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Planprocessen 

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

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

ras.  

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

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

jerat i program.  

 

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

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

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

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

Information om planförslaget lämnas av: 

Tea Cole, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 19 87 

Sirpa Antti-Hilli, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 09 

Malin Eriksson, Fastighetskontoret, tfn 031-368 11 36 

Johanna Ståhle, Trafikkontoret, tfn 031-368 24 06 

 

Granskningstid: 9 november – 30 november 2016 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling  

Datum 2016-10-25 Granskningsskede  
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Detaljplan för Förskola och studentbostäder vid Sven Brolids väg  
inom stadsdelen Sandarna i Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900) 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser och illustration 

 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

• Grundkarta 

• Samrådsredogörelse 

 

Utredningar: 

• Trafikförslag, Norconsult, 2016-02-08 

• PM Geoteknik och bergteknik, Fastighetskontoret 2015-03-27 

• PM Miljöteknisk markundersökning, Sweco 2015-06-15 rev. 2016-09-29 

• PM Dagvatten, Sweco 2016-11-01  

• Solstudier, White 2016-08-29 
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Sammanfattning 

Planområdet ligger i stadsdelen Sandarna. Behovet av studentbostäder i Göteborg är 

större än vad som finns att tillgå och kommunfullmäktige har därför beslutat att byg-

gandet av studentbostäder måste öka.  

Syftet med detaljplaneförslaget är att pröva möjligheten att bebygga området med för-

skola och studentlägenheter för att möta behovet av förskoleplatser i närområdet och 

studentbostäder i staden. Detaljplanen möjliggör en komplettering med bostadsbebyg-

gelse i anslutning till befintliga studentbostäder i ett attraktivt läge i staden med närhet 

till kollektivtrafik, service och naturområden.  

Platsen för förslaget är en del av ett naturområde, intill Kungsstens industriområde vid 

Sven Brolids väg och angränsande Västra kyrkogården.  

 

 

Flygfoto från norr över planområdet och dess omgivning 

 

Förslaget möjliggör bostäder i sex (6) våningar där två (2) av våningsplanen ligger i 

delvis souterräng i bergspartiets norra och nordöstra kant. Byggnaderna är tänkta att 

innehålla sex (6) avdelningar förskola, vilket innebär ca 108 barn, och cirka 270 stu-

dentlägenheter.  

Överväganden och konsekvenser 

Ny bostadsbebyggelse föreslås i utkanten av Kungsstens industriområde och i anslut-

ning till SGS studentbostäder. Planområdet gränsar i öster till Västra kyrkogården och 

har goda kopplingar till grönska, service och kollektivtrafik. Grönområdet som tas i 

anspråk bedöms inte inneha några högre naturvärden. Påverkan på allmänhetens till-

gänglighet till naturen bedöms som begränsad då befintliga stigar finns kvar och kom-

mer också fortsättningsvis vara tillgängliga.  
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Kyrkan har inga anspråk på marken, eftersom områden med ytligt berg inte lämpar sig 

som gravplats. De goda förutsättningarna för bostadsbebyggelse och bristen på student-

bostäder samt möjligheten till att skapa nya förskoleplatser i området bedöms väga star-

kare än bevarandet av grönområdet i sin helhet.  

Avvikelser från översiktsplanen 

Enligt översiktsplanen ligger området inom mellanstaden. Området anges som grön- 

och rekreationsområde gränsande till verksamhetsområde och större begravningsplats. 

Att utveckla planområdet bedöms ändå vara förenligt med översiktsplanens övergripan-

de strategier om att bebyggelse ska kompletteras i mellanstaden, att bebyggelsen ska 

koncentreras till platser där infrastrukturen är väl utbyggd samt där kollektivtrafiken är 

god.  

Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möta behovet av förskoleplatser i närområdet och av stu-

dentbostäder i staden. Detaljplanen möjliggör en komplettering med bostadsbebyggelse 

i ett attraktivt läge i Göteborg med närhet till kollektivtrafik, service och naturområden.  

Ärendet ingår i Produktionsplan för 2013, beslutad av BN 2012-10-02 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget bakom Kungsstens industriområde vid Sven Brolids väg och 

intill Västra kyrkogården cirka fyra (4) kilometer väster om Göteborgs centrum. 

Planområdet omfattar del av fastigheterna Sandarna 725:1 samt Älvsborg 855:302 och 

ägs av Göteborgs kommun. 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

  

Kungstensmotet Västra Kyrkogården 

Rödastensmotet 
Slottskogen 

Planområdet 
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Studentbostäder vid Sven Brolids väg    Sven Brolids väg 

Planförhållanden 

Enligt översiktsplanen för Göteborgs stad ligger området inom mellanstaden. Området 

anges som grön- och rekreationsområde. Planområdet omfattar detaljplan 3112 från 

1964, som anger allmän plats park. Längst i norr berör planområdet detaljplan 5188, 

som anger bostäder.  

  

Utsnitt från detaljplan 3112. Planområdet är markerat i rött  

Detaljplanen 5188 vann laga kraft 31 juli 2013 och har en genomförandetid på 5 år, vil-

ket innebär att genomförandetiden går ut 31 juli 2018. Intrånget i detaljplanen görs efter 

önskemål från exploatör. Syftet är att skapa ett tydligt gaturum genom att den nya be-

byggelsen kan placeras i liv med ny gångväg längs Sven Brolids väg. Då det är samma 

intressent i pågående plan som den plan där intrånget görs, bedöms justeringen vara 

förenlig med PBL.  
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Utsnitt från detaljplan 5188. Området som berörs av intrång är markerat i rött  

Norr om Fridhemsgatan ligger Sandarna, som är av riksintresse för kulturmiljövården. 

