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PLANBESKRIVNING 

INNEHÅLL 

Planhandlingar: 

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Genomförandebeskrivning 
  
Övriga handlingar och referensmaterial: 

• Program, maj 2004 
• Illustrationsritning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 
• Utställningsutlåtande 
• Förteckning över samrådskrets 
 
• Bullerutredning, 2008-04-08 
• Bergteknik, 2008-05-19 
• Riskanalys avseende mark- och bergschaktningsarbeten, 2008-08-15 
• Hydrogeologisk utredning, 2008-10-17 
• Solstudie, september 2007 
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SAMMANFATTNING 

I planen tillskapas byggrätt för ca 180 bostäder vid Dr Forselius Backe. Vidare 
öppnas möjlighet för en uppgradering av trafiksäkerheten längs Gibraltargatan 
genom en ny gång- och cykelbana, säkrare korsning med Dr Forselius Backe samt 
en eventuell cirkulationsplats vid utfarten från Emilsborgs studenthem. 
 
BAKGRUND 

För närvarande råder stor efterfrågan på mark för bostadsbyggnation inom Göte-
borgs stad. Fastighetskontoret har inkommit med en ansökan om planändring för 
aktuellt område vid Dr Forselius Backe, och byggnadsnämnden har beslutat att i 
en detaljplan pröva möjligheten att bygga bostäder på platsen. Diskussioner har 
förts med Chalmers Studentbostäder och Bostads AB Poseidon om bostadsbygg-
nation, eventuellt med student- och ungdomslägenheter. 
 
Inom ramen för detaljplanen vill man också pröva möjliga förbättringar av trafik-
situationen längs ett problematiskt parti av Gibraltargatan. 
 

 
Planområdets läge 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge 

Planområdet är beläget inom fastigheterna Guldheden 754:21 m fl på Södra Guld-
heden, ca 2 km söder om Göteborgs centrum, och sträcker sig från Dr Forselius 
Backe, längs Gibraltargatan till utfarterna från fritidsanläggningen Fysiken och 
studenthemmet Emilsborg. 
 

Göteborgs 
centrum 

Planområde  
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Areal och markägoförhållanden  

Planområdet omfattar cirka 1,8 ha. Marken ägs till största delen av Göteborgs 
kommun och av Bostads AB Poseidon. Fastighetsförhållandena framgår utförli-
gare av särskild fastighetsförteckning. 
 
Gällande planer 

I kommunens översiktplan ÖP 99 är området anvisat för bostäder och parkmark 
väster respektive öster om Dr Forselius Backe. Kommunfullmäktige antog en ny 
översiktsplan för Göteborg den 26 februari 2009. Planområdet redovisas som 
bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Föreslagen detaljplan överens-
stämmer med den nya översiktsplanen. 
 
För den södra delen av området gäller detaljplanerna F 3250, F2874 och F 2977. 
Dessa äldre planer togs fram i samband med att Södra Guldheden byggdes ut på 
60–talet. De är strikt styrande mot storskaliga bostadsområden med stora hus-
kroppar i lameller eller cirkelformer. Mellan områdena pekas transportvägar ut 
avskilt från bostäderna som kan ses som enskilda öar eller grannskapsenheter. 
Planerna anger bostadsändamål för befintliga bostadskvarter och parkändamål för 
de ytor som inte tagits i anspråk. Norrut längs Gibraltargatan gäller detaljplanerna 
DP/4198 och DP/4639. 
 
Program för planområdet 

Ett detaljplaneprogram har tagits fram för området och godkänts av byggnads-
nämnden 2004-12-21. I programmet prövades byggnation av fyra huskroppar med 
bostäder. Med anledning av inkomna synpunkter från berörda och boende i områ-
det samt pga. terrängförhållanden, siktlinjer, geoteknik och trafikbuller har de 
fyra byggnaderna från programhandlingen slagits samman till två byggnader i 
detaljplanen. I förhållande till programmet har planområdet även utvidgats till att 
omfatta Gibraltargatan fram till Emilsborg. 
 
