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Planbeskrivning
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
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• Plankarta med bestämmelser inkl. grundkarta och illustrationsplan
Övriga handlingar:
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Sammanfattning
I denna samrådshandling beskrivs förutsättningarna och grunderna i förslaget till detaljplan för bostäder vid Hagforsgatan. Här beskrivs också vilka avvägningar som
gjorts mellan olika intressen och grunderna för beslut som tagits angående utformningen av området.

Planens syfte och förutsättningar
Behovet av bostäder i centrala och halvcentrala lägen i Göteborg är stort. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder med moderna och tillgängliga
lägenheter i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse vid Hagforsgatan, samt en
allmänt förbättrad orienterbarhet och trygghet i området. Den nya bebyggelsen ska
förhålla sig till kulturmiljön i området.
Då den nya bebyggelsen föreslås uppföras på ytor som idag främst används för markparkering är en förutsättning för planen att de befintliga parkeringsplatserna, i den
mån de behövs, kan ersätts med parkeringar i garage/parkeringsdäck.
Denna plan ingår i BoStad2021 (Jubileumssatsningen). BoStad2021 är namnet på ett
samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att
7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021
då Göteborg fyller 400 år.

Ortofoto med ungefärlig plangräns markerad.

Planens innebörd och genomförande
Planförslaget möjliggör ny bostadsbebyggelse i form av lamellhus i fem våningar.
Sex hus kan byggas, med en total byggnadsarea på ca 6300 kvadratmeter. Totalt uppskattas ca 200 nya lägenheter byggas i form av hyresrätter i storlekar mellan 1- 4 rum
och kök, med störst andel 2 rum och kök. Komplementbebyggelse som exempelvis
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cykelförråd eller växthus tillåts i anslutning till husen. Planen medger även lokaler i
entrévåningarna.

Illustrationsplan. Parkeringsdäck
under gården mellan hus 1 och 2,
garage under gården mellan hus 3
och 4. OkiDoki! Arkitekter AB

Parkering för dem som idag använder parkeringsytan och för de tillkommande bostäderna ordnas i garage under mark, i p-däck ovan och under mark, samt till viss del
som markparkering.
Genomförandet av planen innebär att Kretslopp och Vatten behöver bygga ut spillvattennätet och dricksvattennätet.

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.
Bebyggelsestrukturen i området har diskuterats. I det här läget bedöms lamellhus
samspela bäst med karaktären på omgivande bebyggelse med kulturhistoriskt värde
och ge en bra koppling mellan den befintliga bostadsbebyggelsen, de tillkommande
bostäderna och Torpakolonin öster om området.
Planen bedöms inte ge någon betydande miljöpåverkan och någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte göras.

Avvikelser från översiktsplanen
Förslaget överrensstämmer med gällande översiktsplan.
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Planens syfte och förutsättningar
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med moderna och tillgängliga
bostäder samt förbättra stadsmiljön utmed Hagforsgatan, på ytor som idag till största
delen används för markparkering. Nya bostäder ger ökat underlag för handel, service
och kollektivtrafik i stadsdelen, t.ex. vid Kaggeledstorget. Den nya bebyggelsen ska
samspela med den befintliga kulturmiljön i området och bidra till ökad trygghet och
bättre koppling mellan bostäderna i Östra Torpa och Torpakolonin.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget vid Hagforsgatan cirka 5 km öster om Göteborgs centrum.
Området gränsar i öster till Torpakolonin och Östra Sjukhuset, i norr till Uddeholmsgatan och i väster och söder till Östra Torpa, ett område med flerbostadshus i lameller.

Västra Torpa

Östra Torpa
Torpakolonin

Östra
Sjukhuset

Planområdet omfattar cirka 2,1 hektar. Fastigheten Sävenäs 71:9 ägs av Göteborgs
stads Bostadsaktiebolag, övrig mark ägs av Göteborgs stad.
Fastigheten Sävenäs 164:1 arrenderas i dagsläget ut till ett socialt arbetskooperativ
som bland annat bedriver hunddagis.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen.
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Grundkarta med plangräns

Planförhållanden
Översiktsplanen för Göteborgs kommun, antagen 2009, anger bebyggelseområden
med grön- och rekreationsytor, där en blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.
Planförslaget följer intentionerna i stadens ”Trafikstrategi för en nära storstad”, ”Grönstrategi för en tät och grön stad” samt ”Strategi för utbyggnadsplanering”. Planförslaget
syftar till att utveckla och förtäta ett område i den redan 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 stad ges fler möjligheter att klara sin vardag till
fots, med cykel och med kollektivtrafik.

För området gäller stadsplan för del av
stadsdelen Sävenäs (område för sjukhus
m.m.) med aktbeteckning 1480K-II3151, som vann laga kraft år 1965. Planens genomförandetid har gått ut. Planen anger garageändamål för den södra
fastigheten och allmänt ändamål för den
norra. Området har nu, drygt 50 år senare, inte ianspråktagits för något allmänt
ändamål och det finns i nuläget inget
som tyder på att det kommer behövas i
framtiden. En del av byggrätten för allmänt ändamål fick en ny detaljplanplan
för gruppboende år 1994.
Gällande fastighetsplan fastställd som
tomtindelning för Tangon i Sävenäs,
aktbeteckning 1480K-III-6361 upprättades 1969.
Göteborgs Stad, Planhandling

Utdrag ur planbestämmelserna: ”Med A betecknat
område får användas endast för allmänt ändamål.
Med Gg betecknat område får användas endast för
garageändamål.”
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Planområdet berörs inte av strandskydd, biotopskydd, artskydd eller Natura 2000.

