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Detaljplan för bostäder vid Klövervallsgatan 
inom stadsdelen Tolered i Göteborg, standard planförfarande 

Samrådsutlåtande  

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för 

detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Planförslaget har sänts för yttrande 

under tiden 17 januari – 13 februari 2018. Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 31 janu-

ari. Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1. Brev 

har delats ut separat till hyresgäster för radhus utmed Klövervallsgatan. Fastighetsägare 

har via brev ombetts förmedla information om samrådet till eventuella hyresgäster. 

Sammanfattning 
De allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter gäller förtydliganden avse-

ende skyfall, markmiljö och stabilitetsförhållanden. Flest synpunkter har berört före-

slagna hushöjder samt solbortfall till följd av dessa. Synpunkter har även berört föresla-

gen dagvattenhantering, angöring och parkeringstal. 

Kontoret har bedömt att förslaget inte innebär någon betydande skuggning eller påver-

kan i form av insyn för närliggande villor och radhus. En avvägning kring bebyggelse-

volymer har gjorts med hänsyn till stadsbilden, behovet av fler bostäder samt att områ-

det är utpekat som prioriterat utbyggnadsområde.  

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och eventuellt 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 

Inget att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. 

2. Trafikkontoret 

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till utbyggnad av ru-

bricerat ärende, med följande synpunkter. Avtal behöver träffas mellan exploatör och 

staden kring mobilitetslösningar. Hittills presenterade åtgärder motsvarar enligt trafik-

kontoret en sänkning av antal parkeringsplatser med 10-15 %. De nya riktlinjerna kring 

parkering och mobilitet ska inarbetas i planen. 

Byggnaderna i detaljplanen är placerade i fastighetsgräns, det i kombination med före-

slagna sadeltak innebär att exploatören har en utmaning i att ta om hand allt dagvatten 

inom kvartersmark. Trafikkontorets hållning är att hela dagvattenbehovet ska lösas på 

kvartersmark. 

Kostnaden för utbyggnad av allmänplats uppskattas till 500 000 kr. Ökad kostnad för 

drift uppskattas till 2000 kr/år. 

Kommentar: 

Parkeringsutredningen och texten i planbeskrivningen kommer att omarbetas efter Göte-

borgsstads nya riktlinjer för parkering och mobilitet som antogs av byggnadsnämnden 

24 april 2018. 

Ett nytt förlag på dagvattenhantering tas fram i samband med att granskningshandlingar 

upprättas.  

Bebyggelsen placeras direkt mot gatan vilket innebär att utrymmet för dagvattenled-

ningar på den egna fastigheten är begränsat. Göteborgsstad har tagit fram riktlinjer som 

innebär att remsor med kvartersmark ska undvikas i kvartersstaden. De nya riktlinjerna 

har ännu ej följts upp av anvisningar för hur dagvattenledningar mm ska hanteras med 

hänsyn till detta. Planförslaget medger därför att enskilda dagvattenledningar för att leda 

dagvatten från takytor till fördröjningspunkten inom fastigheten får ligga i allmänplats, 

gata närmast fasadliv. Det aktuella planförslagets utformning ska dock inte vara prejudi-

cerande. 

Övriga synpunkter noteras. 

3. Stadsdelsförvaltningen 

Förvaltningen ser positivt på detaljplanen som möjliggör förtätning i ett omtyckt och 

centralt bostadsområde med god kollektivtrafik. Det är mycket positivt att planen har 

som ambition att bygga trygghetsbostäder och tillskapa möjlighet till mötesplatser längs 

med Björlandavägen.  

Enligt Göteborgs stads budget ska Göteborg vara en jämlik stad, vilket innebär att vi ska 

minska klyftorna och öka den sociala hållbarheten. Göteborgarna ska inom gångavstånd 

ha god kollektivtrafik, service, affärer, skolor, torg och grönytor. Planen svarar upp mot 

flera av dessa budgetmål. Förvaltningen ser att lokalerna i bottenvåningarna med fördel 
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kan nyttjas av föreningar och boende för att stärka gemenskap och delaktighet i områ-

det. 

Lundbys lokala utvecklingsprogram som visar stadsdelsnämndens prioriteringar utifrån 

sitt uppdrag att delta i samhällsplaneringen, finns för varje primärområde samt för hela 

Lundby.  

Förvaltningens övervägande grundar sig i den lokala kunskapen tillsammans med fyra 

”verktyg för en sammanhållen stadsdel” och nedan beskrivs förslaget till ny detaljplan i 

relation till dessa.  

 

Säkerställa vardagslivets funktioner  

Förvaltningen ser hur ett ökat befolkningsunderlag kan stärka flera av de lokala torgen. 

Inte minst närliggande Bjurslätts torg. 2013 genomfördes en dialog om utvecklingen 

kring Bjurslätts torg, i det framkom en önskan om mer folkliv, aktivitet och ökat ser-

viceutbud, mer blommor, färger, bouleplan och lekplats. De unga som deltog var mellan 

15 och 17 år och beskrev torget som tråkigt och färglöst, en plats man passerar för att 

titta på fotboll eller för att köpa pizza, men att en del unga hänger där och använder dro-

ger. Funktionshinderrådet framförde att det behövs fler stora lägenheter runt torget, fler 

bord och ett utegym samt bättre belysning.  

Förvaltningen ser det som positivt att fler flyttar in i området och kan bidra till att stärka 

den lokala handeln. Förvaltningen ser det också som positivt att planen möjliggör för 

fler verksamheter i bottenplan. Förhoppningen är att detta kan bidra till mer folkliv och 

servicepunkter för fler boende i området.  

Närområdet skulle tjäna på att få in verksamheter som bidrar till att fler grupper känner 

sig trygga flera delar av dygnet och att närmiljön utformas så att det blir tryggare kvälls-

tid. Förvaltningen ser därför gärna vidare insatser såsom ökad belysning.  

SDF Lundby erbjuder alla 80-åringar ett hembesök. Bland de som fick besök i primär-

området Slätta damm 2016 kände många sig trygga, men majoriteten uppgav att de inte 

går ut när det är mörkt. En stor fråga och oro var boendet. Många trivs i sitt boende idag 

men har inga marginaler om något skulle hända.  

Att öka tillgängligheten till närområdet är därför viktiga frågor för att öka tryggheten 

och säkerställa att bland annat äldre får ett bättre vardagsliv. Förvaltningen ser den 

gångbana som planeras i direkt anslutning till huset som positiv ur denna aspekt. Vidare 

är det viktigt att arbeta vidare med trafikförslaget så att det inte minskar tillgängligheten 

till några av de populära promenadstråken. På hembesöken i Slätta Damm 2016 lyftes 

promenadstråken (runt IP, dammen och caféet) som viktiga.  

Minska barriäreffekter  

Björlandavägen är en stor barriäreffekt i området. Det är en högt trafikerad väg med hög 

bullernivå, spårvagnsreservatet intill Björlandavägen bidrar också till barriäreffekter. 

