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Samrådsredogörelse  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 17 december 2013 att genomföra samråd för detaljplane-

förslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 

1, under tiden 30 mars-10 maj 2016. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsbiblioteket i 

Majorna under samrådstiden. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hem-

sida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen vill se ett förtydligade i planförslaget avseende påverkan på miljökvali-

tetsnormer (MKN) för ytvatten, underlag till bedömning av bullervärdena på platsen 

samt att kompletterande markundersökningar görs för att klargöra områdets eventuella 

markföroreningshalter. Trafikverket önskar se hur förslaget påverkar det allmänna väg-

nätet och förordar att planarbetet inväntar resultat och slutsatser från ÅVS Västerleden 

samt att en bullerutredning tas fram. Kulturförvaltningen önskar ett förtydligande hur 

den tilltänkta exploateringen påverkar upplevelsen vid vistelse på kyrkogården.  

Framförda synpunkter har till stor del kunnat bemötas alternativt beaktas genom kom-

pletteringar och mindre ändringar i planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 

2. Göteborg Energi  

Göteborg Energi AB meddelar att de inte har några befintliga anläggningar inom områ-

det, dock önskar man att ett E-område, 6x8 meter, reserveras inom planområdet. E-

området placeras förslagsvis på grönområdet mellan gångstigen och fastigheten väster 

om gångstigen mot Varholmsgatan för lättillgänglig service och underhåll.  

För befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark ska ledningsrätt upplåtas.  

Fjärrvärme: I dagsläget är det inte klargjort var anslutning till fjärrvärme kan ske då 

detta är beroende av exakta effekter för värme och varmvatten. Planbeskrivningen bör 

justeras avseende detta.  

GothNet: framför önskemål om att bli informerad när el och fjärrvärme/fjärrkyla för-

läggs för att anlägga tomrör för optokabel skulle intresse finnas.  

Gas: ingen erinran. 

Kommentar: 

Plankartan har reviderats och ett E-område har reserverats inom planområdet enligt 

önskemål. Planbeskrivningen har justerats avseende anslutningsplats för fjärrvärme. 

Övriga synpunkter noteras. Yttrandet vidarebefordras till exploatör för kännedom.  

3. Nämnden för Kretslopp och Vatten 

Kretslopp och vatten meddelar följande:  

Avfall: Texten under rubriken ”Avfall” i planbeskrivningen får gärna utvecklas lite. Det 

hade varit bra att komplettera texten med var avfallshanteringen planeras att ske samt att 

backvändning kommer vara möjlig i slutet på Sven Brolids väg. Det är viktigt att till-

räckliga ytor avsätts både inne i lägenheterna och i avfallsutrymmena för att kunna sor-

tera avfall i flera fraktioner. 

VA: VA-ledningar finns i Varholmsgatan men åtgärder behöver vidtas innan planområ-

det kan anslutas. Problem med stopp och översvämningar finns registrerade på spillvat-

tensystemet och utredning av status pågår. För att uppnå nya funktionskrav krävs en 

ökad dimensionering av ledningen. Vattenledningen behöver större dimension samtidigt 

som ledningen föreslås byggas ihop med vattenledningen i Sven Brolids väg för att få 

rundmatning i området. Vidare behövs ny brandpost i Sven Brolids väg.  

Dagvatten: Upphandling av dagvattenutredning pågår. Förutsättningarna för utredning-

en är att dagvattensystemet ska göras trögt och föroreningar ska avskiljas nära källan. 

Gatorna på allmän platsmark är befintliga. Dagvattenutredningen ska redovisa förore-

ningsberäkningar inom kvartersmark, baserat på dessa bestäms om en anmälan om dag-

vattenanläggning till miljöförvaltningen krävs.  
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Byggnader ska placeras så att vatten från naturområdet ej stängs in av ny bebyggelse. 

