrymme för cykelparkering samt ytor för lek och rekreation.  

En förutsättning för planarbetet har varit att säkerställa för fortsatt handel i området. 

Användningsområdet för centrumändamål är brett och kan innefatta exempelvis buti-

ker, service, kontor, vårdcentral, restauranger, osv. Den yta som tillskapas för cent-

rumändamål inom planen kan tillgodose utrymme för en livsmedelsbutik med tillhö-

rande lager och lastning. Verksamheter i bottenvåningen ska vända sina entréer mot 

Altplatsen. Leveranser till verksamheterna sker vid en överbyggd lastgård som också 

skyddar bostäderna från eventuellt buller vid in- och utlastning.  

Bostäderna längs Musikvägen angörs i gatunivå och har genomgående entréer med en 

halvplansförskjutning mot gården.   

Parkeringsgaraget i två plan angörs från Gitarrgatan med separata infarter till de re-

spektive våningsplanen. Bostäderna längs Musikvägen har direktaccess till garaget 

via hissarna.  

 

 

Kvartersstruktur 

Souterrängvåningen skapar ett slutet kvarter mellan Musikvägen och Altplatsen. Tre 

olika kvartersstrukturer för den ovanliggande bostadsbebyggelsen är studerade i 

planarbetet. För att göra dessa jämförbara har utgångspunkten varit att studera hur 

området kan användas mest effektivt och vilken kvartersstruktur som medger högst 

Illustration över angöring till lastgård samt parkeringsgarage.  

QPG Arkitektur 
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Alternativ 1, Punkhus, huvudalter-

nativet inför samråd 

Alternativ 2a och 2b, slutet kvarter 

BTA. Även ett alternativ med lägre bebyggelse i ett slutet kvarter redovisas för att 

visa på skillnaden i exploateringsgraden.   

 Alt 1  

punkthus 

(10-14+2 vån.) 

Alt 2 a 

slutet kvarter  

(6-7+2 vån.) 

Alt 2 b 

slutet kvarter  

(4+2 vån.) 

Alt 3  

kombination 

(6-12+2 vån. 

BTA - bostäder 18470 kvm 18500 kvm  11392 BTA 16733 kvm 

 

Alternativ 1 – Punkthusbebyggelse i varie-

rade höjder med placering som följer den 

befintliga strukturen i området och ger möj-

lighet till goda solförhållanden och siktlin-

jer för bebyggelsen i norr. Förslaget ger 

totalt 18470 kvm BTA för bostäder. Bostä-

derna angörs med entréer från Musikvägen 

och från Altplatsen samt från den upphöjda 

bostadsgården.  

Alternativ 2 a – En helt sluten kvartersbe-

byggelse i 6-7 våningar plus underbygg-

nadsrätt för handel och parkering ger en 8 

våningar hög sammanhängande fasad mot 

Altplatsen vilket troligen kan komma att 

upplevas som alltför dominerande på plat-

sen. Byggnadshöjden mot gitarrgatan är 

densamma som för den i väster belägna 

punkthusbebyggelsen i tegel. Förslaget ger 

totalt 18 500 kvm BTA för bostäder.  

Alternativ 2 b – Ett mer realistigt alternativ 

för slutet kvarter skulle vara ett förslag med 

4 våningar sammanhängande fasad samt 

underbyggnadsrätt för handel och parkering 

vilket ger en 6 våningar hög fasad mot Alt-

platsen. Ett sådant alternativ skulle ge ett 

betydligt lägre BTA för bostäder om  

11 392 kvm. Bostäder i ett slutet kvarter 

angörs i gatunivå från Musikvägen och har 

genomgående entréer med en halvplansför-

skjutning mot gården.  

Via en portik kan den södra och västra 

längan nås via gården. Möjligheterna till entréer från Altplatsen och Gitarrgatan är 

begränsade då dessa skulle inkräkta på de föreslagna handels- och lastytorna i han-

delsvåningen. 

Alternativ 3 – Antalet våningar varierar från 6 våningar i nordväst med en under-

byggnadsrätt om 2 våningar upp till 12 våningar samt underbyggnadsrätt i sydost. 

Den sydöstra delen ansluter till de intilliggande punkthusens volymer i den del av 

byggnadskroppen som minst påverkar omkringliggande bebyggelse.  

QPG Arkitektur 

QPG Arkitektur 
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Alternativ 3, kombinerat alternativ 

Förslaget ger totalt 16 733 kvm BTA för 

bostäder. Bostäderna angörs i gatunivå 

från Musikvägen och har genomgående 

entréer med en halvplansförskjutning mot 

gården.  

Huvudalternativet för samrådet är alterna-

tiv 1 vilket är vad exploatören föresprå-

kar. Alternativ 1 innebär en kvartersstruk-

tur som är anpassad till den kringliggande 

miljön och möjliggör för bostäder med 

goda ljusförhållanden och ytor för utom-

husvistelse. En punkthus struktur öppnar 

också upp för siktlinjer mellan bebyggel-

sen. Detaljplanen är inför samrådet flexi-

belt utformad och möjliggör för en exploatering både enligt alternativ 1 och 3. En 

exploatering enligt alternativ 2 bedöms inte vara ett alternativ för planförslaget då det 

inte innebär ett effektivt utnyttjande av marken och kommer att innebära ett för stort 

avsteg från den befintliga bebyggelsestrukturen i området.  

Utformning och skala 

Planförslaget medger punkthus i varierade höjder mellan 12-16 våningar inkluderat 

våningar för verksamheter och garage. Ovanpå detta görs utrymme för teknikvåning. 