Mark, vegetation och fauna
Området ligger på en höjdplatå och består i huvudsak av hårdgjorda ytor i form av
asfalterade parkeringsplatser med enstaka träd. Parkeringsytan är relativt plan med
marknivåer mellan ca +41.5 och +42.5. Norr och söder om parkeringsplatsen ligger
kullar där berget på flera ställen går i dagen.
Den norra delen av planområdet är relativt kuperad med marknivåer från +42.5 i de
lägre delarna och +47 i högsta punkten. De lägre delarna är flacka och öppna med
enstaka buskar medan de högre delarna har tätare och mer uppväxt grönska.

Asfalterade parkeringsytor inom planområdet. I bakgrunden till höger syns grönskan i den norra
delen av området.

Geoteknik och bergteknik

Marken inom planområdet utgörs av berg och svallsediment enligt SGU:s jordartskarta. Marken klassas som normalriskområde med avseende på radon. Området är med i
en översiktlig stabilitetsutredning utförd av SWECO 2011, stabilitetsförhållandena
bedöms vara tillfredsställande goda för befintliga förhållanden.
Berggrunden domineras av granitisk gnejs men även pegmatit förekommer. Berget är
uppsprucket med horisontella och subhorisontella sprickplan, även brantstående
sprickplan förekommer. Strax utanför planområdet är berget på flera ställen uppsprucket och flera skärningar är förstärkta med bergbult och bergnät. Det finns därför
en risk att dåligt berg även förekommer inom planområdet.
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Markföroreningar

Parkeringen anlades under en tid när tjärasfalt användes. Provtagning visar att asfalten
innehåller PAH-oljor vid tre av fyra provpunkter.
Underjordiska anläggningar

Området berörs av underjordisk anläggning, vilket kan medföra begränsningar och
kräva skyddsåtgärder vid byggnation. Avstämning med Kretslopp och Vatten ska ske
innan byggnation.
Inom fastigheten Sävenäs 164:1 finns en gammal krigsbranddamm.

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Lämningar från Vidkärrs gamla
bytomt finns ca 250 meter sydväst om området, dessa berörs inte av planförslaget.
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av en transformatorstation och sopsug
inom fastigheten Sävenäs 71:9 och två byggnader inom Sävenäs 164:1.

Befintliga byggnader inom Sävenäs
164:1 används för hunddagis och
bokhus

I närheten av planområdet ligger Västra Torpa som är riksintresse för kulturmiljövården och Östra Torpa som är med i Göteborgs bevarandeprogram. Områdena är av
sådan karaktär att de kan upplevas och förstås även med ny bebyggelse inom det aktuella planområdet och bedöms inte påverkas av planförslaget.

Ungefärliga avgränsningar av
kulturhistoriskt intressanta områden
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Västra Torpa är ett av de första bostadsområdena där 1940-talets bostadssociala program prövades och som visar på tidens stadsplanemässiga och arkitektoniska idéer.
Bebyggelsen består av trevånings lamellhus i gult tegel eller grov spritputs, placerade
längs en ring av gator kring Vidkärrs gård.

Bebyggelsen i Västra Torpa, flygbild från 2010

Östra Torpa, fasader i tegel, indragna balkonger

Bebyggelsen i Östra Torpa består av ett 10-tal bostadshus från slutet av 1950-talet på
ett höjdparti mellan Västra Torpa och Torpakolonin. Byggnaderna är lamellerhus i 34 våningar som har anpassats till den sluttande terrängen. Utformningen präglas av
fasader i rött tegel, sadeltak, takfönster och indragna balkonger med ljusa betongräcken.

Sociala aspekter
I Torpa bor ca 3700 personer, varav 21 % är inom åldersgruppen 30-44 och 27 %
inom åldersgruppen 45-64, vilket är högre än genomsnittet för Göteborg. Enligt befolkningsprognosen ökar åldersgrupperna 0-12 och 65-74 i området, medan antalet
tonåringar och 85+ minskar. Bilinnehavet är större än Göteborg som helhet.

Bild: Utdrag ur sociotopkartan som visar områden med sociala värden i anslutning till planområdet
(markerat med röd cirkel).
Göteborgs Stad, Planhandling
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Alla bostäder är i form hyresrätter i flerbostadshus. Området är trafikseparerat med
bilfria gårdar mellan huskropparna som ger stora möjligheter till fri lek och närrekreation.
I södra änden av Hagforsgatan finns en thairestaurang, i övrigt finns närmaste kommersiella service vid Kaggeledstorget, ca 450 meter gångväg. Ett tillskott av bostäder
är positivt då det ökar kundunderlaget för service vid de lokala torgen.
Området ligger på en höjd och topografin innebär en viss barriäreffekt och försämrad
tillgänglighet. I anslutning till planområdet finns Torpadammsparken som är ett värdefullt rekreationsområde för stadsdelen. Torpakolonin och Bokskogen är exempel på
andra värdefulla rekreationsområden i närområdet.
I medborgardialog som bedrivits i stadsdelen har området pekats ut som lämpligt för
förtätning.