Ekosystemtjänster ska beaktas och lyftas fram i utformningen. En ökad och diversifie-

rad grönmassa ökar förutsättningar för rekreation, biologisk mångfald, luft- och vatten-

rening, minskad avrinning och bullerdämpning. Detta är särskilt viktigt då ett grönom-

råde tas i anspråk.  

Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till exempel skall 

oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 

dagvattnet.  

Skyfall: Ytligt vatten rinner idag bort från planområdet. Detta ska också säkerställas i 

den nya utformningen. Förslag och rekommendationer ska tas fram i dagvattenutred-

ningen.  

Trädplantering: Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m 

mellan trädets rothals och ytterkant ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln kan 

göras endast i speciella fall och efter godkännande från kretslopp och vatten som då kan 

komma att ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar skall utföras.  

Berganläggning: Planområdet ligger i närheten av en berganläggning. Kontakta Krets-

lopp och vattens handläggare för samråd under planerings- och byggfasen.  

Kommentar: 

Synpunkterna noteras och skrivelsen vidarebefordras till exploatören för kännedom. 

Kretslopp och vatten har varit medverkat och granskat utformningsförslaget till omhän-

dertagande av dagvatten. 

4. Kulturnämnden 

Nämndens meddelade vid startmötet att ”Befintlig bebyggelse eller kyrkogårdsmiljö 

verkar inte påverkas nämnvärt” har ändrats då man vid en fördjupad granskning i sam-

rådsskedet ser att det finns risk för påverkan på övergripande stadsmiljövärden. Kultur-

förvaltningen ser den västra delen av förslaget som relativt oproblematisk, under förut-

sättning att bebyggelsen tillkommande byggnader ges en omsorgsfull gestaltning och 

anpassas in i miljön.  

Den östra delen, där tre höga lamellhus upplevelsemässigt placeras inne på kyrkogår-

den, är mer problematisk. Denna del kommer att bli mycket påtaglig i miljön, både på 

nära håll och på distans, och den behöver konsekvensbeskrivas.  

Följande aspekter bör ingå i en konsekvensbeskrivning:  

Den trädbevuxna höjden bildar idag fond åt det landskaps- och stadsrum som utgörs av 

kyrkogårdens västra del. Naturområdet och begravningsplatsen samspelar och under-

stödjer varandra, både funktionellt och visuellt. Trädkanten fredar området och under-

stödjer platsens lugna och lummiga karaktär. Att ersätta trädkanten med en relativt kraf-

tig exploatering kommer att få konsekvenser för rummet som kontemplativ plats och för 

dess rekreationsvärden.  

Funktionerna studentboende och daghem är inte självklart enkla att integrera med de 

nuvarande funktionerna begravningsplats, naturområde, grön- och rekreationsområde. 

En konsekvensbeskrivning bör genomföras.  

Kyrkogården är en historisk miljö, där de kvarter som ligger närmast planområdet till-

hör den första utvidgningen av begravningsplatsen (från 1901). Kyrkogården skyddas 

av Kulturmiljölagen (KML) 4 kap. §13. Även om den inte ingår i planområdet så kom-

mer en eventuell nybyggnad i slänten att påverka kyrkogården, bland annat genom risk 

för skador på värdefulla uppvuxna träd längs Sven Brolids väg under byggskedet.  
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Kulturförvaltningen föreslår att en ny bedömning av de tre lamellernas lämplighet görs 

efter det att konsekvenserna analyserats.  

Kommentar: 

En särskild dialog angående planförslagets påverkan på kyrkogården har förts med kul-

turförvaltningen efter samrådet. En särskild konsekvensbeskrivning behöver därmed 

inte upprättas. Alléträden längs Sven Brolids väg kommer att finnas kvar och utgöra en 

grön ridå framför bebyggelsen. Planförslaget har kompletterats med perspektiv som 

visar hur den nya bebyggelsen visuellt påverkar besökandes upplevelsevärde på kyrko-

gården. 