Den befintliga bebyggelsen i området är robust och håller en högre skala med flerbo-

stadshus i tolv våningar. Platsen bedöms klara en hög och mer markerad bebyggelse 

vilket kan bli ett intressant tillskott i stadsmiljön som definierar platsen och bidrar till 

att utveckla kulturmiljön i området. 

 

Sektion som visar föreslagen bebyggelse i relation till omgivande byggnader. Vy mot 

väster från Musikvägen.  

QPG Arkitektur 

QPG Arkitektur 
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Volymstudie över föreslagen bebyggel-

se längs Musikvägen.  

 

Sektion som visar förslagen bebyggelse i relation till omgivande byggnader. Vy mot 

norr från Altplatsen.  

Bottenvåningen i souterräng knyter samman gården med Musikvägen och skapar ett 

effektivt utrymme under bostäderna för garage i två plan. Lastgården ligger på en nivå 

som möjliggör för angöring mot lastkaj till verksamheterna. Mot Altplatsen skapar 

souterrängvåningen ett slutet centrumkvarter i ett plan.  

 

 

 

Ny bebyggelse längs Musikvägen ger gatan ett 

stadsmässigt uttryck och ger förutsättningar för 

mer rörelse längs gatan med bostadsentréer i 

gatunivå.   

Utformningen av bebyggelsen mot Altplatsen 

är viktig för att skapa en trivsam miljö mot den 

öppna ytan. För att undvika att det blir en slu-

ten fasad mot platsen har en bestämmelse om 

krav på delvis transperent fasad i bottenvå-

ningen formulerats för detaljplanen. Det ska 

finnas entréer från handeln och från bostadshu-

set mot platsen.  

Sektion över föreslagen bebyggelse.  

QPG Arkitektur 

QPG Arkitektur 
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Volymstudie över Altplatsen med ny bebyggelse samt en trappa som angör platsen 

från den upphöjda gården. Denna trappa är inte en del av planförslaget men möj-

ligheten har studerats i planarbetet. 

Utformningen av den nya bebyggelsen ska studeras vidare inför granskning.  

Den allmänna platsen kan med fördel kompletteras med en trappa/gradäng som sam-

mankopplar den upphöjda gården med Altplatsen. Detta kan bli en ny mötesplats i ett 

attraktivt söderläge och ge Altplatsen en spännande utformning. Detaljplanen omfat-

tar inte den allmänna platsen men möjligheten att sammankoppla Altplatsen och den 

upphöjda bostadsgården har studerats i planarbetet.     

 

 

Bevarande, rivning 

Vid planens genomförande kommer den befintliga handelsbyggnaden, Althallen, att 

rivas. Det föreligger inte något kulturhistorisk värde över den befintliga byggnaden.  

Trafik  

Göteborgs Stad vill att mellanstaden, den sammanhängande staden utanför stadskär-

nan, ska byggas tätare. Med en tätare stad kan fler invånare få nära till mataffären, 

skolan, busshållplatsen – allt det som gör vardagen lite enklare. Staden vill på detta 

vis också skapa fler attraktiva platser för företagsetableringar. Målet är en mer hållbar 

stadsutveckling i enlighet med översiktsplanen. Göteborgs Stad har även som mål att 

ställa om trafikarbetet i en mer hållbar riktning, och just en ökad täthet ses som en av 

nycklarna för detta. Göteborgs Stad har som ambition att förtäta och stadsutveckla i 

södra mellanstaden. I princip genererar all nybyggnation ett ökat antal resor. Även om 

förtätning i ett längre perspektiv bidrar till att förändra resmönster så är sannolikheten 

stor att antalet bilresor ökar under en period innan dessa mönster läggs om. Västerle-

den är av riksintresse och går genom södra mellanstaden, och Trafikverkets uppgift är 

att tillsammans med Länsstyrelsen värna statens intressen i förhållande till kommuner 

och exploatörer. I dagsläget bedöms översiktligt byggvolymen i delar av södra mel-

lanstaden uppgå till ca 5 000 nya bostäder till 2022, samtidigt som ett genomförande 

av Dag Hammarskjölds boulevard sammantaget kan addera ca 20 000 nya bostäder, 

arbetsplatser och verksamhetsyta. Om Dag Hammarsköldsleden inte byggs om till 

QPG Arkitektur 
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boulevard beräknas 10 000 bostäder kunna tillkomma längs leden. I Högsbo planeras 

för 3 000-5 000 bostäder. Västerleden, som är av riksintresse för kommunikation, går 

genom detta område och idag använder 55 000-60 000 fordon Västerleden varje dag. 

Under delar av dygnet är det trångt i körfälten och svårt att ta sig fram. 

På grundvalar av beskrivningen ovan har Göteborgs Stad genom trafikkontoret påbör-

jat ett arbete för att hantera problematiken. Arbetet ska bedrivas enligt den process 

Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting och Boverket har arbetat fram för 

åtgärdsvalsstudier som bygger på fyra steg: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara 

lösningar samt forma och rekommendera. Ett inledande möte hölls mellan Staden och 

Trafikverket i juni 2015 och ytterligare möten hålls i november 2015. Kortfattat sker 

uppstart och skedet ”Förstå situationen” under 2015, framtagande och rekommende-

randet av åtgärder under våren 2016, remissförfarande under sommar/höst 2016 och 

slutligen en slutbehandling innan årsskiftet 2016. Målet med arbetet är att Göteborgs 

Stad och Trafikverket ska finna samsyn i planeringen av nybyggnation och trafikåt-

gärder i södra mellanstaden på ett sådant sätt att detaljplaner kan antas utan att påver-

ka riksintresset för Västerleden negativt. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att under-

söka hur Göteborgs Stads ambitioner om stadsutveckling i södra mellanstaden påver-

kar de statliga lederna, framförallt Västerleden, samt att föreslå åtgärder för att säker-

ställa att de utpekade riksintressena tillgodoses. 