 

 
Omgivande 60-talsbebyggelse 
 
Befintlig bebyggelse 

Norr och väster om planområdet ligger storskalig bostadsbebyggelse byggd på 
60-talet enligt principen ”hus i park”. I väster ligger Poseidons cirkelformade 
byggnad (9 vån) och i norr Riksbyggens lamellbebyggelse (11 vån). Mellan 
byggnaderna finns stora mellanrum med grönska och gator. Fasaderna är putsade 
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i ljusa kulörer. Villabebyggelse gränsar till området i söder och öster. Området 
ligger i gränslandet mellan det “storskaliga luftiga” och det “småskaliga täta”. 
Inom planområdet finns en garagelänga i plåt med garageplatser som hyrs av 
Poseidons hyresgäster. 
 
Geotekniska förhållanden 

Planområdet utgörs av sluttande oregelbundna bergsslänter lokalt med tunt jord-
täcke samt vissa utfyllnader. I stort sett lodräta bergspartier finns i den östra delen 
av området. Nedanför bergsbranterna återfinns nedfallna block. Bergarten utgörs 
av en relativt sprickrik ådrig/gnejsig röd granit med förekommande kvarts- och 
pegmatitgångar. Faktorer som påverkar risken för ytterligare bergras och blockut-
fall är vattentillgången i spricksystemen, hur långa frostperioder är, rotspräng-
ningar samt yttre påverkan som t ex bergsprängning och tung trafik i omedelbar 
närhet.  
 
Området bedöms kunna utnyttjas för bebyggelse efter vissa sprängnings- och upp-
fyllningsarbeten. En riskanalys avseende mark- och bergschaktningsarbeten har 
utförts. De fastigheter och anläggningar angränsande till området som kan beräk-
nas bli berörda av mark- och bergschaktningsarbeten har inventerats. Inventer-
ingen omfattar bedömning av grundförhållanden, grundläggningssätt, konstruk-
tion samt ingående byggnadsmaterial mm. För fastigheterna har en bedömning 
gjorts av tillåtna vibrationsnivåer för byggnader, anläggningar och vibrations-
känsliga utrustningar. Riskanalysen visar att inga särskilda restriktioner behöver 
införas i detaljplanen. 
 

 

Rasbrant och nedfallna block inom planområdet 
 
Vid utbyggnad av de föreslagna byggnaderna samt GC-banan erfordras spräng-
ning. En bergteknisk besiktning avseende stabilitet har utförts. För det västra 
huset krävs inga bergtekniska åtgärder före och efter byggnation. I den naturliga 
bergslänten öster om Dr Forselius Backe krävs vissa bergtekniska åtgärder innan 
sprängning får påbörjas. Åtgärderna består av bergrensning och bultning av block. 
Efter sprängning av bergschakt bör schaktväggarna kontrolleras av bergsakkunnig 
person för bedömning av eventuell förstärkning vid båda husen. Utredning 
behandlar även hur sprängning i anslutning till GC-banan skall utföras. Planbe-
stämmelse har införts som anger att säkring av block skall ske i den östra slänten 
innan sprängning får påbörjas. 
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I en hydrogeologisk utredning har undersökts om bortdränering av dag-
/dränvatten från byggnaderna kan ge en skadlig grundvattenpåverkan inom områ-
det som ligger nedanför planområdet i öster. Enligt utredningen kommer i framti-
den främst ytvatten som idag infiltreras att dräneras bort. Det innebär att grund-
vattenbildningen kommer att minska något. Den minskade grundvattennivån 
bedöms inte få några negativa effekter för berörda fastigheter.  
 
Markradon 

Radonhalterna har mätts inom området och mätningarna visar att marken utgörs 
av låg- till normalriskmark vad gäller radon. Byggnader skall med hänsyn till 
detta utföras med radonskyddande utförande. 
 
Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar i området. 
 
Kulturhistoria och äldre byggnader 

Stora delar av Guldhedsområdet är upptaget som kulturhistoriskt intressant i 
stadsbyggnadskontorets program för ”Kulturhistorisk värdefull bebyggelse, del 
II”. Utbyggnaden av Guldheden skedde i huvudsak 1945-53. De sydöstra delarna 
av Guldheden, där planområdet är beläget är dock inte angivna som kulturhisto-
riskt intressanta. De har uppförts i huvudsak 1960-61 efter det att övriga Guldhe-
den byggts ut. 
 