5. Lokalnämnden 

Meddelar att behovet av yta för utevistelse för den föreslagna förskolan är cirka 3800 

kvm. Hela ytan för utevistelse behöver vara inhägnad men är tillgänglig för allmänheten 

på kvällar och helger när förskolan är stängd. Angöring för bilar, cyklar, leveranser och 

återvinning bör utredas tillsammans med hur accessen till förskolan ska ske. En solstu-

die krävs för att säkerställa att ytan för utevistelse blir acceptabel för både barn och pe-

dagogiskt och miljöskapande växtlighet.  

Kommentar: 

Förslaget har kompletterats med en solstudie. Angöring till förskolan sker från Sven 

Brolids väg och uppfyller kraven för god tillgänglighet. Övriga synpunkter noteras och 

vidarebefordras till exploatör för kännedom.  

6. Miljö och klimatnämnden 

Meddelar att planförslaget är bra och i linje med arbetet med en hållbar stadsutveckling. 

Området har goda förutsättningar vad gäller gång-, cykel- och kollektivtrafik, vilket 

innebär att det finns goda möjligheter till en mer hållbar livsstil för både boende och 

verksamma i området.  

Miljönämnden anser dock att följande ska beaktas:  

Markmiljö  

Det viktigt att säkerställa att jord- och schaktmassorna inom den blivande förskolegår-

den är rena. En kompletterande markundersökning bör göras när det är klart hur bygg-

naderna ska ligga.  

Störande verksamheter  

Bedömningar och avvägningar rörande risker för störningar från verksamhetsområdet 

ska klargöras. Detta utifrån inriktningen i översiktsplanen (ÖP) om att fungerande mind-

re verksamhetsområden ska värnas.  

Dagvatten  

En dagvattenutredning behöver tas fram med beräkning av föroreningsbelastning.  

Gröna tak och regnträdgårdar kan generellt vara bra åtgärder som, förutom att de har en 

positiv påverkan på dagvattenhanteringen, även kan bidra till stadens biologiska mång-

fald och minskade bullernivåer. 

Kommentar: 

En kompletterande markmiljöutredning har genomförts. Avseende risken för störningar 

från verksamheter så består området redan idag av blandad bebyggelse såsom verksam-

heter, vård, kontor och bostäder. Kontoret bedömer därmed att en komplettering med 

förskola och bostäder kan genomföras utifrån den inriktningen som översiktsplanen har. 

Översiktsplanen säger också att bebyggelse ska kompletteras i mellanstaden och ska 
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koncentreras till platser där infrastrukturen är väl utbyggd samt där kollektivtrafiken är 

god. Dagvattenutredning är genomförd. 

7. Park- och naturnämnden 

Meddelar att under miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Frisk luft finns riktlin-

jer för vilka nivåer som ger god ljudmiljö och god luftkvalitet. Högsboleden ligger ca 

100 från planområdet. En buller- och luftutredning skulle kunna ge svar på om dessa 

nivåer uppfylls för förskolan och de boende.  

Då naturvärdesinventering saknas finns ingen information om planområdet innehåller 

jätteträd eller andra värdefulla och skyddade trädarter. En naturvärdesinventering skulle 

minimera påverkan genom att värdefulla träd dokumenteras och därmed kan skyddas 

under byggnationstiden.  

En inmätning av alléträden på Sven Brolids gata och dess kronbredd kan skyddas ge-

nom att man spärrar av 4 meter utanför droppzon under byggnationstiden.  

Nämnden föreslår också att avståndet mellan den byggbara marken och naturområdet 

ökas för att minimera påverkan på gångvägen under byggtiden.  

I den östra delen av planen anges allmän plats, natur. Då detta är en gångväg som endast 

leder in till kyrkogården bör den höra till kyrkans förvaltning.  