Viktiga frågor att hantera inom arbetet är att utreda vilken påverkan Stadens utbygg-

nadsambitioner faktiskt kan förväntas ha på det statliga vägnätet, givet olika scenarion 

för färdmedelsfördelning. Både en klassisk framskrivning av trafikmängder behöver 

göras, likväl en mer resonerande prognos som baserar sig på områdets specifika förut-

sättningar. Vidare behöver arbetet leda till att definiera när riksintresset Västerleden 

kan anses tillgodosett, utifrån till exempel trafikmängder (per dygn och maxtimme), 

vilka transporter som ska premieras, reell hastighet och restidsosäkerhet. 

Primärt är det effekten av stadsutveckling i södra mellanstaden (Frölunda-Högsbo) 

som ska analyseras, medan ytterligare stadsutveckling i ett större omland analyseras 

schematiskt. Avgränsningen i trafiksystemet däremot har en något större utbredning, 

från Järnbrottsmotet i söder till Rödastensmotet i norr (med redovisning av hur stora 

flöden som fortsätter på fastlandet respektive till Hisingen). Den tidsmässiga aspekten 

av analysen föreslås ha två horisontår: år 2022 då jubileumssatsningen och andra när-

stående projekt anses utbyggda, och år 2035 då större stadsomvandlingar som Dag 

Hammarskjölds boulevard kan vara genomförda.  

Utbyggnaden av detaljplanen sammanfaller i tid med en rad större exploaterings- och 

infrastrukturprojekt i Göteborg. För att minimera störningar och påverkan på fram-

komligheten under byggtiden kommer projektet att samarbeta med övriga projekt i 

närområdet inom ramen för SAMKO. SAMKO är en del i KomFram Göteborg som 

ingår i Västsvenska paketets samverkansorganisation och SAMKO-gruppen består av 

representanter från Göteborgs Stad Trafikkontoret, Trafikverket och Västtrafik. 

SAMKOs uppdrag är att, tillsammans med projekten, samplanera alla de projekt som 

ska genomföras så framkomligheten i staden blir så bra som möjligt. 

Gator, GC-vägar 

Området kommer fortsatt angöras från Gitarrgatan. Parkeringsgaraget föreslås ha två 

in- och utfarter. Det nedre våningsplanet i garaget angörs via infart vid utrymmet för 
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lastgården medans det övre planet angör via infart från Gitarrgatan. Vägområdet för 

Gitarrgatan föreslås bli något smalare för att ge utrymme för parkering längs gatan. 

Planförslaget innebär att Gitarrgatan förlängs för att skapa en koppling till den kom-

munala fastigheten Rud 3:2 och den förskoleverksamhet som finns inom fastigheten. 

En förlängning skapar också vändmöjlighet för fordon på gatan.  

En överbyggd lastgård ska fungera som angöring för leveranser till handelsverksam-

heterna.  

Om förskolan ska vara kvar i området behöver kommunen lösa annan tillfart till för-

skolan. Tills detta är ordnat säkras nuvarande angöring till förskolan genom ett nytt-

janderättsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren/tomträttsinnehavaren. Nytt-

janderättsavtalet ger förskolan rätt att använda handelsparkeringen samt lastzonen för 

leveranser.   

Parkering / cykelparkering 

Parkering för föreslagna bostäder samt för centrumverksamheterna löses inom de 

egna fastigheterna. Planförslaget redovisar parkering för boende i en tvåvånings gara-

gelösning i souterräng mot Musikvägen. Till verksamheterna planeras en besökspar-

kering i anslutning till butiksentrén inom planområdets västra del samt längs Gitarrga-

tan. Parkering för besökande till boende föreslås delvis finnas inom garaget samt möj-

liggöras genom samutnyttjande med handelsparkeringen.  

Enlig kommunens vägledning för parkeringstal bör planförslaget möjliggöra för 151 

parkeringsplatser för boende enligt ett parkeringstal på 8,2 bilplatser/1000 kvm BTA. 

I vägledningen finns inget specificerat parkeringstal för centrumändamål i detaljplan 

men för handel bör det finnas 43 parkeringsplatser enligt ett parkeringstal på 20 bil-

platser/1000 kvm BTA. Denna beräkning grundar sig i att området ligger inom övriga 

Göteborg och inte inom område med god tillgänglighet.  

Stadsbyggnadskontoret anser att avsteg från kommunens vägledning till parkeringstal 

vid detaljplan bör kunna göras motiverat utifrån följande ställningstaganden.  

Enligt uppgifter från nuvarande handlare utgörs kundunderlaget huvudsakligen av 

boende i närområdet vilka i första hand promenerar till och från Althallen. Handeln 

utgör närservice för området och detta bör prioriteras framför normkraven på besöks-

parkering till handeln.  

Planförslaget redovisar 36 parkeringsplatser för besökare till centrumverksamheterna. 

Vid bygglovsskedet ska 32 parkeringsplatser redovisas i enlighet med kommunens 

vägledning. Detta innebär att planförslaget uppfyller behovet av parkering enligt väg-

ledningen vid en bygglovsprövning. 

Då planområdet ligger i nära anslutning till spårvagnshållplats med täta avgångar in 

till centrala staden bör området anses ligga inom område med god kollektivtrafik, och 

ett avdrag på 10 procent bör kunna göras vid beräkning av parkeringsbehov för bostä-

der.  

