
Detaljplan för 
Bostäder vid Munspelsgatan 

 

Utökat planförfarande 

 

  

 
 

Samrådshandling 
December 2015 

 

 

 

 



   2 (36) 

 

 

 

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 
Planarbetet fick beslut om samråd i byggnadsnämnden 2015-12-01. 

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande. 

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: 

Agneta Runevad, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 15 80 

Tordh Lindgren, Fastighetskontoret, tfn 031-368 10 77 

Lars Andersson, Trafikkontoret, tfn 031-368 26 81 

 

Samrådstid: 16 december 2015 – 2 februari 2016 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling  
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tel: 031-368 15 80  Tel: 031-368 10 77 
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Detaljplan för Bostäder vid Munspelsgatan 
inom stadsdelen Rud i Göteborg, 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 

 

Övriga handlingar: 

• Illustrationsritning 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

• Grundkarta 

 

Utredningar: 

 Bullerutredning  

 Luftutredning 

 Riskutredning 
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Behovet av bostäder i centrala och halvcentrala lägen i Göteborg är stort. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra förtätning med moderna och tillgängliga bostäder och 

att skapa en tryggare och mer stadsmässig bebyggelse utmed Lergöksgatan och Mun-

spelsgatan på ytor som idag huvudsakligen används för parkering. Området ligger 

intill Frölunda Torg som har mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik, handel och 

service. Nya bostäder ger ökat underlag för handel, service och kollektivtrafik och 

bidrar till att skapa en variation i bostadsbeståndet. Planen möjliggör en komplettering 

med ca 450 lägenheter med olika upplåtelseformer, parkering i parkeringshus, under-

jordiska garage och markparkering. Utmed Lergöksgatan medges lokaler för verk-

samheter i bottenvåningarna.  

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.  

Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplanen och med utgångspunkter och re-

kommendationer i pågående arbete med Stadsdelsprogram för Frölunda. 
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Planens innebörd och genomförande 

 

Bild: Föreslagen bebyggelse (inom brunt område) utmed Lergöksgatan och Mun-

spelsgatan samt mellan två av stjärnhusen, parkeringshus söder om Lergöksgatan, 

nytt offentligt stråk mellan stjärnhusen (grönt område) och markparkering i norr 

(gråbrunt område).  

Planförslaget innebär att ca 450 lägenheter kan uppföras i form av flerbostadshus ut-

med Lergöksgatan och Munspelsgatan i ca 5-9 våningar (inte högre än befintliga 

stjärnhus som är i 9 våningar) samt ett flerbostadshus i ca 16 våningar kan uppföras 

mellan stjärnhusen. Lokaler för verksamheter medges i entréplan utmed Lergöksga-

tan. Vid planens genomförande kommer befintliga markparkeringar utmed Lergöks-

gatan och Munspelsgatan ersättas i garage under mark, i nytt parkeringshus i 5 vå-

ningar söder om Lergöksgatan samt med mindre markparkering norr om stjärnhusen. 

Nytt offentligt stråk etableras mellan stjärnhusen med kopplingar till bl.a. Slottsbergs-

skolan och Frölunda Kulturhus. De i gällande detaljplan redovisade två cirkulära 

rundkörningsytorna med plats för garage/carport etc. övergår till kvartersmark.  

Planområdet omfattar både kvartersmark och allmän platsmark.  

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

munen är ansvarig för utbyggnad av allmän plats. Exploatören är ansvarig för ut-

byggnad av kvartersmark. 
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Överväganden och konsekvenser 

Området består idag av fjorton stycken karaktäristiska och fritt placerade niovånings 

stjärnformade punkthus i park, trafikseparering med stora breda gator och ett parker-

ingsfält som kantas av trädalléer som buffertzon mellan gator och byggnader. Ut-

byggnaden av trafiken har gett problem med stora trafiklandskap, buller, risker med 

farligt godstrafik etc. De stora gröna ytorna mellan stjärnhusen saknar tydliga gränser 

mellan privat och offentligt, ytorna är delvis eftersatta i underhåll och kan upplevas 

otrygga.  

Föreslagen bebyggelse avviker från befintlig bebyggelse i höjd och utformning för att 

inte konkurrera med de befintliga värdena. Genom att bygga tätt och sammanhängan-

de längs Lergöksgatan kan bullret från Västerleden avskärmas in mot gårdarna. Den 

långsträckta fasaden bryts upp för att få till platser och en variation längs Lergöksga-

tan. De nya byggnadskropparna längs Lergöksgatan och Munspelsgatan hjälper till att 

definiera gårdarna som är gemensamma för området, byggnaderna varierar i höjd för 

att säkerställa solljus och för att inte helt skymma stjärnhusen.  

Med föreslagen bebyggelse kommer alléerna längs Lergöksgatan och Munspelsgatan 

att försvinna. Med avseende på det här varierar avståndet till gata för bebyggelsen 

längs Lergöksgatan för att möjliggöra för platser/torg med grönska längst gatan. Ett 

nytt allmänt tvärstråk etableras genom området från Slottsbergsskolan, Frölunda Kul-

turhus, Frölunda Torg samt förbindelse under Västerleden för att få ökad trygghet att 

färdas mellan dessa målpunkter. De i gällande detaljplan redovisade två rundkör-

ningsytorna övergår till kvartersmark då dessa ytor idag inte används för bilar.  

Området är utsatt för buller från framförallt Västerleden. Stjärnhusen närmast Väster-

leden har idag bullernivåer vid fasad om 60-65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Med 

föreslagen bebyggelse kommer flerbostadshusen med fasad mot Lergöksgatan få en 

ekvivalent ljudnivå som uppgår till som mest 65-70 dBA, men tyst sida kommer att 

kunna erhållas mot stjärnhusen där ekvivalent ljudnivå till stora delar ligger under 45 

dBA som hälften av bostadsrummen kan vändas mot. Luftkvaliteten i området är i 

nuläget tillfredsställande enligt miljökvalitetsnormerna. Den nya detaljplanen kommer 

att medföra höjda kvävedioxidhalter utmed Lergöksgatan. Samtliga miljökvalitets-

normer för kvävedioxid klaras med den nya detaljplanen. Området ligger mycket nära 

kollektivtrafiknoden Frölunda torg samt vid pendelcykelstråket i Lergöksgatan vilket 

ger goda förutsättningar att kunna bo och klara vardagen utan tillgång till bil.  

Utförd riskanalys, p.g.a. att området ligger nära Västerleden och bensinstation, visar 

på att föreslagen bebyggelse är möjlig såvida skyddsåtgärder/skyddsavstånd beaktas.  

Föreslagen förtätning minskar bullret i parkmiljön mellan stjärnhusen, Lergöksgatan 

får ett mer varierat och tryggare stadsrum, nytt allmänt stråk genom området med lek- 

och sittplats bidar till att fler människor rör sig i området vilket ökar tryggheten. Med 

nya upplåtelseformer förbättras förutsättningarna att bo kvar i området även om livs-

situationen förändras. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.  
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med moderna och tillgängliga 

bostäder och skapa en tryggare och mer stadsmässig bebyggelse utmed Lergöksgatan 

på ytor som idag huvudsakligen används för parkering. Planområdet ligger nära Frö-

lunda Torg och har mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik, handel och service. 

Nya bostäder ger ökat underlag för handel, service och kollektivtrafik och bidrar till 

att skapa en variation i bostadsbeståndet. Planen möjliggör en komplettering med ca 

450 lägenheter med olika upplåtelseformer samt parkering i parkeringshus, underjor-

diska garage och mindre markparkering norr om stjärnhusen. Utmed Lergöksgatan 

medges verksamheter i bottenvåningarna. Detaljplanen säkerställer tvärstråk som all-

män plats till Slottsbergsskolan, Frölunda Kulturhus, Frölunda Torg samt förbindelse 

till Västerleden. 