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det inom planområdet är möjligt att skapa bra bo-

städer som uppfyller god ljudmiljö efter granskning av kommunens bullerutbrednings-

karta. En särskild bullerutredning bedöms därmed inte som nödvändigt. Planförslaget 

har varit föremål för utredning av kompensationsåtgärder där flera förvaltningar deltagit 

och där en utvärdering av naturvärdena genomfördes. Vid utredningen framkom att det 

inte råder några höga naturvärden inom området varför kompensationsåtgärder inte ses 

som nödvändiga. Därmed behöver inte en särskild naturvärdesinventering genomföras. 

Alléträden längs Sven Brolids väg ligger inom kyrkogårdsförvaltningens mark och 

kommer kvarstå. En särskild dialog har förts med kyrkogårdsförvaltningen och avsikten 

är att alléträden kommer beskäras då trädkronorna hänger över gatumark vilket kan 

hindra framkomlighet och även påverkar gatubelysning för gångbanan längs Sven Bro-

lids väg. Gångvägen i planområdets östra del ligger i gällande plan som allmän plats. 

Gångvägen ingår i det arrendeavtal som kyrkogårdsförvaltningen har med fastighets-

kontoret varför gångvägen kan ligga kvar enligt gällande markanvändning som är all-

män plats.  

Övriga synpunkter noteras och vidarebefordras till kyrkogårdsförvaltningen och exploa-

tör för kännedom och bevakning vid genomförande.  

8. Räddningstjänsten 

Meddelar att området ligger innanför den zon där räddningsinsats förväntas ske inom 10 

minuter.  Tillgängligheten till entréer måste beaktas och uppställningsplatsen för fordon 

bör inte överstiga 50 meter. Räddningstjänstens förmåga beskrivs i PM110 som kan nås 

via www.rsbg.se. 

Planområdet bör kompletteras med brandpost i sydöstra delen då dessa inte finns i till-

räcklig omfattning.  

Ingen särskild riskutredning bedöms krävas med hänsyn till Västerleden som är primär 

led för transport av farligt gods på väg.   

I övrigt har räddningstjänsten inga synpunkter.  

http://www.rsbg.se/
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Kommentar: 

Noteras. Synpunkterna har vidarebefordrats till exploatör för kännedom. 

9. SDN Majorna-Linné 

Förvaltningen ställer sig övervägande positiv till föreslagen detaljplan och tillstyrker 

därför remissen. Fler boende ökar underlaget för handel, kollektivtrafik och rörelser i 

området samt bidrar till ökad trygghet.  

Det är ett flertal punkter som förvaltningen önskar tas hänsyn till inför fortsatt arbete. 

Framförallt gäller dessa det underdimensionerade antalet cykelparkeringar som planeras 

i anslutning till studentbostäderna samt andel friyta per barn som ryms på den inhägna-

de förskolegården. Här önskar förvaltningen att man följer rekommendationen om 35 

kvadratmeter friyta per barn enligt stadens Ramprogram för förskole- och skolbyggna-

der.  

Förslaget bör även sträva mot att stimulera ett samutnyttjande av offentliga ytor och 

funktioner samt i hög grad tillgängligöra förskolegård, naturlek och grönytor för all-

mänheten. Förvaltningen vill samtidigt framhålla vikten av att förskolegården utformas 

enligt stadens ramprogram med rekommendationer om 35 kvadratmeter per barn samt 

att dessa ytor inhängas i direkt anslutning till verksamhetens lokaler. Enligt planhand-

lingarna omnämns en mindre inhägnad gårdsyta tänkt att kompletteras med naturlek på 

yta som lämnas fri för allmänhet. Ur ett verksamhetsperspektiv är det viktigt att försko-

legården till yta är fullvärdig, då fri lek i kuperad naturmark kräver högre personaltäthet 

och endas undantagsvis kan bedrivas. Parkeringsplatser planeras i begränsad omfattning 

till förmån för cykelparkeringar. Dock bör antal cykelparkeringar ses över då stadsdels-

förvaltningen anser att dessa är kraftigt underdimensionerade för den höga andel studen-

ter som planeras i bostäderna. Förvaltningen önskar därför att fler cykelparkeringar samt 

elstolpar i anslutning till parkeringsplatser adderas för att stödja ett framtida hållbart 

resande. 