Ytor för cykelförråd ingår i bostads-BTA varför detta bör kunna reducera den beräk-

nade BTA-ytan för bostäder motsvarande 13 parkeringsplatser för boende. Dessa ytor 

är en konsekvens av fastighetens arrondering och har inte kunnat inte optimeras för 

sina tänkta ändamål. Den faktiska BTA-ytan för bostäderna så kallad ”ljus” BTA som 

dimensionerar antalet boende inom fastigheten kan anses var lägre enligt ytredovis-
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ningen ovan och skulle kunna utgöra beräkningsunderlag för parkeringstalet för bo-

städerna. Då skulle parkeringsbehovet för bostäderna uppgå till 138 platser inkl be-

söksplatser, vilket i förslaget uppfylls om visst samutnyttjande kan ske med handels-

parkeringen enligt nedan. 

Med hänsyn till ovanstående reduceras behovet av parkering för bostäderna i detalj-

plan till 125 parkeringsplatser. Planförslaget redovisar 116 parkeringsplatser för bo-

ende i garage vilket motsvarar ett parkeringstal om 6,8 bilplatser/1000 kvm BTA. För 

bygglovet ska det enligt vägledningen finnas utrymme för 116 parkeringsplatser för 

162 lägenheter. Med en övervägande andel smålägenheter kommer detta antal att 

minska ytterligare. Detta innebär att planförslaget uppfyller behovet av parkering vid 

en bygglovsprövning.  

Med hänsyn till det huvudsakliga kundunderlaget av närboende för handeln och den 

utnyttjandegrad som handelsparkeringen kan förväntas ha tillsammans med ett för-

väntat överskott av handelsparkeringar vid bygglovsskedet bör man kunna överväga 

ett visst samutnytjande av besökande till bostäderna och bilburna kunder till centrum-

verksamheterna.  

Cykelparkering för de som bor, arbetar inom eller besöker planområdet ska anordnas 

inom kvartersmark. Utrymme för cykelparkering finns i anslutning till entréerna på 

bostadsgården samt i cykelförråd i bostadshusens bottenvåningar. Kommunens väg-

ledning till parkeringstal för cykelparkering följs inom planförslaget.   

Tillgänglighet och service 

Området kommer fortsatt ha en god tillgänglighet till kommersiell service då cent-

rumverksamheter kan etablera sig i området. Ambitionen från både kommunens sida 

och från byggherrens sida är att det även under byggtiden ska finnas service i området 

i form av en temporär handelsetablering i anslutning till Altplatsen. Detta studeras 

vidare i planarbetet.  

Byggnadernas tillgänglighet blir god genom en anpassning till markens lutning som 

gör att man kan nå alla bostadsentréer med enkelhet. Handikapparkering kan anordnas 

på kvartersgatorna samt i garage så man kan ta sig upp till gård och entréer via hissar. 

Friytor 

Bostadsnära ytor för lek och rekreation tillskapas på den upphöjda gårdsytan i anslut-

ning till bostadsbebyggelsen.  

Naturmiljö,  

Ingen naturmiljö tas i anspråk för föreslagen bebyggelse.  

Sociala aspekter 

En utformning av den nya bebyggelsen med serviceverksamheter i anslutning till Alt-

platsen kan stärka Altplatsen som mötesplats. En välutformad fasad i anslutning till 

den öppna ytan med entréer till verksamheter och bostäder kan öka tryggheten i om-

rådet.  

Med entréer till bostäderna och gården från Musikvägen ges möjlighet till ett annat 

rörelsemönster längs gatan och att fler rör sig i området.  
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Nivåskillnaderna mellan Altplatsen och bostadsgården kan ha en barriäreffekt i områ-

det. En välutformad fasad och kopplingar mellan den allmänna platsen och gården 

kan avhjälpa detta.  

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

Dagvattnet föreslås fördröjas nära källan med hjälp av gröna tak samt ett fördröj-

ningsmagasin av slutna dagvattenkassetter.  

En dagvattenutredning har tagits fram för det aktuella området, Dagvattenutredning 

Gitarrgatan, Göteborgs stad, Sigma civil, 2015-10-02. Utredningen redovisar förut-

sättningar för dagvattenhantering, beräkningar av dimensionerande regninensitet och 

dimensionerande flöden samt behovs av fördröjning. Utredningen visar även på alter-

nativ till utformning av dagvattenlösning.   

Den planerade byggnationen beräknas ge en minskning av dagvattenflödet på ca 7% 

då hårdgjorda ytor inom området minskar med en exploatering enligt planförslaget. 

Om alla nya takytor förses med gröna tak blir reducerar totalflödet ytterligare. Förut-

sättningarna för fullständigt LOD inom planområdet är begränsade på grund av tät 

bebyggelse, brist på infiltrationsyta och det stora dagvattenflödet. Dagvattnet föreslås 

istället renas och fördröjas lokalt före avledning till recipient via det kommunaladag-

vattenledningsnätet. Nytt dagvattensystem ansluts till befintlig anslutningspunkt söder 

om fastigheten. Dimension på servisanslutning måste sannolikt ökas. Fördröjning kan 

med fördel ske via dagvattenkassetter. Som kompletterande och trivselskapande åt-

gärder föreslås växtbäddar i anslutning till parkeringen. 

På ytor med varaktig uppställning av fem bilar eller fler krävs rening via oljeavskilja-

re enligt kommunens riktlinjer.  

Vatten och avlopp 

Allmänt VA-ledningsnät finns utbyggt i området för att VA-ansluta planerad byggna-

tion. Befintlig fastighet Rud 4:1 är ansluten till vatten och avlopp sen tidigare. Kom-

pletterande ledningsutbyggnad behöver inte göras, dock kommer en befintlig tryck-

stegringsstation att behöva uppgraderas eftersom byggnation planeras göras inom 

Kaverös högzon. Om ledningar behöver flyttas som en följd av planerad exploatering 

ska exploatören bekosta detta.  