Trafik och parkering, tillgänglighet och service
Området nås med bil från Uddeholmsgatan norr om området. Parkering sker idag
inom området som föreslås bebyggas med bostadshus, samt inom fastigheten Sävenäs
71:3 norr om planområdet på markparkering och i parkeringsdäck.
Längs Hagforsgatan och Uddeholmsgatan finns gångväg till spårvagnshållplatserna
Tingvallsvägen, ca 200 meter gångväg från planområdet, och Östra Sjukhuset, ca 400
meter gångväg. Tillgängligheten till hållplatserna är mindre god på grund av de stora
höjdskillnaderna i terrängen.
Hållplats Tingvallsvägen trafikeras av två spårvagnslinjer. Kortaste vägen till hållplatsen går via en trappa, vilket innebär att tillgängligheten för personer med nedsatt
rörelseförmåga är sämre. Östra Sjukhuset trafikeras av två spårvagnslinjer och fyra
busslinjer. Hållplatsen kan nås från en gångväg genom Torpakolonin eller via Uddeholmsgatan.
Inom 250 meter finns en fristående och två kommunala förskolor. Torpaskolan med
F-9 och särskola ligger ca 400 meter nordväst om planområdet. Förskolebehovet inom
stadsdelen ses över i ett större perspektiv. Inom planområdet har det inte bedömts
möjligt att uppfylla några kommunala behov.
Området har god tillgång till park enligt grönstrategin. Här finns tillgång till parker
och grönområden av olika karaktär och storlek, allt från bostadsnära parker och stadsdelspark till större naturområden. Närmsta kommunala lekplats finns vid Långa
Gången, ca 250 meter väster om planområdet.

Teknik
Planområdet är delvis försörjt med allmänt VA-ledningsnät. Dricksvattennätet finns
utbyggt i hela Hagforsgatan och dagvattennätet finns utbyggt i halva Hagforsgatan.
Spillvattennätet finns inte framdraget till någon av fastigheterna. Anslutning till det
allmänna dagvattennätet kan ske i Hagforsgatan.
Inom det aktuella planområdet finns en transformatorstation, en sopsug som är ansluten till de befintliga bostäderna och en nedgrävd högspänningsledning.
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Störningar
Trafikbuller

En bullerutredning enligt 4 kap 33a§ bedöms med
hänsyn till bullersituationen inte behövas. Skälen
motiveras nedan:
En bullerkartläggning för Göteborg gjordes år 2015,
som innehåller ljudnivåer från vägtrafik, spårvagnstrafik och tågtrafik inom Göteborgs kommun. Kartläggningen visar att dygnsekvivalenta bullernivåerna
från trafik inom större delen av planområdet ligger
under 50 dBA. Längst i norr kan nivåerna uppgå till
55 dBA. Från tågtrafik ligger dygnsekvivalent ljudnivå under 50 dBA och maximal ljudnivå under 65
dBA. Störst påverkan på bullernivåerna inom planområdet har trafiken på Hagforsgatan och Uddeholmsgatan. När parkeringsytan bebyggs kommer de flesta bilarna stanna i parkeringsdäcket,
vilket innebär att trafiken på Hagforsgatan knappast kommer att öka
trots att fler kommer bo i området. Trafiken på Uddeholmsgatan och
Östra Torpavägen bedöms till år 2035 inte öka med sådana nivåer att
bullersituationen i området kommer påverkas nämnvärt.
Helikopterbuller

Området berörs av helikopterbuller från ambulansflyg till Östra Sjukhuset. Inom
sjukhusområdet planeras byggande av det nya Drottning Silvias barnsjukhus som enligt planerna kommer tas i bruk stegvis från 2018 till 2020. I samband med detta
kommer landningsplatsen för ambulanshelikopter flyttas mot sydöst till det nya barnsjukhusets tak på sjunde våningen. In- och utflygningsriktningen mot nordväst till den
nya helikopterplattan kommer att ändras så att den istället för att passera rakt ovanför
planområdet passerar förbi norr om planområdesgränsen.
Inför flytten har utförliga buller- och miljökonsekvensutredningar gjorts av WSP och
Bengt Dahlgren, på uppdrag av Västfastigheter, som bland annat beskriver både den
nuvarande bullersituationen i området och vilken förändring som förväntas ske när
landningsplatsen flyttas. Bullernivåerna inom planområdet bedöms enligt WSP´s utredning minska med 10-15 dB(A) jämfört med dagens nivåer med den nya placeringen.
Riktvärden
I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges att buller från
flygplatser inte bör överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik
vid en bostadsbyggnads fasad.
Om ljudnivån 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik överskrids, bör nivån
inte överskridas mer än
1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och
2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00
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Flygverksamhetens omfattning
Användningen av helikopterflygplatsen är begränsad till helikoptertransporter i samband med allvarliga sjukdoms- och olycksfall samt för akuta transporter av läkemedel, organ och specialistpersonal. Idag landar i genomsnitt en helikopter om dagen vid
sjukhuset, ibland sker två landningar per dag. En landning medför två rörelser, en vid
landningen och en när helikoptern lyfter.
Under de senaste åren har omfattningen varit som högst 150 landningar per år, alltså i
genomsnitt mindre än en rörelse per dygn, varav högst 30 landningar på natt (kl 2206). Frekvensen kan på sikt öka till i genomsnitt två rörelser per dag, med upp till 4050 nattlandningar per år.
Bullerberäkningar
WSP har 2013 tagit fram rapporten ”Helikopterbuller Östra sjukhuset Göteborg: Utredning av ljudnivåer vid helikopterplatta på nya barnsjukhusets tak”, där flygbullerberäkningar av maximalnivå har utförts för helikopterverksamheten på det planerade
drottning Silvias barnsjukhus.
Beräkningarna har utförts enligt den nordiska modellen för beräkning av externt industribuller, DAL32. Den genomsnittliga maximala ljudnivån LAmax redovisas för inoch utflygningar för dimensionerande helikoptertyp EC 145. Beräkningarna har gjorts
med hänsyn till markdämpning (mjuk mark). Resultatet redovisas i form av dBnivåkurvor på 2 m höjd över mark utritade på karta, samt maximal ljudnivå på respektive våningsplan på bostadshus i närområdet.
Inom planområdet bedöms ljudnivåerna hamna mellan LAmax 80-85 eller 85-90
dB(A) beroende på helikoptertyp. Flygbullernivåer (FBN) har bedömts för en total
volym av 750 rörelser/år. Verksamheten är av begränsad omfattning och det bedöms
att området för FBN> 55 dBA överensstämmer med området som berörs av över
LAmax 90 dBA, vilket är utanför det aktuella planområdet.
En jämförelse av bullerbelastning genom landning av helikopter på nya barnsjukhuset
med dagens situation, visar att med samma helikoptertyp som idag kommer ljudnivåerna inom planområdet bli ca 10-15 dB(A) lägre än idag. Om helikoptertyp byts från
dagens Sikorsky S-76 till Eurocopter EC145, eller likvärdig, kan bullernivåerna utomhus generellt förväntas sänkas med i storleksordningen 5 -10 dB, inräknat nya
flygvägar.
Bedömning
Den bullerutredning som är gjord för den nya helikopterflygplatsen visar att det handlar om ett begränsat antal landningar vilket gör att kommunen bedömer att verksamheten har en sådan omfattning att man klarar kravet om buller från flygplatser i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Utomhusnivån FBN 55 dB(A) ekvivalentnivå bedöms enligt WSP’s utredning klaras i hela planområdet.
Maximal ljudnivå 70 dB(A) överskrids inom planområdet, men då antalet landningar
med helikopter per dygn är långt under sexton dagtid och under tre nattetid kan störningar från den flygande ambulansen anses som acceptabla.
Luft