I Strategi för utbyggnadsplanering, godkänd av Byggnadsnämnden 2014, prioriteras 

utbyggnadsområden där Frölunda torg pekas ut som en tyngdpunkt och ett kraftsam-

lingsområde. Dessa ska utvecklas genom förtätning och komplettering med fler bo-

städer och fler verksamheter för att ta vara på de särskilt goda förutsättningar för mer 

lokalt stadsliv som utgår från möjligheterna att klara vardagen till fots, med cykel 

eller med kollektivtrafik. 

Enligt Göteborgs stads budget 2016 ska bl.a. Göteborg vara en jämlik stad, d.v.s. vi 

ska minska klyftorna och öka den sociala hållbarheten. Bostadsbristen ska byggas 

bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre. Nybyggnation ska förtäta, komplettera 

och utveckla staden där befintliga resurser och redan gjorda investeringar kan utnytt-

jas effektivt. Nybyggnation ska bidra till högre täthet i redan befintlig bebyggelse 

samt en större mångfald av både innehåll och människor. Göteborgarna ska inom 

gångavstånd ha god kollektivtrafik, service, affärer, skolor, torg och grönytor. Inrikt-

ningen ska vara att utveckla en blandstad med mer liv och rörelse, ökad trygghet och 

fler mötesplatser. Det innebär en stadsbild med mer utrymme för människor och 

mindre för bilar. Staden ska byggas så att bilen blir mindre nödvändig.  

Nybyggnation ska framförallt ske i redan exploaterade lägen med god kollektivtrafik. 

Värdefulla naturområden ska bevaras. Barnperspektivet ska prägla utvecklingen av 

staden. Den fysiska tillängligheten till hela stadsrummet ska öka genom att fysiska 

hinder byggs bort. Inriktningarna i grönstrategin ska tillämpas. Parkering på tomtmark 

ska premieras. Parkeringsplaneringen ska stödja trafikstrategins inriktning.  

Bostadsbristen ska mötas genom kraftigt ökat bostadsbyggande. Bostad är en rättighet 

och en del av den generella välfärden. Andelen hyresrätter i nybyggnation ska öka. 

Jubileumssatsningen ska genomföras med målet att 7000 nya bostäder utöver det van-

liga bostadsbyggandet ska stå klara till jubileumsåret 2021. Det hållbara resandet ska 

öka.  
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Läge, areal och markägoförhållanden 

 

Bild: Planområdets läge i Frölunda 

 

Bild: Stjärnhusens läge vid Västerleden och Frölunda Centrum  

Planområdet är beläget inom Stadsdelen Rud, omedelbart nordväst om Frölunda torg, 

cirka 7 kilometer söder om Göteborgs centrum. Området ligger vid Lergöksgatan, 

mellan Munspelsgatan och Valthornsgatan.  
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Bild: Planområdet 

Planområdet omfattar cirka 3,4 hektar och utgörs huvudsakligen av fastigheter Rud 

8:10, del av Rud 760:424 och del av Tynnered 761:687.  

Rud 8:10 ägs av Fastighets AB Balder. Rud 760:424 och Tynnered 761:687 ägs av 

Göteborgs Stad. 

Även del av fastigheterna Rud 760:257, 760:262, 760:266, 760:273, 760:274, 

760:275, 760:276, 760:382 och 760:385 (Lokalgatorna Lergök, Tamburin och Spel-

dosegatan) som ägs av kommunen och utgör gatu- och trafikändamål ingår i planom-

rådet.    

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Kommunen har med arrende upplåtit del av fatigheten Tynnered 761:687 till Din Bil-

tvätt Sverige AB. Arrendet belastar det tänkta området för parkeringshuset och skall 

sägas upp. 

Kommunen har med arrende upplåtit del av fastigheten Rud 760:424 till Ruduma KB. 

Arrendet belastar del av det som idag är parkering och som skall bebyggas samt två 

områden som idag är allmän platsmark. Arrendet kommer att sägas upp.  

Planförhållanden 

Översiktsplan 

I Översiktsplanen för Göteborgs Stad, antagen 2009, pekas Frölunda Torg ut som 

strategisk knutpunkt där ökat byggande ska stärka underlaget för service och kollek-

tivtrafik. Planområdet anges som bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor 
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m.m. (bostäder, arbetsplatser, service och handel mindre grönytor). Blandning av bo-

städer och icke störande verksamhet är önskvärd.  

Riksintresse 

Området gränsar i sydväst till Skydds- och bedömningszon runt transportled för far-

ligt gods, där Västerleden är av riksintresse. 

Strategi för utbyggnadsplanering – Göteborg 2035 

I Strategi för utbyggnadsplanering, godkänd av Byggnadsnämnden 2014, prioriteras 

utbyggnadsområden där Frölunda torg utpekas som en tyngdpunkt och ett kraftsam-

lingsområde. Dessa ska utvecklas genom förtätning och komplettering med fler bo-

städer och fler verksamheter för att ta vara på de särskilt goda förutsättningar för mer 

lokalt stadsliv som utgår från möjligheterna att klara vardagen till fots, med cykel 

eller med kollektivtrafik. 

Enligt utbyggnadsplaneringen kan det byggas ut ca 7000 bostäder i Frölunda fram till 

2035. I Frölunda finns god kollektivtrafik och ett lokalt underlag för service. I ut-

byggnadsplaneringen konstateras att det i Frölunda finns ett underskott av boende i 

förhållande till det stora serviceutbudet. 

Stadsdelsprogram 

 

Bild: Avgränsning av område som ingår i pågående arbete med stadsdelsprogram 

I ett pågående arbete med Stadsdelsprogram studeras hur utvecklingen av Frölunda 

ska ske, hur en omvandling från förort till stad kan genomföras samtidigt som kvalite-

terna i den befintliga strukturen värnas. Andra frågor som ska utredas är hur stadsde-

lens grönstruktur kan utvecklas och hur Söder/Västerleden påverkas. Arbetet med 

programmet påbörjades hösten 2014 och samråd är planerat till början av år 2016.  
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Detaljplan 

För området med stjärnhusen gäller detaljplan 1480K-II-2949, fastställd 1960. Planen 

anger bostadsändamål, dock får lokaler för annat ändamål, dock ej industriellt ända-

mål inredas i den utsträckning byggnadsnämnden prövar detta lämpligt. Byggrätterna 

är begränsade till de 14 punkthusen och motsvarar 9 våningar. I planen ingår även 

Munspelsgatan, Tamburingatan och Speldosegatan som utgör allmän plats gata. Pla-

nens genomförandetid har gått ut. Söder om Lergöksgatan gäller detaljplan 1480K-II-

3105, fastställd 1964. Planen anger trafikändamål. Inom området får endast uppföras 

kiosker och dylika mindre byggnader i den utsträckning byggnadsnämnden prövar 

lämpligt. Planens genomförandetid har gått ut.  

Mark, vegetation och fauna 

 

Bild: Hamlade vitpilar (till höger i bilden) och lönnallé (till vänster i bilden) utmed 

Munspelsgatan   
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Bild. ”Parken” mellan stjärnhusen. 

Området är bebyggt med punkthus som formar tre gårdar, med uppvuxna träd och 

buskar på gårdarna och mellan husen. Mitt i området finns en grusad bollplan. Mar-

ken som ska bebyggas består av hårdgjorda ytor i form av markparkering. Dessa av-

gränsas mot omgivande gator av trädplanteringar som tillkom när området byggdes 

för drygt 45 år sedan. Trädplanteringarna har ett stort värde i gatumiljön och utgör en 

sammanhängande struktur för området. Längs Lergöksgatan och på Munspelsgatan 

består allén av lönnar. Lönnarna är förmodligen en odlad form av klotlönn, och är 

därför inte så höga. På Munspelsgatan finns även en lång trädrad av hamlade vitpilar.  