Det finns allmänna huvudledningar inom fastighetens Rud 4:1 västra och östra hörn. 

Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät som finns utbyggt i befintliga 

lokalgator inom området. Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som dupli-

katsystem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Kapaciteten i befintliga ledningar för spillvatten bedöms vara god. 

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg Vatten för 

information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Värme 

Vilken uppvärmningsform som ska användas regleras inte i detaljplan, men i första 

hand bör förnyelsebara källor användas.  
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Illustration över förslag med ÅVS 

inom planområdet. Cirkel visar rikt-

linjer för avstånd till bostäder.   

Ledningar för fjärrvärme finns utbyggda i anslutning till planområdet.  

El och tele 

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 

Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i när-

heten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 

vid elkablar följas. 

Den aktuella fastigheten är idag kopplad till transformatorstation vid Positivgatan på 

grund av kapacitetsbrist vid transformatorstation vid Klarinettgatan. Vid en utbygg-

nad av transformatorstationen vid Klarinettgatan ska fastigheten kopplas till denna.  

I nordöstra delen av fastigheten Rud 4:1 finns en teleledning som kan behövas flyttas 

i samband med att fastigheten bebyggs. 

Avfall 

Miljörum ska lokaliseras så att de nås med god tillgänglighet för såväl de boende som 

vid hämtning av avfall med renhållningsfordon.  

Avfallshantering för verksamheterna hanteras inom den överbyggda lastzonen där det 

finns utrymme för renhållningsfordon att vända. Förslagsvis kan även avfallet för 

bostäderna hanteras inom denna yta. Detta ska studeras mer i detalj inför gransk-

ningsskedet.  

Den återvinningsstation som idag finns inom området bedöms inte kunna ligga kvar 

vid en exploatering av fastigheten. En återvinningsstation kräver stora ytor både för 

uppställning av renhållningskärl men även för tömning. En återvinningsstation inne-

bär även bullerpåverkan på den kringliggande miljön och både befintliga och planera-

de byggnader bedöms bli bullerstörda om återvinningsstationen ligger kvar. Det all-

männa intresset av att bygga bostäder bedöms överstiga intresset för återvinningssta-

tion. Det finns ingen alternativ lokalisering 

för stationen utpekad i dagsläget.  

Ett alternativ för att föräta området samti-

digt som att återvinningsstationen finns 

kvar har studerats. Detta skulle innebära att 

ett av husen i förslaget inte kan byggas och 

förslaget reduceras med cirka 70 lägenheter. 

Det skulle även försvåra infart till parker-

ingsgarage samt angöring till lastintag.   

Många återvinningsstationer i Frölunda tas 

bort som en följd av planering av fler bo-

städer vilket är ett problem. En kartlägg-

ning pågår av återvinningsstationer inom 

stadsdelen. 

QPG Arkitektur 
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Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

En geoteknisk utredning har tagits fram på uppdrag av Kungsleden AB, Geoteknisk 

utredning för nybyggnad inom Rud 4:1 och 760:42, Structor Mark Göteborg AB, 

2015-08-28.. Av utredningen framgår att jordlagren inom exploateringsområdet hu-

vudsakligen utgörs av siltig lera med skikt av silt. I södra delen är lerlagret ca 15 – 20 

m. I den norra delen är lerlagret av torrskorpekaraktär ned till ca 2 – 3 m under mark-

ytan med överlagring av en ca 0,4 – 0,7 m tjock fyllnadsjord eller 0,6 – 0,9 m sandig 

mulljord. I områdets norra gräns, längs slänten upp mot Musikvägen, utgörs jordlag-

ren huvudsakligen av siltig torrskorpelera med sandskikt och sandig siltig lera av 

torrskorpekaraktär.  

Framtida parkeringsgarage kommer att fungera som ett mothåll för Musikvägen. Där-

för föreligger inga stabilitetsproblem efter färdig byggnation och utförda beräkningar 

visar att säkerheten är godtagbar vid befintliga förhållanden. Marken inom föreslaget 

planområde bedöms därmed som lämplig för planerad exploatering. 

Markradon 

Marken klassas som lågriskområde med avseende på radon. 

Markmiljö 

Structor Miljö Väst AB har på uppdrag av Kungsleden utfört en miljöteknisk under-

sökning av marken inom exploateringsområdet Miljöteknisk markundersökning inför 

exploatering av Althallen, Västra Frölunda, daterad 2015-08-31 

Undersökningen har omfattat en historisk inventering, en ytligt asfaltsprovtagning, 

kemiska analyser av jordprover som tagits av annan konsult samt utvärdering av re-

sultaten. 

Undersökningen har visat att det inte bedrivits några miljöfarliga verksamheter på 

området men att området troligen fyllts ut i samband med tidigare exploatering i slutet 

av 1950-talet. Uppmätta föroreningshalter i jordprover inom fastigheten är genomgå-

ende låga och ligger under eller i nivå med Naturvårdsverkets generella riktvärden vid 

känslig markanvändning (NV-KM). 

Structor bedömer att jordmassorna i första hand bör återanvändas inom exploate-

ringsområdet. Massor som måste transporteras bort från området bör klassificeras 

genom samlingsprovtagning i större volymer vilket sannolikt leder till föroreningshal-

ter understigande KM. Massorna bör då kunna återanvändas på annan plats. 

Asfalten på norra sidan av fastigheten består av s.k. tjärasfalt (tjärad makadam). 

Structor bedömer att asfalten kan återanvändas som föstärkningslager eller liknande i 

kommande parkerings- eller körytor inom området. 

Denna undersökning bör delges miljöförvaltningen i enlighet med upplysningsplikten. 