Miljöförvaltningen har gjort bedömningen att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet
klaras inom området.
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Detaljplanens innebörd och genomförande
Detaljplanen medger uppförande av ca 200 bostäder i flerbostadshus i lameller utmed
Hagforsgatan. En stor del av den befintliga markparkeringen kommer bebyggas och
ersätts dels i garage under mark, och dels genom parkeringsdäck mellan de två norra
lamellerna som får en upphöjd gård. Lokaler för verksamheter medges i entréplan. I
dagsläget är inte avsikten att uppföra lokaler då det inte bedöms finnas tillräckligt
underlag i närområdet, men möjligheten bör finnas för eventuella framtida behov.
Kvartersmarken består av fastigheten Sävenäs 71:9 som ägs av Göteborgs stads Bostadsaktiebolag. Fastigheterna Sävenäs 164:1 och Sävenäs 747:88 ägs av kommunen
och delar avses att markanvisas till Göteborgs stads Bostadsaktiebolag. Avtal om genomförande kommer att tecknas med Göteborgs stads Bostadsaktiebolag.
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida
drift och underhåll. Göteborgs stads Bostadsaktiebolag ansvarar för utbyggnad av
kvartersmark.

Bebyggelse
Planen medger ny bostadsbebyggelse i fem våningar. Totalt möjliggörs sex nya byggnader.

Illustrationsplan, OkiDoki! Arkitekter
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På den befintliga parkeringsplatsen placeras lamellbebyggelse som medger, till stora
delar, bibehållen utsikt över koloniområde och grönska för närliggande bostäder. Genom sin konfiguration filtrerar planen grönstråk mellan huslamellerna och befintliga
stigar kopplas samman med nya stråk. Hänsyn är också tagen till den sopsugsanläggning som nyligen installerats i området.

Sektion genom hus 5,4, 3 och garage under mark, OkiDoki! Arkitekter

Norr om dagens parkeringsyta finns en byggrätt som ger plats för två kortare lameller
med ett parkeringsdäck emellan. Parkeringsdäckets långsträckta fasad österut mot
koloniområdet behöver gestaltas väl och ge ett öppet och varierat uttryck, förslagsvis
utförs den halvöppen med möjlighet till en grön fasad med klätterväxter. För att
minska upplevelsen av en barriär mot koloniområdet bör det vara möjligt att kunna ta
sig upp till bostadsgården utomhus. Parkeringsdäcket med tillhörande bebyggelse
byggs först, för att kunna lösa parkeringen åt dem som idag parkerar på parkeringsplatsen som planeras att bebyggas.

Sektion genom hus 2, 1 och parkeringsdäck, OkiDoki! Arkitekter

I bottenvåningarna ryms bostadskomplement såsom lägenhetsförråd, cykel- och återvinningsrum. Entréer, där det är möjligt avseende nivåskillnader, görs genomgående
för att få livfullare bottenvåningar och bättre flöde och nyttjande av bostadsgårdar.
Den nya bebyggelsen knyter an till befintlig bebyggelse med fasadmaterial (tegel) och
sadeltak samt genom liknande typologi.
Totalt beräknas ca 200 lägenheter kunna uppföras.
Bevarande, rivning