Dessa fysiska barriärer blir mest påtagliga för barn och personer med funktionsvariat-

ioner. Möjligheten att orientera sig till såväl parker som servicen i området är utma-

nande. I trygghetsundersökningar som genomförts av polisen i samverkan med stadsde-

len så har trafiksituationen vid Björlandavägen lyfts som något som upplevs mycket 

otryggt.  

Förvaltningen ser att verksamheter med centrumändamål har möjlighet att minska Björ-

landavägens barriäreffekt.  

Stärka och utveckla stråk  

I närområdet finns populära promenadstråk som exempelvis kring Slätta Damm ip. För-

valtningen ser det som positivt att planen lämnar delar av fasaden öppen och att det pla-

neras för en grön bostadsgård som bidrar till att det blir trevligare att röra sig i hela om-

rådet. Även den planerade gångbanan gör det lättare att röra sig i gaturummet.  

Väva samman gammalt och nytt  
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Fastigheten ersätter en riven industrilokal. Närmsta området består av främst radhus. 

Området idag har idag en blandad och brokig bebyggelse med en klassisk 50-talskarak-

tär. Närområdet upplevs som grönskande med många villaträdgårdar och parker. Husets 

höjd bryter av mot närmaste bebyggelsen genom att vara 1-4 våningar högre. Förvalt-

ningen ser utmaningen med att kombinera önskan om förtätning och exploatering för att 

skapa ett befolkningsunderlag i området och samtidigt skapa en volym som möter nuva-

rande bebyggelse på ett harmoniskt sätt. Förvaltningen vill lyfta de försök att behålla 

öppenheten mot bostadsgården och se möjligheterna för att med ökad grönska kunna 

knyta ihop dessa områden.  

Trots att en barnkonsekvensanalys utförts är barnperspektivet inte tillräckligt tydligt i 

planbeskrivningen. I närområdet finns exempelvis en lekplats, som används av många 

barn i närområdet, denna kommer att skuggas av den nya byggnationen. Förvaltningen 

ser också att en ökad trafikmängd påverkar barn i större utsträckning än vuxna. Att barn 

kan vistas säkert i sitt närområde är viktigt, särskilt då det i närområdet finns såväl id-

rottsanläggningar och skola. Platser som är viktiga i barns vardag, och för att barn ska 

kunna tillgängliggöra sig staden på lika villkor som vuxna.  

Trygghetsboende  

Förvaltningen ser det som mycket positivt att det planeras för att möjliggöra för trygg-

hetsboende i närområdet. Vid planerandet av ett trygghetsboende är det extra viktigt att 

ha den allra närmaste närmiljön i åtanke. Att den är tillgänglig och att det är lätt att röra 

sig till fots, exempelvis runt huset eller inne på bostadsgården. Belysning är också en 

extra viktig aspekt. Det är viktigt att ha med ett brukarperspektiv i projekteringen av 

dessa bostäder för att skapa bra boendemiljöer.  

Behov utifrån funktionsnedsättningar  

Att beakta den fysiska tillgängligheten är mycket viktigt, funktionsnedsättningar eller 

hög ålder ska inte vara något hinder för att bo eller vistas i området. Funktionshinder är 

något som uppstår i mötet med omgivningens förväntningar och förutsättningar. Perso-

ner med funktionsnedsättningar är en heterogen grupp med vitt skilda behov, utifrån fy-

siska, intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättningar.  

Möjligheten att tillföra bostäder med särskild service (BmSS) inom området omnämns 

inte i planbeskrivningen, men förvaltningen vill framhålla behovet av, och chansen till 

att skapa BmSS här. 

Kommentar: 

Den nya byggnaden kommer skugga den intilliggande lekplatsen i det västra hörnet un-

der kvällstid. Större delen av lekplatsen blir fortsatt solbelyst. Barnperspektivet och av-

saknaden av lekplats förtydligas i planbeskrivningen. Det finns möjlighet att inrymma 

BmSS-boende eller trygghetsboende inom kvarteret om exploatören så önskar. Övriga 

synpunkter noteras. 

4. Kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna:  

- Under rubriken Avfall i planbeskrivningen ändra andra meningen till: ”Möjliga place-

ringar är i bottenplan i anslutning till Klövervallsgatan och Gamla Björlandavägen”.  

- Under rubriken Vatten och avlopp i planbeskrivningen, sid 17(29) ta bort texten ”Ka-

paciteten på befintligt ledningsnät behöver utredas inför anslutning”.  

- Figur 11, förslag till dagvattenhantering, i dagvattenutredningen daterad 2017-11-21, 

ska förtydligas. Inga enskilda dagvattenledningar får placeras inom allmän platsmark.  

- Plankartan ska kompletteras med texten ”För att anslutning med självfall ska tillåtas, 

ska lägsta golvnivå vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn 

till risk för uppdämning i allmänt kombinerat ledningssystem”.  
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Utöver ovanstående ändringar är följande information viktig att beakta i planar-

betet:  

En strukturplan för skyfallsåtgärder längs Björlandvägens södra sida på ca 2,6 km har 

tagits fram. Sträckan är identifierad som en lämplig skyfallsled i strukturplanen för 

Kvillebäckens avrinningsområde. För att skapa erforderliga utjämningsvolymer måste 

en 1,5 m djup tvärsektion anläggas i stort sett i all grönyta längs Björlandagatans södra 

sida. Ett antal utjämningsmagasin föreslås längs sträckan. Grönremsan strax nordost om 

planområdet föreslås som utjämningsmagasin. Under Klövervallsgatan behövs två 

stycken vägtrummor med diameter 1 000 mm för att motsvara dikets kapacitet.  

Kretslopp och vatten ser inga ytterligare behov av ändringar i planhandlingarna gällande 

avfall men skickar med viktig information om begränsningar i detaljplanen som måste 

beaktas vid projektering och genomförande för att avfallshanteringen ska fungera.  

 

Allmänna VA-ledningar  

Det allmänna avloppsledningsnätet i området är kombinerat vilket kan innebära risk för 

uppdämning i ledningsnätet i samband med kraftig nederbörd. Planområdet är väl för-

sörjt med allmänt VA-ledningsnät. Om markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-

anläggning ska Kretslopp och vatten få möjlighet att granska arbetet enligt rutin. 

 

Brandvatten  

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten mot-

svarande områdestyp A2 (VAV publikation P 83).  

 

Dagvattenhantering  

Byggnad bör inte placeras ut i fastighetsgräns då det blir svårt att få till en bra dagvat-

tenhantering. Enligt förslaget till dagvattenhantering, figur 11 på sid 35 får delar av det 

interna dagvatten-nätet inte plats inom kvartersmark. En justering behöver göras för att 

lösa fördröjningen inom fastigheten. Enskilda ledningar får inte placeras i allmän plats-

mark. Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön.  

 

Förutsättningar för anslutning  

Allmänna VA-ledningar finns i anslutning till planområdet. Dag-, drän- och spillvatten-

installation inom kvartersmark ska utformas med hänsyn till uppdämningsnivån i kom-

binerat avloppsnät. Kretslopp och vattens fördröjningskrav för dagvatten ska uppfyllas 

innan anslutning till allmänt ledningsnät. Krav vad gäller avskiljning av föroreningar i 

dagvattnet ska vara uppfyllt.  

