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Detaljplan för studentbostäder vid Dr Forselius Backe
inom stadsdelen Guldheden i Göteborg

Samrådets genomförande

Byggnadsnämnden beslöt den 17 dec 2007 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. Planförslaget har sänts för yttrande enligt bifogade lista över samrådskrets, bilaga 1,
under tiden 19 dec 2007 till 5 febr 2008.
Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på Guldhedens Bibliotek,
Doktor Fries Torg 6 under tiden 19 december 2007 till 5 februari 2008. Flygblad har
delats ut i angränsande bostadsområden enligt karta bilaga 2.
Sammanfattning

Från kommunala nämnder och bolag samt statliga verk, myndigheter och bolag framförs
inga erinringar mot planförslaget. Kommunstyrelsen i Mölndal framför att ytterligare
nedtrappning mot villabebyggelsen är önskvärd. Länsstyrelsen framför att en komplettering av bullerutredning och bergteknisk erfodras. Boende och fastighetsägare angränsande till planområdet är kritiska till utbyggnaden.
Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i
planhandlingarna samt genom de kompletterande utredningar som utförts.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande.

Kommentarer till gemensamma frågeställningar

Många synpunkter och frågeställningar återkommer i flera yttranden. Synpunkterna
kommenteras inte i anslutning till respektive yttrande, utan kommentarerna har ordnats
ämnesvis och redovisas i detta avsnitt.
Program - detaljplan
Stadsbyggnadskontoret tog i maj 2004 fram ett program för planområdet. Programmet
redovisade ett förslag med fyra fristående byggnader på ömse sidor om Dr Forselius
backe där sammanlagt 170-200 studentbostäder skulle inrymmas. I programmet prövades lämpligheten att förtäta Guldheden med ytterligare bebyggelse på den angivna plat1(15)

sen. Några av programmets huvudfrågor var att belysa om det är lämpligt att bygga
bostäder hänsyn till:
-

hur tillkommande bebyggelse kan anpassas till platsens förutsättningar (terräng,
stadsbild, befintlig bebyggelse mm)
påverkan på utsikten för närboende
hur trafik och gaturummet anordnas
parkeringslösning
hur bullerfrågor kan hanteras