Mark och vegetation 

Planområdet är bergigt och kuperat. Det sluttar starkt från väster till öster. Slutt-
ningen är till stora delar trädbevuxen. De västra delarna har till stora delar kala 
berghällar. Strax öster om planområdet finns värdefull vegetation med stor artri-
kedom. 
 
 

 
Naturmark öster om Dr Forselius Backe 
 
Friytor 

Mossens idrotts- och friluftsområde gränsar till planområdet med strövområde, 
motionsslingor, bollplaner, gym, idrottshall mm. Lekplats finns vid Poseidons 
angränsande hyresfastighet. 
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Service 

Kommersiell service finns ca 1 km norrut längs med Gibraltargatan och vid Dr 
Fries Torg. 
 
 
DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER 

Planen tillåter uppförande av ca 180 lägenheter i varierande storlekar, företrädes-
vis mindre bostäder. För att lösa parkeringsbehovet för tillkommande bebyggelse 
kan befintlig parkeringsplats i planområdets västra del utnyttjas genom en gemen-
samhetsanläggning. En yta intill huset på östra sidan av Dr Forselius backe plane-
ras också för parkeringsplatser. 
 
I korsningen Gibraltargatan och Dr Forselius Backe görs plats för en uppgrade-
ring till ökad trafiksäkerhet. Längs Gibraltargatans västra sida görs plats för en 
gång- och cykelbana norrut mot Emilsborgs studenthem. Vid utfarten från Emils-
borg lämnar planen plats för anläggning av en cirkulationsplats. 
 
Avvägning enligt miljöbalken 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda naturintressen berörs. Kul-
turintressena tillgodoses i detaljplanen. Detaljplaneförslaget förslår dock bostads-
ändamål inom planområdets östra del, som i gällande översiktsplan anges som 
parkmark. Förslaget bedöms ändå förenligt med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna då lämpligheten har prövats och 
bekräftats i detaljplanens programskede. 
 
Bebyggelseområden  

Bostäder och övrig bebyggelse  

I detaljplanen anges bostadsändamål för de nya tomterna på ömse sidor om Dr 
Forselius backe. Den nya bebyggelsen kan således komma att inrymma bostads-
lägenheter av alla slag, men aktuell diskussion rör sig främst om mindre hyreslä-
genheter i form av t ex student- och ungdomsbostäder. Om byggnationen genom-
förs med denna typ av bostäder bedöms det västra huset rymma ca 80 lägenheter 
och det östra ca 100 lägenheter. Det illustrerade förslaget är resultatet av ett flertal 
alternativa studier kring hur platsen skulle kunna bebyggas med bostäder.  
 
Föreslagen ny bebyggelse utgörs av två lätt svängda skivhus i fem våningar 
exklusive souterrängvåning, placerade på var sida om Dr Forselius backe så att ett 
tydligt gaturum skapas ned mot korsningen med Gibraltargatan. Vid båda husen 
finns möjlighet att anordna gemensamma uteplatser för de boende. 
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Illustration av förslagen ny bostadsbebyggelse; situationsplan 
 
Nybebyggelsen skall ges ett samtida arkitektoniskt uttryck. Det är viktigt att 
byggnadsvolymerna upplevs passa in i området med avseende på placering och 
byggnadshöjder. Byggnaderna följer den branta terrängen som sluttar från väster 
till öster. De kan ses som en naturlig avtrappning i skalan från den storskaliga 
bebyggelsen på Guldheden mot villabebyggelsen öster och söder om området. De 
nya byggnaderna ges indragen takvåning på östra sidan för att bryta ned höjdska-
lan ytterligare. Placeringen av byggnaderna optimeras i sidled med hänsyn till 
utsiktsmöjligheter och siktlinjer för boende i närliggande hus. 
 

  

Illustration av förslagen ny bostadsbebyggelse; sektion 
 
Planen erbjuder möjlighet att uppföra garage i ett plan eller parkeringsdäck i två 
plan inom områdets västra del. Här får även komplementbyggnader som soprum 
och cykelförråd uppföras. Inom den östra parkeringsytan får miljöhus, avfallsbe-
hållare i mark anläggas för sophantering samt skärmtak för cyklar uppföras. 
Byggnad/tak skall dock placeras minst 2 m från tomtgräns. Parkeringsdäck, kom-
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plementbyggnader och avfallsbehållare i mark skall placeras och utformas så att 
de smälter väl in i miljön. 
 