 

Ekonomi  

Anläggningsavgift för befintliga förhållanden är betald sen tidigare. En uppdimension-

ering av vattenmätare och befintliga serviser kommer dock att behövas och en avgift en-

ligt gällande va-taxa kommer att tas ut. Kretslopp och vattens kostnad för utbyggnad av 

servisledningar har grovt beräknats till ca 450 000 kr. Mervärdesskatt tillkommer.  

Kostnadstäckning för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen blir enligt ovan 

ca 220 %. Anläggningsavgiften för vatten och avlopp tas ut enligt vid anslutningstill-

fället gällande VA-taxa. 

Kommentar: 

Plankarta och planbeskrivningen revideras utifrån synpunkterna. Förslagen dagvatten-

hantering kommer att omarbetas inför granskning, enskilda ledningar kommer dock att 

behöva förläggas inom allmän plats, gata. Se svar till Trafikkontoret. Synpunkterna vi-

darebefordras till exploatören. 



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 6(20) 

5. Park- och naturnämnden 

Park- och naturnämnden förvaltar inga ytor inom eller i direkt anslutning till planområ-

det. Nämnden är positiva till att det möjliggörs nya bostäder i ett centrumnära läge i sta-

den, med god tillgång till kollektivtrafik och annan service. Synpunkter på förslaget 

handlar om bristen på lekplatser och bostadsnära park i närheten av planområdet. Det är 

viktigt att det möjliggörs goda utomhusmiljöer på bostadsgården inom planområdet.   

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Bristen på lekplatser i närområdet och vikten av goda utomhus-

miljöer på bostadsgården förtydligas i planbeskrivningen. 

6. Kulturförvaltningen 

Förvaltningen tillstyrker planförslaget. Planen bedöms inte påverka någon arkeologisk 

lämning. Den aktuella tomten ligger utanför bevarandeområdet och bedöms inte ha nå-

gon negativ påverkan på miljön runt torget.  

Kommentar: 

Noteras. 

7. Göteborgs Stads parkering AB 

Yttrandet tillstyrks, med beaktande av de synpunkter som redovisas under övervägan-

den  

 

Parkeringsbolagets övervägande  

P-bolaget ser positivt på att bostäder tillskapas i ett område med god kollektivtrafik och 

med även i övrigt god tillgänglighet. P-bolaget ser också positivt på att ett stort antal 

mobilitetsåtgärder planeras för att ytterligare stimulera till ett hållbart resande.  

Parkering för tillkommande bostäder förutsätts ordnas i underjordiskt garage på kvar-

tersmark. P-bolaget konstaterar att det på omgivande villagator finns oreglerad parke-

ring på gatumark. Det kan innebära minskat motiv för att parkera i garage inom fastig-

heten och att det finns en risk för att intilliggande villagator istället används för parke-

ring. Detta kan skapa en ansträngd situation i närområdet. Parkeringsbolaget vill därför 

poängtera vikten av att se till parkeringsmarknaden i området runt aktuell detaljplan och 

föreslår att förutsättningarna att avgiftsbelägga gatuparkering i området utreds. Forsk-

ning från bland annat VTI visar att låga p-tal får mindre effekt på bilinnehavet i nya bo-

städer om det finns gott om billiga p-platser i närområdet. Det är därför viktigt att staden 

arbetar proaktivt och ser över, samt vid behov, reglerar parkering för att möjliggöra ny-

byggnadsprojekt med lägre p-tal och högre andel hållbart resande. I takt med att områ-

det längst med Björlandavägen utvecklas kan det även finnas ett behov av att se över det 

totala parkeringsutbudet för att skapa goda förutsättningar för ändamålsenliga parke-

ringslösningar för kommande projekt.  

Bolaget ser positivt på att investerings- och driftskostnaderna för parkeringsanläggning-

arna tas ut som en separat hyra för de hushåll som väljer att ha bil och därigenom skapa 

ett incitament för att minska bilägandet. Bolaget konstaterar dock samtidigt att det finns 

risk för att detta i just detta projekt i än högre grad kan bidra till att garageanläggningen 

på kvartersmark inte kommer att utnyttjas av de boende som innehar bil. Det kan då 

leda till en än mer ansträngd situation i intilliggande villakvarter. Då upplåtelseformen 

här är bostadsrätt ser bolaget även en risk för bostadsrättsföreningens ekonomiska situ-

ation om parkeringsplatser inte kan hyras ut till självkostnad.  

Förutom ovanstående synpunkter har Parkeringsbolaget dessutom följande generella 

ståndpunkter när det gäller parkering. Parkering kan avse två-, tre- eller fyrhjuliga for-

don beroende på förutsättningarna.  
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• All parkering ska vara öppen för samnyttjande i möjligaste mån.  

• Beakta tillgängligheten såväl till, från som inom ett område/stadsdel vid beräkning av 

behov av parkeringsplatser.  

• Placera parkeringen så att det främjar den blandade hållbara resan med olika färdme-

del.  

• Bygg in system för beläggningsmätningar från början där så är lämpligt, så att parke-

ringen kan kopplas till parkeringsledsystem (hänvisningssystem) för att minimera 

söktrafiken.  

• Parkeringarna ska utformas så att de både är och upplevs som trygga och säkra.  

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Parkeringsutredningen och texten i planbeskrivningen kommer 

att omarbetas efter Göteborgsstads nya riktlinjer för parkering och mobilitet som antogs 

av byggnadsnämnden 24 april 2018. 

8. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Det finns brandposter i området. Området ligger inom 10 minuters insatstid för rädd-

ningstjänsten. Avståndet mellan angreppspunkter för räddningstjänsten och uppställ-

ningsplats för räddningstjänstens fordon får inte överstiga 50 meter. 

Beroende på hur man framöver tänker lösa utrymningsstrategin från lägenheterna så kan 

t.e.x särskilda uppställningsplatser för räddningstjänsten komma att 

krävas. Bensinstationen på andra sidan gatan utgör p.g.a avståndet till bostadsområdet 

(>50 meter) inte någon särskild risk. Om ovanstående uppfylls så ställer sig räddnings-

tjänsten positiv till detaljplanen. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att räddningstjänstens krav kan uppfyllas. Uppställ-

ningsplats kan tillskapas vid gångvägen mot Björlandavägen utanför planområdet. 

9. Göteborg Energi 

Göteborg Energi Nät AB  

Vi har befintliga kablar (10 kV och 0,4 kV) i närheten till fastighetsgränsen på östra si-

dan, Klövervallsgatan. Kablar kan komma i konflikt med byggnationen av planerad 

byggnad beroende på byggnadsmetod för planen undermarken (till exempel spontning).  

Göteborg Energi AB har elledningar över den sydvästra delen av fastigheten, som inte 

är i bruk och som kan tas bort i samband med byggnation. 