En naturinventering har gjorts av lönnalléerna vid Lergöksgatan och Munspelsgatan 

samt vitpilsallén söder om parkeringarna vid Munspelsgatan.  Lönnalléerna bedöms 

ha låga naturvärden. Träden saknar större håligheter och svamppåväxt. Ett 15-tal lav-

arter noterades på stammarna, samtliga allmänna i denna typ av miljö. Mossfloran är 

sparsam med vanliga arter. Inga fåglar eller fågelbon noterades. Allén med vitpil be-

döms ha vissa naturvärden. Träden är grova - upp till 70-80 cm i diam. De har en del 

håligheter och flera har svamppåväxt. Både tickor och skivlingar har noterats. Spar-

samt med död ved noterades, främst i form av grenstumpar. Några träd har savflöde. 

Ett tiotal lavarter noterades, bland annat kyrkogårdslav. Mossfloran är sparsam med 

vanliga arter. Fåglar som noterades var kaja och pilfink. Spillning och fjädrar visar att 

träden används som nattkvist. Bo av duva noterades.  

Marken inom området sluttar från gång- och cykelvägen och Valthornsgatan i öster på 

+25-25,5 meter ned mot Lergöksgatan och är i områdets lågpunkt i korsningen med 

Valthornsgatan i söder +21 meter. Marken inom området utgörs främst av mäktig 

lera. Området utgörs mestadels av ett ytlager av fyllnadsmaterial ovanpå torrskorpele-

ra som underlagras av lera på friktionsjord på berg. Mulljord förekommer också i 

fyllnadsmaterialet. Lera återfinns under fyllnadsmaterialet och är siltig och innehåller 
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i de övre delarna ner till 5 meter vassrester. Jorddjupen varierar mellan 3 och 14 me-

ter. Lerans sensitivitet varierar mellan 8 och 23. Leran är därmed sensitiv. Skjuvhåll-

fastheten ligger mellan 8 till ca 30 kPa mellan djupen 3 meter och 10 meter. 

Vattenkvoten från kolvprovtagning varierar mellan 47 % och 60 % och konflytgrän-

sen mellan 48 % och 55 %.  

Området är lågriskområde för radon. 

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Inga kända fornlämningar förekommer inom eller i direkt anslutning till området. 

Områdena runt Frölunda Torg byggdes ut under första hälften på 1960-talet i vad som 

då var rik jordbruksbygd. Området exploaterades hårt med större bostadsområden, 

större hus och kraftigt ökade trafik- och parkeringsytor än tidigare utbyggnad i västra 

Göteborg. Bebyggelsestrukturen gjordes storskalig, trafikdifferentierad och med be-

byggelseområden i tydligt avgränsade grupper enligt grannskapsplaneringens ideal. 

Arkitekturen är effektfull med skulptural form i stor skala, i flera fall i form av punkt-

hus. När stadsdelen byggts färdigt med bostäder kompletterades den med centruman-

läggningar och gymnasieskola. Spårvägen byggdes ut till Frölunda 1964 och järnvä-

gen lades ned i samband med det. 

I Göteborgs stadsmuseums dokument ”Komplettering av värdebeskrivning för riksin-

tresse för kulturmiljövården i Västra Götalands län – Göteborg” med Frölunda – 

förslag till riksintressebeskrivning. Motivering: Storstadsmiljö, modernt kulturarv 

med ett exceptionellt, skulpturalt stadslandskap från 1960-talet. Frölunda återspeglar 

Göteborgs expansion under efterkrigstiden, genom sin inkorporering till storstaden. I 

skarven mellan folkhemsbyggande och miljonprogram byggdes här ett nytt samhälle 

med boende, handel och servicefunktioner. I Frölunda manifesterades detta genom att 

arkitekturen och stadsplanerna gavs fria och nyskapande former och därmed skapades 

ett unikt stadslandskap.  

Uttryck för riksintresset: Bebyggelsemönstret i Frölunda utformades efter modernis-

mens typiska planeringsprinciper. Planerarna och arkitekterna försökte hålla vidderna 

fria och ge varje lägenhet öppen utsikt. Husen är uppförda med svängda, triangelfor-

made och stjärnliknande former med exceptionella lägenhetsplaner. Byggnaderna är 

skulpturalt utplacerade i enklaver med punkthus och lamellhus i olika höjder. Storska-

ligheten upplevs därför inte som påträngande, trots monumentaliteten. I bostadsområ-

den är trafiksepareringen konsekvent genomförd med bilfria gårdar. Färgmässig är det 

här området rikt kolorerat från djuporange fasadplattor till silver i korrugerade alumi-

niumfasader.  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  15 (36) 

 

Bild: Stjärnhusen år1967 

 

Bild: Stjärnhusen år 2015. 

Stjärnhusen, Arkitekt GAKO/Lars Ågren och Walter Bauer Trädgårdsarkitekt, upp-

fördes 1961-1964 och är 14 st. till antalet, femuddiga punkthus i 9 våningar kring tre 

gårdar. Placeringen har ingen strikt struktur. Husen är spridda i en ”park”. Fem styck-

en återvändsgator angör området där Munspelsgatan är en av dem. Lergöksgatan har 

parkeringar till stjärnhusen på östra sidan och småindustrier på den västra sidan. 

Byggnaderna har även kallats turbinhus p.g.a. ett speciellt byggnadssätt i vilket man 

först bygger det centrala trapphuset och runt det de identiska 3 rumslägenheterna. 

Alla lägenheter är hörnlägenheter. I bottenvåningen ryms tvättstuga, förråd och likan-

de. Texten är hämtad från ”KULTURMILJÖUNDERLAG FRÖLUNDA STADSDEL”, 
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Kulturmiljörapport 2015:01, Göteborgs Stadsmuseum. Stjärnhusen är ett tydligt ex-

empel på teknisk och ekonomisk optimering, typiskt för 1960-talets bostadsbyggande 

i stor skala.   

Sociala aspekter 

 

Bild: Planområdet och service i närområdet 

Munspelsgatan tillhör primärområdet Frölunda torg som har 90 % hyresrätter där 3 

rok är vanligast förekommande, endast 7 % är bostadsrätter och 3 % är småhus. Pri-

märområdet Frölunda torg har en relativt jämn ålderfördelning. I jämförelse med hela 

stadsdelen Askim, Frölunda-Högsbo är andelen med eftergymnasial utbildning här 

bland de lägsta, en relativt hög andel familjer med socialbidrag, ca 17 % av barn med 

ensamstående föräldrar, ca 25 % av de arbetslösa och ca 25 % av de utlandsfödda i 

stadsdelen bor här. Medellivslängden bland kvinnor och män är i primärområdet Frö-

lunda torg ca 5 år lägre än i primärområdet Stora Askim. Endast hälften av barnen i 

primärområdet Frölunda torg är kariesfria vid 6 års ålder, att jämföra med primärom-

rådet Stora Askim där ca 90 % är kariesfria. Hälften av invånarna i åldrarna 65-84 år 

upplever otrygghet.  

Utmed Munspelsgatan och Lergöksgatan östra sida är det i huvudsak bostäder. Väs-

terleden är en stor barriär i sydväst, men undergång finns för gång- och cykel med 

koppling till stjärnhusen. 

Mellan stjärnhusen finns en parkmiljö med sitt- och lekplatser. Området saknar all-

män park inom 300 meter. Slottsbergsparken som är en stadsdelspark ligger ca 400 

meter från planområdet. Frölunda Kulturhus M43 är en träffpunkt i närområdet. 