Mark, vegetation och fauna 

Det föreslagna detaljplaneområdet är beläget inom den norra och nordöstra delen av ett 

naturmarksområde som utgörs av ett kuperat bergsparti med varierande berg i dagen och 

tunt jordtäcke på berg samt däremellan jordfyllda svackor. Träd och buskar växer i par-

tier där tillräckligt jorddjup finns. Växtligheten består främst av lövträd, bland annat 

finns alm.  

Nivåskillnaden inom själva planområdet ner till Sven Brolids väg uppgår till ca 15 m. 

Marken inom planområdet lutar generellt åt norr och nordost. Lutningarnas variation är 

omväxlande från mycket branta partier till i stort sett plana ytor. Mot Sven Brolids väg 

och begravningsplatsen finns en gräsmatta med trädplantering. Ett dike finns utmed den 

sydvästra delen av Sven Brolids väg.  

Sociotopkartan klassar området (Kungsstens industriområde) som av betydelse för när-

området. Inga särskilda värden är noterade.  
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Området gränsar till Västra kyrkogården som ramas in av vackra alléträd mot Sven Bro-

lids väg. Allén omfattas av biotopskydd. Kyrkogården med omgivande grönområden är 

populära promenadstråk.  

Från området finns bra kopplingar till Rudalens naturområde där det bland annat finns 

motionsspår och träningsanläggningar.  

   

En gångväg över berget knyter ihop Sandarna med Högsbo, via en bro över Högsbole-

den. Gångvägen är brant men erbjuder en koppling av stadsdelarna. Själva höjden ut-

görs av främst av berg.  

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Flera fornlämningar från stenåldern har hittats inom stadsdelen Sandarna. Detaljplane-

området bedöms dock inte beröra kända fornlämningar. Området berörs inte av något 

bevarandeprogram.  

De befintliga flerfamiljshusen från 40-talet, på andra sidan kyrkogården, ligger ordnade 

i nordsydlig riktning.  

 

Den angränsande bebyggelsen till planområdet består av de nybyggda studentbostäder-

na vid Varholmsgatan som också är placerade i en nordsydlig riktning. Övrig bebyggel-

se i anslutning till planområdet är Kungstens industriområde.  
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Sven Brolids väg, SGS studentbostäder och verksamheter 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Området nås med bil via Varholmsgatan till Sven Brolids väg. På Fridhemsgatan, som 

passerar norr om planområdet, finns ett av huvudstråken i Göteborgs stads gång- och 

cykelvägnät.  

Hållplats för kollektivtrafik finns vid Fridhemsgatan ca 100 m från planområdet och 

trafikeras av tre (3) spårvägslinjer. Ca 600 meter från planområdet vid Kungstensmotet 

finns en knutpunkt för kollektivtrafik med buss, expressbusslinje samt spårvägslinjer. 

Turtätheten är mycket god.  

 

Inom 100 meter från planområdet finns livsmedelsbutik och förskola. Vid Älvsborgs-

plan och Mariaplan, ca 700 meter från området, finns service som t ex apotek, livsme-

delsbutik, restauranger etc. Sannaskolan, Dalaskolan och Kungsladugårdskolan ligger 

inom gångavstånd från planområdet.  

planområdet 
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Teknik 

I anslutning till planområdet finns el, tele och kommunala VA-ledningar som nya bygg-

nader kan ansluta till. 

Störningar 

Luftmiljön i området bedöms som god. De största bullerkällorna i området är biltrafiken 

på Högsboleden. Angränsande verksamheter är av icke störande karaktär. 

Räddningstjänst  

Räddningstjänstens insatstid till området är normalt under 10 minuter. Brandvattenför-

sörjningen är i området tillgodosedd enligt konventionellt system. Inga verksamheter 

invid planområdet bedöms generera ett behov av någon riskutredning.  

Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen innebär utbyggnad av ca 270 studentbostäder samt förskola innehållande 

sex (6) avdelningar. 

Kvartersmarken är markanvisad av fastighetsnämnden till Stiftelsen Göteborgs Student-

bostäder (SGS studentbostäder).  

En markanvisning innebär att en exploatör under en begränsad tid har ensamrätt att för-

handla med kommunen om villkoren för att utveckla ett visst markområde för bebyggel-

se. Om kommunen godkänner det förslag som utvecklas är avsikten att exploatören ska 

förvärva marken för ett marknadsmässigt värde alternativt upplåta fastigheten med 

tomträtt när detaljplanen vunnit laga kraft. En förutsättning för markförvärv/ upplåtelse 

av tomträtt är att nödvändiga avtal om genomförande av detaljplanen tecknas med ex-

ploatören där bland annat villkor för kostnader för utbyggnad av kommunaltekniska 

anläggningar (gator, parker etc.) regleras. 

Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med SGS studentbostäder.  

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

och underhåll. Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder och kostnader inom kvar-

tersmark. 