Kommentar: 

Tillräckligt antal cykelparkeringar finns anordnat inom detaljplanen både inom byggna-

der och som utomhusparkering. Antalet anordnade platser följer de riktlinjer som staden 

förespråkar. Tillgänglig kvartersmark är större än de 35 kvm som rekommenderas per 

barn i förskola. Hur området lämpligast inhägnas styrs inte i planskedet utan hänförs till 

genomförandeskedet. Synpunkterna vidarebefordras till exploatör för kännedom.  

10. Göteborgs Stads parkerings AB 

Parkeringsbolaget har inga synpunkter.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Lantmäterimyndigheten 

Har följande synpunkter: Byggrätten (uttryckt som BTA) gäller för hela ytan inom 

egenskapsgränsen. Det kan uppstå oklarheter och eventuellt konflikt hur byggrätten ska 

fördelas inom ytan om uppdelning sker i flera fastigheter och dessa har olika ägare. Av-

sikten är enligt stycket ”Fastighetsbildning” på sidan 18 att det bara ska vara en fastig-

het omfattande kvartersmarken men det finns inget i detaljplanen som hindrar en annan 

indelning.  

Angående avsnittet ”Ledningsrätt” sidan 18, första stycket sista meningen förutsätts att 

det är inlagt u-område på kvartersmark för att ledningsrätt ska kunna inrättas där för 

allmän ledning. Det spelar ingen roll att ledningen är befintlig. 
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Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Eftersom det är kommunen som äger marken som förmedlats 

genom markanvisningsavtal bedömer stadsbyggnadskontoret att oklarheter och eventu-

ella konflikter om fördelning av byggrätter samt fastighetsindelning kan minimeras. 

12. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen är generellt positiv till planens inriktning, men ett antal frågor som berör 

människors hälsa och säkerhet samt MKN för vatten behöver förtydligas och säkerstäl-

las. Kommunen behöver även beakta eventuella biotopskyddade objekt samt belägga att 

inga rödlistade arter berör av exploateringen.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör människors hälsa och säkerhet samt miljökvali-

tetsnormer för vatten måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som 

anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör människors hälsa och säkerhet samt miljökvali-

tetsnormer för vatten måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som 

anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen: Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka 

ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och 

synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens 

krav. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§: Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen över-

pröva kommunens antagandebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan 

antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten: Enligt 2 kap. 10§ PBL får planläggning inte 

medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB överträds. Enligt planförslaget 

bedöms planen inte bidra till att MKN överskrids, men motivering saknas. Kommunen 

måste därför visa hur planerade åtgärder påverkar möjligheterna att nå uppsatta MKN i 

berörd vattenförekomst. 

Hälsa och säkerhet: Kommunen bedömer att planområdet inte kommer att utsättas för 

riktvärdesöverskridande buller. Någon bullerutredning förefaller inte ha gjorts. Länssty-

relsen (och Trafikverket, se bifogat yttrande) önskar se det underlag från vilken kom-

munen har gjort denna bedömning utifrån. 

Förorenad mark: En översiktlig miljöteknisk markundersökning är utförd vilken inte 

visar på att några direkta föroreningar finns. Det förekommer dock förhöjda halter av 

metaller. Inga andra kända föroreningar i området finns, men det kan finnas förorening-

ar i måttliga mängder i fyllnadsmassor och närheten av vägarna Sven Brolids väg och 

Varholmsgatan. Ytterligare provtagningar och en riskbedömning behöver utföras innan 

planen antas för att det ska kunna bedöma vilka eventuella saneringsbehov som förelig-

ger. Eventuella saneringsbehov behöver säkerställas i planen. 

Råd enligt PBL och MB  

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att ge råd om 

tillämpningen av 2 kapitlet PBL. 