I samband med planarbetet har en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

genomförts i samarbete med berörda förvaltningar. Där framkom att stjärnhusen har 

goda förutsättningar, solförhållanden, klimat, fin rumslighet och trevliga gårdar. Allé-

erna är positiva för upplevelsen och miljön. Området har ett rikt socialt liv men är 

Slottsbergs- 
parken 

Slottsbergs- 
skolan 

Positiv- 
parken 

Frölunda Torg 
Västerleden 

Bibliotek 

Vårdcentral 
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segregerat, upplevs slitet och med ett dåligt rykte. Det finns önskemål om ett allmänt 

parkstråk genom området, att Lergöksgatan blir mer stadsmässig, parkeringshus med 

verksamheter i bottenvåningen, samlingslokaler längs Lergöksgatan, ny bebyggelse 

ska utformas med hänsyn till befintliga byggnader, entréer och önskemål om trygg-

hetsboende i området. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Området nås med bil från Lergöksgatan och Munspelsgatan. GC-väg finns utmed 

Lergöksgatan. Yta för parkering finns mellan Munspelsgatan/ Lergöksgatan och par-

ken där stjärnhusen står, sammanlagt 323 parkeringsplatser. Beläggningen på dessa 

parkeringar är vardagkväll ca 50-55 % och på helgen ca 65 %.   

Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen på Munspelsgatan, 50 meter norr om 

planområdet. Hållplats Frölunda Torg ligger ca 100 meter sydöst om planområdet. 

Bilpool finns vid Näverlursgatan, ca 100 meter från planområdet.  

Tillgängligheten i området är mycket god då området är plant och ligger nära en stor 

kollektivtrafiknod. Befintliga flerbostadshus har hiss. 

Förskolor i närområdet är Munspelsgatan, Valthornsgatan och Gånglåten (dygnet runt 

omsorg, även kallat nattis). Grundskolor i närområdet är Slottsbergsskolan och Frö-

lundaskolan. Äldreboende finns närmast vid Altplatsen och Norra Dragspelsgatan. 

Bostäder med särskild service i närområdet finns vid Munspelsgatan, Valthornsgatan 

och Tamburingatan. Vårdcentral finns vid Lergöksgatan. Sjukhus, ytterligare vård-

central och handel etc. finns vid Frölunda Torg. Bibliotek finns strax öster om Frö-

lunda kulturhus.  

Teknik 

Vatten och avlopp 

Inom planområdet finns VA-huvudledning utmed Lergöksgatan. Dessa ledningar lig-

ger på ca 4,5 meters djup och har dimensioner dricksvatten 200 mm gjutjärn, dagvat-

ten 1400 mm i betong och spillvatten 400 mm i betong. Berörda ledningsstråk är ca 

350 meter och sträcker sig i nord – sydöstlig riktning samt ca 120 meter som ligger i 

korsningar mellan planområdet och Speldosegatan och Tamburingatan. Befintliga 

ledningar finns i Speldosegatan och Tamburingatan.  

Fastigheten Rud 8:10 (stjärnhusen) har förbindelsepunkt för dricks-, spill och dagvat-

ten i Lergöksgatan och Munspelsgatan.  
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Planområdets södra del ligger lågt vid skyfallsmodellering/100 års regn. 

Fjärrvärme, el och tele 

Fjärrvärme finns utbyggt i området. 

Anslutningspunkt för el och tele finns i Lergöksgatan och Munspelsgatan. Föreslagen 

bebyggelsen innebär inte behov av ytterligare transformatorstation.  

Störningar 

Buller  

Området är utsatt för buller från framförallt Västerleden. Stjärnhusen närmast Väster-

leden har idag bullernivåer vid fasad om 60-65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 

Stjärnhusen längre in i området har idag en bullernivå vid fasad om 55-60 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå.  

 

Luftmiljö 

Luftkvaliteten vid Munspelsgatan bedöms i nuläget klara samtliga miljökvalitetsnor-

mer med god marginal, se ”Luftutredning Munspelsgatan, Göteborgs Stad, Utred-

ningsrapport 2015:12”. Även miljökvalitetsmålet 20 mikrogram/kvm som årsmedel-

värde klaras vid samtliga bostäder i det undersökta området. Resultat från gaturums-

beräkningar med Lergöksgatan omgiven av 20 meter höga hus, vilket ur luftmiljösyn-

punkt är det värsta fallet, visar att miljökvalitetsnormerna klaras. 
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Risk med farligt gods 

Planområdet är beläget inom 150 meter från transportled för farligt gods (Västerle-

den) och gränsar till en befintlig bensinstation.  

Detaljplanens innebörd och genomförande 

Planförslaget innebär att ca 450 lägenheter kan uppföras i form av flerbostadshus ut-

med Lergöksgatan och Munspelsgatan samt ett flerbostadshus mellan stjärnhusen. 

Lokaler för verksamheter ska finnas i entréplan utmed Lergöksgatan. Byggnaderna 

utmed Lergöksgatan och Munspelsgatan kommer att variera mellan ca 5-9 våningar. 

Flerbostadshuset mellan stjärnhusen uppgår till ca 16 våningar. Vid planens genomfö-

rande kommer befintliga markparkeringar utmed Lergöksgatan och Munspelsgatan 

ersättas i garage under mark, i nytt parkeringshus i 5 våningar söder om Lergöksgatan 

samt ny mindre markparkering norr om stjärnhusen. Nytt offentligt stråk etableras 

mellan stjärnhusen med kopplingar till bl.a. Slottsbergsskolan och Frölunda Kultur-

hus. De i gällande detaljplan redovisade två cirkulära rundkörningsytorna med plats 

för garage/carport etc. övergår till kvartersmark. 

Planområdet omfattar både kvartersmark och allmän platsmark.  

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. 

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

munen är ansvarig för utbyggnad av allmän plats. Exploatören är ansvarig för ut-

byggnad av kvartersmark. 

Bebyggelse 

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna 

utmed Lergöksgatan och Munspelgatan i ca 5-9 våningar (inte högre än befintliga 

stjärnhus) där det idag är markparkering på kvartersmark. Byggnaderna varierar i höjd 

och läge längs gatan för att ta hänsyn till/inte skymma befintliga stjärnhus som är i 9 

våningar, inte skugga mer än nödvändigt samt ge ett mer varierat gaturum längs Ler-

göksgatan med möjlighet att bilda platser/torg med grönska längst gatan. Med ny be-

byggelse längs Munspelsgatan och Lergöksgatan avskärmas gårdarna mellan stjärn-

husen från Västerleden/Lergöksgatan och tyst sida erhålls vid stjärnhusen. Gränsen 

för vad som är offentligt respektive privat rum i denna del tydliggörs.  

Mellan två av stjärnhusen i öster ger detaljplanen möjlighet att uppförande ett flerbo-

stadshus som punkthus med ca 16 våningar där det idag är en grusad bollplan på kvar-

tersmark. Byggnadsarean är densamma som befintliga stjärnhus men avviker i höjd 

från befintliga stjärnhus för att inte konkurrera med dessa. 

Mellan Västerleden och Lergöksgatan ger detaljplanen möjlighet att uppföra parker-

ingshus med lokaler för verksamheter i bottenvåningen, i 5 våningar, där det idag är 

en grusad yta med tillfällig biltvätt. Parkering i garage under mark medges under bo-

städerna vid Munspelsgatan och under punkthuset. Mindre markparkering medges 

norr om stjärnhusen. 
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Detaljplanen kommer i granskningsskedet att kompletteras med utformningsbestäm-

melser, byggnadshöjder, maximal byggrätt på mark etc. 

 

Bild: Föreslagen bebyggelse (turkos) vid Lergöksgatan och Munspelsgatan, mellan 

stjärnhusen samt ny byggnad mellan stjärnhusen. Illustration White. 