Vid planens genomförande kommer byggnaderna inom fastigheten Sävenäs 164:1, ett
hunddagis och ett bokhus, att behöva flyttas eller rivas. Alternativa lösningar för
verksamheten studeras.
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Trafik och parkering
En uppskattning av trafikrörelserna på närliggande gator har gjorts för nuläge och
prognosår 2035. Trafiken på Hagforsgatan förväntas öka från 450 till 750 fordon/dygn i norra delen. Eftersom den största andelen parkeringsplatser kommer finnas i parkeringsdäcket i den norra delen, kommer mängden trafik längre in på Hagforsgatan endast öka med 60 fordonsrörelser per dygn. På Uddeholmsgatan förväntas
trafiken öka från 1250 till 1535 fordon/dygn och på Östra Torpavägen förväntas trafikmängden öka från 16 700 till 16 950 fordon/dygn.
Gator, GC-vägar

De nya husen nås via angöringsgator på kvartersmark som ansluts till Hagforsgatan. I
anslutning till husens entréer förses gatorna med kantstensparkering och gångbanor
som förlängs och ansluter till koloniområdet.
Eventuellt kan nya/flytt av farthinder på Hagforsgatan bli aktuellt. För att lyfta resande med kollektivtrafik till/från planområdet via Östra Sjukhusets hållplats bör en förbättring av gångvägen längs Uddeholmsgatan mellan planområdet och hållplatsen
utredas och eventuella åtgärder göras i samband med planens genomförande.
Parkering / cykelparkering

Planförslaget innebär att 316 befintliga parkeringsplatser bebyggs. I området har Bostadsbolaget 48 vakanta parkeringsplatser som inte bedöms behöva ersättas och 18
platser som hyrs ut till husbilar. Dessa avses efter planens genomförande istället avses
användas för personbilar. Det innebär att 250 av platserna som bebyggs behöver ersättas i garage och parkeringsdäck.
Parkering för föreslagna bostäder löses inom den egna fastigheten. Planförslaget redovisar parkering för boende i ett underjordiskt garage i ett plan under bostadsgården
mellan hus 3 och 4, samt i ett parkeringsdäck på kullen mellan hus 1 och 2. De parkeringsplatser på mark som tagits i anspråk ersätts i parkeringsdäcket. Planförslaget
redovisar ca 64 parkeringsplatser i garage för boende och ca 240 platser på parkeringsdäck. Parkering för besökande till boende föreslås som kantstensparkering samt
på mark, sammanlagt 44 platser. Sammantaget täcker detta behovet för befintliga boende och parkeringstalet för detaljplaner för den nya bebyggelsen.
Parkeringen kan med fördel säkerställas med gemensamhetsanläggning, då boende
från flera fastigheter kommer använda parkeringsplatserna.
Parkeringsdäcket föreslås ha två in- och utfarter för att avlasta Hagforsgatan och för
att tillgodose ett bra trafikflöde vid rusningstrafik. En in- och utfart ligger i norr och
en i söder. Byggandet av parkeringsdäcket kräver sprängning. Eftersom området berörs av underjordisk anläggning krävs tillstånd av Kretslopp och Vatten för att
genomföra sprängningsarbeten.
Cykelparkering för de som bor i eller besöker planområdet ska anordnas inom kvartersmark. Utrymme för cykelparkering finns i anslutning till bostäderna samt i cykelförråd i bostadshusens entrévåningar.
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Vy över ny bebyggelse och angöringsgata med kantstensparkering, OkiDoki! Arkitekter

Tillgänglighet och service
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 och parkeringsdäck så att man kan ta sig upp till
gård och entréer via hissar.
Tillgängligheten med kollektivtrafik är ganska god. För att underlätta ytterligare för
de boende bör fastighetsägaren skapa möjligheter att ansluta nya gångvägar inom
fastigheten till omgivande gångvägar och bidra till ett finmaskigare gångvägnät.
Att ta sig från de nya husen över Hagforsgatan med hjul (rullstol, rullator, barnvagn
m.m.) kräver några anpassade passager där kantstöden "dippas" ned till samma nivå
som gatan. Förslagsvis görs detta i samband med platser med farthinder. Var dessa
platser kommer vara behöver utreds vidare i planarbetet.
Fler boende ger bättre underlag för service, och kan ge ökade möjligheter för de verksamheter som finns i området att leva vidare och utvecklas.

Friytor
Bostadsnära ytor för lek och rekreation tillskapas i anslutning till bostadsbebyggelsen,
dels på den upphöjda gården på parkeringsdäcket och dels på bostadsgården på garaget. Det är viktigt att gårdarna utformas med omsorg och med fokus på vistelse och
aktiviteter, t ex med lekredskap och genom odlingsmöjligheter för de boende.
I närområdet finns god tillgång till rekreationsytor, som till stor del går att ta sig till
utan att behöva passera vägar med biltrafik.
Naturmiljö

Ingen naturmiljö ingår i planområdet.
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Sociala aspekter
Den nya bebyggelsen innebär en standardhöjning med tillgängliga bostäder och bostäder med hiss, vilket saknas idag i området. Den ger även området en bättre spridning och variation av lägenhetsstorlekar. De nya bostäderna tillför en stor andel 2 rok
som idag saknas.
Barriären, som dagens parkeringsyta utgör, mellan Hagforsgatan och koloniområdet
kommer minska och kopplingen till koloniområdet stärks. Mer friyta för utevistelse
tillkommer.