Dagvatten: Länsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att en dagvattenutredning tas 

fram till granskningsskedet. Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget att kommunen 
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vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att dagvattnet från området inte ska försämra 

möjligheten att uppnå MKN för berörd vattenförekomst. Mark avsedd för dagvattenhan-

tering bör reserveras och i möjligast mån förses med bestämmelse på plankartan. 

Massor: Det saknas beskrivning av mängden massor i planbeskrivningen. Det bör fram-

gå hur Göteborgs Stad avser att hantera massorna som uppstår inom detaljplanen. 

Naturmiljö och eventuellt biotopskyddad allé: Då det huvudsakligen är naturmark som 

tas i anspråk och rödlistade arter omnämnts i planhandlingen anser Länsstyrelsen att en 

översiktlig naturinventering behöver göras. Av planhandlingen framgår att det finns en 

trädplantering på gräsyta intill Sven Brolids väg. Observera att trädrad om minst 5 löv-

träd utgör biotopskyddad allé. Det måste framgå av planhandlingen om trädplanteringen 

är en sådan skyddad trädrad. Om det rör sig om en skyddad trädrad krävs dispens från 

Länsstyrelsen för att ta bort trädraden. 

Trafik: Se Trafikverkets yttrande. 

Barnperspektivet: Det är inte rimligt att anta att naturmarken kan komma att användas 

av förskolan dagligen. En alternativ utformning som hägnar in en del av naturmarken i 

förskolans gård är att föredra för att ge barnen daglig möjlighet att vistas i en intressant 

och varierande utemiljö. 

Behovsbedömning: Länsstyrelsen delar kommunens åsikt om att förslaget inte innebär 

betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte tas 

fram.  

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 1. 

Kommentar: 

En dagvattenutredning har tagits fram där planens påverkan till MKN redovisas. Plan-

förslaget har också kompletterats med bullerutbredningskarta samt har en kompletteran-

de markmiljöutredning genomförts. 

Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med berörda förvaltningar genomfört en be-

dömning av vilka natur- och rekreationsvärden som kan gå förlorade genom exploate-

ringen. Vid bedömningen framkom att området inte hyser sådana naturvärden att en 

naturinventering behövs tas fram. Det finns heller inget i planbeskrivingen som redogör 

för sådana värden. Den allé av träd som finns längs Sven Brolids väg, inom Västra kyr-

kogården, är belägen utanför planområdet och avsikten är allén ska kvarstå.  

Övriga råd är noterade. 

13. Trafikverket 

Har följande synpunkter: Kommunen bedömer att föreslagen detaljplan inte kommer 

påverka trafikflödet mer än i begränsad omfattning. En viss ökning av biltrafikflödet, 

men även gång- och cykeltrafikflödet, förväntas ske orsakat av förskoleverksamheten, 

främst morgon- och eftermiddagstid, i samband med lämning och hämtning av barn.  

Västerleden är redan idag hårt belastad och bedöms inte kunna hantera någon tillkom-

mande lokal trafik. För närvarande pågår en åtgärdssvalstudie (ÅVS) för Västerleden. 

Trafikverket anser därmed att aktuell exploatering, eller motsvarande mängd, behöver 

ingå i åtgärdsvalsstudien för Västerleden. Det är viktigt att kommunen arbetar för att 

skapa hållbara och attraktiva lösningar för den lokala trafiken så att riksintresset inte 

påverkas negativt. Trafikverket anser att innan aktuellt planarbete går vidare till nästa 

planskede behöver resultat och slutsatser från ÅVS Västerleden inarbetas. 

Planområdet ligger i närheten av Kungstensmotet och E6.20. Söderleden-Västerleden-

Hisingsleden-Norrleden. Trafikverket anser därmed att det bör göras en bullerutredning 
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för att säkerställa att bebyggelsen klarar förordning (2015:216) om trafikbuller vid bo-

stadsbyggnader.  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

Kommentar: 

Avseende buller se kommentar länsstyrelsen ovan.  