Bebyggelse 

Området utformas så att en bland-

ning av bostäder, service, skola och 

småskalig handel möjliggörs. Den 

nya bebyggelsen föreslås att uppfö-

ras i sex (6) våningar där vånings-

plan ett och två kommer vara i sou-

terräng. Två byggnader placeras med 

långsidan längs med Sven Brolids 

väg och skapar ett tätt gaturum som 

förstärker den vackra allén som fort-

sätter in på kyrkogården. Vid kors-

ningen till entrén för Västra kyrko-
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gården vänder sig husen och placeras med gavlarna mot gatan i likhet med den övriga 

40-tals bebyggelsen i Sandarna. Små stensatta angöringstorg bildas vid entréerna, där 

varje torg kan få sin egen identitet. Placeringen innebär att siktlinjer skapas mellan hu-

sen upp mot höjden och grönskan samtidigt som ljusförhållandena tas till vara och ger 

möjlighet för söder- och tidig västersol att leta sig ner till gatan. Uteplatser kan då place-

ras åt väster.  

I entréplaner och de mörka delarna av entréplanet möjliggörs kompletterande verksam-

heter, kanske ett café eller samlingslokal. SGS expedition föreslås att placeras vid första 

entrétorget.  

Med hänsyn till befintligt stadsplanemönster bryts den tillkommande bebyggelsen ner i 

”greppbara” enheter som varsamt placeras så att så mycket av de ursprungliga naturvär-

dena behålls. 

 

  
Husen placeras anpassade till          Orienteringen ger goda Entrétorg och ute- 

Sandarnas stadsplan                         ljusförhållanden och siktlinjer            miljöer i väster 

 

Förskolans verksamhet lokaliseras till plan tre (3) och får då en direktkontakt mot gård i 

väster och lekområden på höjden. De stora gemensamma vistelserummen placeras med 
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fördel mot innegården vilket skapar ljusa öppna lokaler och möjliggör goda samord-

ningsmöjligheter mellan de olika avdelningarna. Förskolan får en egen inglasad ingång 

som kan användas till samlingar och andra aktiviteter. Förskolan kommer också nås via 

övriga trapphus. Köket placeras nära infarten för att underlätta transporter.  

Trafik och parkering 

Gator, GC-vägar 

Tillfarten till området sker från Sven Brolids väg. Förslaget bedöms inte påverka trafik-

flödet mer än i begränsad omfattning vad avser bostadsbebyggelsen eftersom bilinneha-

vet för studenter kan konstateras vara mycket lågt. En viss ökning av trafikflödet för-

väntas ske orsakat av förskoleverksamheten, främst morgon och eftermiddagstid, i sam-

band med lämning och hämtning av barn. 

För bostäderna kommer små stensatta angöringstorg bildas med möjlighet till bil- och 

cykelparkering. Förskolans angöring kommer att ligga vid det första torget som skiljer 

sig något från övriga då denna kommer ha en rundkörning med parkeringsplatser för 

lämning/hämtning. Utformningen innebär att onödiga trafikrörelser mot kyrkogården 

och kapellet kan undvikas. 

Sven Brolids väg föreslås rätas upp i syfte att förstärka trädallén inne på kyrkogården. 

En gångväg anläggs framför den nya bebyggelsen. En förhöjd vägprofil anläggs i kur-

van av Sven Brolids väg för ökad trafiksäkerhet.  

Gångvägen längs Sven Brolids väg och Västra kyrkgården föreslås breddas från nuva-

rande 1,5 meter till 2,0 meter vilket innebär att körbanans bredd minskar från 5,5 meter 

till 5,0 meter. I gränsen mot Västra kyrkogården i söder anläggs en vändplan vilket sä-

kerställer tillgängligheten för bland annat räddningstjänst, renhållning och snöröjning.  

Kollektivtrafik 

Hållplatsen vid Fridhemsvägen ligger i anslutning till de nya bostäderna och knutpunkt 

Kungsten ca 600 meter från planområdet. Exploateringen bedöms inte medföra några 

förändringar för kollektivtrafiken.  

Parkering / cykelparkering 

Parkeringstalet för studentbostäder varierar i kommunen. Centralt i Göteborg finns stu-

dentboende helt utan parkering. Inför planarbetet har SGS studentbostäder genomfört en 

parkeringsutredning som visar på behovet och nyttjande av de parkeringsplatser som 

finns för befintliga studentbostäder. Syftet med utredningen är att utgöra ett underlag för 

att kunna bedöma behoven vid planeringen av nya studentbostäder. Inventeringen visar 

att det verkliga behovet är långt mindre än det antalet parkeringsplatser som gäller vid 

beräkning av P-tal i detaljplanskedet. SGS har för år 2015, 871 parkeringsplatser förde-

lade i 22 områden i sitt bestånd. Av dessa 871 platser var 186 platser uthyrda till stu-

dentboende, 506 platser uthyrda till externa hyresgäster och 179 platser lediga. Sett från 

det behovs som finns för SGS:s hyresgäster finns ett stort överskott av parkeringsplat-

ser. I centrala lägen är behovet näst intill obefintligt. Endast lite drygt 20 % av de 871 

parkeringsplatserna används av SGS:s egna hyresgäster. Med hänsyn till områdets cen-

trala läge, tillgången till god kollektivtrafik och goda gång- och cykelstråk bör en annan 

bedömning av p-talet kunna tillämpas. De i detaljplanen föreslagna 29 parkeringsplat-
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serna bedöms uppfylla det parkeringsbehov för studentlägenheterna som föreligger. 