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 

Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i när-

heten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten vid 

elkablar följas. För att möta kommande byggnation bör en ny servis installeras från när-

liggande station 1201 VALLPOJKSGATAN. Befintligt kabelskåp i närheten till fastig-

heten Tolered 185:1 har inte tillräckligt kapacitet för att kunna elförsörja den planerad 

byggnation. 

 

Göteborg Energi Fjärrvärme  

Inga synpunkter. 

 

Göteborg Energi GothNet AB  

GothNet har inga ledningskonflikter. 

 

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)  
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GEGAB har inga driftsatta gasledningar i planområdet och har därmed inget att erinra. 

Kommentar: 

Informationen kring elförsörjning införs i planbeskrivningen. 

Övriga synpunkter noteras. 

10. Lokalförvaltningen 

Lokalförvaltningen har följande synpunkter på rubricerade detaljplan. 

Det är av vikt att behovet av samhällsservice tillgodoses avseende boende för både äldre 

och de som har behov av särskild service, till lika behovet av skola och förskola. 

I de detaljplaner där det inte går av något skäl att tillgodo se något av dessa samhällsvik-

tiga funktioner bör planförfattaren säkerställa att dessa funktioner, relaterade till detalj-

planens utbyggnad av bostäder, tillgodoses i någon eller några av de detaljplaner som 

parallellt är under bearbetning i de centrala delarna av staden. 

Kommentar: 

Information kring parallella planprojekt för förskola och skola införs i planbeskriv-

ningen. Möjlighet att inrymma boende för äldre finns om exploatören så önskar. Stads-

byggnadskontoret har bedömt att området inte lämpar sig för förskola eller skola då 

möjligheten tillskapa goda lekmiljöer inom kvarteret är begränsad. 

11. Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att våra synpunkter 

nedan beaktas.  

 

Synpunkter  

Dagvatten  

I dagvattenutredningen finns två reningsalternativ redovisade. I båda alternativen över-

skrider vissa föroreningar riktvärdena. Det finns också ytterligare förslag på åtgärder för 

att nå högre reningsgrad. Vi anser att dagvattenutredningen bör kompletteras med en be-

räkning av reningsgrad och kostnadsuppskattning även för dessa åtgärder.  

 

Markmiljö  

Vi ser positivt på att planen innehåller en bestämmelse om förorenad mark. Vi är dock 

tveksamma till hur bestämmelsen är formulerad, det vill säga att startbesked för bygg-

nation inte får ges förrän förorenad mark sanerats. Detta eftersom det ofta är lämpligt att 

genomföra sanering i samband med grävarbeten för byggnation och inte innan. Vi anser 

också att planhandlingarna bör förtydligas med information om att undersökningar och 

sanering ska genomföras i samråd med tillsynsmyndigheten.  

 

Mobilitet och parkering  

Den parkeringsutredning som har gjorts föreslår att antalet parkeringsplatser för boende 

kan reduceras med 25 procent från Göteborgs Stads riktlinje för parkeringstal. Detta 

med utgångspunkt i att platsen har god tillgänglighet med kollektivtrafik, cykel och 

gång samt i ett antal föreslagna mobilitetsåtgärder för att främja hållbart resande.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att antalet parkeringsplatser endast kan reduceras 

med 15 procent, detta utifrån reduktion genom tillgång på god kollektivtrafik. 

Vi anser att exploatörens ambition att aktivt främja hållbar mobilitet hos de boende bör 

tas tillvara. Vi anser därför att parkeringsutredningens förslag ska följas. Enligt plan-

handlingen kommer avtal om mobilitetsåtgärder att tecknas mellan exploatör och kom-

mun. 
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Kommentar: 

Inför granskning har exploatören tagit fram ett nytt förslag på dagvattenhanteringen 

inom ramen för förprojektering. Ett utlåtande där reningsgraden analyserats har tagits 

fram för detta förslag.  

 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att bestämmelsen om förorenad mark är tillräcklig. 

Planhandlingarna förtydligas med information om att sanering ska genomföras i samråd 

med tillsynsmyndigheten. 

 

Parkeringsutredningen och texten i planbeskrivningen kommer att omarbetas efter Göte-

borgsstads nya riktlinjer för parkering och mobilitet som antogs av byggnadsnämnden 

24 april 2018. De nya riktlinjerna innebär att parkeringsantalet kan reduceras. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 

 

Motiv för bedömningen 

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

kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas. 

 

Råd enligt PBL och MB 

Skyfall 

Skyfall ingår i dagvattenutredningen och där framgår att det är mycket viktigt att säker-

ställa en höjdsättning av innergården som möjliggör att skyfall avleds från området för 

att inte riskera att byggnader tar skada.  

Skyfallsskydd i form av kantsten eller mur borde gå att illustrera på plankartan/reglera. 

Som minst anser Länsstyrelsen att en upplysning ska tas upp på plankartan vilket inne-

fattar både höjdsättningen och skyfallsskydd i söder i enlighet med dagvattenutredning-

ens rekommendationer. 

 

Förorenade områden 

Av planbeskrivningen framgår att det inom planområdet finns förorenade fyllnadsmas-

sor som kommer att hanteras i samband med att den befintliga betongplattan rivs.  

Länsstyrelsen noterar att det finns en planbestämmelse som säger att ”Startbesked för 

byggnation får inte ges förrän förorenad mark sanerats”, vilket är plantekniskt godtag-

bart. För att säkerställa att det inte sker spridning utanför kvartersmark bör det dock be-

skrivas tydligare i planbeskrivningen hur påträffade föroreningar avses att hanteras. 

Länsstyrelsen anser att det även ska finnas en upplysning på plankartan om att sanering 

av förorenad mark ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 

 

Buller 

En planbestämmelse har införts som överensstämmer med Trafikbullerförordningens 

värden. Öster om hörnlägenheten i det västra hörnet mot Björlandavägen planeras det 

för en 2-rums lägenhet. För denna hamnar sovrummet mot Björlandavägen. Det vore 

önskvärt att sovrummet förläggs mot den ljuddämpade sidan. 

 

Radon 
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En radonmätning har genomförts. Resultatet av denna bör framgå av planbeskrivningen. 

 

SGI 

Länsstyrelsen hänvisar vidare till SGI:s yttrande i sin helhet där stabiliteten för planom-

rådets södra del ska utredas för befintliga och planlagda förhållanden. Krävs det åtgär-

der eller restriktioner för att uppnå tillfredsställande stabilitet ska detta säkerställas i pla-

nen på ett plantekniskt godtagbart sätt. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länssty-

relsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas 

fram. 

 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

En upplysning införs på plankartan avseende att sanering av förorenad mark ska utföras 

i samråd med tillsynsmyndigheten. Texten i planbeskrivningen avseende hur förorenad 

mark ska hanteras justeras. Vidare införs en upplysning på plankartan (illustrationen och 

i planbeskrivningen) vilken innefattar både höjdsättningen och skyfallsskydd i söder i 

enlighet med dagvattenutredningens rekommendationer. Resultatet av radonmätningen 

införs i planbeskrivningen. Angående stabilitetsförhållanden och geoteknik, se svar till 

yttrande 14, Statens geotekniska institut. 