Efter genomfört programsamråd där berörda myndigheter och grannar m fl beretts möjlighet att lämna synpunkter, har programmet godkänts av byggnadsnämnden som
underlag för fortsatt planarbete och upprättande av detaljplan.
Förslagen utbyggnad har studerats vidare och bearbetats efter programsamrådet, men
uppläggningen följer i stort programmets redovisning. De huvudsakliga skillnaderna
består i att detaljplanen redovisar två byggnadskroppar istället för fyra samt att antalet
våningar har ändrats från 4-7 våningar i det ursprungliga programförslaget till fem
våningar. Planområdet har även utökats utefter Gibraltargatan för att ge förutsättningar
för en utbyggnad av gång- och cykelbana. Program- och planarbetet har utförts i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL).
Miljökonsekvenser mm
Detaljplanen upprättas enligt det regelverk som anges i PBL och Miljöbalken. Enligt
dessa lagar skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om förslaget bedöms
innebär betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att planförslaget
inte innebär detta och något krav på att en särskild MKB skall upprättas för detaljplanen
finns inte. De huvudsakliga konsekvenserna av planförslaget sammanfattas och redovisas i planbeskrivningen. Det är inte aktuellt att i detta planärende utföra en hälsokonsekvensbeskrivning (HKB).
Förtätning
Förslag till översiktsplan för Göteborg går nu mot ett antagande i kommunfullmäktige.
Planen var ute på samråd under våren 2007 och ställdes ut under våren 2008. Inkomna
yttranden under utställningen har sammanställts i ett utställningsutlåtande. Byggnadsnämnden godkände den 18 november att skicka förslaget vidare till kommunfullmäktige
för antagande. Ett antagande kommer att kunna ske i fullmäktige i början av 2009.
Enligt förslaget till översiktsplan skall Göteborg utvecklas till en livskraftig långsiktigt
hållbar stad med balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Fortsatt
planering i Göteborg ska i första hand ske med inriktning mot komplettering av den
byggda staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. Översiktsplanen
visar tydligt på en utbyggnad av staden som inriktas mot komplettering inom den del av
den befintliga bebyggelsestrukturen där god försörjning med kollektivtrafik kan erhållas. Nytillskott och förändringar kommer därför att ske i första hand i stadens centrala
områden och mellanområden.
Föreslagen utbyggnad vid Dr Forselius backe överensstämmer med översiktsplanens
intentioner, vilket innebär att den tidigare bebyggda staden kommer att förtätas. Föreslaget läge utgörs av en kraftig slänt som idag i huvudsak utgörs av naturmark. Utbyggnaden innebär att den nuvarande andelen naturmark i området minskar, men att det fortGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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farande kommer att finnas kvar ett stråk av naturmark mellan kommungränsen och Gibraltargatan.
Gestaltning
Planområdet ligger vid gränsen mellan den mera storskaliga bebyggelsen i Guldheden
och villabebyggelse utmed Grågåsgatan och i Mölndal. Föreslagna byggnader är i fem
våningar och bedöms kunna utgöra ett tilltalande tillskott i stadsbilden. Byggnadshöjden
utgör en nedtrappning av skalan från Poseidons cirkelformade byggnad som är i nio
våningar och lamellbebyggelsen i norr som är i elva våningar. Byggnaderna har en
större skala än den angränsande villabebyggelse, men med hänsyn till avståndet till
denna bedöms byggnadsvolymerna kunna fungera väl i stadsbilden.
Solförhållanden
En solstudie har utförts för föreslagen bebyggelse. De föreslagna byggnader kommer att
ge skuggor som minskar den teoretiska soltiden med ca en timma vid vårdagjämningen
för fastigheterna Torrön 114:16,18,19 samt med en timme för fastigheten Torrön 114:19
vid midsommar. Förslaget innebär att antalet timmar med sol minskar något för fastigheterna. Övrig bebyggelse i norr och i väster berörs inte av ökad skuggning från byggnaderna.
I Boverkets rekommendationer anges som ett mått på goda solförhållanden att en byggnad skall erhålla minst fem timmars sol mellan kl 9 och 17 vid vår- och höstdagjämningen. Angränsande villor öster om planområdet kommer med detta mått fortfarande
ha goda solförhållanden efter utbyggnad, men får en minskad solinstrålning på eftermiddagar. Sena kvällar påverkas inte av förslaget, eftersom befintlig terräng och byggnader skuggar vid dessa tidpunkter.
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.
Studentbostäder
Detaljplanen prövar i första hand om platsen är lämplig för bostäder och reglerar inte
vilken typ av bostäder som får uppföras. I planbestämmelserna ställs krav på att gällande parkeringsnorm skall tillgodoses, men om det byggs studentbostäder eller ungdomsbostäder medges en lägre norm.
Det finns fortfarande ett underskott på studentbostäder i Göteborg och det är därför
angeläget att fler kan byggas. Föreslagna studentbostäder ligger på gång- och cykelavstånd från t ex Chalmers samt ligger nära kollektivtrafik, service och fritidsaktiviteter.
Området bedöms som ett attraktivt och bra läge för studenter.
Trafik
Detaljplanen har utformats i samråd med trafikkontoret. För att öka trafiksäkerheten
utförs en ”busstopplösning”. Måtten i planen är även tilltagna så att det i framtiden skall
vara möjligt med ytterligare uppgradering av korsningen till en cirkulationsplats. I samband med exploateringen avses även en gång- och cykelbana byggas ut fram till infarten
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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till Emilsborg där befintlig GC-bana ansluter. I korsningen med infarten till Emilsborg
planeras en förbättring av trafiksäkerheten genom en cirkulationsplats. Ytterligare trafikåtgärder har inte bedömts erfordras med anledning av nu aktuellt förslag.
Trafikbuller
En ny bullerutredning för det aktuella projektet har tagits fram. 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. Motsvarande värden för fasaderna mot Dr Forselius backe samt fasad mot naturmarken 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. I detaljplanen 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 förses med burspråk så att ett fönster