Utöver tillkommer 12 platser för förskolans behov. Dessa platser bör också kunna sam-

utnyttjas som besöksplatser för boende under kvällar och helger då förskolans verksam-

het är stängd. Antalet parkeringar för cykel ska dock anordnas enligt normen, dvs. 35 

cykelparkeringsplatser per 1000 kvm (25 i förråd och 10 vid entrén).  

Tillgänglighet och service 

Byggnadernas tillgänglighet säkerställs genom att entréer ligger i marknivå och samtiga 

lägenheter och förskola kommer vara nåbara med hiss. Gångvägen i den västra delen av 

planområdet kommer också finnas kvar och gårdsmiljöer kommer också kunna nås där-

ifrån.  

Planområdet ligger innanför den zon där räddningsinsats förväntas ske inom 10 minuter. 

Räddningstjänstens anvisningar och tillgänglighetskrav ska beaktas vid projekteringen 

av husen.  

Friytor 

För förskolans ändamål behövs en yta av cirka 3700 kvm som lekgård. En del av 

gårdsmiljön kommer vara inhägnad. Boende i närområdet kommer dock fortsatt ha till-

gång till friytor samt kommer det inhägnade området kunna nyttjas efter förskolans öp-

pettider. Då tillgängligheten till kvarstående grönområde förbättras bedöms påverkan 

vara acceptabel. 

Naturmiljö,  

Naturmiljö tas i anspråk för den nya bebyggelsen. Dock bedöms området inte inneha 

några högre naturvärden. Allmänhetens tillgänglighet till naturen kommer även fortsätt-

ningsvis finnas kvar och vara tillgänglig.  

Sociala aspekter 

Stadsdelen innehåller uteslutande lägenheter i flerbostadshus. Förslaget föreslår stu-

dentbostäder som det råder brist på i staden. En blandning av olika storlekar på hyresrät-

terna är möjlig inom bostadskvarteret. 

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

Sweco har tagit fram en dagvattenutredning för området. För att dagvatten ska kunna 

avledas via självfall krävs att en ny ledning anläggs längs Sven Brolids väg nord-sydlig 

riktning. Detta förutsätter dock att dagvattenledningen i Sven Brolids väg västostlig 

riktning läggs på ett större djup. Markanvändningen i området efter exploatering har 

klassificerats som tak- och gårdsyta, samt parkering. Det dagvatten som avrinner från 

angöring- och parkeringsytor beräknas vara det mest förorenade vattnet från planområ-

det. Eftersom ytorna är begränsade för öppna dagvattenlösningar inom planområde för-

slås att reningen av dagvattnet från angöring- och parkering prioriteras och renas i s.k. 

biofilter. Fördröjning av övrigt dagvatten från takytor som avrinner mot Sven Brolids 

väg (nord-sydlig riktning) kan ske i dagvattenkassetter som placeras under de hårdgjor-

da ytorna mellan huskropparna och Svens Brolids väg. För att skydda framtida bebyg-

gelse från skyfall måste marken bakom det L-formade huset luta bort från huset varför 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  15 (27) 

det är viktigt att vid projektering detaljstudera höjdsättningen så att dagvattnet rinner 

från huset mot anslutningspunkten och det kommunala dagvattennätet i korsningen 

Varholmsgatan/Sven Brolids väg. Denna lågpunkt kan kombineras med ett vegetations-

täckt krossdike som kan rena det takvatten som avrinner mot skogsmarken från husen 

längs Svens Brolids väg. 

Vatten och avlopp 

Befintligt ledningsnät och anslutningspunkt för vatten och spillvatten finns i Sven Bro-

lids väg. Exploateringen medför att befintlig vattenledning behöver större dimension. 

Spillvattensystemet ses över, eventuellt behöver åtgärder vidtas.  

Längs Sven Brolids väg ligger också en befintlig vattenledning i nordsydlig riktning. 

Denna vattenledning föreslås byggas ihop med den uppdimensionerade vattenledningen. 

Brandpost finns i den nordvästra delen av planområdet. Avståndet till brandpost bör 

vara max 150 meter varför området bör kompletteras med ytterligare en brandpost i 

sydöst.  

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg kretslopp- och 

vatten för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Värme 

I dagsläget är det inte klargjort var anslutning till fjärrvärme kan ske då detta är beroen-

de av exakta effekter för värme och varmvatten.  

El och tele 

Skanova innehar en kabel-/kanalisationsanläggning inom planområdet belägen utefter 

Varholmsgatan. Anläggningen är inte i drift och det finns därför inget behov av att flytta 

den. Vid genomförande av planen vill Skanova bli kontaktade för att ha möjlighet att 

säkerställa att möjliga kablar tas om hand på ett korrekt sätt. 

Göteborg Energi ska bygga ny transformatorstation inom område märkt med E. Inom E-

området finns även ett befintligt elskåp med tillhörande anordningar som ägs av Skano-

va. Ytan inom E-området måste samutnyttjas mellan parterna.  

Övriga ledningar 

Området berörs av berganläggning.  

Avfall 

Exakt läge för placering av miljörum är inte klarlagt. Angöring för renhållningsfordon 

kommer vara möjligt vid samtliga entrétorg, varvid miljörum lämpligast placeras i dessa 

lägen utifrån de riktlinjer föreskrivna av Göteborg kretslopp och vatten, ”Gör rum för 

miljön”. 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Planområdet är beläget inom den norra och nordöstra delen av ett naturmarksområde 

som utgörs av ett kuperat bergsparti med varierande berg i dagen och tunt jordtäcke på 

berg samt däremellan jordfyllda svackor. Träd och buskar växer i partier där tillräckligt 
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jorddjup finns, vissa svackor och planare ytor där naturliga dräneringsförutsättningar 

saknas är vattensjuka. Nivåskillnaden inom själva planområdet ner till Sven Brolids väg 

uppgår till ca 15 m. Marken inom planområdet lutar generellt åt norr och nordost.  