 
Modellfoto som illustrerar bebyggelsens volymer; vy från öster. 
 
Befintlig vegetation och naturmark sparas så långt det är möjligt vid byggnation, 
och markarbeten och sprängning skall minimeras. Ingen värdefull naturmark tas i 
anspråk. Inom tomtmark skall naturmarkskaraktären återställas efter utbyggnad, 
alternativt skall plantering anordnas och underhållas. Uteplatser, gångvägar, 
stödmurar och cykelparkering etc får anläggas  
 
Planområdet gränsar i söder mot Mölndals stad. En villafastighet på Mölndalssi-
dan har idag infart från Dr Forselius backe över parkmark som är kommunägd av 
Göteborg. Bostadsfastigheten använder idag även en del av parkmarken som 
trädgård. I planen justeras aktuell del av parkmarken till bostadsändamål så att 
den kan införlivas med bostadsfastigheten. Se vidare i detaljplanens genomföran-
debeskrivning. 
 
Gator och trafik 

Trafik  

Tillfart till området sker från korsningen Gibraltargatan/Dr Forselius Backe. 
Angöring till byggnaden på östra sidan anordnas via Dr Forselius Backe och till 
byggnaden på västra sidan över Poseidons parkering via Dr Forselius Backe. 
 
I korsningen Gibraltargatan/Dr Forselius Backe planeras en ”busstoppslösning” 
avsedd att öka trafiksäkerheten. Måtten i planen är tilltagna så att det i framtiden 
skall vara möjligt med ytterligare uppgradering av korsningen till cirkulations-
plats. Gång- och cykelväg längs Gibraltargatan till centrum saknas idag. I sam-
band med exploateringen avses en gång- och cykelbana byggas ut fram till infar-
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ten till Emilsborg där befintlig GC-bana ansluter. I korsningen med infarten till 
Emilsborg planeras en förbättring av trafiksäkerheten genom en cirkulationsplats. 
 
Parkering 

Parkering till de nya bostäderna kommer delvis att lösas inom kvartersmark öster 
om Dr Forselius Backe, och delvis inom en gemensamhetsanläggning på Posei-
dons angränsande fastighet. Öster om Dr Forselius Backe planeras ca 12 bilplat-
ser.  
 
I områdets västra del finns en befintlig parkeringsplats som idag betjänar ett 
hyreshus väster om planområdet. Parkeringsplatsen byggs ut med ca 30 p-platser 
för att tillgodose även behov inom planområdet . Sammanlagt kommer parker-
ingsplatsen att rymma totalt ca 110 p-platser. Om planområdet utnyttjas för annan 
typ av bostad än för studenter och ungdomar, erfordras ytterligare biluppställ-
ningsplatser. Redovisad byggrätt i tidigare gällande detaljplan bibehålls, vilket 
medger att nuvarande markparkering kan ersättas med ett parkeringsdäck i två 
plan. 
 
I stort sett skall gällande parkeringsnorm för bostäder tillgodoses inom planområ-
det. I centrala lägen som detta bedöms dock vissa avsteg från p-normen kunna 
accepteras när det gäller student- och ungdomsbostäder. Detta motiveras med 
närhet till högskola, centrum, tät kollektivtrafik, goda cykelförbindelser samt en 
tänkbar möjlighet att erbjuda tillgång till bilpool. Följande parkeringsbehov skall 
tillgodoses: 
 
0,15 bilplatser för studentbostäder 
0,35 bilplatser för 1- och 2-rumslägenheter 
0,6 bilplatser för övriga lägenheter  
 
Cykelparkering anordnas i anslutning till och i bostadshusen. 
 
Kollektivtrafik 

Området har god kollektivtrafikförsörjning. Buss 52 och 49 trafikerar Gibraltar-
gatan till Korsvägen och Linnéplatsen. Under dagtid går bussarna varje kvart och 
under kvällstid varje halvtimme. Hållplatsen ligger i anslutning till korsningen Dr 
Forselius Backe/Gibraltargatan. 
 
Teknisk försörjning   

Vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele finns utbyggt i området. 
 