 

Bilder: Ny bebyggelse vid Lergöksgatan. Illustration White, 

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 livsmedelsbu-

tiken, 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 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  21 (36) 

som en av nycklarna för detta. Göteborgs Stad har som ambition att förtäta och stads-

utveckla i södra mellanstaden. I princip genererar all nybyggnation ett ökat antal re-

sor. 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. Västerleden är av riksintresse och går genom södra mellanstaden, och Trafikver-

kets uppgift är att tillsammans med Länsstyrelsen värna statens intressen i förhållande 

till kommuner och exploatörer. I dagsläget bedöms översiktligt byggvolymen i delar 

av södra mellanstaden 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 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 grund av beskrivningen ovan har Göteborgs Stad genom trafikkontoret påbörjat ett 

arbete för att hantera problematiken. Arbetet ska bedrivas enligt den process Trafik-

verket, Sveriges kommuner och landsting och Boverket har arbetat fram för åtgärds-

valsstudier som bygger på fyra steg: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara lös-

ningar samt forma och rekommendera. Uppstart och skedet ”Förstå situationen” sker 

under 2015, framtagande och rekommenderandet av åtgärder under våren 2016, re-

missförfarande under sommar/höst 2016 och slutligen en slutbehandling innan års-

skiftet 2016. Målet med arbetet är att Göteborgs Stad och Trafikverket ska finna sam-

syn i planeringen av nybyggnation och trafikåtgärder i södra mellanstaden på ett så-

dant sätt att detaljplaner kan antas utan att påverka riksintresset för Västerleden nega-

tivt. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att undersöka hur Göteborgs Stads ambitioner 

om stadsutveckling i södra mellanstaden påverkar de statliga lederna, framförallt Väs-

terleden, samt att föreslå åtgärder för att säkerställa att de utpekade riksintressena 

tillgodoses. 

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. 

Planområdet ligger nära Frölunda Torg som är en stor kollektivtrafiknod där goda 

möjligheter finns till resor med kollektivtrafik. 

Gator, GC-vägar 

Trafikkontoret har tagit fram en sektion för Lergöksgatan som ska klara av att ta emot 

de förväntade framtida trafikmängderna. Denna sektion består av 2,0 meter gångbana, 

6,5 meter körbana (ska klara busstrafik), 0,5 meter skiljeremsa, 3,0 meter dubbelrik-

tad cykelbana samt 2,0 meter gångbana (inkl ränndal). Detta ger sammantaget en sek-

tionsbredd på totalt 14,0 meter. 
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Cykelbanan kommer i framtiden att klassas som pendelcykelstråk.  

Beträffande Munspelsgatan anser Trafikkontoret att en sektion bestående av 5,5 meter 

körbana och 2,0 meter gångbana bör vara tillräckligt för att möta framtida behov. 

Den sträcka som sammanbinder det nya punkthuset i öster med Valthornsgatan söder 

därom (idag en GC-bana) bör förses med en 5,5 meter bred körbanedel. Detta för att 

klara det angöringsbehov som kommer att uppstå.  

Parkering/cykelparkering 

Det förväntade parkeringsbehovet till följd av den nya detaljplanen avser man att kla-

ra med hjälp av ett nytt parkeringshus på västra sidan av Lergöksgatan, samt två nya 

parkeringsgarage inom planområdet, ett i norr med anslutning mot Munspelsgatan 

och ett i öster med anslutning mot Valthornsgatan. 

Cykelparkeringsbehovet ska också tillgodoses inom detaljplaneområdet. 

 

Bild: Lägen för parkering. A: parkeringshus, B och C parkeringsgarage under mark. 

Tillgänglighet och service 

Området är välförsörjt med kollektivtrafik. Med fler bostäder ökar underlaget för kol-

lektivtrafik. Området är plant och nya bostäder kommer att förses med hiss. 
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Tillgängligheten till service ökar genom att lokaler för verksamheter i bottenvåningen 

ska finnas utmed Lergöksgatan. 

Befintliga förskolor och skolor klarar den ökade andelen barn som tillkommer med 

föreslagen bebyggelse. 

Friytor 

Nytt allmänt tvärstråk etableras genom området för att bl.a. underlätta passage till 

målpunkterna Slottsbergsskolan, Frölunda Kulturhus, Frölunda Torg samt förbindelse 

under Västerleden. Tvärstråket öppnar upp sig där plats finns mellan stjärnhusen och 

skapar därigenom möjlighet för allmän lekplats, sittplatser etc. i området. 

Naturmiljö  

Planområdet är redan ianspråktagen mark för bebyggelse. Området mellan stjärnhu-

sen består av klippta gräsmattor, träd, buskvegetation, lekplatser och gångvägar.  

Sociala aspekter 

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen 

utmed Lergöksgatan vilket skapar förutsättningar för en mer blandad bebyggelse än 

vad som finns i området idag. Befintliga stjärnhus är hyresrätter, den nya bebyggelsen 

planeras huvudsakligen som bostadsrätter, vilket är värdefullt för att få en blandning i 

upplåtelseformer. De nya tvärstråken kan underlätta möten mellan människor och 

befolka området mer vilket är positivt ur trygghetssynpunkt. 

I samband med planarbetet har en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

genomförts i samarbete med berörda förvaltningar, där resultatet har inarbetats i hand-

lingarna, se kapitel Konsekvenser nedan.  

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

Dagvattenutredning kommer att tas fram i granskningsskedet.  

Dagvatten skall i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark genom infiltration 

eller i andra hand fördröjas i magasin och vid behov avledas till allmän dagvattenled-

ning. Dagvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät. Förbindelsepunkt för dag-

vatten finns i Lergöksgatan och Munspelsgatan. Utrymme för dagvattenförsörjning 

från hårdgjorda ytor skall reserveras med fördröjning på minst 10 mm/kvadratmeter 

från tak och asfalterade ytor inom tomtmark. Höjdsättning av området skall utföras så 

att lägsta golvnivå klarar av kraftigt regn, minst 0,3 meter över marknivå i förbindel-

sepunkt. Undvik att skapa instängda områden, vid kraftig nederbörd ska dagvattnet 

från bostadsområdet kunna rinna ut till gatan. Området är översvämningsbenäget. 

Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön, ex. skall oskydda-

de ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i dagvatt-

net. 

Vatten och avlopp 

Befintliga VA-huvudledningar vid Lergöksgatan kommer i konflikt med föreslagen 

bebyggelse och flyttas därför i nytt läge i Lergöksgatan. Flytt av ledningar, arbete i 
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djupa schakter, trånga ytor och tillfälliga åtgärder innebär en hög kostnad. Befintliga 

ledningar i Speldosegatan och Tamburingatan kommer att ligga på kvartersmark och 

har ledningsområde, u-område, på plankartan.  

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg Vatten för 

information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen.  

Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Lergöksgatan och Mun-

spelsgatan. Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av 

brandvatten motsvarande områdestyp A2;VAV publikation P83. Lägsta normala vat-

tentryck i förbindelsepunkt motsvarar +77 m (höjdsystem RH2000).  

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda led-

ningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Spillvattenanslutning kan 

ske till allmänt ledningsnät i Lergöksgatan och Munspelsgatan. Kapaciteten bedöms 

vara god. 

Värme 

Föreslagen bebyggelse kan anslutas till fjärrvärme. 

El och tele 

Anslutningspunkt för el och tele finns i Lergöksgatan och Munspelsgatan. 

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. 

Avfall 

Inom fastigheten ska finnas miljöhus eller motsvarande med plats för vanlig soppåse, 

biologiskt avfall och grovavfall. Det bör finna utrymme för återvinningsmaterial, se 

Kretslopp och vattens broschyr ”Gör rum för miljön”.  