Markområdet närmast vägen är lokalt relativt flack, jorddjupen bedöms här vara något 

mäktigare då träden här generellt är större. Ett avvattningsdike finns utmed den sydväst-

ra delen av Sven Brolids väg.  

Då största delen av tomten utgörs av berg i dagen/tunt jordtäcke på berg/fastmark, och 

då de partier av tomten där lösa jordlager finns är plan, bedöms det inte föreligga stabili-

tetsproblem inom planområdet.  

I dagsläget för rådande förhållanden bedöms ingen risk för bergras eller blockutfall fö-

religga inom planerat planområde, inte heller bedöms det föreligga någon rasrisk för 

angränsande områden där ett ras eller blockutfall skulle kunna påverka planområdet.  

Föreslagen placering, utformning och nivåsättningen av planerad byggnation medför att 

grundläggningsförhållandena kommer att bli något varierande med bland annat spräng-

ningsarbeten i söder och sydväst.  

Inför byggnationen bör en platsspecifik geoteknisk utredning genomföras. Inga bergs-

stabilitetsproblem bedöms föreligga för nuvarande förhållanden, dock behöver bergs-

tekniska besiktningar utföras både före och efter avslutade sprängningsarbeten då förut-

sättningarna kommer förändras i samband med sprängningsarbetena.  

Området klassificerat som normalriskområde. Nya byggnader, där människor vistas 

stadigvarande, ska uppföras radonskyddande.  

Markmiljö 

Utförda undersökningar (Sweco Environment AB, 2015-06-15 och 2016-09-29) visar 

att det finns förhöjda halter av bly i den ytliga mulljorden inom området. Det finns inget 

som tyder på andra föroreningskällor än luftdeposition och uppmätta halter ligger i nivå 

med bakgrundshalter i Göteborg.  

Inom de ytor som planeras för byggnation kommer de ytliga jordlagren tas bort av tek-

niska skäl och förekomsten av föroreningar kan möjligen påverka hanteringen av 

överskottsmassor i någon mån. Den planerade förskolan kommer ha en anlagd lekgård 

men även utnyttja områdets naturmark för lek och aktiviteter. Av den anledningen har 

en mer detaljerad miljöteknisk utredning genomförts vilken har inkluderat framtagning 

av platsspecifikt riktvärde för bly och en riskbedömning.  

De exponeringsvägar som är aktuella för bly är intag av jord, hudexponering samt in-

andning av damm. Styrande för riktvärdet är intag av jord. Området är täckt av vegeta-

tion vilket minskar risken för exponering. Bly är inte akuttoxiskt vilket innebär att det 

inte är risk för akuta skador vid intag av större jordmängder. Framtagen representativ 

medelhalt av bly i jorden är något lägre än det platsspecifika riktvärde som har beräk-

nats.  

Sammantaget bedöms att föroreningsnivån i mulljorden är måttlig och att risken för 

negativa effekter på människors hälsa på grund av föroreningssituationen inom området 

vid kommande markanvändning och antagen exponering är förhållandevis liten. 
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Arkeologi 

Det finns inga fornlämningar inom det aktuella planområdet eller i dess närhet.  

Luft och buller 

Luftmiljön i området ligger under gränsvärden och miljömål.  

En bullerkartläggning för Göteborg blev klar 2015, ”Kartläggning av trafikbuller i Gö-

teborgs Stad”. Kartläggningen är baserad på 2013 års väg- och spårtrafikdata och omfat-

tar ljudnivåer från vägtrafik, spårvagnstrafik och tågtrafik. Använd trafikdata är utdra-

gen ur den nationella vägdatabasen (NVDB) och kompletterad med trafikuppgifter från 

Göteborgs kommuns trafikkontor som mäter trafikflöde, både med fasta mätstationer 

och med tillfälliga slangmätningar. För hastighet användes skyltad hastighet.  

 

Utsnitt ur kartläggning av trafikbuller, Göteborgs stad,         ungefärligt läge för planen 

 

I planbestämmelser om buller finns riktvärden för ljudnivåer. Dessa riktvärden överens-

stämmer med riktvärden i ”Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader” 

(2015:216). Definitioner och förklaringar till riktvärdena som finns i Förordningen om 

trafikbuller gäller även för planbestämmelser om buller. Bullerförordningen gäller för 

planer som är påbörjade från och med 2 januari 2015. Stadsbyggnadskontoret tillämpar 

förordningens riktvärden även för planer som är påbörjade före detta datum. 

Del av gården som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet bedöms ha 

ljudnivåer mellan 55-60 dBA. Dock finns också tillgängliga ytor för lek som erbjuder 

tystare miljö. För att säkerställa goda bullernivåer finns följande planbestämmelser:  

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 55 dBA ska minst hälften av bostads-

rummen vara vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent 

ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA. 

För bostäder med boarea max 35 m² gäller krav att minst hälften av bostadsrummen ska 

vara vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 60 
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dBA. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maxi-

mal ljudnivå nattetid högst 70 dBA. 

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 

50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.  