 

Lägenheten öster om hörnlägenheten i det västra hörnet mot Björlandavägen går att 

skilja av. Kravet om att minst hälften av bostadsrummens ska vändas mot ljuddämpad 

sida är därmed uppfyllt. Informationen har förmedlats till exploatören. Lägenhetsskissen 

i planbeskrivningen har reviderats. 

13. Trafikverket 

Trafikverket ser positivt på att Staden vill exploatera i lägen med god tillgång till kol-

lektivtrafik i närområdet. Därigenom kan bilberoendet minska, vilket främjar ett mer 

hållbart resande. Då planområdet är beläget så pass långt från Lundbyleden, anser Tra-

fikverket att den kommande trafikalstring som planförslaget innebär inte kommer att 

medföra någon betydande inverkan på Statens anläggning. Trafikverket vill dock upp-

mana Staden att i sin planering att försöka hålla parkeringstalen låga som ett led i Sta-

dens trafikstrategi. 

Kommentar: 

Noteras. Sedan parkeringsutredningen tagits fram har stadens riktlinjer för parkering 

ändrats. Utredningen kommer därför att uppdateras. 

14. Statens geotekniska institut 

I PM geoteknik bedöms områdets säkerhet mot ras och skred som tillfredsställande med 

hänvisning till små topografiska variationer inom och i anslutning till planområdet. SGI 

noterar att Gamla Björlandavägen, som går söder om planområdet, ligger ca 2 - 2,5 m 

högre än planområdet. Berget går i dagen söder om Gamla Björlandavägen, men jord-

djup och jordlagerföljd under Gamla Björlandavägen har inte undersökts. Närmast ut-

förda sondering påvisar ett jorddjup >16 m. Då leran har låg odränerad skjuvhållfasthet 

är det inte klart och entydigt att stabiliteten är tillfredsställande. SGI anser därför att sta-

biliteten för planområdets södra del ska utredas för befintliga och planlagda förhållan-

den. Krävs det åtgärder eller restriktioner för att uppnå tillfredsställande stabilitet ska 

detta säkerställas i planen på ett plantekniskt godtagbart sätt. 
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Kommentar: 

Den geotekniska utredningen har kompletterats med ett projekterings PM för geoteknik. 

Jorddjup och jordlagerföljd under Gamla Björlandavägen har undersökts i två sektioner. 

Stabiliteten med hänsyn till befintliga förhållanden och planerad bebyggelse bedöms 

som tillfredsställande inom fastigheten. Beroende på släntlutningar och utrymme krävs 

en mer utförlig beräkning vid detaljprojektering för att avgöra utbredningen av spont 

inom fastigheten i byggskedet för att säkra temporära schakter. Inga åtgärder eller re-

striktioner krävs dock i detaljplanen. 

15. Lantmäterimyndigheten 

För att LM ska kunna skapa rättighet är det viktigt att detaljplanen ger stöd för det. 

Om det är det tänkt att husen ska kunna kraga ut över allmän plats med balkonger så be-

höver plankartan kompletteras med bestämmelse kring det. 

Detaljplanen behöver även utökas åt väster för att få med ev. balkonger där.  

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget 

Kommentar: 

Bestämmelse om att balkonger får kraga ut över allmän plats, gata införs på plankartan. 

16. Skanova AB 

Inget att invända. 

Kommentar: 

Noteras. 

17. Svenska kraftnät 

Ingen erinran. 

Kommentar: 

Noteras. 

Sakägare  

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

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

ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttran-

dena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

18. Fastighetsägare, Tolered 139:2  

Önskar att antalet våningar begränsas till max. 4! 

Kommentar: 

Detaljplanen medger två och en halv våning mot Gamla Björlandavägen, fyra till fem 

våningar mot Rågåkern och Klövervallsgatan samt sex våningar mot Björlandavägen. 

En avvägning mellan behovet av tillkommande bostäder samt volym och skala i förhål-

lande till stadsbild och målbilder för områdets utveckling har gjorts. Se svar till yttrande 

19 nedan. Stadsbyggnadskontoret bedömer att antalet våningar är godtagbart. 

19. Fastighetsägare, Tolered 133:13  

Delar inte uppfattningen att det saknas trygghetsbostäder i området. 

Protesterar mot de planerade stora och höga husvolymerna. Förslaget är dåligt anpassat 

mot omgivande bebyggelse och i synnerhet dåligt anpassat mot radhusen på Rågåkern. 

Har synpunkter på utformning (färgsättning, material och skala) och brist på anpassning 
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till befintligt. Särskilt höjden mot Rågåkern och Klövervallsgatan. Byggnationen kom-

mer att upplevas som en barriär/mur mot området Rågåkern. Soltimmarna mot området 

Rågåkern kommer att minska markant. Insynen kommer att öka och innebära en integri-

tetskränkning. Protesterar mot att infart sker via gatan Rågåkern. En vändplats saknas i 

detaljplanen, rågåkerns parkeringsyta skall inte agera vändplats. 

Protesterar mot att skuggningseffekten inte bedöms vara betydande. Solen är viktig för 

områdets växtlighet, som kommer påverkas. Rågåkerns gemensamma lekplats/ rekreat-

ionsområde blir helt skuggat stora delar av eftermiddagen/kvällen. 

Synpunkt på lokaler i bottenplan. Frågar var brandväg är planerad. Anser inte att det är 

möjligt att använda gatan Rågåkern som brandväg. Ifrågasätter behov och marknadsun-

derlag för tillkommande bostäder, skriftligt underlag för att underbygga behovet saknas.  

Kommentar: 

Soltimmarna för Tolered 133:13 kommer att påverkas efter klockan 16.00 - 17.00 under 

sommar. Övriga tider påverkas fastigheten i liten omfattning. Se förtydligad solstuide 

som presenteras i planbeskrivningen. Vid en nedtrappning av bebyggelsen från fyra till 

tre våningar (inklusive suterrängplan) blir skillnaden i solinfall mycket liten. Det inne-

bär att ett stort antal bostäder skulle behöva tas bort ur förslaget för att helt undvika 

skuggning. 

Bostadsbyggande är ett prioriterat politiskt mål i Göteborg och stråket utmed Björlana-

davägen är särskilt utpekat som prioriterat utbyggnadsområde enligt Strategi för utbygg-

nadsplanering (Göteborg 2035), Byggnadsnämnden 2014. Strategin fokuserar på det 

sammanhängande stadsområdet strax utanför Göteborgs innerstad och ger en möjlig ut-

byggnadspotential om sammanlagt cirka 45 000-55 000 nya bostäder. En avvägning 

mellan behovet av tillkommande bostäder samt volym och skala i förhållande till stads-

bild har gjorts. Bebyggelsen anpassas till befintlig genom en nedtrappning mot Gamla 

Björlandavägen samt genom bestämmelse om minsta takvinkel. Fasadmaterial och färg-

sättning regleras inte i detaljplanen. Förslaget som redovisas i planbeskrivningen illu-

strerar en möjlig utformning. 