Teknisk försörjning
Dagvatten

En dagvattenutredning tas fram parallellt med samrådet inför granskningsskedet med syfte
att utreda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten, fördröjning/rening av
dagvatten samt eventuella tekniska skyddsåtgärder som behöver vidtas. Ambitionen är att
minimera anläggandet av nya ledningssystem och istället nyttja öppna diken och fördröjningsdammar. Detta dels för att minimera ingreppen i befintlig miljö och dels för att minimera framtida driftskostnader.
Vatten och avlopp

Spillvattenanslutning kräver utbyggnad av det allmänna ledningsnätet. Närmaste
spillvattenledningar finns västerut i Helleforsgatan och söderut via Skärhamnsgatan.
En utbyggnad av spillvattennätet från Helleforsgatan anses lämpligast. Anslutningn
till dagvattennätet kan göras till allmänt ledningsnät i Hagforsgatan.
Kapaciteten på befintligt dricksvattennät i Hagforsgatan bedöms vara otillräcklig och
måste ökas antingen genom förstärkning av befintlig ledning eller utbyggnad.
Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten
för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen.
Värme

Uppvärmning avses ske med fjärrvärme. Ledningar för fjärrvärme finns utbyggda i
anslutning till planområdet.
El och tele

Den omgivande bostadsbebyggelsen försörjs idag med el från en transformatorstation
inom planområdet. För att kunna försörja den tillkommande bebyggelsen kan eltillförseln behöva förstärkas.
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 närheten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten
vid elkablar följas.
Övriga ledningar

I områdets östra del har Vattenfall en nergrävd högspänningsledning. Ledningen säkras med ett u-område med fem meters bredd.
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Avfall

De befintliga bostäderna vid Hagforsgatan har idag sopsug. Det är möjligt att även
ansluta den nya bebyggelsen till denna. Miljörum med möjlighet till avfallssortering
ska lokaliseras så att de nås med god tillgänglighet för såväl de boende som vid
hämtning av avfall med renhållningsfordon. Om bostäderna inte ansluts till sopsugen
så tas allt avfall omhand i miljörum.
Den återvinningsstation som idag finns inom området kan inte ligga kvar utan en ny
återvinningsstation uppförs väster om sopsugen.

Övriga åtgärder
Branddammen inom fastigheten Sävenäs 164:1 kan avvecklas. Exploatören bekostar
avvecklingen.
Geotekniska åtgärder

En övergripande bergteknisk utredning för området har tagits fram av WSP och finns
redovisat i utlåtande daterat 2016-06-08. Några geotekniska eller bergtekniska hinder
föreligger inte för planerad byggnation och marken inom föreslaget planområde bedöms som lämplig för planerad exploatering. Inför granskningsskedet behöver en
platsspecifik geoteknisk undersökning/utredning tas fram för att fastställa lämpligaste
grundläggning av planerad byggnation.
Markmiljö

Gamla flygbilder visar att planområdet hörde till Torpakolonin innan parkeringsytorna anlades på 1960-talet.
Provtagningar visar att asfalten innehåller PAH-oljor. Andra potentiella föroreningskällor är utsläpp och spill från fordon och förorenade fyllnadsmassor.
Sanering av asfalten och eventuella föroreningar i underliggande jordlager hanteras
lämpligen i samband med områdets utbyggnad och rivningen av befintliga anläggningar. Fastighetsägaren ansvarar för sanering.
Berganläggning

Planområdet ligger i närheten av en berganläggning. Eventuell sprängning skall utföras så att skador ej uppkommer på berganläggning och i berganläggningens installationer. Förbesiktning av berganläggning och installationer skall utföras innan sprängning påbörjas.
Buller

En bullerutredning enligt 4 kap 33a§ bedöms med hänsyn till bullersituationen inte
behövas. Skälen motiveras nedan:
En bullerkartläggning för Göteborg gjordes år 2015, som innehåller ljudnivåer från
vägtrafik, spårvagnstrafik och tågtrafik inom Göteborgs kommun. Kartläggningen
visar att dygnsekvivalenta och maximala nivåer för buller från trafik och tågtrafik
uppfyller funktionskraven för hälsosamt boende enligt vägledning för trafikbuller i
planeringen.
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Området berörs även av flygbuller från ambulanshelikopter till Östra Sjukhuset. Den bullerutredning
som är gjord av WSP på uppdrag av Västfastigheter för den nya helikopterflygplatsen visar att det
handlar om ett begränsat antal landningar vilket
gör att kommunen bedömer att verksamheten har
en sådan omfattning att man klarar kravet om buller från flygplatser i förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader. Utomhusnivån FBN 55
dB(A) ekvivalentnivå bedöms enligt WSP’s utredning klaras i hela planområdet.
Maximal ljudnivå 70 dB(A) överskrids inom planområdet, men då antalet landningar med helikopter per dygn är långt
under sexton dagtid och under tre nattetid kan störningar från den flygande ambulansen anses som acceptabla.

Fastighetsindelning
Fastighetsindelningen, servitut, gemensamhetsanläggningar, u-områden, mm, framgår
av plankartan.
Fastighetsindelningsbestämmelse fastställd som tomtindelning ska upphöra att gälla
inom planområdet för:


1480K-III-6361 för Tangon i Sävenäs

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

Göteborgs stads Bostadsaktiebolag ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom
kvartersmark.
Drift och förvaltning

Trafikkontoret ansvarar för drift och förvaltning av mark som i detaljplanen är utlagd
som allmän platsmark gata.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. Sävenäs 164:1 och del av
Sävenäs 747:88 som planläggs som kvartersmark kommer genom avstyckning slås
samman med Sävenäs 71:9 alternativt bilda egen fastighet.
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Ledningsrätt

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt
omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsområden 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 ledningsägare. 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.
Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar placeras. Dessa kan 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 genomförandeavtalet.