Kompensationsåtgärd 

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensations-

åtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekreations-

områden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som går för-

lorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. Dessa 

åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig utöver vad 

som krävs enligt miljöbalken. 

En utvärdering av behovet av kompensationsåtgärder har genomförts med berörda 

kommunala förvaltningar och en bedömning är att förslaget inte kommer medföra såda-

na konsekvenser att kompensationsåtgärder krävs. 

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. 

Utbyggnaden av allmän plats inom planområdet innebär att den befintliga gångbanan 

längs Sven Brolids väg breddas på den östra sidan av gatan, samtidigt som körbanan 

smalnas av för biltrafiken. Dessutom föreslås en hastighetssäkrad upphöjd korsning med 

Varholmsgatan. 

I planområdets södra del, på Sven Brolids väg anläggs en vändplats med möjlighet till 

backvändning för sopbil.  

På Varholmsgatan ersätts gångbanan på den norra sidan av gatan med en ny gångbana 

på den södra sidan av gatan. Körbanan får behålla sin bredd på 5,5 m. Ytterligare leds 

gångbanan mot Högsbo om för att kringgå de nya husen i detaljplanen. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatören ansvarar för och bekostar all utbyggnad inom kvartersmark för studentbo-

städer och förskola.  

Göteborg Energi ansvarar för utbyggnad av teknisk anläggning, E, transformatorstation.  

Inom E-området finns befintliga tekniska anläggningar tillhörande Skanova. 

Drift och förvaltning 

Trafikkontoret har drift- och förvaltningsansvaret för allmän platsmark benämnd lokal-

gata.  

Park- och naturförvaltningen har drift- och förvaltningsansvaret för allmän platsmark 

benämnd natur.  

Kretslopp och vatten ansvarar för drift och förvaltning av allmän VA-anläggning.  

Exploatören ansvarar för drift och förvaltning av anläggningar inom kvartersmark. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Kommunen äger all allmänplatsmark inom planområdet och någon inlösen av allmän 

plats är således inte aktuellt.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen.  

Kvartersmarken inom planområdet ska utgöra en egen fastighet för bostadsändamål och 

skola.  

Före beviljande av bygglov skall bildade av ny fastighet och andra nödvändiga fastig-

hetsrättsliga åtgärder t.ex. bildandet av ledningsrätt vara genomförda.  

Gemensamhetsanläggningar 

Planen reserverar inga utrymmen för gemensamhetsanläggningar eller servitut. Om be-

hovet av gemensam förvaltning av anläggning eller ett enskilt behov av nyttjande av 

mark på annans fastighet skulle uppstå får saken prövas av Lantmäteriet.  

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt om-

prövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsområden 

som hamnar på kvartersmark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas med led-

ningsrätt, 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. 

Kretslopp och vattens ledningar ligger i huvudsak inom allmän plats, dagvatten-, spill 

och vattenledningar finns i Sven Brolids väg, i väst/östlig riktning. En huvudvattenled-

ning ligger i nord/sydlig riktning. För att säkerställa rättighet att komma åt ledningen för 

bland annat drift och underhåll behövs ett bredare område tas i anspråk. Ett u-område 

har därför lagts in på kvartersmark. Rättigheten ska säkerställas med ledningsrätt. 

Område för teknisk anläggning, E, ska upplåtas med ledningsrätt till förmån för Göte-

borg Energi.  

Skanova kan söka ledningsrätt för sina befintliga tekniska anläggningar inom E-

området.   

Markavvattningsföretag 

Inga kända markavvattningsföretag har påträffats. 
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Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för bildande av en fastighet 

för bostads-/förskoleändamål. Kommunen ansöker även om bildande av ledningsrätt för 

VA-ledningar. Exploatören ansöker om och bekostar eventuellt kompletterande fastig-

hetsbildning inom kvartersmarken.  

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 genomfö-

randeavtalet. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastigheterna Sandarna 725:1 och Älvsborg 888:302 avstår mark för bildandet av ny 

fastighet för studentbostäder och skola.  

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Detaljplan för studentbostäder vid Fridhemsgatan, akt 1480K-II-5188, vann laga kraft 

2013-07-31. Norra delen av planområdet är tidigare reglerat i genomförandeavtalet för 

nämnda detaljplan. Ny föreslagen vändplan i södra delen av planområdet innebär att den 

tidigare planerade vändplanen inte längre är aktuell.  

Avtal mellan kommun och exploatör  

I samband med att detaljplanen antas ska genomförandeavtal tecknas mellan kommunen 

och Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder angående genomförande av planen. I genom-

förandeavtalet regleras bl a utbyggnaden av kommunaltekniska anläggningar inom av-

talsområdet, miljöanpassat byggande m.m. 

Genomförandeavtalet medför bland annat att planens genomförande säkerställs ekono-

miskt samt att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende ut-

byggnad av kvartersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär genomföran-

deavtalet att kostnader för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner 

till kommunens intentioner avseende utbyggnad av allmän plats mm. 

Avtal angående upplåtelse av tomträtt alternativt avtal om överlåtelse ska tecknas mel-

lan kommunen och exploatören. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelseav-

tal 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 kommu-

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

läggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommu-

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

ningsrätt. 
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Dispenser och tillstånd 

Eventuella markarbeten inom fastigheten är att betrakta som anmälningspliktig verk-

samhet enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899. 

En anmälan ska inkomma tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan schaktstart.  