Ytterligare solstuider har genomförts och presenteras i planbeskrivningen. 

Avseende planerad brandväg, se yttrande till Räddningstjänsten nr 8.  

20. Fastighetsägare, Tolered 133:12 Samfälligheten Körkarlen (Rågåkern) 

Protesterar på det bestämdaste mot att infart till parkeringsgaraget sker via Rågåkern. 

All placering av infart via Rågåkern är direkt olämplig. Med hänvisning till: lekande 

barn, tillgänglighet för renhållningsfordon, utryckningsfordon och transporter, samt att 

vägen är smal. Synpunkt om få parkeringsplatser och oro att bilar kommer att parkera 

på samfällighetens parkeringar eller gatan. Vändplan på samfällighetens garageplan är 

direkt olämpligt.  

Byggnadens utformning är inte anpassad mot befintlig radhusbebyggelse vid Rågåkern, 

endast mot gamla Björlandavägen. Sammaregel/synsätt bör gälla för vårt radhusområde 

som för villa- och radhusbebyggelsen vid Gamla Björlandavägen, dvs en nedtrappning 

av antal våningar till två eller tre våningar!  Detta både ur insyns- och ljusaspekten.  

Kommentar: 

Garageinfarten har i gestaltningsförslaget flyttats längst ned på Rågåkern. Avsaknad av 

vändplan utgör ett befintligt problem. En möjlig lösning är att tillskapa vändmöjlighet 

för personbilar internt i fastighetsgaraget. Sophämtning kommer att ske från Gamla 

Björlandavägen och Klövervallsgatan.   
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En uppdaterad mobilitets- och parkeringsutredning har tagits fram enligt Göteborgs 

stads nya riktlinjer för mobilitet och parkering som beslutats 24 april 2018. De nya rikt-

linjerna har stort fokus på mobilitetsåtgärder för att minska behovet av parkering. En 

gratisområdesutredning med förslag på åtgärder för oreglerad gatuparkering kommer att 

tas fram inför antagande av detaljplanen. I övrigt se svar till yttrande 19. 

Övriga 

21. Fastighetsägare, Tolered 133:31 

Synpunkter på byggnadens höjd och utformning och att planmönstret i stadsdelen från-

gås. Synpunkt angående minskad solinstrålning. Synpunkt angående garageinfart som 

bedöms olämplig, på grund av lekande barn, samlingsyta, brandväg och framtida trafi-

kökning.  

Kommentar: 

Fastigheten Tolered 133:31 kommer i mycket liten utsträckning bli påverkad av förlorad 

kvällssol. Se förtydligade solstuider som införs i planbeskrivningen. I övrigt se svar till 

yttrande 18, 19 och 20.  

22. Fastighetsägare, Tolered 133:29  

Synpunkt på insyn med upplevt obehag som följd och förlorad kvällsol.  

Kommentar: 

Fastigheten Tolered 133:29  kommer i mycket liten utsträckning bli påverkad av förlo-

rad kvällssol. Se förtydligade solstuider som införs i planbeskrivningen. 

23. Fastighetsägare, Tolered 133:30  

Synpunkt på byggnadens skala och höjd och anser att utformningen inte är i linje med 

befintlig bebyggelse, kommer påverka området negativt, särskilt med avseende på insyn 

och solljus (kvällssol). Protesterar mot våningsantalet, 4-5 våningar. 

Synpunkt på föreslagen trafikföring med angöring via Rågåkern. Även fråga kring 

vändplats, kommer detta att ske på Rågåkerns parkeringsplatser?  

Det låga p-talet kan ge bekymmer med otillåten parkering längst med Rågåkern och 

våra privata parkeringsplatser. Har synpunkter på ljusförhållanden och förlorad kvällsol. 

Protesterar mot att skuggningseffekten inte bedöms vara betydande.  Rågåkerns gemen-

samma lekplats/rekreationsområde blir helt skuggat stora delar av eftermiddagen/kväl-

len, liksom enskilda tomter. 

Kommentar: 

Fastighetsägaren kommer i mycket liten utsträckning bli påverkad av förlorad kvällssol. 

Den gemensamma lekplatsen vid Rågåkern skuggas under kvällstid i det västra hörnet. 

Större delen av lekplatsen mot öster påverkas dock inte av skuggning enligt upprättad 

solstudie. För övriga frågor se svar yttrande 19 och 20. 

24. Fastighetsägare, Tolered 133:18 

Protesterar mot de planerade stora och höga husvolymerna. Förslaget är dåligt anpassat 

mot omgivande bebyggelse och i synnerhet dåligt anpassat mot radhusen på Rågåkern. 

 Protesterar mot att det mot gatan Rågåkern medges fyra till fem våningar. 

Synpunkt på föreslagen trafikföring med angöring via Rågåkern.  

Önskar en djupare solstudie som visar en geografiskt större bild hur ljusförhållanden på-

verkar radhusområdet Rågåkern samt fler datum och tider. 
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Protesterar mot att skuggningseffekten inte bedöms vara betydande.  Rågåkerns gemen-

samma lekplats/rekreationsområde blir helt skuggat stora delar av eftermiddagen/kväl-

len. 

Kommentar: 

Fastighetsägaren påverkas i mycket liten omfattning av förlorat solinfall kvällstid. Nor-

malt studeras vårdagjämningen, sommarsolståndet, höstdagjämningen och vintersolstån-

det. 

En ny sol-studie har gjorts och presenteras i planbeskrivningen. Maj månad motsvarar 

sol-förhållanden för sensommar. 

I övrig se svar till yttrande 18, 19 och 20. 

25. Fastighetsägare, Tolered 133:16  

Synpunkt på föreslagen byggnads höjd, insyn och solbortfall. 

Kommentar: 

Fastighetsägaren påverkas i mycket liten omfattning av förlorat solinfall kvällstid. På-

verkan till följd av insyn på fastigheten är mycket begränsad. Avseende föreslagen 

byggnadshöjd, volym mm se svar till yttrande 18 och 19. 

26. Fastighetsägare, Tolered 133:42  

Anser att: det finns oklarheter i hur diarienummer anges, adressen Rågåkern benämns 

inte korrekt. Föreslagen garageinfart är olämplig. Utredning av ökat effektuttag (el) sak-

nas. Förtydliganden om besöksparkering avses ovan eller under mark är önskvärt. 

Kommentar: 

Diarienumret kan skrivas på olika sätt. BN står för att ärendet tillhör Byggnadsnämn-

den. Garageinfart mot Rågåkern kommer även fortsättningsvis att vara möjlig.  Beskriv-

ning av parkering revideras i planbeskrivningen. Ingen närmare utredning med hänsyn 

till effektuttag görs utöver vad som anges i planbeskrivningen. Ledningsägaren ansvarar 

för att kapaciteten är tillräcklig. 

27. Fastighetsägare, Tolered 133:25  

Synpunkt på infart till parkeringshus och påverkan på barns skolväg. Synpunkt på bygg-

nadens höjd och solbortfall. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret har gjort en avvägning med hänsyn till stadsbild och antal vå-

ningar se vidare under yttrande 18 och 19. Fastighetsägaren påverkas i mycket liten ut-

sträckning av solbortfall. 