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Området utgörs mestadels av ett ytlager av fyllnadsmaterial ovanpå torrskorpelera 

som underlagras av lera på friktionsjord på berg. Mulljord förekommer också i fyll-

nadsmaterialet. Under fyllnadsmaterialet och mulljorden inom undersökningsområdet 

finns det lera. Leran är siltig och innehåller i de övre delarna ner till 5 meter vassres-

ter. Jorddjupen till berg varierar mellan 3 meter och 14 meter. Grundvattennivån be-

döms ligga på 2 meters djup. 

 

Stabilitetsförhållandena är med god marginal tillfredsställande för området.  

 
Permanent grundvattenavsänkning skall undvikas då jorden är normalkonsoliderad.  

 

Jorddjupen är på vissa ställen endast ca 3-4 meter. Det gör att vid schaktning kan pro-

blem med hydraulisk bottenupptryckning bli aktuella, då avståndet mellan schaktbot-

ten och friktionsjorden under leran kan bli litet. Den siltiga leran kan göra att risk för 

bottenuppluckring kan förekomma. Temporär grundvattenavsänkning kan bli aktuell 
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vid schaktning för att undvika hydrauliskbottenupptryckning och om schaktning sker 

ner i friktionsmaterialet.  

 

Då lera förekommer inom hela det undersökta området rekommenderas att husen 

grundläggs på stödpålar slagna till berg eller plintar vid mindre jorddjup. Om hus 

uppförs med källare inom område med mindre jorddjup kan beroende på grundlägg-

ningsnivå och bergnivå grundläggning eventuellt ske på berg.  

Markmiljö 

En översiktlig bedömning av risken för föroreningar har visat att en liten risk för fyll-

nadsmaterial och tjärasfalt finns. Dessa eventuella föroreningar kommer att utredas 

vidare i detaljplanen. 

Buller 

En bullerutredning har upprättats enligt 4 kap 33a§. Bullerutredningen innehåller en 

redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. För flerbostadshusen med 

fasad mot Lergöksgatan uppgår ekvivalent ljudnivå till som mest 65-70 dBA från 

våning 3 och uppåt i södra delen och från våning 6 och uppåt i norra delen. För de 

lägre våningarna uppgår ekvivalent ljudnivå till 60-65 dBA. För flerbostadshusen 

med fasad mot stjärnhusen uppgår ekvivalent ljudnivå till som mest 55-60 dBA vid 

gavelfasader och i de högsta våningarna i punkthuset.

 

Bild: Ekvivalent ljudnivå för bebyggelsen sett från sydväst. Röda områden innebär 

65-70 dBA och orange områden 60-65 dBA. 
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Bild: Ekvivalent ljudnivå för bebyggelsen sett från nordöst (bullerdämpad sida, ”tyst 

sida”). Gula områden innebär 55-60 dBA, ljusgröna områden 50-55 dBA och mörk-

gröna områden <= 45 dBA. 

Genom att placera bebyggelsen utmed Lergöksgatan och Munspelsgatan erhålls tyst 

sida in mot parken mellan stjärnhusen. I de nya bostäderna mot Lergöksgatan kan 

minst hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot tyst sida. I de delar där ekvi-

valent ljudnivå på bullerdämpad sida överstiger 55 dBA ekvivalent nivå (se röda ring-

ar i bild ovan) kan de åtgärdas genom att ta bort de övre våningsplanen alternativt 

bygga lokala skärmar vid fasad. Avståndet med balkongdjupa skärmar behöver vara 

ungefär 5 meter. De höga nivåerna närmast Valthornsgatan (södra delen av planområ-

det) kommer från västerleden (reflektioner i grannfasad). De enstaka höga ljudnivåer-

na kan sänkas med exempelvis delvis inglasning av balkong. 

Punkthusets övre våningsplan beräknas ljudnivåerna till över 55 dBA. En möjlig lös-

ning är att bygga smålägenheter mot den bullriga sidan. Ett annat alternativ som kan 

prövas är delvis inglasning av balkonger.  

Det är i området möjligt att anordna uteplatser där ljudnivån understiger 50 dBA. 
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Bild: Maximal ljudnivå nattetid. Redovisade frifältsvärden vid fasad avser högsta 

ljudnivå. Röda områden 80-85 dBA, orange områden 75-80 dBA, gula områden 70-

75 dBA.  

Ett fåtal bostäder vid korsningarna Lergöksgatan/Munspelsgatan och Lergöksga-

tan/Valthornsgatan får >70 dBA maximal ljudnivå nattetid. Detta kan eventuellt lösas 

med lokala skärmar vid fasad, plank vid lokalgatan eller att strukturen för byggnader-

na arbetas om så att det inte blir öppningar. 

Det är i området möjligt att anordna uteplatser som understiger maximal ljudnivå om 

70 dBA.  

Luft 

De prognostiserade trafikflödena för år 2035 är något högre än de för nuläget, i syn-

nerhet för Västerleden. Beräkningar med de nya trafiksiffrorna gav dock endast mar-

ginellt höjda halter i det aktuella området och gaturummet. Enligt prognoserna kom-

mer både bakgrundshalter och emissionsfaktorer förbättras avsevärt, vilket kommer 

förbättra luftkvaliteten. Spridningsberäkningar visar att samtliga miljökvalitetsnormer 

för kvävedioxid troligen kommer att klaras med den nya detaljplanen, även utan anta-

ganden om förbättrade emissionsfaktorer och bakgrundshalter i framtiden.  

Bedömningen blir att: 

1. Luftkvaliteten i området är i nuläget tillfredsställande enligt miljökvalitets-

normerna. 

2. Den nya detaljplanen kommer att medföra höjda kvävedioxidhalter utmed 

Lergöksgatan. 

3. Samtliga miljökvalitetsnormer för kvävedioxid klaras med den nya detaljpla-

nen.  
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4. Miljömålen för kvävedioxid klaras troligen inte i gaturummet runt Lergöksga-

tan. 

Risk 

En fördjupad riskanalys har gjorts för planområdet, se dokumentet ”RISKANALYS 

MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODS, MUNSPELSGATAN”, Cowi.  

Planområdet ligger inom 150 meter från transportled för farligt gods (Västerleden) 

och gränsar till en befintlig bensinstation. Beräkning av individrisk och samhällsrisk 

visar att planerad bebyggelse följer sammanhanget tillämpbara kriterier för individ- 

och samhällsrisk (DNV:s kriterier och kriterier i Göteborgs översiktsplan). Beräk-

ningarna visar även att befintlig bebyggelse mellan planerade bostäder och Västerle-

den genererar en betydande del av risknivån. Anledningen till detta är att befintlig 

bebyggelse medför en relativt hög personintensitet nära Västerleden. Beräknad sam-

hällsrisk visar även att föreslaget p-hus nära Västerleden bidrar till en reducerad risk-

nivå då det utgör en avskärmande barriär för bakomvarande bostadsbebyggelse.  

Ny bostadsbebyggelse ligger ca 20 meter från bensinstationen (tomtgräns). Ur ett sä-

kerhetsperspektiv (olycksrisk med avseende på hanterade ämnen på bensinstationen) 

krävs ett minimiavstånd på 25 meter från lossningsplats för tankbilar till bostäder en-

ligt riktlinjer som tillämpas. Avståndet mellan ny bebyggelse och lossningsplats för 

tankfordon är ca 45 meter. Ny bebyggelse planeras således på ett större avstånd än de 

minimiavstånd från olika objekt som anges i Räddningsverkets handbok ”Hantering 

av brandfarliga gaser och väskor på bensinstationer”.  

Baserat på inventeringen och resultatet från beräkningar av individ- och samhällsrisk 

bedöms förslagen exploatering med avseende på omfattning och geografisk placering 

i närheten av Västerleden samt befintlig bensinstation möjlig förutsatt att föreslagna 

skyddsåtgärer/skyddsavstånd beaktas vid ny bebyggelse.  