De statliga lederna i och runt Göteborg är utpekade som intresse och Trafikverket begär 

därför regelmässigt utredningar som visar på hur riksintresset påverkas av de detaljpla-

ner som ligger i nära anslutning till de berörda lederna. Detta kan te sig naturligt om 

man befarar påverkan på kopplingspunkten till berörd led men knappast om staden i 

varje skede ska visa på hur lederna i stort påverkas. Med tanke på att Trafikverket i sina 

prognoser förutspår stora trafikökningar bör dessa analyser snarare göras av Trafikver-

ket då verket har ansvaret för den övergripande trafiken. Stadens ambition att ställa om 

och minska bilanvändning bör därför ses som något positivt och stödjas i varje givet 

tillfälle då en åtgärd kan identifieras som har en potential att stärka kollektivtrafiken 

eller gång och cykel. 

En förutsättning för att kunna öka det hållbara resandet är att nya bostäder och verk-

samheter planeras i goda kollektivtrafik-, gång-, och cykellägen i enlighet med utbygg-

nadsplaneringen. På detta sätt kan fler välja hållbara transportslag och vi uppnår en god 

effektivitet i kollektivtrafiksystemen samtidigt som gator och vägar avlastas från per-

sonbilstrafik. Planförslaget innebär en utbyggnad av studentbostäder i linje med ut-

byggnadsplaneringen. De något utökade trafikrörelser som redovisats i planen avser 

främst trafikrörelser på platsen i samband med lämning och hämtning av barn vid för-

skolan. Studenter har i regel ett mycket lågt bilinnehav. Det är kommunens bedömning 

att planförslaget därför inte innebär tillkommande rörelser till det allmänna vägnätet 

som helhet, då dessa trafikrörelser redan sker i dagsläget.  

14. Skanova 

Utefter Sven Brolids vägs södra sida har Skanova en kabel-/kanalisationsanläggning. 

För att säkra denna anläggnings läge önskar Skanova att planen kompletteras med u-

område där denna berör planområdet.  

Skanova har, för övrigt, inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: 

Kabel-/kanalisationsanläggning ligger i nära anslutning till läget där ny bebyggelse till-

kommer. Skanova har efter samrådet meddelat att anläggningen inte är i drift och det 

finns därför inget behov av att flytta den. Det föreligger därmed inget behov att införa 

ett u-område för ändamålet. 

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.  

15. Svenska Kraftnät 

Har inget att erinra mot upprättat förslag. Svenska kraftnät har inte har några ledningar i 

anslutning till aktuellt område. Ärendet ses därmed som avslutat från Svenska kraftnäts 

sida.  

16. Vattenfall Eldistribution 

Har inget att erinra. Vattenfall har inte några anläggningar i området. 
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Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogö-

relsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade 

till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

17. SGS studentbostäder 

Meddelar att planförslaget bidrar till fler studentbostäder i Göteborg, där behovet är 

stort. Tre utformningsförslag av tre olika arkitektförslag togs fram. Presenterat förslag 

valdes då huskropparnas placering knyter an till befintlig bebyggelse i Sandarna och 

kyrkogårdens kvartersmönster. Förslaget bidrar också till att förstärka tillgängligheten 

och kontakten med grönskan på kullen. Gårdsytorna vid gatan blir tydliga hemvister. 

Bostäderna stärker möjligheterna till utökad service i området. Förskolan gagnar närom-

rådet och övriga boende i Sandarna.  

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

 Dagvattenutredning genomförts. 

 Kompletterande markmiljöutredning har genomförts.  

 Bestämmelse om krav på markundersökning har strukits. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med bullerutbredningskarta samt har planbe-

stämmelse om gränsvärden för vägtrafikbuller införts på plankartan. 

 E-område införs på plankartan för att möjliggöra uppförande av transformatorsta-

tion. 

 Planhandlingarna har kompletterats med solstudier. 

 Exploateringsgraden har justerats från 19 600 BTA till 22 000 BTA. 

 

 

Viveca Risberg 

Tf Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare
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