28. Yimby Göteborg 

Mycket positiva till att förslaget innebär bebyggelse i kvartersstruktur trots att kringlig-

gande bebyggelse är av annan karaktär. Mycket positivt att det ställs krav på lokaler i 

bottenvåningen mot Björlandavägen, kvarteret behöver dock slutas i söder.  

Föreslår att byggnaderna tillåts ha samma antal våningar som höghuset vid Bjurslätts 

torg och resterande byggnader ökas med 3 våningar. Kvarteret bör därför tillåtas ha 9 

våningar mot Björlandavägen och trappas ner till 5 våningar mot Gamla Björlandavä-

gen. Föreslår att planen utvidgas ända fram till Björlandavägen och att kvarteret för-

längs norrut och ansluter direkt till gatan. Bristen på närbelägna lekplatser tas upp som 

ett problem i planen. En möjlighet är att flytta hela kvarteret norrut till Björlandavägen 
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och anlägga en lekplats på kvarterets södra sida, mot Gamla Björlandavägen. Cykelrum 

bör kunna anläggas i byggnadens bottenvåning istället för i eget hus på gården. 

Kommentar: 

Kvarterets utformning utgör en anpassning till omgivande stadsbild. Cykelparkering fö-

reslås på flera stället inom kvarteret, bland annat på gård och i garageplan. Detta regle-

ras dock inte genom planbestämmelser utan studeras vidare efter planens antagande i 

samband med bygglov och projektering. Kvarteret utvidgas inte till Björlandavägen då 

marken utgörs av kommunal gata och markområdet behövs för annat ändamål.  

Information kring brist på lekplatser i närområdet införs i planbeskrivningen. Övriga 

synpunkter noteras. 

29. Boende på Ekebergsgatan 5  

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. Vill dock se ett helt slutet kvarter och att gräs-

remsan mot Björlandavägen tas i anspråk. 

Kommentar: 

Se svar till Yimby. 

30. Boende på Kringelgatan 6  

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. Vill dock se ett helt slutet kvarter och att gräs-

remsan mot Björlandavägen tas i anspråk. Bristen på lekplatser som planen nämner är 

också uppenbar för oss som bor i Tolered. Yimbys förslag om att anlägga en lekplats på 

södra sidan av kvarteret är mycket bra och vore välbehövligt. 

Kommentar: 

Se svar till Yimby. 

31. Boende på Ankargatan 14  

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. Vill dock se ett helt slutet kvarter och att gräs-

remsan mot Björlandavägen tas i anspråk. 

Kommentar: 

Se svar till Yimby. 

32. Boende på Högsbogatan 16  

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. Vill dock se ett helt slutet kvarter och att gräs-

remsan mot Björlandavägen tas i anspråk. 

Kommentar: 

Se svar till Yimby. 

33. Boende på Harald Stakegatan 38  

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. Vill dock se ett helt slutet kvarter och att gräs-

remsan mot Björlandavägen tas i anspråk. 

Kommentar: 

Se svar till Yimby. 

34. Boende på Färgfabriksgatan 14  

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. Vill dock se ett helt slutet kvarter och att gräs-

remsan mot Björlandavägen tas i anspråk. 
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Kommentar: 

Se svar till Yimby. 

35. Boende i Vallda  

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. Vill dock se ett helt slutet kvarter och att gräs-

remsan mot Björlandavägen tas i anspråk. 

Kommentar: 

Se svar till Yimby. 

36. Boende på Gamla Björlandavägen 10  

Synpunkter på antal parkeringar. Det framstår som viktigt att säkerställa att belastningen 

inte ökar på den oreglerade parkeringen på gatumarken. Detta kan ske med ökad garage-

yta samt reglering av gatuparkering.  

Kommentar: 

En ny parkerings- och mobilitetsutredning har upprättats för planförslaget. En gratisom-

rådesutredning med förslag på åtgärder för oreglerad gatuparkering kommer att tas fram 

inför antagande av detaljplanen.  Se svar till yttrande 20. 

37. Boende på Toredalsgatan 100  

Påpekar att matbutik saknas i Tolered. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. Stadsbyggnadskontoret har dock inte för avsikt att reglera vilken 

typ av verksamhet som ska förekomma i lokalytorna inom planområdet.  

38. Boende på Kringelgatan 22  

Anser att det är väldigt positivt för området med detta bostadstillskott. 

Om C-beteckningen även innebär livsmedelsbutik vore det positivt för de boende i om-

rådet. Synpunkt dock kring den snäva ytan för varutransporter om handel blir aktuellt. 

Området är drabbat av ganska omfattande sättningar, så tunga transporter är olämpliga. 

Synpunkt angående byggnads höjd, varsamhet gentemot den befintliga bebyggelsen är 

viktig för hur platsen upplevs därför är nedskalningen mot villorna och Gamla Björ-

landavägen, viktig. Dagvattensystemet i större delen av Tolered är rejält underdimens-

ionerat. Vid kraftiga skyfall är det inte ovanligt med översvämmade källare i området.  

Kommentar: 

Risk för sättningar hanteras av byggherren vid genomförande av detaljplanen, för vidare 

information se Planbeskrivning och tillhörande geotekniskt PM. En avvägning har 

gjorts med hänsyn till stadsbild, våningshöjder och skuggning. Se yttrande 19. 

Det anses olämpligt att reglera vilken typ av verksamhet som ska förekomma i lokaly-

torna inom planområdet. Det är dock inte sannolikt att en verksamhet med stort behov 

av transporter kommer att inrymmas i kvarteret, bland annat med hänsyn till begär-

nasade lokalytor och ytor för parkering. 

39. Boende på Toredalsgatan 96  

Påpekar att matbutik saknas i Tolered. Förhoppning om att utrymme finns för mataffär i 

den nya byggnaden. 

Kommentar: 

Vilken verksamhet som ska förläggas i den nya verksamhetslokalen regleras inte i de-

taljplanen. 
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40. Boende på Smörgatan 106  

Synpunkt att tillräckligt antal cykelparkeringar under tak saknas i planförslaget. Planen 

bör kompletteras med tydligare krav på cykelparkering. 

Kommentar: 

En särskild mobilitets- och parkeringsutredning har upprättats för förslaget. Tillräckligt 

antal cykelplatser säkerställs vid bygglov och genom ett mobilitetsavtal mellan kommu-

nen och exploatören. 

41. Skrivelse utan angiven adress  

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. Vill dock se ett helt slutet kvarter och att gräs-

remsan mot Björlandavägen tas i anspråk. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. Stadsbyggnadskontoret anser att nuvarande utformning med öppna 

hörn mot Gamla Björlandavägen är lämplig med hänsyn till stadsbild och hantering av 

skyfall.  

42. Anonym skrivelse 

Synpunkter på antalet parkeringsplatser. Ett lågt antal parkeringsplatser kan skapa kaos i 

området. I synpunkten lämnas exempel från Hildedal. 