som vetter bort från Gibraltargatan får en ekvivalent ljudnivå under 55 dBA.
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. Illustrationskartan har kompletterats med lägen för uteplatser. Plankartan har även kompletterats med bestämmelse
som medger uppförande av bullerskydd på punktprickad mark i anslutning till uteplats,
om detta skulle bedömas lämpligt.
Bestämmelse om utformning av fasader där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55
dBA har ändrats och anger att ljudklass B skall uppnås.
Parkering
Parkeringsnormen för planområdet har justerats. Följande parkeringsbehov skall tillgodoses:
0,15 bilplatser för studentbostäder
0,35 bilplatser för 1- och 2-rumslägenheter
0,6 bilplatser för övriga lägenheter
Sprängning
Vid utbyggnad av de föreslagna byggnaderna samt GC-banan erfordras sprängning. 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 GCbanan skall utföras. GC-vägen passerar över ett befintligt utjämningsmagasin. Planbestämmelserna har kompletterats beträffande att sprängning i anslutning till magasinet
skall ske med hänsyn till detta. Planbestämmelse har även införts som anger att säkring
av block skall ske i slänten öster om Dr Forselius backe innan sprängning får påbörjas.
Vid utbyggnad åligger det byggherren att genomföra sprängningsarbeten mm på ett
betryggande sätt och så att angränsande fastigheter eller personer som vistas i anslutning
till området inte kommer till skada. Utförd utredning visar att det finns tekniska förutGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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sättningar att genomföra utbyggnaden utan risker för befintlig och ny bebyggelse samt
för de boende.
Radon
Radonhalterna har mätts inom området och mätningarna visar att marken utgörs av lågtill normalriskmark vad gäller radon. Planbestämmelse har justerats med hänsyn till
detta. Föreslagen utbyggnad innebär inte någon risk för att radonhalterna skall öka i
angränsande bostäder. Radonfläktar erfordras inte i de nya byggnaderna för att leda bort
radon.
Riskanalys
En riskanalys avseende mark- och bergschaktningsarbeten har utförts. De fastigheter
och anläggningar angränsande till området som kan beräknas bli berörda av mark- och
bergschaktningsarbeten har inventerats. Inventeringen omfattar bedömning av grundförhållanden, grundläggningssätt, konstruktion samt ingående byggnadsmaterial mm.
För fastigheterna har en bedömning gjorts av tillåtna vibrationsnivåer för byggnader,
anläggningar och vibrationskänsliga utrustningar. Riskanalysen visar att inga särskilda
restriktioner behöver införas i detaljplanen.
Enligt utredningen skall markarbetena planeras och genomföras på sådant sätt att närliggande bebyggelse och installationer inte skadas genom markvibrationer, luftstödvågor, stenkast eller markrörelser. Markrörelse innefattar även svällning av bergmassor
och förskjutningar på grund av gastryck från sprängning som kan skada konstruktioner
ovan och under mark. Arbetena skall bedrivas enligt gällande lagar, föreskrifter och
anvisningar. Om entreprenören inte följder de föreskrifter och restriktioner som lämnats
påtar han sig ansvaret för de skador och skadeståndskrav som kan bli följden av entreprenadens genomförande. Det normala förfarandet är att exploatören besiktigar angränsande byggnader och dokumenterar dessa innan arbetena påbörjas. Dokumentationen
fungerar som ett underlag för en diskussion om eventuella skador på byggnader med
hänsyn till utfört arbete.
Hydrogeologisk utredning
I en hydrogeologisk utredning har undersökts om bortdränering av dag-/dränvatten från
byggnaderna kan ge en skadlig grundvattenpåverkan inom området som ligger nedanför
planområdet i öster. Enligt utredningen kommer i framtiden främst ytvatten som idag
infiltreras att dräneras bort. Det innebär att grundvattenbildningen kommer att minska
något.
Föreslagna åtgärder beräknas minska grundvattenytan nedanför utbyggnadsområdet
med ca 0,1-0,2 m. Årstidsvariationerna för grundvattennivån i jordmagasinet varierar
sannolikt normalt med upp till en meter eller mer. En grundvattensänkning med i storleksordningen 0,1-0,2 m är enligt utredningen generellt en liten avsänkning som vid de
flesta markförhållanden inte medför några sättningsskador.
Enligt utredningen är det mest sannolika att den minskade grundvattennivån inte kommer att få några negativa effekter för berörda fastigheter. Finns risk för detta går det att
förebygga med enkla medel. Hur detta skall hanteras är en fråga som inte kan regleras i
detaljplanen. Utredningen rekommenderar att exploatören installerar ett grundvattenrör
minst 12 månader innan sprängningsarbetet inleds i sänkan nedanför utbyggnadsområGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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det. Från detta kan sedan avläsas om några negativa effekter uppstår på grund av utförda
arbeten. Om det skulle visa sig att bortledning av vatten orsakar en grundvattensänkning
finns möjlighet att utföra skadeförebyggande åtgärder genom bl a infiltration till grundvattnet. Infiltration av vatten bör dock inte ske utan att det finns ett dokumenterat behov
av detta. Om infiltration av grundvatten sker utan kontroll av trycknivåer finns risk för
en ökad utträngning av vatten i släntfoten väster om villorna.
Genomförandebeskrivningen har kompletterats beträffande att Chalmers/Poseidon har
åtagit sig att installera föreslaget grundvattenrör, om möjligt där jorddjupet är som
störst. Detta ska kontrolleras såväl innan byggstart som ett år efter avslutad byggnation
och under byggtiden ska mätning ske minst en gång i månaden. Om det skulle visa sig
att bortledning av vattnet orsakar risk för skada i området ska detta åtgärdas av Chalmers/Poseidon, t ex genom återinfiltrering av vatten. Genomförandebeskrivningen har
kompletterats.
Kommunala nämnder och bolag m.m.