Konsekvensbeskrivning 

0-alternativ 

0-alternativet, att ingen planändring sker, innebär att den västra delen av planom-
rådet förblir i huvudsak mark med byggnadsförbud (”prickad tomtmark”) och 
delvis byggrätt för garage. Den östra delen förblir allmän platsmark för parkän-
damål, och markanvändningen blir sannolikt oförändrad mot idag. 
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Miljökonsekvenser 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att planen inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Ingen miljökonsekvensbeskrivning krävs enligt Plan- och Bygglagen eller 
Miljöbalken. Inga riksintressen eller andra områden med särskilda naturintressen 
berörs. Förslaget innebär ett visst intrång i park- och naturmiljöerna i området, 
men då lämpligheten i att bygga på allmän plats är prövad i programskedet och 
det dessutom finns tillgång till likvärdig park- och naturmark i nära anslutning till 
planområdet, bedöms intrånget som acceptabelt. Exploateringen är alltså i huvud-
sak förenlig med översiktsplanen och går att förena med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser. 
 
Miljökvalitetsnormer 

Enligt Göteborgsregionens luftvårdsprogram och mätresultat från 2006 överskrids 
miljökvalitetsnormen för luftföroreningar inte inom området. Tillkommande 
bebyggelse bedöms inte alstra mer trafik än att föroreningshalterna i luften endast 
kommer att påverkas ytterst marginellt. 
 
Sociala konsekvenser 

Projektet innebär ett bostadstillskott till området och bostadsutbudet i Göteborg. 
Fler smålägenheter och studentbostäder skulle ge ökad variation av bostadsutbu-
det i området som idag domineras av hyresrätter, bostadsrätter och villor. Det 
bidrar till ökad integration i området. Den ökade boendekoncentrationen förbätt-
rar underlaget för närservice i området. Utsikten mot öster för boende i Poseidons 
angränsande hyresfastighet försämras något. Parkering löses inom planområdet 
varvid dagens parkeringssituation inte påverkas. Det blir en mindre ökning av 
biltrafiken till/från området. 
 
Störningar 

Enligt Riksdagens antagna riktvärden för trafikbuller (proposition 1996/97:53) 
gäller att följande värden inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyg-
gelse: 
 

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 
• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad 
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 
Vid planens utformning har Boverkets rekommendationer för ”Tillämpning av 
riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder” från 2004, 
och Göteborgs stads rapport ”Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbul-
ler” från 2006 beaktats. 
 
Inom planområdet förekommer störning från trafiken på Gibraltargatan och Dr 
Forselius backe. Gatorna trafikeras av persontrafik, bussar och lastbilar. En trafik-
bullerutredning har tagits fram för detaljplanen. Som underlag för beräkningarna 
har trafikdata vid angränsande vägar erhållits från Trafikkontoret i Göteborg samt 
Gatukontoret i Mölndal. Av utredningen framgår att de ekvivalenta ljudnivåerna 
vid gavlarna som vetter mot Gibraltargatan ligger på mellan 58 och 60 dBA. Mot-
svarande värden för fasaderna mot Dr Forselius backe samt fasad mot naturmar-
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ken i öster är 55-57 dBA. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 
samt uteplats är 55 dBA samt riktvärdet för maximal ljudnivå utomhus på uteplats 
är 70 dBA 
 
Trots att läget är bullerstört anser kommunen att den nya bebyggelsen är motive-
rad. Läget är centralt och därför attraktivt för boende, och bebyggelsen blir en 
förtätning i en redan bebyggd miljö. I planen skapas utrymme för ombyggnad av 
korsningen Dr Forselius Backe - Gibraltargatan till cirkulationsplats, något som 
kan medföra sänkta hastigheter för biltrafiken och därmed minskat buller. Till-
gången till kollektivtrafik är god och de som kommer att bo i de nya husen får ett 
boende i nära anslutning (gång- cykelavstånd) till centrum, Chalmers, universi-
tetsområden samt andra viktiga målpunkter, vilket i sig också bedöms minska tra-
fikbelastningen.  
 
Genom bullerreducerande åtgärder på byggnadernas fasader (t ex placering av 
skärmar eller veckning av fasaden) och anpassning av planlösningar så att störda 
bostäder får tillräckligt mycket fönster mot icke störd sida, kan bullerkraven kla-
ras. De exakta lösningarna för bullerreduktion prövas i bygglovsskedet. I detalj-
planen föreskrivs att i bostadslägenhet där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad 
överstiger 55 dBA skall minst hälften av boningsrummen utanför minst ett fönster 
ha en ekvivalent ljudnivå som inte överstiger 50 dBA frifältsvärde. Möjlighet 
finns att bygga enkelsidiga lägenheter om fasaderna mot Dr Forselius Backe för-
ses med burspråk så att ett fönster som vetter bort från Gibraltargatan får en ekvi-
valent ljudnivå under 55 dBA. 
 