Kommentar: 

Antalet parkeringsplatser kommer att minskas ned. En gratisområdesutredning med för-

slag på åtgärder för oreglerad gatuparkering kommer att tas fram inför antagande av de-

taljplanen.  Se svar till yttrande 20. 

43. Anonym skrivelse 

Anser att infart via Rågåkern är olämpligt. 

Kommentar: 

Se svar till yttrande 20. 

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

med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• En ny solstudie tas fram med fokus på fler timmar under maj till oktober. Studien 

presenteras i planbeskrivningen. 

• Barnperspektivet och bristen på lekplatser förtydligas i planbeskrivningen. 

• Information om planerade förskolor i närområdet införs i planbeskrivningen. 

• Ett nytt förslag på dagvattenhantering tas fram och dagvattenutredningen komplet-

teras. 

• Den geotekniska utredningen kompletteras med en beskrivning av stabilitetsför-

hållanden inom södra området. Parkeringsutredningen omarbetas för att överens-

stämma med Göteborgsstads nya riktlinjer för mobilitet och parkering. 
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• Planhandlingarna förtydligas med information om att sanering ska genomföras i 

samråd med tillsynsmyndigheten. 

• Information från Radonmätning införs i planbeskrivningen. 

• En gratisområdesutredning med förslag på åtgärder för oreglerad gatuparkering 

tas fram inför antagande av detaljplanen. 

På plankartan görs följande ändringar: 

• Ny planbestämmelse om att balkonger får kraga ut över allmän plats, gata. 

• Ny planbestämmelse om att dagvattenledningar får förläggas inom allmän plats, 

gata. 

• Ny planbestämmelse säkerställer sadeltak genom minsta och högsta takvinkel. 

 

Karoline Rosgardt 

Planchef 

Åsa Åkesson 

Projektledare/Plansamordnare

 

 

 

 

Helena Bråtegren 

Plankonsult/Planarkitekt 
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Bilaga 1 - Lista över samrådskrets  

Kommunala nämnder och bolag med flera 

Fastighetskontorets tillgänglighetsavd 

Fastighetsnämnden/kontoret 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Göteborgs Stads Parkerings AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden/förvaltningen 

Lokalnämnden/förvaltningen 

Lokalsekretariatet 

Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen 

Namnberedningen 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Lundby  

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden/kontoret 

+ Park- och naturnämnden 

Statliga och regionala myndigheter med flera  

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Skanova Nätplanering D3N 

Statens geotekniska institut 

Svenska Kraftnät 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Boende utmed Klövervallsgatan. 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

Hyresgästfören. Region V Sverige 
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Bilaga 2 - Länsstyrelsen Västra Götalands läns yttrande 
 

 

 

 

 

 

 



Samrådsyttrande
2018-02-12

Diarienummer
402-1744-2018

Sida
1(3)

c:\program files (x86)\formpipe software ab\document converter by formpipe\app_data\batch\batch_00b70516884a46a59f504c207aa3bce0\2dc9d482-a127-4729-bfb8-
c131c7649047.docx

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Andreas K Karlberg

Planhandläggare
010 2244 326

Andreas.K.Karlberg
@lansstyrelsen.se

Göteborgs Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se

Förslag till detaljplan för bostäder vid Klövervallsgatan i 
Tolered, Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2017-12-01 för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900), 
standard förfarande 

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).

Syftet med planen är möjliggöra en förtätning av cirka 120 bostäder i 
flerbostadshus med lokaler för verksamheter i bottenplan. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet 

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
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Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i 
lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

Skyfall
Skyfall ingår i dagvattenutredningen och där framgår att det är mycket 
viktigt att säkerställa en höjdsättning av innergården som möjliggör att 
skyfall avleds från området för att inte riskera att byggnader tar skada. Det 
finns även förslag på skyfallsskydd i form av kantsten eller mur längs med 
södra fastighetsgränsen för att förhindra vatten från uppströms belägna 
områden leds mot innergården vid skyfall. 

Ovan tas upp i planbeskrivningen där man skriver att detaljerad höjdsättning 
av mark behöver tas fram i projekteringsskedet. Inget ställningstagande görs 
i frågan om kantsten eller liknande för skyfallsskydd längs med södra 
fastighetsgränsen. 

Skyfallsskydd i form av kantsten eller mur borde gå att illustrera på 
plankartan/reglera. Som minst anser Länsstyrelsen att en upplysning ska tas 
upp på plankartan vilket innefattar både höjdsättningen och skyfallsskydd i 
söder i enlighet med dagvattenutredningens rekommendationer.  

Förorenade områden
Av planbeskrivningen framgår att det inom planområdet finns förorenade 
fyllnadsmassor som kommer att hanteras i samband med att den befintliga 
betongplattan rivs. I en punkt, GA10, har relativt höga föroreningshalter 
uppmätts. Källan till föroreningarna är osäker och de är inte avgränsade. 
Länsstyrelsen noterar att det finns en planbestämmelse som säger att 
”Startbesked för byggnation får inte ges förrän förorenad mark sanerats”, 
vilket är plantekniskt godtagbart. För att säkerställa att det inte sker 
spridning utanför kvartersmark bör det dock beskrivas tydligare i 
planbeskrivningen hur påträffade föroreningar avses att hanteras.    

Länsstyrelsen anser att det även ska finnas en upplysning på plankartan om 
att sanering av förorenad mark ska anmälas, enligt 28 § förordningen 
(1998:899) om miljöförlig verksamhet och hälsoskydd, till 
tillsynsmyndigheten.

Buller
Trafikbullerutredning har genomförts. En planbestämmelse har införts som 
överensstämmer med Trafikbullerförordningens värden. 

Öster om hörnlägenheten i det västra hörnet mot Björlandavägen planeras 
det för en 2-rums lägenhet. För denna hamnar sovrummet mot 
Björlandavägen, medan vardagsrummet har fönster mot innergården. Det 
vore önskvärt att sovrummet förläggs mot den ljuddämpade sidan. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K2
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Radon
En radonmätning har genomförts. Resultatet av denna bör framgå av 
planbeskrivningen. 

SGI
Länsstyrelsen hänvisar vidare till SGI:s yttrande i sin helhet där stabiliteten 
för planområdets södra del ska utredas för befintliga och planlagda 
förhållanden. Krävs det åtgärder eller restriktioner för att uppnå 
tillfredsställande stabilitet ska detta säkerställas i planen på ett plantekniskt 
godtagbart sätt. 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Detta ärende har planhandläggare Andreas K Karlberg beslutat. I den 
slutliga handläggningen har även Rebecka Thorwaldsdotter Enheten för 
Säkerhet och Beredskap samt Susann Lundman-, Jonas Fors- och Annika 
Svensson från Miljöskyddsavdelningen medverkat. 

Andreas K Karlberg                                  

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2018-02-05

Kopia till:
SGI

Länsstyrelsen/
Miljöskyddsavdelningen, Susann Lundman, Jonas Fors, Annika Svensson
Enheten för Säkerhet och Beredskap, Rebecka Thorwaldsdotter
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