Göteborg Energi GothNet AB vill bli informerade längre fram i planarbetet angående
schakter, elanslutning, fjärrvärme mm, så att de då kan förlägga rör och leverera bredband och IT-tjänster om intresse finns. Annars inget att erinra.
Kommentar: Synpunkten översändes till exploatörerna för kännedom.
Göteborg Energi Nät meddelar att planerad utbyggnad av bostäder kan anslutas till
befintligt elnät i området. Exploatören ombesörjer schakt och återställning inom kvartersmark. I anslutningsavgift ingår kostnader för serviskabel och förläggning fram till
önskade anslutningspunkter, schakt och återställning på allmän mark samt projektering
och administrativ behandling.
Kretsloppskontoret önskar att avfall i möjligaste mån skall kunna hämtas utan att chaufförerna behöver backa.
Kommentar: Hur omhändertagande av avfalls skall ske studeras närmare i samband
med detaljprojektering. Plankartan har justerats så att uppförande av miljöhus medges
vid parkeringen norr om det östra huset.
Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete och bedömer området vara bra för komplettering av bostäder. Planområdet ligger i Göteborgs centralare delar där avsteg enligt
den kommunala tillämpningen av bullerriktvärdena vid nyplanering kan tillämpas.
Nämnden anser att byggnadernas utformning innebär att bestämmelserna ska kunna
klaras, exempelvis genom större lägenheter i den norra delen som då har möjlighet att få
tillgång till en ljuddämpad sida. Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms inte överskridas
i området. Det centrala läget med goda cykelförbindelser samt möjlighet att ordna en
bilpool motiverar en lägre parkeringsnorm.
Park- och naturnämnden tillstyrker föreslagen detaljplan och föreslår att en röjning av
naturmark bör utföras mellan den planerade bebyggelsen och villaområdet. I anslutning
till att den nya gång- och cykelvägen iordningställs bör hela släntpartiet ner mot Mossens Idrottsplats ingå med bland annat naturvårdsåtgärder. Förvaltningen bör delta i det
fortsatta planarbetet. Under byggtiden skall avspärrningar mellan naturmark och
byggarbetsplats finnas.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Kommentar: Hur utbyggnad mm skall genomföras studeras närmare i samband med
detaljprojektering.
Stadsdelsnämnden Centrum förordar att inriktningen på de nya bostäderna skall
inrymma flera boendekategorier och inte enbart student- och ungdomsboende. Nämnden
poängterar att detaljplanen bör innehålla anvisningar om byggande av lämpliga funktionshinderbostäder i minst något av de två husen. Ett sådant gruppboende bör upplåtas
med hyresrätt. Tillgängligheten tillgodoses med installation av hiss. Förvaltningen ser
idag inte att det behövs någon byggnation av en förskola på just denna plats.
Kommentar: Vilken typ av bostäder som skall uppföras avgörs av byggherrarna och kan
inte regleras i detaljplanen.
Nämnden för Göteborg Vatten framför att den planerade GC-banan korsar befintligt
utjämningsmagasin för vatten och att sprängning skall ske på sådant sätt att skador inte
uppkommer på anläggningen eller dess installationer.
Kommentar: Utbyggnaden av GC-vägen med tillhörande sprängningsarbeten förutsätts
utföras på sådant sätt att inte anläggningen kommer till skada. Plangränsens har justerats
så att teknikbyggnaden vid utjämningsmagasinet förläggs utanför planområdet.
Kommunstyrelsen i Mölndal framför att ytterligare nedtrappning mot villabebyggelsen
är önskvärd. För en villafastighet inom Mölndals stad föreslås en utvidgning av tomten
in i Göteborgs stad. Kommungränsen föreslås att den justeras och berörd fastighetsägare
förutsätts att bli hörd. Av grundkartan framgår inte att ny bebyggelse har uppförts omedelbart söder om kommungränsen, här finns ett antal nya fastighetsägare som berörs av
förslaget och som bör få ta del av förslaget.
Kommentar: Berörda fastighetsägare har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Grundkartan har kompletterats för Mölndals stad.
Statliga verk, myndigheter och bolag