De åtgärder som övervägs i denna utredning bör formaliseras i en anmälan som läm-

nas in till miljöförvaltningen i god tid innan markarbeten påbörjas.  

Arkeologi 

Det finns inga kända fornlämningar i anslutning till planområdet.  
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Illustrationer över möjliga planlösningar.  

Buller 

Planförslagen är studerade för att kunna genomföras i enlighet med Förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Planbestämmelser har införts på 

plankartan.   

Bullerberäkning, daterad 2015-11-17, har genomförts enligt 4 kap 33a § PBL.  I be-

räkningen har ett framtida trafikscenario för år 2035 legat till grund för beräkning av 

ljudnivåer i form av dygnsekvivalent och maximal ljudnivå. Den dygnsekvivalenta 

ljudnivån överskrider 55 dBA på de fasader som vetter mot Musikvägen. För de nedre 

våningsplanen överskrids 65 dBA.   

Området ligger på gränsen till att riktvärden för buller överskrids. Stadsbyggnadskon-

toret bedömer det dock lämpligt med föreslagen byggnation då en attraktiv bostads-

miljö kan uppnås med god tillgång till service i kollektivtrafiknära läge genom en 

förtätning av bebyggelsen inom det aktuella området. Tillkommande bostäder är vik-

tiga för stadens bostadsförsörjning. I närområdet finns god tillgång till ytor för utevis-

telse både genom bostadsgårdar samt genom naturupplevelser vid Ruddalen.  

Föreslagen exploatering kan genomföras i enlighet med gällande bullerförordning. I 

de mest bullerutsatta lägena i de nedre delarna av fasaderna som vetter mot bullerkäl-

lan förläggs cykelgarage och tekniska utrymmen. Längre upp på fasaden där ekviva-

lentnivån är lika med eller under 60 dB exponeras endast en lägenhet ensidigt mot 

bullret och denna utförs med en yta understigande 35 m
2
. 

Genom trapphusens placering mot Musikvägen orienteras övriga lägenheter mot går-

den eller över hörn. Genom indragna och partiellt inglasade balkonger i exponerade 

lägen skapas skyddade rum där bullerexponeringen på fasad understiger ekvivalens-

nivån 55 dB.  

Fördjupade studier av bullret ska göras inför granskning av detaljplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luft 

Bedömningen av luftkvaliteten vid Gitarrgatan baseras på de spridningsberäkningar 

(Ren Stadsluft) miljöförvaltningen utfört. Dessa beräkningar använder kända ut-

släppskällor (sjöfart, vägtrafik, industrier och så vidare) och uppmätta meteorologiska 

QPG Arkitektur 
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parametrar för att få en översiktlig bild över halterna av kvävedioxid på två meters 

höjd i Göteborgs Stad.  

Dessa beräkningar är givetvis behäftade med osäkerheter. Om de beräknade halterna 

ligger i närheten av miljökvalitetsnormerna behöver situationen analyseras djupare. 

Osäkerhetsmarginalerna i beräkningarna uppskattas till maximalt 50%. 

Årsmedelvärdet för kvävedioxidhalterna och timvärdet (98-percentil av timmedelvär-

den för kvävedioxidhalten) håller sig i planområdet enligt beräkningen med god mar-

ginal under normerna.  

Även med 50 % påslag ligger halterna under gränsvärdena. För dygnsvärdet (98-

percentil av dygnsmedelvärden för kvävedioxidhalten) ligger halten som högst på 42 

µg/m3, vilket ger något mindre än 50 % felmarginal till gränsvärdet 60 på 42 µg/m3. 

Bedömningen är ändå att det är mycket troligt att miljökvalitetsnormen för dygn kla-

ras i området. 

Kompensationsåtgärd 

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensa-

tionsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekre-

ationsområden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som 

går förlorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. 

Dessa åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig ut-

över vad som krävs enligt miljöbalken. 

I detta planarbete är det inte aktuellt med kompensationsåtgärder, då marken inom 

planområdet inte hyser några natur- eller rekreationsvärden.  

Fastighetsindelning 

Fastighetsindelningen mm framgår av plankartan. 

Fastighetsindelningsbestämmelse fastställd som tomtindelning, 1480K-III-5202 för 4-

Smokingen i Rud upphör att gälla inom planområdet.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 

utbyggnad och framtida drift och underhåll. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. 

Göteborg Energi ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark märkt 

med E i nordöstra delen. 

Drift och förvaltning 

Kommunen, genom Trafikkontoret, ansvarar för förvaltning av mark som i detaljpla-

nen är utlagd som allmän platsmark (gata).  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. Fastigheterna Rud 4:1 och 

Rud 760:42 läggs samman till en exploateringsfastighet. Den del av exploateringsfas-

tigheten som enligt detaljplanen planläggs som allmän plats, fastighetsregleras till 

Rud 760:424. Den del av Rud 760:424 som planläggs som kvartersmark, fastighetsre-

gleras till exploateringsfastigheten.  

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt 

omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsom-

råden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas 

med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare. 

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att exploatören 

utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer 

inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata led-

ningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa 

kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 

ledningsägare ansöker om ledningsrätt. 

Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar place-

ras. Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter. Ansvar 

för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för övriga åtgärder regleras i ge-

nomförandeavtalet.   

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Exploatören har idag tomträttsavtal på fastigheterna Rud 4:1 och Rud 760:42. Tomt-

rättsavtalen kommer att skrivas om ifall exploatören väljer att fortsätta med tomt-

rättsupplåtelse.  

Avtal mellan kommun och exploatör  

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan kommunen och exploatören angå-

ende genomförande av planen.  