Tidplan  

Granskning: 4 kvartalet 2016 

Antagande:  1 kvartalet 2017 

Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 3 kvartalet 2017 

Färdigställande: 3 kvartalet 2019 

Genomförandetid 

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

het 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 pla-

nen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen. Området är obebyggd naturmark som 

ligger i anslutning till Västra kyrkogården och som är ett populärt promenadstråk i om-

rådet. I norra delen finns gångväg som kopplar ihop Sandarna med Högsbo. Samtidigt 

råder det brist på bostäder i området och tillgången på obebyggd mark i anslutning till 

goda kommunikationer är begränsad. Bedömningen är att då gångvägen finns kvar till-

sammans med övriga stråk runt Västra kyrkogården samt att utformningen av de nya 

bostäderna inte ”stänger till” grönområdet utan snarare skapar ytterligare kopplingar, så 

kan aktuellt område tas i anspråk för bebyggelse.  

Nollalternativet 

Om detaljplanen inte genomförs består området som naturmark. Kommunen måste då 

hitta en annan lämplig plats för förskola med förskolegård respektive studentbostäder i 

centralt läge. 

Sociala konsekvenser  

Fler bostäder och förskolan kommer bidra till att fler människor är i rörelse i området 

och längs cykel- och gångbanor. Trafikförslaget är utformat med tydliga angöringar 

vilket bidrar till en god gatumiljö med uttryckliga torg. En förskola i anslutning till na-

tur och hållplats tillkommer. Livspusslet blir enklare för de som får tillgång till en för-

skola nära bostaden. 
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Naturmark försvinner och ytan för vistelse i orörd natur minskar. Fler lekplatser och 

närheten till naturmark, är dock positivt för barns samspel, lek och lärande. Förskolan är 

placerad vid infarten till området med tydlig angöring och förskolans lekytor är placera-

de i bilfri miljö mot naturen i väster.  

En social- och barnkonsekvensanalys (SKA/BKA-analys) genomfördes 2015-11-16 där 

exploatör, berörda förvaltningar och stadsdelsnämnden deltog i analysarbetet. All plane-

ring ska utgå från människan och särskilt då fokus på barn och unga i fysisk planering. 

Målet är en socialt hållbar stad, för alla. 

Samspel 

+ Med ett samutnyttjande av planområdet för förskola och studentlägenheter kan perso-

ner i olika åldrar integreras i sin närmiljö.  

+ En förbättrad belysning ökar möjligheten till nyttjande under mörka årstider  

+ En förbättrad belysning ökar känslan för trygghet  

+ Tillgängligheten ökar till naturmarken  

-  Kan upplevas som otryggt  

-  Stora nivåskillnader 

-  Studenter är överpresenterade 

-  Risk för tomma lokaler om dessa inte hyrs ut 

Tillgänglighet  

Den nya bebyggelsen utformas med god tillgänglighet, lokalgatornas lutning uppfyller 

tillgänglighetskraven. Samtliga bostäder nås från marknivå eller via hiss.  

Trygghet/säkerhet  

Genom den nya bebyggelsen befolkas vägar, gång- och cykelbanor. God belysning och 

fler människor i rörelse ökar den upplevda tryggheten.  

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-

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

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

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

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. 

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

mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen be-

döms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med 

Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

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

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-
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förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 

innebär en komplettering i stadsdelen med bostäder och förskola som angränsar till be-

fintlig bostadsbebyggelse och verksamheter. 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 be-

gränsade intressen. 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. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-

kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd 

med Länsstyrelsen 25 september 2015. Följderna av planens genomförande ska dock 

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

miljökonsekvenser. 

Miljömål 

I Göteborg finns tolv lokala miljökvalitetsmål. Strukturen för dessa liknar den för de 16 

nationella miljökvalitetsmålen. Planförslaget har stämts av mot de lokala miljömålen 

med fokus på Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd 

miljö. En sammantagen bedömning är att innehållet i detaljplanen är i linje med mål-

sättningarna eller förhåller sig neutral till dem, dvs. innebär varken en försämring eller 

förbättring.  

Marken som är föreslagen för exploatering är naturmark. Förslaget kan innebära en ök-

ning av biltrafik till och från området i och med förskolan. Dock finns god kollektivtra-

fik ca 100 meter från de föreslagna studentbostäderna och förskolan. Turtätheten är hög 

och man når stadskärnan på 15 minuter. Studenter har också ett konstaterat lågt bilinne-

hav och antalet p-platser är därmed också lägre än gällande p-tal.  

Förskolans stängslade utemiljö kommer vara begränsad. Öviga ytor av lekgården plane-

ras att utformas som naturlek varvid en stor del av befintlig natur kan bevaras.  

Naturmiljö 

Naturmiljö tas i anspråk, och vegetation kommer att avverkas för att ge plats åt den till-

kommande bebyggelsen.  