Lantmäterimyndigheten vill påtala att plankartan saknar fastighetsbeteckningar för
planområdet. I övrigt finns ingen erinran mot förslaget.
Kommentar: Plankartan har kompletterats med fastighetsbeteckningar.
Länsstyrelsen Västra Götalands län framför att frågor som berör hälsa/säkerhet måste
lösas på ett tillfredsställande sätt.
Bullerutredningen bygger på ett förslag med fyra byggnader och därför måste en ny
utredning tas fram. Den nya utredningen ska visa hur mycket bullret kommer att
överstiga 55 dB och var detta kommer att ske. Ljudklass B bör eftersträvas och därmed
överstiger den maximala ljudnivån inomhus inte 41 dBA. De planerade uteplatsernas
ljudnivåer skall också redovisas.
Den bergtekniska undersökningen måste kompletteras under planskedet så att byggnationen kan ske utan risker för befintlig och ny bebyggelse och för de boende. En riskanalys ska genomföras innan arbetet påbörjas för att förhållanden ska klargöras i planskedet så att de åtgärder som krävs ska kunna föras in i planen.
Det är viktigt att fånga in Räddningstjänsten i Storgöteborgs synpunkter gällande geoteknik och andra säkerhetsfrågor som exempelvis räddningsvägar även i fortsatt arbete.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Det är positivt att GC-banan byggs ut samt att säkerhetsstandarden på Gibraltargatan
med korsningar skall förbättras.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med en ny bullerutredning samt
geotekniska utredningar, se vidare kommentarer till gemensamma frågeställningar.
Räddningstjänsten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Västtrafik AB anser att planområdets läge väl lämpar sig för ny bostadsbebyggelse.
Med en reservation framför de att backen från busshållplatsen upp till det västra huset är
mycket brant. Platsen är således inte tillgänglig för rörelsehindrade. Det täta turutbudet i
kombination med direktresemöjlighet till City m fl. Intressanta målpunkter gör att man
anser att planområdet har god kollektivtrafik.
Kommentar: Det västra huset är möjligt att nå för rörelsehindrade via Dr Forselius
backe.
Sakägare