Följande skyddsåtgärder föreslås med avseende på närhet till Västerleden: 

 Ett bebyggelsefritt område motsvarande 25 meter mellan p-hus och Västerle-

den skall upprättas 

 Bebyggelsefritt område skall ej utformas på ett sätt som uppmuntrar till sta-

digvarande vistelse. Området kan dock användas för parkeringsplatser (ytpar-

kering).  

 Barriär/skydd mellan studerat området och Västerleden ska finnas som mot-

verkar att vätska från Västerleden kan rinna in på området.  

 Ny bostadsbebyggelse skall ej placeras närmare än 100 meter från Västerle-

den.  

 Ventilationsintag ska placeras högt upp och vetta bort från Västerleden. 

 Inom 50 meter från Västerleden skall utrymning bort från Västerleden vara 

möjlig.  

 Fasadkrav för ny bebyggelse (fram till 50 meter från Västerleden): Alla fasa-

der inklusive tak skall utformas med ytskikt i obrännbart material. 

Följande skyddsåtgärder föreslås med avseende på närhet till bensinstation: 

 25 meter mellan ny bebyggelse och lossningsplats skall upprättas 
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 25 meter mellan ny bebyggelse och den plats där brandfarlig vätska förvaras i 

lösa behållare på bensinstationen, i dagsläget är butiken den närmaste platsen 

där denna förvaring sker. 

 Bebyggelsefritt område skall ej utformas på ett sätt som uppmuntrar till sta-

digvarande vistelse. Området kan dock användas för parkeringsplatser (ytpar-

kering).  

 Entréer till första radens hus mot bensinstationen bör om möjligt vetta bort 

från bensinstationen. 

 Inom 40 meter från bensinstationen skall utrymning bort från bensinstationen 

vara möjlig. 

 Fasadkrav för ny bebyggelse (fram till 40 meter från bensinstationen): Alla fa-

sader inklusive tak som vetter mot bensinstationen skall utformas med ytskikt 

i obrännbart material. Eventuella fönster ska vara E30-klassade men får vara 

öppningsbara. Kravet som omfattar fönster gäller ej p-hus, notera dock att bu-

tiker i p-husets bottenvåning omfattas av kravet. 

Fastighetsindelning 

Fastighetsindelningen, servitut, gemensamhetsanläggningar, u-områden, mm behand-

las i granskningshandlingen. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

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

utbyggnad av denna. I denna detaljplan tillkommer park på allmän plats. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. 

Drift och förvaltning 

Kommunen ansvarar för drift och förvaltning av parken på allmän plats. Avtal kan 

tecknas med exploatören för drift och förvaltning av parken på allmän platsmark, så 

att skötseln kan säkerställas, att gränsen mellan kommunalt och privat inte blir synlig 

samt att den då kan samordnas med skötsel av kvartersmark. 

Exploatören ansvarar för drift och förvaltning av kvartersmarken. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Samråd har skett med lantmäterimyndigheten. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningen ska ske genom avstyckning. Hur många fastigheter som bildas 

är beroende på vilken upplåtelseform för bostäderna som väljs. 

Fastighetsbildning kommer även ske från kommunägd fastighet till exploatörens fas-

tighet för parkeringshuset.  
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Fastighetsreglering kommer ske för förändring av allmän platsmark. 

Rättigheter kan komma att omprövas alternativt upprättas. 

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. 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas 

med ledningsrätt. 

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 regle-

ras i genomförandeavtalet. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Den kommunala fastigheten Tynnered 761:687 kommer att avstå mark för parker-

ingshuset. 

Den kommunala fastigheten Rud 760:424 kommer både att avstå och erhålla mark. 

Rud 8:10 kommer både att avstå och erhålla mark. 

Den allmänna platsmark som kommunen avstår ersätts genom att kommunen erhåller 

ny allmän platsmark. Det är ungefär lika stor markareal som avstås och som erhålles. 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Del av den mark som skall överlåtas till exploatören för byggnation av parkeringshus 

arrenderas idag ut till Din Biltvätt Sverige AB. Detta arrende kommer att sägas upp.  

Del av befintlig parkering som skall bebyggas med bostäder arrenderas ut till Ruduma 

KB. Arrendet innehåller även två områden som idag är allmän platsmark men där del 

av dem skall överföras till kvartersmark. Arrendet kommer att sägas upp. 

Avtal mellan kommun och exploatör  

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

ende genomförande av planen. I genomförandeavtalet kommer kostnader för utbygg-

nad/ombyggnad av allmän platsmark fördelas.  
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Avtal angående överlåtelse av kommunägd mark till exploatören kommer att upprät-

tas. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelse-

avtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikon-

cernens 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: 4 kvartalet 2015 

Granskning: 3 kvartalet 2016 

Antagande: 4 kvartalet 2016 

Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 2 kvartalet 2017 

Färdigställande: 4 kvartalet 2021 

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 

Överväganden och konsekvenser 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att planområdet används som det gör idag. I nollalternativet 

kvarstår markparkeringarna utmed Lergöksgatan och Munspelsgatan, alléerna utmed 

Lergöksgatan och Munspelsgatan kan vara kvar. Inga fler bostäder, service eller par-

keringshus tillkommer i området. Stjärnhusen blir fortsatt väl synliga från Lergöksga-

tan och Västerleden med bibehållen utsikt. Gällande riktvärde för ekvivalent ljudnivå 

för buller överskrids vid fasaderna närmast Lergöksgatan. Inga offentliga stråk till-

kommer mellan stjärnhusen och otydligheten kring de privata och halvprivata rum-

men kvarstår.  
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Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

De sociala konsekvenserna och barnperspektivet har studerats utifrån att området 

kompletteras med nya flerbostadshus, lokaler för verksamheter i bottenvåningarna 

längs Lergöksgatan, nytt p-hus och nya offentliga stråk genom området. I samband 

med planarbetet har en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys genom-

förts i samarbete med berörda förvaltningar. Där framkom att ny bebyggelse med 

intressant arkitektonisk utformning kan höja attraktiviteten, ge fler boende, möjlighet 

till integration och boendekarriär. Mer befolkning i området kan ge mer underlag för 

handel och service. Behovet av förskola kommer att öka.  

Sammanhållen stad 

Fler bostäder i området med olika upplåtelseformer ger bättre förutsättningar för 

mångfald och möten mellan människor och kan därigenom motverka segregation. 

Fler boende längs Lergöksgatan och Munspelsgatan samt punkthuset vid de nya of-

fentliga stråken bidrar till sammanhållen stad.  Idag finns inga offentliga stråk genom 

planområdet och befintliga gång- och cykelvägar kring området har inte utformats 

med fokus på attraktivitet eller trygghet.  

Samspel  

Fler boende utmed Lergöksgatan, Munspelsgatan och mellan stjärnhusen i öster samt 

de nya stråken genom området bidrar till att området befolkas mer vilket förbättrar 

underlaget för möten. Det nya offentliga stråket kan innehålla sitt- och lekplats och bli 

en gemensam, neutral arena i området som bidrar till god orienterbarhet och trygghet i 

området. 

Vardagsliv 

De stora markparkeringarna som finns i området idag är prioriterade för biltrafik. Ett 

genomförande av planen innebär att dessa stora parkeringsytor istället ersätts med 

bostäder. Med nya boendeformer finns möjlighet att bo kvar i området även om famil-

jeförhållandena eller livssituationen förändras. Lokaler i bottenvåningarna bidrar till 

liv utmed gatan och service i närområdet. Lokalerna i bottenvåningarna kan även an-

vändas för samlingslokaler, föreningsliv etc. De nya allmänna stråken genom området 

underlättar passage och ger tryggare gångvägar i området. De fungerar väl för barn 

genom att de är skilda från trafiken. Stråket kan även användas för lekplats, mindre 

bollplan, sittgrupper etc. Pendelcykelstråket underlättar även vid ex. pendling till ar-

bete med cykel.  