Avtal
Befintliga avtal som berörs

Fastigheterna Sävenäs 164:1 samt delar av Sävenäs 747:81 och Sävenäs 747:88 arrenderas i dagsläget ut till ett arbetskooperativ som bland annat bedriver hunddagis.
Arrendet kommer att sägas upp. Vidare upplåts delar av fastigheten Sävenäs 747:88
med arrende till Torpakolonin för parkeringsändamål, vilket behöver sägas upp då
tillfart sker via Sävenäs 71:9 som ska bebyggas.
Avtal mellan kommun och exploatör

Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband med
detaljplanen genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan
vara utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt m.m. Detaljplanens konsekvenser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden mm ska beskrivas.
Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal, avtal tecknas mellan kommunen och Göteborgs stads Bostadsaktiebolag angående genomförandet av planen. Genom exploateringsavtalet regleras bl a utbyggnaden av kommunaltekniska anläggningar inom avtalsområdet. Exploatören förbinder
sig att betala ett exploateringsbidrag till kommunen och att ställa en ekonomisk säkerhet i samband med avtalets tecknande. Exploateringsavtalet medför bland annat att
planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvartersmark respektive allmän
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plats. För exploatören innebär exploateringsavtalet att kostnader för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende utbyggnad av allmän plats mm.
För markområde som ska markanvisas ska köpekontrakt upprättas mellan Göteborgs
stads Bostadsaktiebolag och kommunen innan detaljplanen ska antas.
Avtal mellan ledningsägare och exploatör

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelseavtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikoncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid
omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen/exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt
ledningsrätt.

Tidplan
Samråd:

3 kvartalet 2016

Granskning: 1 kvartalet 2017
Antagande: 2 kvartalet 2017
Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande.
Förväntad byggstart: 1 kvartalet 2018
Färdigställande: 4 kvartalet 2021

Genomförandetid
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar
fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.
Planens genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft
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Överväganden och konsekvenser
Överväganden har gjorts 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. Planförslaget innebär ändrade parkerings- och utsiktsförhållanden för befintliga boende längs Hagforsgatan. Enskilda boenden kan även få något försämrade solförhållanden vissa delar av dygnet.
Kvartersstruktur har övervägts men inte bedömts lämplig med hänsyn till den kulturhistoriska miljön, trafikstrukturen och den avskärmningseffekt som slutna kvarter
skulle skapa mellan de befintliga bostäderna längs Hagforsgatan och Torpakolonin.

Nollalternativet
Utan ny detaljplan tillåts ingen ny bebyggelse 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
Inom ramen för planarbetet har en social konsekvensanalys och en barnkonsekvensanalys genomförts genom en intern workshop med deltagare från stadens förvaltningar och från byggherren. Nedan sammanfattas synpunkter på planförslaget med hänsyn
till sociala värden i området och konsekvenser för barn och unga.
Sammanhållen stad

Detaljplanen möjliggör fler bostäder och fler människor i området. Omflyttning och
inflyttning från andra stadsdelar möjliggör nya möten. Det finns i huvudsak hyresrätter i området, vilket inte förändras genom planens genomförande. Det finns brist på
större lägenheter, vilket i viss mån kommer förbättras.
Planområdet ligger på en höjd vilket påverkar tillgängligheten till och från området.
Den kortaste vägen till spårvagnshållplatsen innehåller trappor, vilket gör att personer
med begränsad rörlighet kan behöva gå längre för att ta sig till kollektivtrafiken.
Parkeringsytan kan idag upplevas som en barriär mellan bostäderna längs Hagforsgatan och Torpakolonin. Genom den nya bebyggelsen avses den rumsliga kopplingen
mellan områdena förstärkas. En gångväg mellan den nya bebyggelsen och Torpakolonin stärker kopplingen. Utformning och belysning längs gångvägen blir viktigt för
att den ska upplevas som trygg.
Samspel

Kvarndammsparken, koloniområdet och bokskogen är områden som lockar flera olika
målgrupper och utgör mötesplatser för många. Säkra bilfria gårdar möjliggör fri lek
för barn och attraktiva platser för alla åldrar.
I södra delen av planområdet finns en grillplats och bollplan som kommer försvinna.
Det är okänt hur välanvända de är. I anslutning till de nya bostäderna kommer nya
platser för lek och olika aktiviteter istället att skapas.
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Vardagsliv

Torpa är ett grönt och tryggt bostadsområde med närhet till skola och förskolor, bland
annat en specialiserad allergiförskola och en Montessoriförskola, samt träffpunkt för
äldre. Det finns gott om grönytor för spontan lek och rekreation, men få organiserade
aktiviteter för unga. Närheten till Östra Sjukhuset innebär god tillgång till vård och
omsorg och många arbetsplatser, men också en viss störning från ambulanshelikoptrar.
Fler boende i området kan öka underlaget för handel och service i stadsdelen, bland
annat vid Kaggeledstorget.
Genomförandet av planen innebär att fler kommer bo i området och att bostadsområdet kompletteras med tillgängliga bostäder med hissar, vilket helt saknas idag. Äldre
personer eller personer med funktionsnedsättning får därmed bättre möjligheter att bo
i området.
För kolonistugorna i utkanten av området kan den nya bebyggelsen medföra minskad
avskildhet, vilket kan innebära en ökad trygghet för vissa medan andra kan uppleva
det som negativt.
Det finns en risk att p-däcket kan kännas otryggt om det inte utformas på ett genomtänkt sätt. Tryggheten föreslås förbättras genom att arbeta med parkeringsbolagets
metoder i konceptet ”jämställd parkering”. Att p-däcket kombineras med bostäder
förbättrar troligtvis också tryggheten.
Fler barn i området medför ökat tryck på skolor och förskolor i stadsdelen. Detaljplanen ger inte utrymme för någon kommunal service, detta behöver ses över i ett större
sammanhang.
Identitet