Titti Levin och Ulf Ziegler, Krokslätt 114:14 kräver att planarbetet avbryts och framför
att området är olämpligt att bebygga samt att sprängning i samband med utbyggnad kan
skada angränsande fastigheter. Utbyggnaden ger försämringar gällande utsikt, solljus,
generande insyn samt inskränker på rekreationsvärdet. Oro framförs beträffande att
utbyggnaden kommer att försaka problem för fastigheten med dagvatten samt risk för
att radonnivån ökar i samband med byggnation. Ny vägdragning mellan Krokslätts
Parkgata och Dalgångsgatan har medfört ökade trafikmängder och hastigheter.
Bodil och Anders Sandqvist, Krokslätt 114:15 yrkar på att planarbetet avbryts eftersom
programmet är inaktuellt och programskedet inte skett enligt svensk lag.
Om en omarbetning sker vill de att följande underlag finns med:
- en komplett geoteknisk undersökning av SGI med åtföljande riskanalys
(2 kap 3§ och 12 kap 1§ PBL)
- en komplett radonutredning
- en mer detaljerad trafiklösning
- en komplett lösning av bullerproblematiken
- en MKB, vilken borde tillförts redan i det tidigare programstadiet
(5 kap 18§ PBL)
- en HKB
- en ny bullerutredning
Efter att ovanstående sammanställts är de beredda att ånyo delta i ett nytt tillkommande
samråd.
Panos och Christina Papadopoulos, Krokslätt 114:18 kräver att planarbetet antingen
läggs ner eller startas om med program och framför att förutsättningarna har ändrats på
flera punkter sedan programmet antogs. Vidare framförs att marken inte är lämplig att
bebygga, med hänsyn till topografi, tillgänglighet samt inverkan på befintliga fastigheter
genom insyn och skuggning. En artinventering inom det nuvarande parkområdet efterfrågas samt dagvattenutredning. I yttrandet yrkas att en hälsokonsekvensbeskrivning
görs för att utröna både miljömässiga och sociala hälsokonsekvenser. I yttrandets sammanfattning hävdas att en fortsatt planering inte kan ske utan att frångå de regler om
program som finns i PBL. Programarbete som gjordes för fyra år sedan gjordes fel och
är idag så ofullständigt att det inte kan utgöra underlag för en fortsatt planarbete. I sak
ger ovanstående principfrågor och planeringsaspekter sammantaget så betydande för-
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sämringar för de boende omkring planområdet att de inte anses behöva tåla dessa vid en
avvägning mot en exploatering med de enskilda intressen som exploatören företräder.
Olle och Gwyneth Olofsson, Krokslätt 114:19 anser att det finns brister i underlaget
och framför att de vill vara informerade om resultaten från de utredningar som behöver
göras och få tillräckligt med tid att ta del av rapporterna för att se hur det påverkar den
egna fastigheten och diskutera resultaten med Byggnadsnämnden innan några beslut tas.
De kommenterar förtätningspolicyn i Göteborg som de tycker är onödig och inte
genomtänkt. De anser att grönområden i befintliga stadsdelar ska bevaras för att säkerställa livskvalitet och bevara värdefull och artrik fauna. Oro framförs för sprängningsarbeten och rasrisk på fastigheten och familjemedlemmar. Sprängningsarbetena kan
orsaka ett ökat problem med radon och de vill veta vem som utför och betalar eventuella
åtgärder. En erfaren bergtekniker bör göra en undersökning av området. De nya byggnaderna kommer att bilda en skärm mellan stadsdelarna och ge stor insyn och avskuggning av deras fastighet. De framhåller vikten av att dräneringen kommer att fungera och
de stora vattenmängder som finns tas om hand. Radonfläktar och ett rikt studentliv
utomhus på sommaren kan orsaka ett förhöjt buller. De anser att Guldheden är färdigbyggt och stödjer 0-alternativet; att ingen planändring sker.
Kristina Gedda Krokslätt 114:20. Se yttrande från Bodil och Anders Sandqvist sidan 8
beträffande framförda synpunkter.
Manuel Lopez Quiroga och Anne-Marie Sebbfalk, Krokslätt 114:22. Se yttrande från
Bodil och Anders Sandqvist sidan 8 beträffande framförda synpunkter.
Lena Mellbratt Stenman och Ulf Stenman, Mölndal Hästen 1 yrkar att projektet i första hand avslås samt i andra hand att programmet görs om och kompletteras. I yttrandet
framhålls att då de tekniska frågeställningarna, som radonhaltens påverkan på projektet,
geotekniska förhållanden, trafiklösningar och bullernivåer ej är tillräckligt belysta så
kan detaljplanen ej godkännas. Någon HKB har inte redovisats. Konsekvenserna för de
boende på Mölndalssidan har inte tagits upp. Hela programmets idé om en avtrappning
existerar inte gentemot enfamiljshusen i området.
Viviann och Thomas Skärnell, Mölndal Hästen 2 protesterar mot att handläggningen
inte går i takt med det som gäller för den här typen av projekt. De vill att planprocessen
startar om från början i rätt ordning med de personer som hittills inte har varit involverade och rekommenderar därför följande:
Endera avbryt planarbetet eller kompletterra samrådshandlingarna med
- en komplett geoteknisk undersökning av SGI med åtföljande riskanalys
(2 kap 3§ och 12 kap 1§ PBL)
- en komplett radonutredning
- en mer detaljerad trafiklösning
- en komplett lösning av bullerproblematiken
- en MKB, vilken borde tillförts redan i programstadiet (5 kap 18§ PBL)
- en HKB
Efter att ovanstående sammanställts är de beredda att ånyo delta i ett nytt tillkommande
samråd.
Vello och Barbro Klaassen, Mölndal Kalven 1 yrkar att planen senareläggs tills en
noggrann konsekvensanalys beträffande miljö-, buller-, trafik- och säkerhetssynpunkt
för intilliggande fastigheter har tagits fram både för Göteborg respektive Mölndal. Möjligheten bör undersökas att avstå från att bygga i detta mycket olämpliga område. GöteGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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borg och Mölndalskommun bör samråda om en mer lämplig plats att bygga på som
bättre passar alla parter. Vidare framförs följande synpunkter: Det framgår inte hur EU:s
nya krav mht miljö och buller tagits hänsyn till. Ökad trafikintensitet orsakas av förslaget och i en detaljplan krävs en noggrann undersökning hur trafikproblemen i framtiden
skall lösas. Säkerheten för gående är idag dålig. Plats för tillfartsvägar saknas för de två
nya fastigheterna i planen. Utsikten kommer att kraftigt försämras för de boende i
Poseidons höghus. Den nya fastigheten i öster byggs som en mur i gränsområdet mot
Mölndal. Den geotekniska undersökningen av marken under de planerade husen är inte
genomförd på ett tillfredställande sätt. Natur- och grönområden är redan förtätade i närheten och den planerade bebyggelsen kommer att förstöra det lilla som finns kvar.
Lars Albemark, Mölndal Brödfrukten 3 motsätter sig en utbyggnad. Trenden inom alla
kommuner att stadskärnor skall förtätas bör inte eftersträvas här anser han. Information
saknas kring byggnadernas längd, bredd, höjd och placering och det går inte att utläsa
hur trafiken till och från fastigheten skall lösas. Trafiksäkerheten bör beaktas. Radonhalten i marken bör undersökas. Bullerproblematiken bör redovisas.
Christin och Niclas Svan, Mölndal Sebran 8 är emot byggplanerna av flera anledningar. Ytterligare byggnation skulle öka trafiken och i dagsläget är buss- och personbilstrafik redan avstängt i området. Oro finns för eventuell rasrisk och skövling av
skogspartiet som bevarar vattenstånd och ger ett naturligt ”andningshål”. Man frågar
varför man väljer att bygga höghus i ett område med villor och inte tar hänsyn till
bebyggelsens struktur. En önskan finns att hänsyn tas till att man inte vill ha insyn och
till den avskuggning som de nya byggnaderna medför.
Mats Blomdahl och Marie Johansson, Bruns Backe 2B kräver att Stadsbyggnadskontoret avbryter planarbetet och utreder följande frågor vidare. De gröna områdena
behövs. Fastighetsägarna har redan idag upplevt en kraftig förändring av närmiljön i och
med att ett annat angränsande grönområde jämnades med marken och ersattes av det
kompakta Toltorps terrass. Området blev försämrat, med mer avgaser, buller och sämre
miljö. Byggnadsnämnden borde ta sitt ansvar och värnar om stadens parkområden
istället för att tillvarata kommersiella intressen. Eftersom det känns tveksamt att det
verkligen blir studenter som ska bo i lägenheterna så ska de krav som gäller för vanligt
bostadsbyggande gälla istället. Frågan gällande parkering bör utredas vidare. Om parkeringskravet höjs pga att det blir vanliga bostadshus istället för studentbostäder så kan,
enligt planhandlingarna, ytterligare ett parkeringsdäck komma att behövas. Hur stort blir
detta och vad kommer det att innebära? Idag är Dr Forselius Backe trång och trafikmässigt farlig. Man frågar hur en trafiksäker lösning skapas då bilar för ytterligare 180
lägenheter ska ta denna väg, och vilka miljökonsekvenserna blir.
Lena Mellbratt Stenman talesman för Arbetsgruppen Snöhöjdsgatan/Bruns Backe
har även i tidigare skeden lämnat synpunkter. Sedan förslaget presenterades 2004 har
stora förändringar i området skett och förutsättningarna för området har förändrats oerhört. Byggnation av ytterligare 180 lägenheter blir ännu en framtida stor belastning för
området. Mölndalssidan och all dess villabebyggelse är dåligt belyst i samrådshandlingen, vilket gör det svårt att förstå konsekvenserna av förslaget. Byggnadernas höjd
relateras till befintliga höghusområden och ses då som en avtrappning. Hur man kan få
5-6 våningar att bli an avtrappning i förhållande till enfamiljshus är obegripligt. Parkmarken i området har tidigare bedömts vara mark som inte ska bebyggas. Behovet av
grönområden har inte beaktats i samrådshandlingen. Området används idag flitigt av
barn som leker där. Nu ska området bebyggas och fler bilar kommer att passera; trafikmiljön blir farlig, då ingen förändring av gatan föreslås vad gäller cykelbana etc. Många
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kommer att få försämrad utsikt och ökad insyn till bostäder och trädgårdar. Solstudiesimuleringen visar på brister. I planen görs avsteg från riktvärden för buller, och detta
utan att ta med tillkommande trafik i beräkningarna. Bostäder med höga bullernivåer
går rakt emot alla rapporter om bullers dåliga inverkan på livskvalitén. Radon borde ha
utretts vidare till samrådet eftersom det fanns misstanke om höga nivåer. Arbetsgruppen
yrkar på att planarbetet avbryts. Om man i alla fall vill gå vidare så måste följande
underlag finns med:
- en komplett geoteknisk undersökning
- en komplett radonutredning
- en mer detaljerad trafiklösning
- en komplett lösning av bullerproblematiken
- en MKB, vilken borde ha tillförts redan i det tidigare programstadiet
(5 kap 18§ PBL)
- en HKB, hälsokonsekvensutredning
- en beskrivning av konsekvenserna för Mölndalssidan och villabebyggelsen
- Återremiss till Mölndals kommun efter gjorda kompletteringar
Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende

Nils Thölin, Dr Forselius Backe 9 påpekar att man nu frångått kategoritänkandet; ”studentbostäder” har blivit ”bostäder”. Planen visar på en politikerkyla och okänslighet
gent emot de boende i området. Varför är det så viktigt att exploatera de minimala grönområden på platsen, till förmån för en mindre grupp som kommer att frekventera bostäderna under kortare tidsperiod? Är politikerna införstådda i vilka konsekvenser förslaget
ger? Alternativa platser att bygga på finns, som exempelvis nedanför Guldhedens vattentorn. Varför är inte det området med i den nuvarande planeringen? Om det tas fasta
på detta alternativa förslag så kanske planeringsproblematiken kan lösas.
Ulf Peterson, Dr Forselius Backe 11, anser att en eventuell byggnad på platsen bör
vara lägre, maximalt 4 våningar, och eventuellt något mer långsträckt. Byggnaderna bör
vara låga, långsträckta och följsamma med natur och landskapsbild. Därmed kan skuggning, skymmande av utsikt och andra störande faktorer bli minimal.
Dan Malkolmsson, Dr Forselius Backe 15 vill uppmärksamma att solstudien innehåller
flera alldeles för mörka bilder och att denna bör studeras av en oberoende part. Ett av
husen kommer att skugga berörda villor i Krokslätt mer än vad växtligheten gör idag,
vilket inte framgår i solstudien. Är även kritisk till hur samrådsmötet har bedrivits.
Bo Ericsson, Dr Forselius Gata 26 motsätter sig förslaget till ny detaljplan eftersom
området inte tål denna nyetablering av bostäder. Det är anmärkningsvärt hur många
bostäder för studenter som byggs med panoramautsikt i Göteborg på attraktiva och tidigare fredad sluttningsmark, ofta långt ifrån universitet och högskolor. Det finns skäl att
misstänka att studenthemmen framöver omvandlas till bostadsrätter, kontor eller hotell.
Naturmarken har lockat människor att bosätta sig i området, men nu försvinner den och
även utsikten förändras. Om träden tas ner blir området dammigare och smutsigare och
trafikbullret ökar då det inte dämpas av växtlighet och annan natur. Även buller från nya
fläktar kommer att störa omgivningen. Färgläggningen på bullerkartorna är vilseledande. En ombyggnad av gatan gör att trafikkapaciteten minskar och trafikrytmen störs.
Det blir även mer buller, avgaser och stoft från bromssystem. Bländande belysning
kommer att störa förbipasserande. Det är redan idag mörkt, kallt och blåsigt utefter Dr
Forselius gata. De nya husen kommer att skymma solen och göra det blåsigare nedanför
dessa. Något större underlag för verksamheter finns inte i området.
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Börje L Svahn, Dr Forselius Gata 32 anser att topografin i området är olämplig för
byggnation. Att grönområdena försvinner och ersätts av byggnader innebär en väsentlig
försämring av närmiljön. Insyn skapas till närbelägna grannar. Avverkning av träd och
växtlighet innebär att dessa inte längre kan dämpa buller och störmoment. Solljusutredningen stämmer inte med verkligheten, utan byggnationen drabbar befintliga hus ytterligare. Ökad trafikintensitet leder till ökat trafikbuller och nedsmutsning. Några bullermätningar i drabbade lägenheter har inte genomförts. Det råder brist på parkeringsplatser och besöksparkeringar. Genomfartstrafiken bör begränsas. Befintliga trottoarer och
cykelbanor är så gott som obefintliga. Planförslaget är partiskt och eventuella synpunkter från boende i området har inte beaktats alternativt negligerats. Det finns tillräckligt
med studentbostäder i området – skapa istället möjligheter för äldreboende (+55). En
opartisk konsekvensbeskrivning av planerna bör göras för att klarlägga påverkan på
boendemiljön.
Ingela och Nils Bergius, Dr Forselius Gata 32 anser att byggnationen på de en gång
inplanerade grönområdena på Guldheden försämrar boendemiljön. Det förtätas alltmer
och det blir bara mindre av naturen kvar att njuta av. Det är av mycket stor betydelse för
de boende att få ha kvar som utsikt istället för att få en husvägg att titta in i. Någon
ordentlig trafikutredning har inte gjorts. Trafiken på Dr Forselius gata, och då framförallt genomfartstrafiken, har ökat mycket under åren. Det framgår inte av planhandlingarna hur föreslagen cykelbana skulle kunna få plats. Någon sprängning av berg mot
”vårt” område verkar man inte ha räknat med ännu! Genom att ta med en bit av nu
arrenderad mark i planområdet så hamnar sista huset på Dr Forselius gata ännu närmre
trafiken och utsätts för ytterligare trafikstörningar. I sluttningen ner mot husen från
gatan leker barn, särskilt på vintern i det lilla naturområde som finns. De protesterar mot
att kommunen tar av deras mark utan ersättning.
Arne och Gun Ahlqvist, Dr Forselius Gata 32 protesterar mot den planerade byggnationen. Den ökande trafiken kommer att bli störande. Ingreppet som kommer att göras i
grässlänten förstör barnens lekområde. Dagsljuset på balkongerna kommer att försämras
under viss tid under dagen.
Ingela Bergius, Dr Forselius Gata 32 protesterar mot föreslagen byggnation. Husen
kommer att skugga såväl lekplats som balkonger på de nedre våningarna på Dr Forselius gata. Biltrafiken och avgaser kommer att öka ytterligare. Förtätning med ytterligare
höga hus och borttagning av grönområden är en grogrund för sjukdomar, särskilt lungsjukdomar. Att man utan ersättning ska ta en bit av föreningens arrenderade mark protesteras också emot. Ett fullständigt geotekniskt underlag saknas. Hur ska man få plats
med en cykelbana intill den branta bergväggen utan att spränga? Vädjar om förståelse
för de boendes oro och att förslaget ändras beträffande ytterligare bebyggelse på platsen.
Anders Arvidsson, Dr Forselius Gata 34 påpekar att planförslaget bygger på en för
stadsdelen främmande stadsplanestruktur. Planförslaget tvingar boende i kringliggande
områden att genomkorsa föreslaget bostadsområde. Hänsyn har inte tagits till platsens/stadsdelens stads- och landskapsbild eller till dess natur- och kulturvärden. Föreslagen angöring till den östra byggnaden anses olämplig med tanke på förutsättningarna
på platsen. Grönområdet på platsen utgör idag en viktig länk mellan Mossens idrottsoch friluftsområde och Safjällets naturskyddsområde, inte minst för det rika djurlivet. I
planhandlingarna beskrivs och värderas naturområdena på platsen felaktigt och stadsbyggnadskontoret blundar för vegetationens partikel- och koldioxidbindande förmåga
av utsläpp från trafiken samt dess ljudabsorberande inverkan på ljudmiljön. ByggnatioGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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nen kommer att innebära skuggning av befintlig lekplats. Planarbetet bör omgående
avslutas och infogas i den pågående mer övergripande planeringen av Södra Guldheden.
Carl-Gunnar Mattsson, Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 23 står fast vid de
invändningar som de tidigare framfört i ärendet. Utredningen om miljöpåverkan på
området har inte gjorts tillräckligt noggrant. Slutsatsen att de boende kommer att vara
studenter och därmed inte ha bil anses inte underbyggd. En trafikutredning bör göras
med avseende på trafikproblem och olycksrisker. Vidare bör förändringar gällande luftkvalitet, ljudnivå och ljusförhållanden, avseende bländning nattetid, utredas. Ett förslag
till lösning kan vara att en mindre affär inkluderas i den tilltänkta byggnationen och att
en återvinningsgränd placeras på Södra Guldheden.
Övriga