Riktvärden för inomhusmiljön klaras inom planen under förutsättning att kon-
struktionen och det tekniska utförandet av fasaden genomförs på ett riktigt sätt. 
Det är möjligt att ha fönster även mot en sida med för höga bullervärden, men 
fönstren måste vara klassade så att de står emot ljudtrycket. Särskild planbestäm-
melse har införts i planen om att fasad där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 
dBA skall utföras med ljudklass B. Detta är en skärpning av riktvärdena för att 
kompensera den bullriga utemiljön med en tystare innemiljö.  
 
Utan särskilda bullerskyddsåtgärder finns det möjlighet att anordna uteplatser där 
den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dBA söder och öster om huset öster 
om Dr Forselius Backe samt söder och väster om det västra huset. Om uteplatser 
uppförs i andra lägen får bullerskydd anordnas i anslutning till uteplatsen. Sär-
skild planbestämmelse har införts i planen om att ” varje bostad skall ha tillgång 
till skyddad uteplats där den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 dBA och den 
maximala ljudnivån inte överskrider 70 dBA”. 
 
Solförhållanden 

En särskild solstudie har utförts för att klarlägga hur föreslagen bebyggelse kom-
mer att skugga omgivningen. Av studien framgår att befintlig villabebyggelse 
öster om området kommer att påverkas av skuggning i viss mån. Vid midsom-
martid skuggas en villa väster om Grågåsgatan under drygt en timmas tid efter 
klockan 17. Vid vårdagjämningen skuggas tre villorna under omkring en timmas 
tid från ca kl 15 av föreslagen ny bebyggelse.  
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Enligt Boverkets rekommendationer bör en bostad nås av minst fem timmars sol 
vid vår- och höstdagjämning mellan kl 9 och 17. Villabebyggelsen väster om 
Grågåsgatan kommer enligt solstudien vid denna tidpunkt att få ca sex timmars 
sol efter utbyggnad. Bebyggelsen påverkas visserligen negativt genom att till-
gången på eftermiddagssol minskar, men har fortfarande med utgångspunkt från 
Boverkets rekommendationer goda solförhållanden. 
 
Solstudien har gjorts i en datormodell och tar inte hänsyn till befintlig vegetation 
utan redovisar endast skuggning från mark och byggnader. Det är alltså tänkbart 
att även befintlig vegetation i realiteten bidrar till skuggning av villorna. Denna 
negativa påverkan skulle kunna avhjälpas genom viss gallring i vegetationen. 
 
Sprängning 

Vid utbyggnad av de föreslagna byggnaderna samt GC-banan erfordras spräng-
ning. En bergteknisk besiktning avseende stabilitet har utförts. För det västra 
huset krävs inga bergtekniska åtgärder före och efter byggnation. I den naturliga 
bergslänten öster om Dr Forselius Backe krävs vissa bergtekniska åtgärder innan 
sprängning får påbörjas. Åtgärderna består av bergrensning och bultning av block. 
Efter sprängning av bergschakt bör schaktväggarna kontrolleras av bergsakkunnig 
person för bedömning av eventuell förstärkning vid båda husen. Utredning 
behandlar även hur sprängning i anslutning till GC-banan skall utföras. GC-vägen 
passerar över ett befintligt utjämningsmagasin. Sprängning i anslutning till maga-
sinet skall ske med hänsyn till detta.  
 
Radon 

Byggnader där människor vistas mer än tillfälligt skall grundläggas med radon-
skyddande konstruktion. 
 
GENOMFÖRANDE 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
Genomförandetiden slutar fem år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 
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Norconsult AB. Illustrationsförlaget är framtaget av Johan Lundin, White Arki-
tekter för Joakim Wallin, Stiftelsen Chalmers Studenthem. Fastighetskontoret har 
deltagit genom Anders Alm och trafikkontoret genom Beata Löfmarck. 
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