Den byggda miljöns karaktär förbättras och förstärks när en idag tråkig yta omvandlas
till bostäder och gårdar. De nya byggnaderna samspelar med den befintliga bebyggelsen genom att de nya byggnaderna utformas som lameller vinkelrätt mot de befintliga
på ett liknande sätt som gjorts i Västra Torpa utmed Helleforsgatan. Genom materialval och utformning kompletterar den nya bebyggelsen den gamla, och blir ett väl anpassat nutida tillägg.
Hälsa och säkerhet

Detaljplaneområdet ligger nära flera vackra och uppskattade rekreationsområden som
inbjuder till fysisk aktivitet för alla åldrar. Området är trafikseparerat vilket innebär
en stor rörelsefrihet och trygghet för barn som kan leka fritt på gårdar och ta sig runt
mellan gårdar och till naturområden utan att behöva korsa trafik. Den nya bebyggelsen förstärker trafiksepareringen genom att färre bilar kommer köra långt in på Hagforsgatan trots en viss ökad trafik i stadsdelen, många kommer istället stanna i parkeringsdäcket i norr.
Genomförandet av detaljplanen bidrar till en tryggare miljö med fler ögon och mer
belysning.
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Miljökonsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning 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 berörs. 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.
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 bostadsområde med kända förhållanden. Området bedöms inte som känsligt för förändring eller som känsligt för ytterligare störningar. Området är idag till stor del hårdgjort med asfalt. Planens genomförande innebär en minskning av andelen hårdgjord mark och sanering av tjärasfalt.
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKBförordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 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.



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.
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Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är
avstämd med länsstyrelsen 2016-06-10. Följderna av planens genomförande ska dock
alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens
miljökonsekvenser.
Miljömål

Avstämning av planförslaget har gjorts mot de lokala miljömålen. Planen bidrar till
kommunens övergripande målsättning att komplettera och bygga staden i anslutning
till befintlig kollektivtrafik, infrastruktur, service och tillgång till rekreationsområden.
Området får en god bebyggd miljö genom att komplettera med bostäder utifrån befintlig struktur. Bebyggelsen medför inte särskilt stora miljöeffekter och klimatpåverkan
är begränsad. Idag finns föroreningar i asfalten som kommer saneras i samband med
planens genomförande. Riktvärden för bullernivåer och luftkvalitet klaras.
Naturmiljö

Ingen naturmiljö eller Natura 2000-område påverkas.
Kulturmiljö

Den befintliga bebyggelsen utmed Hagforsgatan finns utpekad i kommunens bevarandeprogram. Bebyggelsen och upplevelsen av dess historiska karaktär bedöms inte
påverkas av det nya tillägget till området.
Påverkan på luft

Luftmiljön i området är god och trafiken kommer endast öka i begränsad omfattning.
Påverkan på vatten

Planförslaget bedöms inte påverka vattendrag, grundvattennivå eller dricksvatten.
Påverkan på solförhållanden

Solstudier har gjorts för att visa konsekvenserna av den föreslagna bebyggelsens
skuggeffekter. De befintliga bostäderna och gruppboendet får en mindre skuggpåverkan på förmiddagen både vid vårdagjämning och sommarsolståndet. De bedöms ändå
även efter nybyggnaden ha goda solförhållanden då skuggningen försvinner tidigt på
dagen, innan kl 12.
Solförhållandena på bostadsgårdarna är gynnsamma på sommaren, då de till stor del
är solbelysta hela dagen. Vid vårdagjämning däremot är den södra gården nästan helst
skuggad från kl 12, medan den norra har sol till senare på eftermiddagen/kvällen.
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Vårdagjämning
15 mars kl. 9

Vårdagjämning
15 mars kl. 12

Vårdagjämning
15 mars kl. 15

Vårdagjämning
15 mars kl. 18
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Sommarsolstånd
21 juni kl. 9

Sommarsolstånd
21 juni kl. 12

Sommarsolstånd
21 juni kl. 15

Sommarsolstånd
21 juni kl. 18

Göteborgs Stad, Planhandling

29 (30)

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan
Kommunens investeringsekonomi

Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av markområde som kommer att
markanvisas. Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter för utbyggnad av nya ledningar samt serviser.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Fastighetsnämndens intäkter från arrenden bortfaller i samband med att arrenden sägs
upp.
Kretslopp- och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för
ränta och avskrivningar.
Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmarken och får utgifter för
bygglov, anslutningsavgifter till el-, tele- och va-ledningar mm. Exploatören kan även
få utgifter för åtgärder inom allmän plats. Därutöver får exploatören utgift för markköp av markanvisat område.

Överrensstämmelse med översiktsplanen
Planen är i överensstämmelse med ÖP som anger bebyggelseområden med grön- och
rekreationsytor, där en blandning av bostäder och icke störande verksamheter är
önskvärd.
För Stadsbyggnadskontoret

Karoline Rosgardt

Maria Lejon

Planchef

Projektledare
Helena Rengemo
Plankonsult, AL Studio AB

För Fastighetskontoret

Magnus Uhrberg

Magnus Bergström

Tf enhetschef

Exploateringsingenjör
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