Greta Karlsson, Björkuddsgatan vill att man bevarar det lilla naturområde som fortfarande finns kvar. Hon befarar dunder och brak och förstörelse av den lilla natur som
finns kvar. Fåglar och smådjur kommer att försvinna och det blir kalt och tråkigt. Under
byggtiden kommer förmodligen ingen hänsyn tas till dem som bor i närheten.
Maria Carlsson Dr Hjorts Gata påpekar att den ursprungliga tanken med Guldheden
var att detta skulle vara en grön stadsdel och att grönskan var skälet till att hon en gång
flyttade dit. Bygg på industritomterna i centrala Göteborg istället.
Bifogat yttrandet finns Boverkets skrift, Bostadsnära natur – inspiration & vägledning,
vilken är framtagen av regeringen och handlar om vikten av att säkra tillgången på
grönområden nära bostäder.
Milena Mattas är starkt emot föreslagen byggnation och föreslår att man istället bygger
längs Gibraltargatan i anslutning till de hus som redan finns där (Chalmers studenthem).
Ändra inte stadsbilden från 1950-talet som är speciell för området.
Jan H Nilsson, Syster Estrids Gata 7 anser att man i samrådshandlingen dragit felaktiga slutsatser av förslaget att anordna ett busstopp på Dr Forselius Backe. Istället kommer detta att medföra ökat buller och kraftigt ökade utsläpp av giftiga avgaser. Förslaget
innebär ökad bullernivå, sämre miljö och bidrar inte på något sätt till ökad trafiksäkerhet. Förslaget ska därför utgå från planen. Är positiv till att cykelbanan förlängs från
Gibraltargatan och genom Södra Guldheden.
Ann och Christer Lillvall, Grågåsgatan 22 A framhåller att man i samrådshandlingen
hänvisar till ett program som idag känns inaktuellt eftersom mycket har hänt i området
sedan programmet antogs. Klimatförändringarna har blivit en allt större faktor att räkna
med. Marken verkar inte lämplig att bebygga, vilket den första geotekniska utredningen,
gjord av gatukontoret, indikerade; risk för ras, erosion, blocknedfall, problem med
avledning av dagvatten, hög grundvattennivå osv. Behovet av grönområden i tätort har
inte beaktats i samrådshandlingen, vilket går emot vetenskap och riktlinjer för en bra
folkhälsa. Byggnationen kommer att förändra utsikten, möjliggöra insyn och innebära
skuggning framförallt på eftermiddagen då man kommer hem från arbete och skola.
Solstudien ger inte en riktig bild och basala uppgifter i den saknar verklighetsanpassning. Har man i planen tagit hänsyn till fläktbuller och buller från den tillkommande
trafiken från planerade byggnader? Radon borde utredas grundligare. Samarbete mellan
Göteborg och Mölndal saknas, trots att även boende i Mölndal kan komma att utsättas
för såväl risk för ohälsa och liv som risker för skada på egendom. De yrkar på att
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planarbetet avbryts eftersom programmet är inaktuellt och programskedet inte skett
enligt svensk lag. Om en omarbetning sker vill de att följande underlag finns med:
- en komplett geoteknisk undersökning av SGI med åtföljande riskanalys
(2 kap 3§ och 12 kap 1§ PBL)
- en komplett radonutredning
- en mer detaljerad trafiklösning
- en komplett lösning av bullerproblematiken
- en MKB, vilken borde ha tillförts redan i det tidigare programstadiet
(5 kap 18§ PBL)
- en HKB
- en ny bullerutredning
Efter att ovanstående sammanställts är de beredda att ånyo delta i ett nytt tillkommande
samråd.
Haudóra Gunnarsdottir, Krokslätt 59:29 har insänt samma yttrande som Ann och
Christer Lillvall, Grågåsgatan 22 A, se ovan.
Roger Apelgren, Hammarliden 12 har insänt samma yttrande som Ann och Christer
Lillvall, Grågåsgatan 22 A, se ovan.
Yvonne Leffler, Föreningen Bevara Guldheden, Raketgatan 5 påpekar att aktuellt
område inte ingick i det samråd som genomfördes 2005 då man skulle hitta möjliga
förtätningsområden. Ur det avseendet har förslaget stora brister. Norra och Södra Guldheden har utvecklats med hänsyn till de boendes fysiska behov och med stor omsorg
och ambition att skapa en estetiskt tilltalande miljö. För att kunna kombinera människovänlig boendemiljö med höghusbebyggelse så reserverades grönområden för rekreation
och området utformades så att det blev ljust och luftigt. På 1960- och 70-talen begick
den politiska ledningen i Göteborg gigantiska misstag när det gäller utformning av stadens bostadsområden. Okänsligheten för kritik och invändningar mot de valda lösningarna var total. Idag har samma förödande situation återuppstått, och man kallar lösningen förtätning. Boendemiljön kommer att utarmas. Höga värden, som grönska, luft
och ljus, kommer att gå förlorade, fler bilar ska in i området, kulturmiljön försvinner
och gedigna byggnadsmetoder kommer inte att användas. Bevara och skydda det som
fungerar bra och är värdefullt. Det ska givetvis finnas en rimlig balans på bostadsmarknaden och allas rätt till bostad ska kunna tillgodoses. Åldersfördelningen på Södra
Guldheden innebär att när livscykler sluts kommer ett stort antal lägenheter att bli lediga
inom en inte alltför avlägsen framtid. Bebygg i första hand rivningstomter och
omvandla kontor i centrum till bostäder. De vänder oss emot förslaget av följande skäl:
- Detaljplaneområdet ingick inte i tidigare program
- Avsaknad av MKB och HKB
- Olämplig topografi med rasrisk. Såväl SGI som Länsstyrelsen uttalar att en
grundligare undersökning skulle ha varit gjord redan i detaljplaneskedet.
- Ny bullersituation med stombuss från Krokslätts Parkgata vidare till Dalgångsgatan
- Klimathänsyn - urbanisering förändrar stadens mikroklimat och hydrologi
- Bevara bostadsnära natur. Grönområdet vid Dr Forselius backe har redan skövlats och föreslagen byggnation skulle i praktiken helt utradera strövområdet.
Elisabet Franzén, JoKro hemvärn, Wallenbergsgatan 1B motsätter sig detaljplaneförslaget på grund av förändringar i boendekvaliteten som förslaget skulle innebära. Planförslaget är oförskämt illa förarbetat, och i stort sätt identiskt med programförslaget
2004. En geologisk utredning och radonutredning saknas, liksom miljökonsekvensbeGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Detaljplan för
STUDENTBOSTÄDER VID DR FORSELIUS BACKE SÖDRA
GULDHEDEN, inom stadsdelen Guldheden i Göteborg

SAMRÅDSKRETS
KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG M M
Fastighetsnämnden
Göteborg Energi AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Gatu AB (kdm)
Kretsloppsnämnden
Miljönämnden
Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stadsdelsnämnden i Centrum
Trafiknämnden
VA-nämnden

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER ETC
Lantmäterimyndigheten i Göteborg
Länsordningspolisen
Länsstyrelsen
Postens Produktion
Telia Networks Skanova
Västtrafik Göteborgsområdet AB (kdm)

SAKÄGARE
Se fastighetsförteckning

BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE, HYRESGÄSTER, BOENDE
Hyresgästföreningen i Västra Sverige

ÖVRIGA
Naturskyddsföreningen i Göteborg

Samrådskrets