Identitet  

Området präglas av stjärnhusen, som utmärker sig i form och karaktär. Under arbetet 

med social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys framkom att stjärnhusen har 

goda förutsättningar, solförhållanden, klimat, fin rumslighet och trevliga gårdar. Allé-

erna är positiva för upplevelsen och miljön. Området har ett rikt socialt liv men är 

segregerat, upplevs slitet och med ett dåligt rykte. Förslaget innebär att markparker-

ingarna ersätts med bebyggelse vilket gör att alléerna därigenom försvinner. Ny be-

byggelse kan tillföra nya värden i området, genom att avvika i placering och utform-

ning med stjärnhusen konkurrerar de inte med dem. Genom att placera bebyggelsen 

på olika avstånd från gatan erhålls ytor för träd, planteringar vid gatan. Bebyggelsen 
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placeras huvudsakligen på markparkeringar, d.v.s. tar inte i anspråk befintliga gröna 

ytor i området. Med lokaler i bottenvåningarna kan det sociala livet utvecklas vidare.   

Hälsa och säkerhet 

Med föreslagen bebyggelse erhålls fina gårdar i skyddade lägen, de nya stråken ge-

nom området underlättar vid passage och medger yta för lekplats, mindre bollplan. 

Pendelcykelstråket utmed Lergöksgatan underlättar vid bl.a. pendling till arbete med 

cykel. Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” förespråkar ett skyddsavstånd på 100 

meter till bensinstation. Avståndet tar hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet och de 

faktorer som främst tas upp är avgasutsläpp, buller, ljus från bilstrålkastare. Ny be-

byggelse klarar riskavståndet enligt utförd riskutredning men om ytterligare åtgärder 

krävs, ex. för att begränsa ljus från bilstrålkastare, får studeras vidare i planarbetet.  

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. 

Riksintresset Västerleden berörs genom att fler bostäder kan öka antalet resor på le-

den. Påverkan bedöms marginell men frågan utreds i ett större sammanhang i åt-

gärdsvalsstudien för Västerleden. Planområdet ligger nära Frölunda Torg som är en 

stor kollektivtrafiknod. Närheten till pendelcykelstråket underlättar för resor med cy-

kel till arbete etc. 

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 

mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 

bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig 

med Översiktsplan för Göteborg.  

Behovsbedömning 

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

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

En förändring enligt planen kan påverka buller- och luftkvaliteterna i området. Påver-

kan blir olika beroende på val av utformning.  

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: 
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 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. 

 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 23 oktober 2015. Följderna av planens genomförande ska 

dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av pla-

nens miljökonsekvenser. 

Miljömål 

Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå miljömålen. Flertalet miljömål 

bedöms inte beröras av genomförandet av planförslaget eller medföra någon skillnad 

mot dagsläget. Nedan följer en sammanfattning av vilka miljömål som berörs av ett 

genomförande av planen baserat på framtagen miljöbedömning.  

Berörda miljömål Påverkan Stadens bedömning 

(1)Begränsad klimatpåverkan 

och (2)Frisk luft 

Ingen förändring Planen bedöms endast marginellt påverka 

trafikmängden. Planområdet ligger nära en 

stor kollektivtrafiknod. Därför bedöms planen 

vara förenlig med miljömålen. 

(11)God bebyggd miljö, attrak-

tiv bebyggelsemiljö, god ljud-

miljö 

Neutralt - Positivt Stjärnhusen kommer delvis att skymmas av 

ny bebyggelse men ny bebyggelse ska varie-

ras i höjd för att inte skymma stjärnhusen mer 

än nödvändigt samt inte konkurrera med 

stjärnhusen i utformning och höjd. Med ny 

bebyggelse erhålls tyst sida in mot gårdarna 

mellan stjärnhusen. Det är endast ett fåtal 

lägenheter som inte bedöms klara gränsvärdet 

vilket får studeras vidare i planarbetet. Därför 

bedöms planen vara förenlig med miljömålen. 

(12)Rikt växt- och djurliv,  

sociala värden 

Neutralt -positivt Befintliga alléer (hamlade vitpilar utmed 

parkeringen vid Munspelsgatan har vissa 
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naturvärden) kommer att tas bort men ytor för 

träd och planteringar kommer att finnas ut-

med Lergöksgatan. Nytt offentligt stråk eta-

bleras genom området med möjlighet att ord-

na sittplatser, lekplats, mindre bollplan etc. 

Därför bedöms planen vara förenlig med 

miljömålen.  

Naturmiljö 

Ingen naturmiljö påverkas. Inget natura 2000 område påverkas. Planområdet är redan 

ianspråktagen mark för bebyggelse.  

Kulturmiljö 

Stjärnhusen finns med i Göteborgs stadsmuseums dokument ”Komplettering av vär-

debeskrivning för riksintresse för kulturmiljövården i Västra Götalands län – Göte-

borg”. Stadsbilden kommer att påverkas med ny bebyggelse, men genom att låta den 

nya bebyggelsen avvika i höjd, läge och utformning samt inte placeras i parken mel-

lan stjärnhusen begränsas påverkan. 

Påverkan på luft 

Luftkvaliteten i området är i nuläget tillfredsställande enligt miljökvalitetsnormerna. 

Den nya detaljplanen kommer att medföra höjda kvävedioxidhalter utmed Lergöksga-

tan. Samtliga miljökvalitetsnormer för kvävedioxid klaras med den nya detaljplanen.  

Påverkan på buller 

Området är utsatt för buller från framförallt Västerleden. Stjärnhusen närmast Väster-

leden har idag bullernivåer vid fasad om 60-65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Med 

föreslagen bebyggelse kommer flerbostadshusen med fasad mot Lergöksgatan få en 

ekvivalent ljudnivå som uppgår till som mest 65-70 dBA men tyst sida kommer att 

kunna erhållas mot stjärnhusen, där ekvivalent ljudnivå till stora delar ligger under 45 

dBA.  

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Åtgärdsvalstudie - Västerleden 

Resultatet av pågående ÅVS, beskriven under rubriken Trafik och parkering kan 

komma att medföra att åtgärder behöver göras på såväl Västerleden som på det kom-

munala gatunätet. I granskningsskedet ska dessa eventuella åtgärder så långt möjligt 

beskrivas och dess finansiering klargöras. Kostnader kan komma att belasta såväl 

kommunen som exploatören. 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får inkomster genom försäljning av marken för parkeringshuset 

och utgifter för kompletteringar av allmän plats samt fastighetsbildningskostnader. 

Kretslopp och vattennämnden får utgifter i form av utbyggnad av nya anslutnings-

punkter och inkomster i form av anslutningsavgifter. 
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Lokalnämnden bedöms inte få några utgifter till följd av detaljplaneförslaget. 

Trafiknämnden får enligt nuvarande utformning av detaljplaneförslaget utgifter för 

ombyggnation av gata och gc-väg. Trafiknämndens kostnader för ombyggnation rör 

kompletteringsåtgärder inom gatumark. 

Park och naturnämnden bedöms inte få några utgifter till följd av detaljplaneförslaget. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Trafiknämnden bedöms få en viss ökad kostnad för drift av anläggningar till följd av 

detaljplaneförslaget. 

Park och naturnämnden får kostnader för skötsel och underhåll av den allmänna par-

ken. 

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Exploatören får kostnader för markförvärv, utbyggnad inom kvartersmark, anlägg-

ningsavgifter, bygglov, lantmäteriförrättning, flytt av ledning mm. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 

Planläggningen bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för enskilda 

fastighetsägare. 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplanen. 
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