Köpekontrakt alternativt nya tomträttsavtal ska upprättas mellan exploatören och 

kommunen innan detaljplanen vunnit laga kraft. 

Avtal om nyttjanderätt på parkering och lastgård behöver tecknas mellan exploatören 

och kommunen för att säkerställa tillgänglighet för förskola på fastigheten Rud 3:2. 
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Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan det finnas ledningar som omfattas av markupplå-

telseavtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energi-

koncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommu-

nen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid 

omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommu-

nen/exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt 

ledningsrätt. 

Tidplan  

Samråd:        Fjärde kvartalet 2015/Första kvartalet 2016 

Granskning:  Andra kvartalet 2016 

Antagande:   Fjärde kvartalet 2016 

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: Första kvartalet 2017 

Färdigställande: Första kvartalet 2019 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft 
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Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Det råder brist på bostäder i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret anser att en attraktiv 

bostadsmiljö kan uppnås med god tillgång till service i kollektivtrafiknära läge genom 

en förtätning av bebyggelsen inom det aktuella området.  

Den återvinningsstation som idag finns inom området bedöms inte kunna ligga kvar 

vid en exploatering av fastigheten. Det allmänna intresset av att bygga bostäder be-

döms överstiga intresset för ett bevarande av återvinningsstation.  

Intill planområdet ligger Gitarrgatans förskola. Förskolan har idag ingen hållbar lös-

ning för angöring av renhållningsfordon, leveranser samt hämtning och lämning av 

barn. Detta sker idag på parkeringsytor tillhörande handel och bostäderna. Det finns 

planer på att eventuellt bygga ut förskolan och en angöring till förskolan behöver lö-

sas långsiktigt. Planförslaget ska inte förhindra angöring till förskolan. Detta ska stu-

deras vidare inför granskning.  

Altplatsen, direkt söder om planområdet är en viktig och uppskattad mötesplats i om-

rådet. Utformningen av den planerade bebyggelsen i anslutning till den allmänna plat-

sen är av stor vikt.  

Nollalternativet 

Utan ny detaljplan tillåts endast handelsverksamhet i låg bebyggelse samt ytor för 

parkering på platsen. Detta förhindrar stadens övergripande målsättning om att 

komplettera staden i strategiska lägen med god kollektivtrafik, nära till service och 

befintliga infrastruktur samt med tillgång till rekreationsområden.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

På initiativ av byggherren har ett dialogtillfälle om projektet anordnats med närboen-

de. Såväl positiva som negativa synpunkter framfördes avseende förslaget som helhet.  

En övergripande oro hos de närboende gäller att handeln kan försvinna i och med 

rivningen av Althallen och den föreslagna nybyggnationen. De positiva reaktionerna 

gäller framför allt att handeln blir kvar på Altplatsen och att förslaget utvecklar Alt-

platsen genom att handelsytorna vänder sig mot platsen i högre utsträckning än idag. 

Utöver detta uppskattar man tillskottet av nya bostäder generellt. 

De negativa synpunkterna gäller huvudsakligen följande punkter. 

 Bostadshusens skala och utformning. 

 Närhet till befintlig bebyggelse och risk för skuggpåverkan och insyn. 

 Oro över störningar under byggnationen. 

 Oro över att utbudet av service minskar i och med exploateringen.  

Inom ramen för planarbetet har även en socialkonsekvensanalys och en barnkonse-

kvensanalys genomförts genom en intern workshop med deltagare från stadens för-

valtningar och byggherrar. Nedan sammanfattas synpunkter på planförslaget med 

hänsyn till sociala värden i området och konsekvenser för barn och unga.  
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Sammanhållen stad 

Huvudtemat är att motverka segregationen, och en nyckelfråga är att överbrygga 

fysiska eller mentala barriärer.  

Planförslaget innebär att det blir fler bostäder och boende i stadsdelen och fler männi-

skor kommer att röra sig i området. Med en exploatering enligt planförslaget kan plat-

sen förstärkas som knutpunkt och mötesplats. En välutformad bebyggelse kan skapa 

ett samspel med Altplatsen.   

Samspel  

Temat behandlar den fysiska miljöns förutsättningar för att skapa tillit och delaktig-

het. Vilka förutsättningar har platsen/området att stödja jämställt och jämlikt sam-

spel?  

Den upphöjda bostadsgården blir en plats för sociala interaktioner mellan vuxna och 

barn. Fler boende i området innebär att fler vistas i närliggande områden för rekrea-

tion.  

Vardagsliv 

Ett vardagslivsperspektiv innebär att alla gruppers vardagliga rutiner och aktiviteter 

blir utgångspunkt för planeringen. Den fysiska strukturen skapar förutsättningar för 

ett jämställt, jämlikt och praktiskt vardagsliv.  

Fler boende i området kan ge mer underlag för handeln.  

Den upphöjda gården kan upplevas som en barriär och den blir svår att nå för cyklis-

ter som kommer söderifrån.  

Det är viktigt att alla lägenheter är anpassade för att kunna bo som äldre och med fy-

sisk funktionsnedsättning.  

En koppling med en trappa mellan gården och Altplatsen kan bli en attraktiv mötes-

plats i attraktivt solläge 

Nybyggnad/tillbyggnad av förskolor behövs. Det finns behov av ca 108 platser i när-

området. Detaljplanen gör inte utrymme för förskolor. Detta behöver studeras i ett 

större perspektiv.  

Identitet  

Temat utgår från två olika innebörder av identitet. Dels handlar det om människorna 

och deras identitet, dels om den byggda miljöns karaktär och samspelet där emellan.  

Altplatsen kan bli en mer attraktiv mötesplats i området till följd av exploateringen. 

Det är viktigt att stor vikt läggs vid utformning av fasad mot den öppna ytan så att det 

blir en trygg plats att vistas på.  