Kulturmiljö 

Västra kyrkogården är en historisk miljö som skyddas av Kulturmiljölagen (KML) 4 

kap. §13. Kyrkogården omfattas inte av detaljplanen men för att belysa eventuell påver-

kan som en nybyggnation kan medföra, har en dialog förts med kulturförvaltningen 

samt har bilder tagits fram för att tydliggöra eventuell påverkan. Särskild dialog har 

också förts med kyrkogårdsförvaltningen gällande de alléträd som växer längs Sven 

Brolids väg och som bildar en ridå åt det landskapsrum som utgörs av kyrkogårdens 

västra del. Alléträden kommer att finnas kvar, dock kommer viss beskärning av träden 

ske då dessa växer över Sven Brolids väg och där grenar utgör visst hinder för fram-

komligheten samt orsakar skuggning av gatubelysningen. 
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Ny bebyggelse längs Sven Brolids väg sett från Västra kyrkogården, innan trädbeskärning 

 

 
Ny bebyggelse längs Sven Brolids väg sett från Västra kyrkogården, efter trädbeskärning 
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Ny bebyggelse längs Sven Brolids väg  

Påverkan på luft 

Området är beläget intill god kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelvägstråk. 

Bilinnehav för studenter är mycket lågt. Viss ökning av fordonsrörelser beräknas ske i 

samband med förskolans verksamhet. Påverkan på luft bedöms därmed som marginell 

och det finns ingen risk att gällande riktvärden överskrids. 

Påverkan på vatten 

Sweco har i september 2016 tagit fram en dagvattenutredning som omfattar flödesbe-

räkningar och föroreningsbelastning för befintlig situation före planerad byggnation 

samt för situation efter byggnation. Dagvatten avleds till recipienten Göta Älv. Vatten-

förekomsten benämns Göta älv – Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron och 

är preliminärt klassad (2015) enligt vattendirektivet. Dagvattnet från aktuellt planområ-

de utgör en mycket liten andel av det totala flödet i recipienten och en liten andel trans-

porterade föroreningar till recipient men det är likväl av stor vikt att begränsa mängden 

föroreningar som når recipient när det är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt rimligt 

då det är den totala belastningen till recipienten som påverkar statusen. 

Efter den exploaterade situationen överskrids riktvärdet för fosfor från de olika typerna 

av markanvändning (parkering, tak och gård). Avseende tungmetaller är det främst dag-

vatten från parkeringsytor som överskrider Göteborgs stads riktvärden. Efter att rening 

reduceras metallhalter och fosforhalter så att de ligger i nivå med eller underskrider Gö-

teborgs stads riktvärden. Detsamma gäller det takvatten som avrinner till ett krossdike. 

Prioriterade ämnen såsom bly, kvicksilver, nickel och kadmium får inte överskrida gäl-

lande gränsvärdesnorm i det totala flödet till recipient.  
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Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får utgifter för ombyggnad av allmän plats inom lokalgata. Fastig-

hetsnämnden får även utgifter för förrättningskostnader i samband med fastighetsbild-

ning. 

Om kvartersmarken säljs till exploatören får fastighetsnämnden inkomster från försälj-

ningen av mark för bostadsändamål och skola.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter och utgifter 

för uppdimensionering av vattenledning, eventuella åtgärder på befintliga spillvatten-

ledningar, åtgärder på dagvattensystemet, ny brandpost samt förrättningskostnader i 

samband med bildande av ledningsrätt om det blir aktuellt.  

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Om exploatören väljer att upplåta den blivande fastigheten med tomträtt får fastighets-

nämnden/ Göteborgs kommun intäkter för årlig tomträttsavgäld. 

Trafiknämnden får kostnader för drift av den nya gatuanläggningen i form av ränta och 

avskrivningar samt för skötsel och underhåll av densamma. Med gatuanläggning menas 

hela området som utgörs av allmän plats, lokalgata, inom planområdet.  

Park- och Naturnämnden får ingen ökad driftskostnad av allmän plats, natur, då de re-

dan har förvaltningsansvaret.   

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter 

för att öka kapacitet och leveranssäkerhet i vattenledningsnätet och för att öka kapacitet 

i dagvattensystemet, en ny brandpost ska byggas ut samt förrättningskostnader i sam-

band med bildande av ledningsrätt om det blir aktuellt.   

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Exploatören får utgifter för planläggning samt för byggnation och övriga åtgärder på 

kvartersmark. Om kvartersmarken överlåts till exploatören får denne utgifter för köpe-

skilling och andra utgifter förenade med köpet. Om marken upplåts med tomträtt får 

exploatören en årlig kostnad för tomträttsavgäld. Exploatören kan även få kostnader för 

att ta bort ledningar som inte längre är i bruk. 

Ekonomiska konsekvenser för Göteborg Energi Nät AB 

Göteborg Energi får kostnader för uppförande av transformatorstation och inkomster 

från anslutningsavgiften. 

  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  27 (27) 

 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Enligt översiktsplanen ligger området inom mellanstaden. Området anges som grön- 

och rekreationsområde gränsande till verksamhetsområde och en större begravnings-

plats. Den minskning av grönområdet som detaljplanen medför, bedöms inte påverka 

möjligheterna för rekreation negativt i området. Naturvärdena bedöms som ringa. Beho-

vet av att möjliggöra för nya bostäder i staden är stort. Att utveckla planområdet be-

döms därmed vara förenligt med översiktsplanens övergripande strategier om att bebyg-

gelse ska kompletteras i mellanstaden, att bebyggelsen ska koncentreras till platser där 

infrastrukturen är väl utbyggd samt där kollektivtrafiken är god.  

 

För Stadsbyggnadskontoret  

 

 

 

Viveca Risberg Sirpa Antti-Hilli  Tea Cole 

Tf Planchef  Konsultsamordnare  Ramböll 

 

 

För Fastighetskontoret 

 

 

Charlotta Cedergren 

Distriktschef  

   

 

 

 

Malin Eriksson 

Exploateringsingenjör 
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