Ny bebyggelse kan påverka utsikten för boende i de befintliga husen.  

Hälsa och säkerhet 

Hälsobegreppet handlar om att främja jämlik och god livskvalitet samt att skydda 

från olyckor och annan negativ påverkan. Uppmuntran och möjliggörande för fysisk 

aktivitet utomhus behövs närmiljö.  
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Hur byggnaden utformas har stor betydelse för den uppfattade säkerheten i området. 

En sluten fasad mot gångvägen under Musikvägen är inte önskvärt.  

En mer aktiv fasad kan skapa mer trygghet på Altplatsen, exempelvis genom transpa-

renta fasader eller växtlighet på fasader.  

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-

hetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-

rörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän syn-

punkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är 

förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Planförslaget innebär en komplettering av bostadsbebyggelse inom ett befintligt bo-

stadsområde med kända förhållanden. Planförslaget innebär en viss ökning av trafiken 

i området men det bedöms inte som betydande. Området bedöms inte som känsligt för 

förändring eller som känsligt för ytterligare störningar. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-

förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförsla-

get medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. 

Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som 

anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver 

särskilt beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen: 

 Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 

MB 7 kap. 28 §. 

 Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 

tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3. 

 Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 

miljömål. 

 Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 

landskap, fornlämningar, vatten etc. 

 Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

 Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
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 Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 

till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är 

avstämd med länsstyrelsen 2015-10-23. Följderna av planens genomförande ska dock 

alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens 

miljökonsekvenser. 

Miljömål 

För staden som helhet är en förtätning inom befintliga bostadsområden i kollektivtra-

fiknära läge positivt. Närheten till spårvagnshållplats samt närheten till bra cykelstråk 

skapar alternativ till bilen. En förtätning i detta kollektivtrafiknära lägen kan begränsa 

klimatpåverkan.  Med en tätare stad kan fler invånare få nära till mataffären, skolan, 

busshållplatsen osv. Målet är en mer hållbar stadsutveckling i enlighet med översikts-

planen. Göteborgs Stad har även som mål att ställa om trafikarbetet i en mer hållbar 

riktning, och just en ökad täthet ses som en av nycklarna för detta. 

Odlingslandskap eller våtmarker påverkas inte av planförslaget. Byggnationen förut-

sätts bli giftfri. Boendemiljön i närområdet är god och kommer att förbli god med 

föreslagen byggnation.  

Den planerade exploateringen innebär ingen förändrad andel hårdgjorda ytor. En ut-

redning som berör dagvattenhanteringen har tagits fram och redovisar lösningar som 

säkerställer att vattenflöden tas omhand så att omgivande områden inte påverkas ne-

gativt. Grundvattenkvaliteten ska inte försämras av planförslaget.  

Natur- och kulturmiljö 

Det finns ingen naturmiljö eller äldre bebyggelse inom planområdet som påverkas.  

Påverkan på luft 

En bedömning av luftkvaliteten i området är genomförd av miljöförvaltningen. Års-

medelvärdet för kvävedioxidhalterna och timvärdet (98-percentil av timmedelvärden 

för kvävedioxidhalten) håller sig i planområdet enligt beräkningen med god marginal 

under normerna. Även med 50 % påslag ligger halterna under gränsvärdena. 

Påverkan på vatten 

Mottagande recipient för dagvatten är stora ån som mynnar i Välen. En dagvattenut-

redning har genomförts för föreslagen exploatering. Dagvattnet föreslås renas och 

fördröjas lokalt före avledning till recipient via det kommunala dagvattenledningsnä-

tet. Omgivande områden ska inte påverkas negativt av exploateringen.  
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Sol-/skuggstudie 

Solstudier har genomförts för att visa konsekvenserna av den föreslagna bebyggelsens 

skuggning på omgivningen samt solförhållandena för planerade bostäder. Planförsla-

get innebär en viss skuggpåverkan på befintlig bebyggelse direkt norr om planområ-

det. Påverkan bedöms dock vara marginell och befintliga bostäderna bedöms även vid 

ett genomförande av planförslaget ha goda solförhållanden.  

Vår-/Höstdagjämning kl 09:00 Vår-/Höstdagjämning kl 15:00 

Vår-/Höstdagjämning kl 12:00 Vår-/Höstdagjämning kl 18:00 

Midsommar kl 09:00 Midsommar kl 15:00 

Midsommar kl 12:00 Midsommar kl 18:00 

QPG Arkitektur 
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Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Resultatet av pågående ÅVS, beskriven under rubriken Trafik kan komma att medföra 

att åtgärder behöver göras på såväl Västerleden som på det kommunala gatunätet. I 

granskningsskedet ska dessa eventuella åtgärder så långt möjligt beskrivas och dess 

finansiering klargöras. Kostnader kan komma att belasta såväl kommunen som explo-

atören. 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får inkomster från eventuell försäljning av fastigheterna Rud 4:1 

och Rud 760:42 vid försäljning. Vidare får fastighetsnämnden utgifter för förrätt-

ningskostnader och utbyggnad av lokalgata. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgif-

ter för utbyggnad av serviser och uppgradering av tryckstegringsstation. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Fastighetsnämnden får eventuellt intäkter från en eventuell fortsatt tomträttupplåtelse 

av fastigheterna Rud 4:1 och Rud 760:42. 

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för 

ränta och avskrivningar. 

Trafiknämndens kostnader för skötsel och underhåll av gatumark bedöms bli den-

samma. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmarken och får utgifter för 

markköp/markupplåtelse, bygglov, anslutningsavgifter till el-, tele- och va-ledningar 

mm. 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Planförslaget är i överensstämmelse med ÖP. 
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